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 ישראלאוצר
אנציקלופידיא

 ימיו ורנרי ספרותו 'שראל, תורת טקצועותלכל
 כרכימבעשרהן

 ך ר 1 ע הע"י

 אייזענשמיין דודיהודה
 ת ר ז עב

 מרמרשמיין אברהם רר' הרב לנרא, ליב יהודה דר'הרב
 אייזענבעינ צבי יצחמ דר' לוימערבאך, בצלאל יעקב דר'פי'

 שונות בארצות וסופרים חכמיםועוד

 שכ'ע ק ל לאינטונטח ,-,;), ).,.יי,,,

שס"ב
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 ברארוויי איסמ1%
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 המהלברפום



 הענינים לפי המפההותלוח
 הקדטן בכתכי 1;מ.2 אנשי2]שמ1ת

 נחשן נחטיה; נחור; נחוסן נח; ואביהוא; נדב נבל; היזרעאל'; נבות נבוכדנצר;נבוזראדן;
 סיסרא; ועונ; סיחת סבא; נהן: נתיניסן נפהלין נעטו;; נעטי; נעטה; נטרד; עטינדב; בןנחשון

 עבר. עבדיהן )שם(; עבד )שדח(; סרח סרנון; סנחריב;סנבלמ;
 בכה"ק[ ומקומות ערימ]מדינות

 ספרוים. סינים; סיני; ועטורה; סדום נינוהן "אורו; נילום נחל; נוףן נבו; נב; אטק;נא
 התלמוד[ חתימת עד פרטים ושמות 1אמוראים תנאים]שמות

 ספרא, סנהדריןן ר'; סיטון, סופריסן )תנא(; סומכוס )הטעת'ק(ן סומכוס סבוראין דצוציתאןנהן דבי; נתן. נודיון; בן נקדימון יצהק; בד נחטן יעקב; בר נחטן רבי; נחט'ה, הקנה; בןנחוניא
רב.

 התלמוד[ אהר שם]א:שי
 נחטן טקפחת; נחמיאש, טערבי; נחום חיים; נחום, עמנואלו טרדכי נח, רפאל; שלמה 'ד'ד'הנורצ', טשפהת; נבון, ן טאקם נאדדוי, אלפרד; נאסינ שאולן יוסף נאמאנזאהן. )ישראל(; טיטפהתנאנארה
 נח; בן נסי אדאלףן נ"בויעי, פנחסן בן דוד נימו, גאון; נמרונאי נא:ן; צדוק בר נחשוןטבראסלאיו;

 נתן יוסףן דון נשיא, כ"ץן הכהן נפהלי קאיל; נעמער, ג'רונד': ראוב; בן נסים מקירואן; יעקב בןנס'ם
 ב"ר יואל סירקייט. סיריוהן; סימון, חזקיה: סילוא, ן אנמונ.1 סיליא, טשפחת; ס"קסאס, הלוי; יצחקסמנוב, משה; סופר, טשפחת; סולאי הכהןן טצליח בן סהל טשפחת; סגרי, נחום; סאקאלאוו, ה.'ם;סאלוסון, פראנצים; סאלתאדור, בנימןן סאלד, ישעיה; בן נתנאל העזת'ן בניטן נתן יחיאל; ב.'ר נתןהבבלין
 יעקב ספיי, עבדיה; ספורנו, נחמנ'; בן סעדיה דאנאן; בן סעד'ה נא:ן; סעדיה פרץןסטאלענסקין, בןירוחם; סלטון נהום; סלושץ, זעלינ; חיים סלאניטסקי, י'טראל; סלאנמר, 'טמואל; סלאנמ,שסואל;
 סלאם ף עבדאללה סבא; 1' עבדאללה יעקב; עבאסי, שמואל; עבאס, אלחנ;; יצחק ספע;מאר,הלו';
 אלאצפחאני. עיסא אבו עבדיה טברמנורא: ירא אברהם בן עבד'ה אלחרית;אבו

 אוה"ע[ והכמי שרים]שמות
 סלייקוס. נקנור; קיסר;נירה

 ישראל[ ובקורות בתלמוד וטקומות]מרי:ות
 סודא סופיא; סביונימא; סאנ-פראנציסקא; קארולינאן סאומ סאוואנהן נרשן נרבונה; נצרת;נציבין; נערדליננען; נעטיראוו; נירנבעדנ; ניקופול; ניקולסבורנ; נופארמ; נויארק; נהרדעא;נארוויכוש;

 סרדיניא. סרעסא; סקאמלאנד; ספרד; סערביא;סענעד'ן; סטאלענסקן סיציליא; סינסינאמי; ס'ננאפור; ס.ל'קיאן; )ערי ס';'יקוס סיביריאן ; סיריא מחס'א(ן)סתא
 והגדת-עם[ פילוסופיא קכלה. אמו:ה,]עגי:י

 עשר. ספידות, ; וסמננלוף וסנסניסני סנדלפון; סטבמיו1ן סטאל; נתיבות; הנפש,ן )השארת נפיש הקדטוני; נחש דינור; נהרנבואה;
 ומנהגים[ מדות כללים, ואגדה, הלכה]ע:יני

 שנ.ם. עכור עבור; זרה;עבודה עבד; סתם; סרסור; סרים; וחנק; הרנ שדפה סק.לה וספק-ספיקא; ספק העוטר; ספירת הלכה(;)לענין ספינה טצוה(; )סעודת סעודה סנדק; זקנים; סמיכת ,בקרב;(; סט.כה סטוכים; סם; סלוק;סכנהן סידכאן סירוב; דיני: סיקריקון, סיכה; סיגן סופר; ,חנ(ן ס:כות סוכה; סומה; סוניאן פסחן לילסדד סבדאן סבלונות; נשים; נשואין; נר; ונטירה(ן )נקיטה נקטח נקוי; נפלן אפים; נפילת ונערה;נער נעילהן נכסים; הטים; נסוך יד.סן נמ.לת נחהום; נחירה; אבלים; נחום נזק; )נז'רות(;נזיד נותר; בדבר; נונע ונדבה; נדר נדחהן נדוניא; נדה; ננע.סן נבלח; )נאטנות(; נאטןנאוףן
 שונים[ ודברים עצמ,ם]שמות

 נחשתן; נחשתן נחש; נוסעים; נוסח; הפוכה; נו"ן נומדיקון; נהד; נדל; נניד; ננון;נבל;



 הצלב(; )נוסעי נצרות נץ; נפח: נענדג; נעל; נסיון; נסים; נמר; נמלה; נמיה; נבפה; ניסן;נייר;
 סום; ופרסום; סוד סננון; סנן; סנלה; סבלנות; נתוח; ניטר; ניטיקה; נשיא; נרנל; ןנקודות(;נקוד
 סלסנדרא; סלה; )סימנים(; סימן סיה; ס-ום; סטירא; ססאסיסמיקא; לזטון; סורסיה, ןצוקר(;סוקר
 עברית עבריתן הצבאן עבודת עבודה; ספרדים; ספר; ספינהן ספ:ג; סעודהן וקמינור; סנינורסנהן

בעברית.
 וכתות[]הברות

 סיקריקק. סוציאליסמן נצרות;נבמים;
 ו?תונים[ תפלות]ספרים,

 סדר; נשים, ספר; נחמיה, ספר; נחום, סם'; נזיר, סדר; נזיק'ן, כם'; נדרים ססבת;ננעים,
 סליח:ת. )סיביליות(; סיביל מם'; סוכה, סס'; סומה, זוסא; עולם סדר עולם; סדר חי; בלנשמת

 ספרות ספרותן זומא; ספרי ספרי; דצניעותאן ספרא ספרא; תורהן ספר ספרן מם';סנהדרין,
 מסכת. זרה, עבודה ספי; עבדיה, חיצונים; ספרים ספרימןהחדשה;

 ותמוגות[]ציורים
 העורך של התכנית ע"פ גראוו?ר אפרים ע"י נעשוהציורים

 אררמ מקלמ לעיר הזברון אבן 50; נח עמנואל מרדכי תמונת 25; צד וסביבותיה נהרדעאהעיר

 168ן סורסית בתב תמונת 110; הבסן בתוך הבהמה אברי 109ן בהטה של בשדל הנקור חלקי61;
 של תסונות שלש ן 280 ליולדת לטעלות שיר או קסיע ; 184 בסיננאפור מאיר מנשה של הבנסתבית

 בראש הנלות, קודם שם היהודים וישוב ספרד טפת 280ן )טספרי( ספרים סימני 253ן בם"תהבתב
הספר.

- -

 הסופריםשמות
 העורד אייזענשסיין, דודיהודה
 אונגריא סיגעט הורווי4ן,אליהו
 נויארק דאברזינסקי, אהרןרעוו'

 תורקיא יאנינא אברהם, דודאברהם
 גארדוני-ריווירא זארזאווסקי, אברהםדר'

איטליא
 נויארק ראזענבערנ, חייםאברהם
 אנגליא במאנשעסטר רב בהן, א'רעוו'
 גליציא י'שא אפפעלבוים,אבא
 של?זיא בסקאטוי רב סרמרשסיין, אברהםדר'

 ייישלם )אננלמאן(, סלאכיא"ר
 תורקיא שאלוניקי בן-יעקב,ברוך
 בבודאפעשם פרופיסור באנער, זאב בנימןדר.

 המערבת בביתהעוזרים
 ברוקלין פיינענבוים,בניטן
 רוסיא טארינהויז ב?'י יב יחייא, דון ציקבן
 פילאדלפיא רעוועל, בער דובדר'
 סינ- העברי בהקוייג פרופיסור דייסש, נ'דר'

סינאטי
 נ"ד בהאבאקין יב הירשענזאהן,ח'ים

 נויארק קאמלער,,לטן
 גליציא זלאטשוב זילברשומץ, משהחיים
 פרופיסור לויסערבאך, בצלאל יעקבדר'

 סינסינאטי ה?בריבהקוליג
 אנגליא יאמסגייט לאסם, הלוייצהק

 ר"א בפראווידענס רב רובינשסיין, זיסליופראל

 איטליא בפירארא רב ירא, חיים יוסףדר'
 ביאהניסבערג יב לנדא, ליב יהודאדר'

 טבריא סולידאנו, סשהיעקב
 גויארק סירושלם, כופר נעבעם,יצחק

 השביעי:בהלק
 פ-רי,
 א. צ,י.

יש-נב
ל.
מ.

מא"ה

 נ. ס,ן
 ה. מ.ן
 ז-ן ט.ן
 ה. ס. ס.ן
 מע"שן
 ז, ש. ס.ן

 נ,ע.

 11. ה.פ.

 נ. ה,צ.

 ר.ר.
 פ. א.ש.

 ב. ש.,
 ב-ר ש.ן

 פ. ד.ש.

 מ,ש.

 נ. מ.ש.

 פ. ט.ש.
יט"ר
 ר-ן יט.ן
 ש- ש.ן

א.
אבי"ה
 ד.א.
 א. ד.א.
 ז.א.

 ר. ח.א.

 כ.א.
א-ם
 מט"שא.
 ס. ר.א,
 ב"יב.
 ב. ז.ב.
 ס.ב.
 פב.
 י. ד. צ.ב.
 ר.ב
 ד.נ.

היח"ה
 ק.ז.
 ז. מ.ח.
 י. ב.י.
 ל. ה.י.
 ר. ז.י.
 י. ח.י.
 ל. ל.י.
 ם, מ.י.

 פישער,יששכר
 מישקא"

 אונגריא
 ביהם דאבריס אייזענבערג, צבי יצחקדר'
 אוגגריא באויהע. רב נאלדבערנער, ישראלדר'
 נויארק ביאנקס לאנדאן, מוביהנחום
 אנגליא טאנש?סטר מזליוסף
 רפאפורט-הארמ'טםיק, הבהן אליעזרמאיר

 אונגריאאויהעל
 אנגל'א יאמסג"ט נראסבערנ,מניטה
 לונדון היילפערין,טאניש
 נויארק זעלינזאהן, מרדבידר'

 גליציא פ?רעהיגסקא האבמאן טענדלמנחם

 בפיטסבורג רב זיוויץ, שמעקמשה
 ט?הרין לאשיי! נינצינ, ע'דר'
 אוסטריא קיאקא וחצסשסיין,פ"ה
 לונדון נעלבערנ. הירשצבי
 מאס' בלארע:ס רב ריבקין,ראובן
 וטטיף יב פאז:אנסקי, אברהם שמואלדר'

בווארשא
 רוסיא האמ?ל בעדמאן,שלמה
 רב באמבערנער, הלוי נתן ר' בהרבשמחה

 גרטניאבוואנדסבעק,
 גד"ש סיטי דזשוירזי בעיר יב דודפאזנערישלמה
 וויסק' במילוואקי רב שיינפעלד, יצחקשלמה
 נ"י יאנק?רס מיללער,שטואל
 נויארק נעבעסי כךנאלשלמה
 לונדון פערלמאן,ט"מ
 בולגריא יוסגוק רחאנים, אברהם ב"רשלמה
 קראקא ראכין, שלמה דר,הטנוח
 נויארק שמיין.שבנא
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 אמטכא ישראלאוצר

 העיר והיא העליונה, מצרים בנגב עיי : -מ~ןנא
 יאור פלגות בי; ושוכנת ,68688ש(, )686%8שתיבאי
 הטלוכה בירת היתה ה.א התיכון. ים יד עלנילום
 אטק האליל היכל היה ובה הקדמונים, טצריםלמלכי
 מקום נוה-אמון, כטו נא-אמון, העיר נקראת שמוועל

 באחרונה שטה הסבו היונים אטק. שלמושבו
 אטון נא הזקנים תרגמו וכן אלהים(, )עיר0115~108)1
 "כא" תרגמו ח'( )ג' בנהום אולם י"ד(, )ל'ביחזקאל
 של ונחלתו חבלו ר"ל הטדה, חבל כמו מצריתבלשון
 עם טשותף שהוא אמון-רע גיכ וכקרא אטון.האליל
 נזכר אטרנא אל בלוחות בסצרית. )רע( ,,'שכךש"'סם
 הנביא: יאטר אמון האליל על "אטנו". בשםאמון
 ובלשון כ"ה(, ט"1 )ירטיה טנא אטון על פוקדהנני
 מ"1(. ל' )'חזקאל נא הטון את והכרתי לשון: עלכופל
 אצל וניסתכיס ואטונה, אט, טלשק בעברית, השםטקור
 )ב"ר טרצנע אטת טכוסה אטק קד,ש: לככוי גםהז"ל
 אלכסנדריא, היא אטון נא יונת, תרגום לדעת א'(.פ"א
 דטתרגטינן ל'( )ם' דבתי ובפסקתא )שם( בטדרשוכן

 רבתא. טאלכסנדריא את המבא אטון. טנאהתימבי
 האדוטים, טן ור"ע והאברבנאל הראב"ע התנגדו לזהאך

 ביסי אח"כ דבות שנים כבנתה אלכסכדדיאכי
 ביטיו אמון נא נחדבה כבד ואולי טקדון.אלכסנדרום

 יהודי בפי היא טסודה שטו. על טחהשונבנתה
 וגם לפכים, עירם שם היתה אטון נא כיאלכסנדריא

 הנדפסים דבים ובספרים הקד'ס בלשה כן יכנוהעתה
 אטון". "נא השעד על* נרשם'סם

 משפט 94; ח"ב קדומים ארץביבליוגדפיא:
 511.האורים

א.
 1סופדים חכטים משפחת שם )עארה(:נאגארה

 יצא נאנארה לוי ר' הכהשפחה אבי הקדם.בארצות
 )%ץ8~4%נ(, נאנאדה טעיד 1492 בשנת ספרדבגרהש

 בקושמא התישב הוא טיספחתו. נקראת שטהועל
 1502, שכת בערך שם נולד טשה ר. בנו בצפת.ואח"כ
 )'שו"ת ההודאה טבעלי היה שנה שלשים כבןובהיותו
 לצפת בא כאשד ק'(. סי' ח"ג רפ"א, סי' ח"אהטביימ

 טשה ד' טטנו לטד )האר"י( א,סכנזי לוריא יצחקר'
 הגדולים )'סם טטעדיציו אחד ויהי הקבלהחכטת
 התנפלות לרגלי צפת, את עוב 1579 בשנתבערכו(.
 היהודים, פריצי איזה וטל'סינות הלבנק תושביהפלחים
 עליו ואטרו הרבנים, לדאש נתקבל ויסם לדטשק,ויבא

 נפמר ושם )שם(, בידו" ותלטודו לכאן שבא טי"אשרי

 ישראל ד' הכמשורד היה בנו מא"-י1א15, =-י,_י,,-

 כאנארה מ'2ה ר' זה, של ובנו להלן(, )עי'נאנאדה
 ור' אביו, טות אחרי עזה בע.ר רב בתור שרתהשני,
 בעלותו בחברתו ולמד אצלו שהיה קונפורמידוד

 אחרי מ,ט(. צד הדורות )קורא בשבחיו טדבהלירושלם
 בעזה הכילל ליב נאנארה יעקב ר' בנו נמנהטותו
 וימאל שמואל לר' ח.ים טים )באר 1660 שנתבערר
 טת וכנראה ל"ד(. שאלה באוקספורד, כ"י הרח"1בן

 בעזה השבתיים בתנועה החשובים בטקרים כיבטגפה
 ההיא. המשפחה לבני זכר כלאין

 טשור טשה: ר' בן נאנארה ישראלר
 ולמד 1555 בשנת בצזת מלד בתמרמה, חשובהעתד
 הזאת שבתקופה הוא לפלא הטפוארה; אבעבישיבת
 לבו י'סראל ר' פנה לקבלה טסור היה העם'סכל

 ה.סיר ורוח דבדחותא ולטילי מבעיים יותדלענינים
 התהבד הוא חייו. יטי בשחרות עוד לפעמוהחל

 השיד מדרש לבית שיריו ויריץ תוגרטה טשודרילחברת
 דבדי )כרטולי, בשאלוניקי יחייא ן' גדליה דוןשיסד
 על כתב עלוט.ו בימי ט"א(. צד יחייא לבניהיטים
 לנעדה בטתנה שנתן ,מ1%( )118,1%ת8ץ8 אחדטנשב
 :אחת
 ינוח ישקיט לבך חום צ:ה, יושב תתמוך בייד
 ה-וח צאי רוחות נע מאד, אומר תניפי ליעת
 פדי.ם לך אמציא מחומך אפיח, לך תניעיאותי
 היום יפוח אשר עד הן רוח, קו-ת תמצאיבי
 העיר. בכל לתהלה נודע בשנים הדך הטשודדשם
 ,זטידות לישיבתו ,סיד להבר פניו חלה סאגים יוסף ר',' שלמה ד' מהם ואחד ויאהבוהו. תטכוהו הרבניםגדולי
 ויהי לדמשק טושבו העתיק מצפת 158(. צדישראל
 פתאום בא טשם הספדדים. בעדת צבוד לישליחשם
 טובחד ,' יוסף ר' הטשורר השד בבית ברוסהלעיר
 נצפנו 1'סם לדט'סק שב טעמ זמן ואחדי 145(,)שם
 הקרובות לערים לנדוד יסנאלץ עד דבות תלאותלו

 ועוד )אחלב(, צובא וארם )תדבלת-איל-שאם(סינים
 טסצב יצא כבד הזה בפרק דטשקה. שבהפעם
 ותוגרטה ערב שפת ובידעו השידה, אל ויתמכדהנערות

 ומפיהם הטחמדים המשוררים ט.מב עם בהתחבדותבא
 וטאז הערבית, הזטדה ונועם המזרחי הניט,לטד

 הערבים השירים אל הטתאימ.ם שידים חבדוהלאה
 ובפרדסים בגנים ליסוח אהב הוא ובקול.בדוח

 טפיהם שירם לשטוע הישטעאלים ידידיו עםלהשתעשע
 וישד: הערב, בקולו הנשגבים שידיו להםולהיסטיע

 נרדם ביגון עצב לבךאם
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2 ישראלאוצרנאוף

 כדם אדום יין עסיס שהה דודקוט
 השטש בבא ;דנים גןתוך

 מחכמי לאיזה נפש לטפח היו אלה י':ראל ר'ארחות
 שיריו על לו לסלוח יכלו ולא הטקובלים,דכהטק

 דובר פיו כי עליו ואמרו אדם, בני בתענונותהטדברים
 והמקובל צדצ"ם(, עולם )טאורעות שכור יטיו וכלנבלה
 שהפזמונים הוא אמת : עליו כתב )ע"ע( ל א מ י 1ר"ח

 אסור בעצמו הוא אבל מיבים בעצמם הםשחבר
 שכור, ימיו 1כל נבלה דובר פיו תמיד כי עמו...לדבר
 בשעה סעודתו קבע המצרים בין פלוני ביוםוהנה

 רם בקול שירים וזמר בקרקע כובעו והניחפלונית...
 ע"ב(. ו' דף מוהרח"ו ,שבחי וכו' יין ושתה בשרואכל
 עד אביו באזני דמשק רבני איזה התאוננוכנראה
 ושם צפת, מולדתו לעיר לבוא למהר אותו ציוהאשר
 בהיותה שמתה אחת בת לו ותלד הנונה איטהנשא
 אשתו נם ותמת המנפה פרצה ואח"כ שנים, עשרכבת

 ואביו הוא נאלצו 1579 בשנת 143(. ישראל,זמירות
 אח"כ ימים ושנתים המציקים, מחמת דטשקהלברוח
 איש ויאספהו כל' ובחסר נלמוד וישאר אביומת
 )שם עליו מחסודו וכל ביתו אל חיים ן' חייםנדיב

 לו ותלד אשה נשא שם ישראל(. מימי חלקהקדמת
 למורה שם ויהי בעזה התישב זקנתו לעת בנים.יסלשה
 1528. בשנת לעולסו נפמר ושםהוראות

 הם ננארה ישראל ר' שירי ושיייו[נמזטוריו
 המשוררים מיטירי נופלים ואינם והדר, חןמלאים

 נם והסננון. המליצה וביופי הרעיה בשנבהספרדים
 לזמר והננון הקול או ה,,חן" הטיר שיר לכלהמציא
 לי"ב הזמרה ויחלק המזרחית, הזמרה חוקי לפיאותו

 רובם והעדבי, הפרסי הזמר נק ערבוביא שהםאופנים
 אופן שהמציאו פרס שרי או מדינות שם עלמיוסדים
 נאבה=8,4א, ב'( הוסיאני=1ח11880, א'(הזמרה:

 ראשמ= ה'( דונייא=618ש8ם, ד'ו שינייא=618ש81, (נ'
 ח.( בהטיליק=881111ב:1, ז'( אושאל=881ס, ( 1(88א,

 נברוש-ענאם= מ'( ,שינייא-עראק=1,81נ-618ש81
 נקש-הוסיאים=1ט8810טא-818א, י'(ת01נ8-86טץ06א,

 הוא מאהיור=ץ0?118. י"ב( נינריש=18ץש0א,י"א(
 ימי לכל וקינות וידוים סליחות, פזמונים. פיומים,כתב

 ארמית. ובלשון הקדש בלשון ויו"מ ולשבתותהשבוע
 לישראל ח"ק כמנין שירים כולל ישראל" "זמירותספרו
 )-ניציא ישראל" "מימי ס' עוד וטסף שס"ו(,)צפת
 בחינת ס' ע"ד מוסר מליצת בתבל" "משחקת'טמ'מ,,
 בערך שו"ב דיני הילדים" "שוחמי שמ"ז(, )צפתעולם
 ופיומ מליצה ישראל" "כתובת תע"ח(, )קושמא'טיר

 בעת שבשמים לאביהם ישראל בין הכתובהבל':ון
 השבועות(, להנ הספרדים במחזור ,נדפס תורהטתן

 תרי"ח(. חין פרידלנדר )הו"ל שירים ק"כ"?זמונים"
 ותחנות שירים ששים ישראל" "שארית בכ"יועוד

 פי' ישראל" "מערכות ישראל, זטירות מס'יטניטממו

 נאנארה ישראל מר' כ"י עוד מצאו 1835 בשנתאיוב.
 באונר כעת ונשמרו בירו,טלם החסיד יהודה ר'בחורבת

 הוא נעלה שכתב אהבה שירי בין שם. הכנסתבית
 : הזההשיר

 דורכים כל לעין עיניך, למהיפתי
 רשת. תוך כדגים יהיו בם, רואה כליתנודדו קשת~

 טגשת, יראו לאורך אבל שואפים,קרכתך

 בשת. ייבשו לנגדך מאורים, כל אשכהלל!
 והיפה התפלות בסדר הובאו הפזמונים מןכ!עמ.ם
 במחזור נם השבועות. לחג ישראל" "כתובת הואשבהם
 אומרים אדריעפולי ובעיר פיומים, איזה הובאוהקראי
 בקהלת קדש שבת יום בכל הזה היום עדאותם

 הנקראים כמטוררים בלהקת השכם בבקרפורמוניזים
 רבון "יה הזמר מאד חשוב זמירותיו בין"מפמירים".

 לונזא:ו די מנחם ר' דירי בן בארמית. חצלמיא"עלם
 כהובת שירו על השינ קמ"ב( )דף ידות שתיבספרו
 יתברך לשם לומר לעצמו "שהתיר על והוכיחוישראל
 מה כל לש"י ישראל כנסת מצד או ישראל כנסתמצד

 ס"ג שיר על השינ 1כ1 לזה", זה אומריםשהנואפים
 ואין נאלחו יחדיו סנ "כולו עליו ואומר ישראלבזמירות
 כי להפיימן יסלח וה' לש"י, ולהאמר בקהל לבואראוי
 בדרך והלך זרות, מאיזה רעיוניו בהתלהבות נשמרלא

 )שם(. כתב" כאשר ברורוהישמעאלים

 ישראל ימי דברי ייזאגיס,ביבליונרפיא:
 ח"ד האסיף בכ"; פ"ד ך"ד פ"ד ח"גבתוגרמה

 עמודי לאנדסהוט. 699; ישראל כנסת פין18;
 419. ליטעראטורגעשיכט: צנץ. 185;העבודה

'ט"ר
  ז-נמוגורן ע'בזשו-:
 י,שדק ע' :ב.סוק
 זנותד עם ונרדף אסור, ומיטנל זמה כדטכבי .ג"שדוק
אסור

 נא"
 ,שמות וגאף" "לא הדבחת בעשרת שכתנ

 איסת את ינאף אשד "איש אחר במקום מפורשכ'(
 העאף יוטת מות דעהו אשת את ינאף אשראיש

 איש, באשת רק ונאמר י'(. כ' )ויקראוהנואפת"
 "אשת הלשון מכפל דרשו חז"ל בחנק. היאוהמיתה
 אחד( ויום 'טנים תשע מבן )פחות לקמן פרמאיש"
 בהם שאין )נוים(, אחרים לאשת פרמ דעהו""אשת
 זנות לשון נ"ב:(. סנהדרין י"מ. )קדויסין קידדטיןתורת
 או זונה שהיא לרבים מופקרת או בפילנש נםנאמר
 איטה ב'(, י"מ ,שופמים פילנשו עליו ותזנה כטוקדשה,
 אתנן תביא לא ז'(. כ"א ,ויקדא לכהן נאסרהזונה
 כ"נ ,דברים נדר לכל אלהיך ה' בית כלב ומחירזונה
 תזנה ולא להזנותה בתך את תחלל אל ונאמרי"מ(.
 תהיה לא כ"ט(, י"מ ,ויקרא זמה הארע ומלאההארץ
 ישיאל מבני קרט יהיה ולא ישראל מבנותקדשה
 בבתי לזיטה מזומנים יהיו שלא ר"ל י"ח(. כ"נ)דברים
 הזאת. הרעה לבער להשגיח לב"ד אזהרה והיאזועת

 לגבר ישראל מבנת אתתא תהא לא תרנם: ואונקלס על פי' איהב" "פצעי דרשות, ישראל" "מקוהעה,ת,



נאוף ישראלאוצר8 --  והמע אמה. אתתא ישרא5 מבני נברא יסב ולאעבר
 בהנ תופסין קירהשין ואין בזימה, פריצות שהםמפני
 וב נ"ר;(. )סנהררין זנות בעי5ת בעי5תו שעשהנמצא
 )סנהרר בחנק נידן ובועלה מ'(, כ"א )ויקראת'טרף באי מחללת היא אביה את לזנות תחל כי כהןאיש
 הכתו, רבר ולא ג'(. פ"ג ביאה אסורי רמב"םס"ו:

 הנשוא' מן או הארוסין מן אם בגמרא ומח5וקתבעל, זיק: בה כשהיתה ע"י*זנות כשתתחלל אלאבפנויה
 וכן הראשון, רברי ונראים נ"א.(.)סנהררין

 שאינו בנשואה כי וכו', מארסא כהן גבר וברתיונתן: תרג~
 בחנק ודינה בעלמא איש כאשת היא הרי אביהברשות
 לז והפרה לאיש )מיוערת( נחרפת שפחה עםהמזנה
 45 תהיה, בקרת לה, ניתן 5א חופשה אונפרתה
 שפחד והיא כ'(, י"מ )ויקרא חופשה לא כייוסתו
 שכעתו עברי לעבר המאורסת משוחררת חציהכנענית
 ו ק ב ש5 ברצועה במלקות רק העונש ולכןבשפחה,
 י"א.(. כריתות ו'.)קירושין

 גמ נאסרה הזמה תורה[ מתן קודם זימה]אסור
 5בשראחר" והיו באשתו "ורבק שנאמר הראשת,5ארם

 )סנהררין חברו באשת ולא וררשו כ"ר( ב')בראש.ת
 כל השחית "כי מפני הארץ על בא המבולנ"ח.(.
 מקום וכל י"ב( ו' )בראשית הארץ" על ררכו אתבשר

 נח את צוה וה' שם(. )רש"י ומובים רעיםוהירגת 5עולם באה אנררלמוסיא וע"ז זנות טוצאשאתה
 שבעה שבעה המהורה הבהמה מכל התבה אללהביא
 סצרים אנשי ואפילו ב'(. ז' )שם ואשתואיש
 להם ומומב איש, באשת נזהרו זמה שמופישהיו
 אברהם ירא ולכן נאוף. אסור על מלעבור נפשלרצח
 לאטר נפשו את והציל אשתו שרה בעבור יהרגיהופן
 פלשתים בארץ יצחק עשה וכן י"ב(, )שם אחותו היאכי

 באמרו: פומיפר לאשת לשמוע מאן יוסף כ"ו(.)שם
 לאלהים וחמאתי הזאת הגרולה הרעה אעשהואיך
 מאסור מאר נזהרו השבמים בימי מ'(. ל"מ)שם
 "ההציאוה אמר לזנונים" הרה וגם כלתך תמר,ינתה 5ו הנירו כאשר ותמר, יהורה ממעשה כנראהנאוף

 מקיטאה אפרים אמר כ"ר(. ל"ז ,בראשיתותשרף"
 רנוה לפיכך כהן שהוא היתה שם של בתו ר"ממשום
 שם של רינו בבית נכרי עם זנות ועל )רש"י(,בשרפה
 והוה גיסה, לשילה זסוקה היתה ותמר ל"ו:1, ,ע"זגזרו
 כי שם( )סנהדרין חז"ל שהורו אע"פ ארוסה.כמו

 כנראה בלאו, אלא בטיתה אינה שזינתה יבםשומרת
 כתב המורים בעל אבל איש. לאשת אז נחשבתהיתה
 מכהט ל'טרפה יהורה רנה לא שבאמת חסיר ר"יבשם
 זונה. שהיא לסימן בפניה רושם לה שישרפו רקאלא
 )ישעיה יופי תחת כי ררשו וע"ז יפיה. לשחת פניהעל כויה בה לעשות מנאפת אשח לענוש המנהג היהוכן
 אל ברברו הנביא :(. ס"ב שבת )עי' כויה מליטוןנ'(

 )יחזקאל יסירו ואזניך אפיך אמר, מנאפת אשהאהליבה
 ומחר , מ"ה ,בכורות זונות שיטלקו ומעשה כ"ה(,כ"ג

 סד,ב סי' ראש בשמים שו"ת )ועי' כחמקה על ברזלש5 בחותם שורפים 5זנות עצמה הספקרת זונה שכ5בימיו המנהג היה שבמרינתו י"ג( סי' י"ח כ55 )שו"תהרא'"ט
 לזונה שחשבה תמר את 5שרוף צוה יהודה כיפירש הרמב"ן בישראל(. כן לנהג ליה ניחא לא חרשב"אכי

 כס'טפמ נרונת ואינה המ5כות את כמבזה נרונתעליו תזנה אשר והכלה בארץ ומדטל קצין היה שהואמפני
 ספרר ארצות קצת מנהנ סביא הוא וגם הנשים.שאר

 לבעלה אותה מוסרין אישה תחת תזנה אשרשהאשה
 פירושו )עי' כרצונו לחיים או למיתה אותה דןוהוא
 המיתה עונש שנתכמ5 אחר ולדינא שם(.עה"ת

 זונה, אשתו את לגרש האיש את כופין היהבישרא5
 שהורה, או מנאפים עם אותו שראו בדבר ערותיש אם ע5יו, קובלת ואשתו זונות רועה הוא אםוהאיש
 להרציא. אותו כופיןראין וכתובה גמ ממנו תובעת ואשתו בתשובה וחתר א"אעל בא אם ראפילו קל"נ( סי' )תשובה צבי החכםופסק אותו. כופין אין הרעה טררכו שב אם אבלבמררו, ועומר לכך רמוחזק ורוקא א'(. קנ"ר סי'אהע"ז ש"ע הרמ"א )הגהת להדציאה אותו שכופין אומריםיש

 ומלאה פסוק על ומדרשיס[ בתלמוד זגות]אסור
 אושכפי רהוו אהטעיא ור' ר"ח פ"ב.(. )סנהרריל נשנ"ז וכתבי:.(. משום וחייב בע"ו סתחתן כאלו הנכרית על הבאיק.(, ,ברכות נכרית רבעל נברא לההוא ננריה שילא-ב נוים, עם אפילו זנות על טאר הזהרו חז"לי"ג:(. )פסחים הזימה את ואהבו וכו' בניו את כנען צוהברים חמשה מ"ט:1. )קרושין כלו העולם כל ואחדמצרים( ערביא נמלה תשעה לעולם יררה זנות קביןשרה :(, ליג ),טבת זונות בהם והושיבו שוקים תקנורומיים ק"ו.(. )סנהררין וכו' הוא זימה 'טונא )ישרא)( אלו:ל אלהיהם להם אמר כ"ר(, )במדבר ונו' איעצך לכהעמי הולר הנני בזנות, ישראל בני את יסיתו מואב!נות כי בלק את יעץ בלעם מ"ז:(. )ב"ק זמה לירי!א בהן המרית שכל זיני זיני מ"ז( )רהי"ב וזנים;שמים ר':(. )סומה מפנינים היא יקרה בה רכתיבוורה לטר אפילו אמר רבא וכו'. ,שם( תצור יקרה,פש איש ואשת שנאמר בא"א נכשל לבסוף הרוח,סות בו שיש ארם כל יוחנן ר' ואמר לחם. ככרמבקש ל~סוף הזונה על הבא רבא אסר ו'( )משלי לחםככר ער זונה א,טה בער כי נ"ב:(. )סוכה בקרבם'לבסוף התעה בתחלה בקרבם, זנונים רוח וכתיב התעה:נונים רוח כתיב רמי הונא רב ר'(, )ההטע התעה זנונים-וח וגו' לב יסח ותירו'ט ויין זנות :(. ל"ז )יבמותטמזרות העולם כל ונתמלא אחותו נהטא ואח בתונהטא אב נמצא עליה בא מהן איזה יורעת ואינההרבה אניטים עליה שבאו היא וכן בא, מהן איזו על יודעואינו הרבה נשים שבעל הרי אוטר יעקב בן אליעזר ר'ל"טא, אסורה או לו היא סותרת אם יודע ארם איןכלומר היא, מה זו רבא ררש כ"מ( י"מ זמה)ויקראהארץ



 י27ר44יל4לך12ר4 שאול יוסףנאמאנזאהן,
 וכו' מסאני להו ועברי רזונות בשוקא יתבי הוובא"י
 אב5 קי"נ:(. )פסחים בהו לאתכולי עיניהו סרלןלא

 רהוה בר"מ וטעשה בשמן, להתגרות נכק ':לאאטרו
 שמן ליה אירמי חד יומא )זנות( עבירה בעוברימתלוצץ
 תרבה אל ואמרו פ"א.(. )קרושין בר"ע וכן וכו'כאתתא
 כ'.(. ןנררים נ.אוף לירי לבא יטסופך האשה עםיס.חה

 זומא )ד"א 5ניאוף פתח בנשים ראש קלותתהלת
 מ"ם:(, ,כתובות זמה לירי מביאה הבמלהפ,'אן.
 תשמור מזימה דרשו כי הזימה, טן סצלתוהתורה
 )ע"ז תורה עליך תשמור ז.מה מרבר ב'ו )משליעליך
 בן שמעון ר' ל"ו:(. )יטם זנות ררך אפילו ונזרוי"ז:(.
 להיות שאסור נואף, אחרי לעוקב אזהרה 1,-ומרמרפון

 5א דכתיב לנאוף לאחרים נשים להרנילאפומרופוס
 יחור; ע"ע מ',ז:(. )שבועות תנאיף לא קריתנאף

 עריוגסומה;
א.

 אחחא יפשק ע : ~2אול ית2חנאטאנ1אהן,
 בלבוב ומת 1808, בשנת בנליציא בערזאן בעירנולר
 הלוי ליבוש ר' היה אביו )1873(. תרל"ה א' אררכ.ז

 ר' בישראל. מיוחסות ומשפחתו אלע "ב.ת ס'שחבר

 אימיננא, ר"י בת את בלבוב איטה נשא 'טאוליוסף
 נעשה רי"ש יט5 ניסו הוא אימיננא זאב מררכי ר'ובנו
 מלבר בה5כה הרבה ספרים ביחר ויחברו בתורה,חברו
 אב"ר לרב נתקבל הרי"ש בעצמו. הוא שחברטה

 יעקב ר' הרב מקום למלאות 1837 ביטנתבלבוב
 העמיד הרי"'ט יעקב. ישועות בעלאורניטטיין

 ממדינות למעשה הלכה יררשו ומפיו הרבהתלמירים
 י"ב מנהנ בעיניו ישר ולא לחסירות התננר הוארבות.
 היה אב5 האריז"ל. עפ"י הרביים שנהנו 5שבתחלות
 החסירים' מן נם התורה 5ומדי את ומקרב שלוםאוהב
 האלבערשמאם חיים ר' ע5 יאמר מהסכמותיוובאחת
 : בנליציא נ5י5ות בהרבה החסירים ראש שהיהמצאנז
 חיים". אנו בצ5ו איטר וכו' הנאון הרב הסכים"כבר

 בהם וכתב עליהם בקרת עין שם ספרים עלבהסכסות.ו
 הברכה האנרת על עצמו חתם הוא והנהות.הערות
 הרב רפאפורמ 5יב שלמה 5ר' 5בוב ערתששלחה
 הוא כי חייו לימי השבעים שנת לו במלואותבפראנ
 במשך הצבור בצרכי עוסק היה נם לבוב. ילידהיה
 להחזיק נרבות ואסף בלבוב, רב שהיה שניםהי"ח
 לבחי הניח ספריו עקר בית את ועניים. כושליםבידי

 בלבוב.המררש
 א'( : אימיננא רמ"ז ניסו עם חבר הוא]ספריו[

 סוף ער או"ח ש"ע ע5 באורים שני נבורימע "מנןס'
 הרינים, מקור להראות הסנן אלף האחד שם רל"ה.סי'

 )לבוב ב"ח להלכה, חריטים הנבורים שלמיוהשני
 תשובות הים" "מפרשי ב'( ; תקצ"ם( זאלקוואתקצ"ר,
 התלמוד ים בם' נרפם לשואליהם, מיסו הואשהשיב
 הריאה מריפת ע5 עינימע "מאירת נ'( תקפ"ח(;ןלבוב
 תלמודירהטלטי; מערב~;על "נר ר.( תקצ"ם(.)ווילנא

 ; תקצ"1( )פרעשבורנ האלפסי ע5 פי' א5פם" "מעשהה'(
 תקפ"ר-תק"1(; סלאבומא )הוצאת הש"ס" "הנהותו'(
 יו"ר ש"ע על הדרטים ב"ח, שאולע ויר יוסף "ירז'(
 ומשיב4 ,,'טוא5 ח'( תרי"א(; )לבוב דטבועות נרריםהל'
 "רברי מ'( תרכ"ה-תרל"ט(; )שם חלקים ששהשו"ת
 תרל"מ(. )שם שו"ת רעת" ויוסףשאול

 באבער, 488; ישראל כנסת 4יןביב5יונרפיא:
 93ג יו השחר 97; שםאנשי

מא"ה

 ולבמוח לםמורעליו שראוי אים : נהסניתה"שזי
 )במדבר הוא נאמן ביתי בכ5 כי נאמר רבנו משה עלבו,
 אדם פי' ק"ר.(, ןשבת פשומ נאסן כפוף נאמן נ'(.י"ב
 וזקוף פשומ להיות 1ס1פ1 ועניו כפוף להיות צריךכי2ר

 אצלו '2מניחין 5איש נאמן וקוראים ןרש"י(.לעוה"ב
 מעות בירו שמשלשלין "שליש" כטו והוא לפקרון,כסף
 נבאי שהוא מי נאמן נקרא נם תובע.ן. עליהןשיש

 האל "נאמון, נקרא הקב"ה שו"ת. בהרבההקה5ע "נאסני נקראו הקהל ממוני צבור. מעות עלומטונה
 רסתרנמינן וחנון, רחום כמו כנוי רק שם ואינוהנאמן,
 מ5אכתך בעל הוא נאמן ואמרו מהימנא.אלהא
 וכשנתפס י"ר(. פ"ב ,אבות פעולתך שכר לךשישלם
 )ע"ז הריין עלי נאמן השי"ת: ע5 בבמחונו אמרר"א

 הרסב"ם השתמש "נאמנות" הטפשמ בשממ"ז:(.
 5עו5ם עומדת שהיא נאמנות בו האמינו לאבאמרו:

 החזקה ,יר ומחשבה הרהור אחריה שיש נאמנותולא
 א'(. פ"ח התורהיסודי

 שני צריכין רבר בכל וביחוס[ בעדות]נאמנות
 ובאיסורין כ"ד:(, מכות ב', ח' )ישעיה נאמניםערים
 התינוק נאמן גם פ"ג:(. )יבמות אהד ער נםנאמן
 זו ומשפחה כשרה זו משפחה אבא 5י אמר כך5ומר
 ירי כתב זה 5ומר ארם ונאכק ;(. כ"ח וכתובותפסולה
 היחס בענין זרעו על להע.ר נאמן האב :(. כ')שם
 ולפמור ליורשו נאמן בני זה והאומר ו'(, פ"חןב"ב
 שלטה קל"ד.(. ב"ב ח', פ"ג )קדושין היבום מן איטתואת

 ימי שבעת כל אמו 5אלתר, חיה : הבכור עלנאמנים
 החזקה ננר ואף ע"ד.(. )קדושין לעו5ם האבהלירה,
 האב אם רעות חלוקי ויש י"ב(, רע"נ ס-' ח"מ)ש"ע
 רשב"ם )עי' ח5וצה בן וזה נרו,טה בן זה 15מרנאמן
 ואמר אחד ובא בררך מושלך שהיה הולד קכ"ר:(.ב"ב
 שם עליו יצא ואם נאמנת, אמו וכן נאמן הואבני

 )קרושין נאמנים רעבון בשני אבל נאמנים, אינםאסופי
 וישנן ל"ב, ר' סי' אה"ע ב', פ"ד בירושלמי ושםע"נ:

 נאמנת האשה והירושלמי(. הבבלי בק באסופ-חלוקים
 את לפסול נאמן אינו אך מ'(, פ"א )קרושין עוברהע5
 אמר אם מ"ר.( )יבמות הנרול בנו ובפרם בממזרותבנו
 בני ואמר וחזר עברי נאסן, אינו עבדי ואמר וחזרבני
 קכ"ז:(. )ב"בנאמן

 להמלוה ואומר ערים בפני ה5וה בהלואה[]נאמנות
 מה-מן. פרענא, לא לי ראמרת אימת כל 5ימהימנת
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 "נהי דאמרינן נאמן אינו עדים בפני פרעו אםאבל
 הימניה!ש, מי מסהדי מפי מנפשיה מפידהימניה

 שלשה בפני ופרע תרי כבי לי מהימנת אמרואם
 וע"ז מ"ב.(, )'טבועות הימניה לא תלתא כביאמרינן
 נאמנות לשמר בנוגע ותקנות דינים הרבה הנאוניםבנו
 דוקא מהני קנין בלא נאמנות א'(. ע"א סי' ח"מ)ש"ע
 למה אלא הנאמנות אין ב'(. סעיף )שם הלואהבשעת

 מכתב שובר עהטים המדקדקים יותר. ולא עליושהאמינו
 ר. מ ש ה, נ מ א ע"ע נאמנות. שמר על מלוה שלידו
 לומר נאמן הדיין לפני עומדים דינים שבעלי זמןכל
 דין נאמן. אינו ממנו נטתלקו זכיתי, ולזה חייבתי6ה

 . כ"נ( סי' שם )עי' נאמנות בו שייך לא במענותהתלוי
יש-גב

 נולד פסילים; ופוסל מחבד : אלפררבאסינ,
 המשפמים תורת ולמד *186, אפדיל 18 נליציא,בלבוב

 בלבוב בהאוניברסימא המבע וחכמתוהפילוסופיא
 גם לפילוסופיא; דוקמור בתואר כדטם 41צאוצידיך,
 ראשית בווין. בהאוניברסימא הרפואה חכמתלמד

 פולנית בלשון שידים ספר היה הספרותיתפעולתו
 "מלך ; )1884( המחשבה" 'טל "המרנדיא ביטםודראמא
 )1887(, בלבוב ישחק במת על שעלתה דראמאמציון"
 הם המדעים ספדיו נרמנית. בלשון דראמותואיזה

 "רע11י- ; )1885( בעפעלקעיוננ" די "איבערבגרמנית:
 דעם פאלימיק "די )1900(; סאציאליסמום" דעםזיאן

 דער קרימיק פראקמישע "די )1901(;וועלמפדידענם"
 עסמעררייך- קונסמ "די ; )1895( שפינאזא'ם"לעהרער
 )1903( יאהדהונדערטש ניינצעהנמען איםאוננארנם

 האלה ובדברים וחאומנות, הדראמא על מאמריםועוד
 הצמיין גם וברלין' בחין סטכא בר למבקרנחשב

 חשובים יצוריו ובין ם, פסיל פוסל בתורבמלאכתו
 מאקאבעער", דער "יודא יודע", עוויגעד "דער :בפרמ
 שלמה"."קענינ

 בשאלת הרבה התעסק נאסיג היהודים[]בשאלת
 צור "פערזוך חוברות: איזה הזה בענין וכתבהיהודים,
 "מאמיע- ; )1887( פראנע" יידישען דעראויפלעזוננ
 שמאטטעם" יידישען דעם שמאמיסמיק צורראליען
 אלמיר- דעם אונד יודען דער "סאציאלהיניענע ; (,1887

 "יידישע )1894(; פעלקערקרייזעם"יענמאלייטען
 דעם בילאנם "די 1903(; )ח"א'טמאמיסמיק"
 והתחבד הערצל לציונות התנגד הוא )1904(.פדאנדאם', קאלאניזאציאנם- יידישע "דאס ,1903(;ציוניסמום"

 במקום ליהודים מנוחה מקום לבקש המרימוריאליםאל
 .ב(. .מ .1% )389 בחו"לאחר

 מ.ב.
 שמחה(: מאיד 116% )ט88ץ0א מאסםנא-רוי,

 בבו- 1849 יולי 9צ נולד וציוני; ומבקד סופדדופא,
 רב היה זידפעלד נבדיאל ד' אביו אוננדיא.דאפעשמ
 וילמדו והמצוה, התורה דדכי על בנו את ויחנךומחבד
 111ר ייוח שחוח ונמ וח4מוד חנ"ד וומר 4שמרמר"

 יראים כבן מעשיות בטצחת זהיר היה לחייו המ"זשנת
 להכנם ובחפצו מדוכאים, עניים היו הוריווחדדים.
 הדפואה חכמת ללסוד בכדי המדעים מדרשלבית

 אנום נער. בהיותו עוד טיוחדה תשוקה להשהרניש
 הרפואה בחכמת שעוריו ל'טכד מקור לו לבקשהיה

 בתוד עבודה ויטצא ההכרחיים, מחסוריו אתולכלכל
 כי עד במעשיו הצליח וכה אשכנזים. בעתוניםסופר
 במערכת קבוע לעוזר נמנה שנה י"ח לו מלאובמרם
 עתק בעצמו יסד 1870 ובשנת ת8818ע. 1018[העתק
 'טנות במשך .שתט. .81~111 שתם"28 בשםשבועי
 קי2ה ונלחם ומחסור עטל ראה בהאוניברסימאלמודו
 בהכמת שעוריו למד ביום והרוחני. החמרי קיומובעד

 סבל ככה העתונים. בעד מאמריו כתב ובלילההרפואה
 הרפואה לחכמת דוקמור בתור תעודתו את קבלועדי

 את שנה להאוניברסימא כניסתו קודם 1873.בשנת
 אביו בהסכמת "נארדוי" לשם זידפעלד משפהתושם

 הממשלה.וברשיון
 כשרת בנארדוי נדאה כאמוד הספרותית[]ע:ודתו

 בכתבו לימים, צעיר עוד בהיותו העתונות שדה עלדב
 היותר לחלקיו ענין כל לנתח כשרונו יחד. ואדם גויעל

 ודבר, דבר כל לתוך החודרת החדה סקירתוקמנים,
 הנרמנ,ת בהשפה המהירה ועמו והחריץ הבריאשכלו
 עד היומית, בהעתונית עמדתו את לבצר לו עמדוהם
 בתבל. ומהוללים המצוינים הסופרים לאחד היהכי

 בבודאפעשט בהאוניברסימא לטודיו את גמרואחרי
 את בעיניו לראות ובחפצו בספרות, להתעסקהחלימ
 מנהניהם חייהם על ולהתבונן השונים העמיםדדכי

 והמחקרים העיונים בלטודיו להשתלם ונםותדבותם,
 בספרד ונם אירופא בארצות 'טנים שש נדד הנסיון,ע"י

 ספרדים(, ממשפחת הוא אביו )כי אבותיו נורשושמשם
 והתודע הנדולות, הערים בכל מסוים זטן כךטךוהתעכב
 שב 1878 ביטנת ואומנים. חרשים וסופריםלחכמים

 הדפים ההיא בשנה הספרותית. עבודתו אללבודאפעשמ
 בילדער אונד "שמודיען הראשון מספרו החלקים שניאת
 הו"ל 1879 בשנת מילליארדענלאנדע". וואהרעןאוים
 1880 וביטנת אלהאמברא", צור קרעמל "פאןספרו

 פדסומו את רעפובליק". דריממען דער אונמער"פארים
 )ה'טקרים קולמורמענשהיימ" דער לינעןציאנעללע קאנווענ- "די ספרו ע"י 1883 בשנת היטינ נדולהיותר
 ביותר לאור שיצא האנושית(, בהקולמוראהדנילים
 הספיותי בעולם גדול דעש המיל מהדורותמעשרים
 צורותיהם בכל השקרים את נארדוי הראה בובזטנו.

 בהנהנות המ'טפחה, בחיי בהקולמורא, אשרהיסודיות
 ואת היחיד, וקנין בנשואים ואמונה, בדתהמדינות
 העמודים כל נארדוי הניע הזה בספר 'טבהם.התהפוכות
 נם עליהם. נשענת האירופית הקולמורא אשרהתכונים
 חלקים, בשני "ענמארמונג.' הנדול ספרו אתהדפים
 על ק'טה דין במתחו בעולם, סערה המיל הואונם

 זה ספרו האחרון. בזנק הידועים וייכופיים וי; "ספי וע, וו1, 11 שפוו1 ונם מוו וונ ן ו1נ עבו טון וק סו1
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 ונעתק זו, אחר זו ותכופות 'טונות במהדורות נ,כיצא
 6010אז8ע ספרו את הדפים 1885 בשנת רבות,ללשונות
 בהביבליותיקא ונדפט בריינין ראובן ע"י לעבריתשנעתק
 ספריו בין בווארשא. 1.תהטיה" ההנאתהעברית

 נעשיכמע" דער זינן "דעד בפרם נחיטבהאחרונים
 וסקורי יסודות את בו והרם 1909 בשנתשהדפים
 ספרי מלבד והארצות. העמים של ההיסמוריאכותבי
 ספורים הרבה כתב שלו, והפילוסופיא המחקרהססע

 בהפסף והעסוקה הרחבה ידיעתו על הסעידיםוהזיונות,

 נם והוא המעשים. החיים ודרכי האנושיתכולוגיא
 באירופא. נדולים עתונים ליטני קבועעוזר

 שנת עד הם"ז משנת הציונית[]עבידהו
 מעמו רחוק בעצמו כעדותו נארדוי היה לחייוהארבעים

 נרמנף ויהי היהדות, אל וחבור קשר שום לו היהולא

 עד גרמני. סופר בתור עבד התבל ובספרותיאומי,
 לשוב עיניו את ותפקח האנמישמיות חתעוררהאשר

 את העיצל שהדפים ואחרי עמו. את ולאהובליהדות
 עד מדיני, לציוני נארדוי נהפך היהודים" "מדינתספרו
 ונאולתו עמו של בנצחיות אדוק כיהודי להאסיןשההל

 הציונים, הקוננרסים בכל הרשטי לנואם ויהיהעת'רה.
 כהן" "דר, וחזיון הציונות, ביטבח רבים מאמריםוכתב
 :מעולתו הציונות ממנהיני לאחד ויהי ההתבוללות.נגד

 לציונות ונאומיו מאסריו בין הואת. בת:ועהנדולה
 )בקוננרים יודען" דער לאנע אללנעמיינע "דיהם

 )בברלין ציוניסמום" דעם נעננער י"די 111197,הרא'?ון
 "דער )ב11ין(, יודענמום" אים "שמרעמוננען1898('

 בקוננרים ונאומו )פארים(' קריסטען" די אונדציוניסמ:ם
 "וועלם',, הציוני בעתון נדפסו וכולם 11)!1(,)בבאזיל

 ב"העולם". נםוהאחרונים
 347; ח"ה באחיאסף ברייניןביבליונרפיא:

 כוללים. באנציקלופידיות ח"ו; שםברדיטצבסק',
 ק.ז.

 נארפאלק במחוז עיר )06"אא(:נארוויטש
 המאה בראשית עוד בה ישבו היהודיםבאננליא.

 והיא 1144 בשנת דם עלילת היתה ובההי"ב,
 ביום בבתיהם שנמצאו היהודים באירופא.הראיטונה

 לארמון נמלמו ואשר ההמון, ע"י נהרנו 1190 פברואר6
 היותר היהודי אז היה מנארווימש יצחק נצולו.המויטל
 לשלם נענש 1218 ובשנת אננליא, במלכותעשיד
 הסלוים מלך בשם כנוהו הנרצרים מארק. אלפיםעשרת
 ורוב עיטרו ע"ש ראשים, שלשה בעל השמן אוברבית
 אחד שהיה )ואפשר נוצרי רופא של שנים חכהט בןן ילד מלו כי יהודים י"נ נאשמו 1234 בשנתנדלו.

 שענו אחד עץ על מהאנשים ארבעה ויתלומהאנוסים(.
 בשנת התלייה. אל סוטים בזנבי קשורים ויסחבוםאותם
 באננליא הכללי הגירוש היהודים. בתי שרפו1287
 בנארוויםש, עשירים יהודים היו כנראה 1290. בשנתהיה
 השמרות הם עדים וממלמלין, בקרקעות וקנין ססחרועשו
 בנאדווימש המכוטלה ביאשי ~כדון שנשארוהרבים

 94 נסצאו הראשון מהישוב כי אבי.ובוועטממינסמר
 עברית בלשון הזה וכמספד רומית בלשוןשמרות

 1888(. לונדון "שמרות" בשם דייווים הו"ל)האחרונים
 ישובם באמצע היה שלהם הכנסת בית ת. 1 ר ם שע"ע
 הישוב ספר. בית דרומו ובצד הקבדות, בית לווסמך
 בשנת נבנה הכנסת ובית הי"ם בסאה החלהיטני
 נפשות. כמאתים קמנה עדה שם יש )1911( כעת1848.
 אננליא.ע"ע

 ,780068 78108 ,0 "1ששש5ביבליונרפיא:
 ,צא0ן9!לן .9!גנ .ששע .ן18[1 ,ע,ש8001 ; מפתחעי'

 ,!נ ,112 122 ן .ב .~ש7 ז0ש'1 001?נ.1911
 ט.ב.

 ל"ב(. י"א )נחמיה בנימין שבם מערי אחת :ג21
 לידושלם מאד סמוכה היתה אבל לנכק, נודע לאמקומה
 אשור צבא את בחזון ראה הנביא כי ממנה, צפוןלצד
 ענחות על עברם אחרי הקדש' עיר ננד הצפון טןהולך
 ידו ינפף לעמוד בנב היום "עוד אמר ואז נבי עיראל
 ומי::ע ל"ב(, י' )ישעיה ירהטלם" נבעת ציון בתהר
 בנב, עמדו כאשר ירושלם את לראות האשורים יכלוכי

 יותר היתה ונב ירושלם לצפון טיל נ' רק ענתותוהנה
 )כ"א( ביהושע וירושלם. ענתות בין עמדה כיקרובה
 וירויטלם נבעון וביניהן בניטין בנחלת ערים י"דנזכרו
 זבחים מהךט"א חדרטי )עי' ביניהן כוב חיטיבולא
 אך בנימין, בני ע"י אז נתישבה שלא ואפיטר :(,קי"ח
 כ"ב )ש"א הכהנים עיר נב היתה שאול המלךבימי
 בנב ועמד י'( ה' כ"א )שם המקד,ט היה ושםי"מ(

 פי"נ(. קרבנות )תוספתא שנים ושבע חמשיםובנבעון
 בנימין בחלק אלא שכינה שרתה לא דימי רבואמר
 בקש כאשר ויהי :(. קי"ח וזבחים ובנבעון ובנובביטלה
 אחימלך אל נבה דוד ויברח דוד, את להמיתשאול
 נלית. חרב ונם לאכול הפנים מלחם לו נתן והואהכהן,
 את להכות שאול ויצו עליו, הלשין האדוסי דאנאבל
 יונק. ועד מעולל אשה ועד מאיש חרב לפי העירכל

 כ"א )יט"ב בנב ישבי בשם נקרא דוד מאויביאחד
 )סנהדרין נב עסקי על שבא איש חז"ל ופירשומ"ז(

 אחת והיא סוסיתא בתחום אחר נב עוד וייטצ"ה.(.
 א', פ"ב דמאי )ירו'ט' במעשרות שחייבות העירותמן

 דבב(. ונ"א רנב הנירסא פ"ד שביעיתבתוספתא
 כ.א.

 )במדבד מזדחה הירדן בעבר אמורי בארץ עיי :נבו
 ל"ב )דברים נבו הר נקרא לה הסמוך וההר נ'(,ל"ב
 הסבו דאובן בני דבנו. כמטה מת ושם א'(, ל"דמ"ם,
 אליל שם הוא נבו כי ל"א(, ל"ב )במדבר שמהאת
 כוכב והוא ושכניהם, מואב בני לו עבדואשר

 בבל בני ונם "אנוביט" לו קראו והמצדים)ןם0ז10ג(,
 נבו קדם בל כרע בל, האליל עם נזכר כיעברוהו
 שכ:ות עם מורכב נבו האליל שם א'(. מיו)ישעיה
 נבר נברפלאסר נבו-כדנצד, כסו הטדיהם,מלכיהם
 עשרת נלות אחרי והנה שמגו-נבו. נבוקראדן,שזבן,



נבואה ישראלאוצר

 בה, וישבו הזאת העיר את מואב בני ירשוהשבמים
 : הנביא יאמר ועליה חשובה, עיר אז היתה כיונראה
 ב'(. מ"1 )"טעיה ונו' ייליל מואב מידבא ועל נבועל
 והתו יריחו העיר. מ1ל מתוב בארץ נבו הר היהגם

 מ"מ( ל"ב )דברים העברים הר רוכסי של הפסנהראש
 ראה ההוא ההר ומראש נאבא' ~בל בשם כעתונודע
 בארץ נבו עיר נמצאת נם כנען. ארץ כל אתס'טה
 והוא מ"נ( י' כ"מ. ב' )עזרא יהודה ממה בנחלתכנען
 איטר נבו מן להבדילה כדי ל"נ( ז' )נחמיה אחרנבו

 כפר הוא והיום 95(, ח"ב קדומים )ארץ הירדןבעבר
 )אליהו רמלה טזרחית דרומית אילון בעמק נובא""בית
 תרע"א(. יררטלם 84, הארץספיר,

 מ.ב.
 הרוח. איש מנביא )צ160ע0ןע( חזון יבר :נבוטה

 ממיף הנביא כי שפתים, ב י נ מלשון הוא נבואהסלת
 מדבר שהוא מפני ונם שיחה, בדרך בתוכחהדבריו
 הדת מיסודי אחד לבוא. העתידים ענינים עללרוב
 יסודי )רמב"ם האדם בני את טנבא שהאל לידעהוא

 הן: ואלו נביא נקרא שמות עשרה א'(. פ"זהתורה
 מלאך, רואה, צופה, חוזה, שליח, עבד, נאמן,ציר,
 בישראל לפנים ז'(. פל"ד )אדר"נ האלהים אישנביא,
 ע"ש מ'( ט' )ש"א "רואה" עתידות הרואה לנביאקראו
 ע"ש ,,חוזה" לו קראו וגם אתודע, אליו ראח במכי
 החלו וכאשר הנבואה. במראת שראה הזיוןה

 ובאמת נביאים. נקראו להעם תוכחה ולהמיףלנבואות
 רבנו ומשה מעולם, ידוע היה הזה במושנ נביאשם
 עתידות הרואים נקראו "צופים" לנביאים. ראשהיה

 רש"י(. עי' : ב' )מנילה הדורות נביאי שהםלישראל
 הטבע נביאים ושמונה ארבעים הנויאים[]מסטר

 יצחק, 2 אברהם, 1 ל"טראל: להן התנבאונביאות
 אלקנה 8 פנחס, 7 יהךטע, 6 אהרן, 5 משה, 4 יעקב,8

 עלי, 9 ב,(, )ש"א עלי אל שנראה אלהים איששהוא
 15 שלמה, 14 דוד, 13 נתן, 12 נד, 11 שמואל,10

 אחיה 18 עבדיה, 17 ימלא, בן מיכיהו 16עידו,
 21 עודד, בן עזריה 20 חנני, בן יהוא 19השילור,
 ממורישה דודו בן אליעזר 22 מוניה, מבני הלויחזיאל
 המורשתי, מיכה 25 עמוס, 24 הושע, 28 י"מ(,)דהי"ב

 אמתי, בן יונה 29 אלישע, 28 אליהו, 27 אמק,26
 צפניח, 31 חבקוק, 33 נחום, 32 יואל, 31 ישעיה,80
 )ולמאן דניאל 38 יהזקאל, 87 ירטיה, 86 אוריה,85

 שמעיה(, ועייל דניאל אפיק נביא היה לא דניאלדאמר
 חלקיהו, 42 מחסיה, 41 שדיה, 40 נריה, בן ברוך89
 מלאכי, 47 זכריה, 46 חני, 45 שלם, 44 חנמאל'48
 נדולות(, מהלכות י"ד. מנילה )רש"י בלשן מרדכי48
 אביגיל חנה, דבורה, מרים, שרה, הן: נביאותשבע

 יצאו כהנים והם נביאים שמונה )שמן. ואסתרחולדה,
 מחסיה, שריה, ברוך, נריה, הן: ואלו הזונהמרחב
 אחו בפרק ושם:(. שלם חנמאל' הלקיהו,ירטיה,
 ונדה ומיכה, עמוס ישעיה ההטע נביאים ד',נתנבאו

 קיפח שלא נביא לך ואין פא.(, ופסח'ם ההטעשבכולן
 בן ושריה נריה בן ברוך )שם:(. בימיו מלכיםד'

 זה מלאכי מ"1.(. )מגילה לדרימט שתים בשנתנתנבאו כ* ומל~כי זכריה וחני בלשן ומרדכי ודניאלמעשיה
 אחד הטלה, מן עמהם עלו נביאים שלשה )'טם(.עזרא

 אסר ס',ב.(. )זבחים וכו' הטזבח על להםשהעמיד
 בנביאות נביא( )של אביו ושם ששמו מקום כלעלא
 בידוע אביו שם ולא שמו נביא, בן נביא שהואבידוע
 מפורש עירו הטם שמו ; נביא בן ולא נביאשהוא
 בידוע עירו שם ולא שמו העיר, מאותה שהתובידוע
 ושבמ שבמ כל לך אין מ"1.(. )מנילה מירהטלםשהוא

 ובנימק יהודה שבמ נביאים, ממנו קנאו שלאמישראל
 שמואל והוא :( כ"ז )סוכה נביאים ע"פ מלכיםהעמידו
 צופים' הרמתים מן אחד איש ויהי דרשו חז"ל)הט"י(.
 וכו'. לישראל להם שנתנבאו צופים מ~אתיםאחד
 כיוצאי כפלים לישראל להם עטדו נביאיםהרבה
 נכתבה, לדורות יטהרצרכה נבואה אלאמצרים,
 שהרצרכה י"ד.(, )מנילה נכתבה לא הרצרכה1'טלא
 )רש"י(. הודאה או תשובהללמד

 הנביא היה אבינו אברהם הנבואה[]תקופת
 כ' )בראשית הוא נביא כי עליו מעיד והכתובהראשון

 בעת ונאולתם בניו נלות עתידות לו הראה וה'ז'('
 אבינו יעקב י"ב(. מ"1 )שם תרדמה עליו נפלהאשר
 יקרה אשר את להם והגיד לבניו קרא מותולפני
 היה רבנו משה א'(. מ"מ )שם הימים באחריתאותם
 בישראל עוד נביא קם ולא נאמד ועליו ~ביאים שלדבן

 י'(, ל"ד )דברים פנים אל פנים ה' ידעו אשדכמשח
 ועומד, ער בהיותו התנבא משה כי הרמב"םומבאר
 וישמע אתו לדבר מועד אהל אל משה ובבואשנאמר
 פה, אל פה רק מלאך ע"י ולא אליו, מדברהקול

 ל"נ,, )שמות פנים אל פנים משה אל ה' ודבדשנאמר
 רואה אלא משל שם שאין כלומר יבימ, ה'ותמונת
 עת ובכל שעה בכל מתנבא והוא בוריו. אלהדבר
 חחרים טהם מסתלקת כשהנבואה הנביאים כלשירצה.
 חזר לא רבנו ומשה מנשותיהם, פורשין ואיןלאהלם
 דעתו ונתקשרה הא'טה מן ופידש הראשון לאה14עוד
 קק כי לעולם, ההוד ממנו נסתלק ולא העולמיםלצוד
 כל אטרו חז"ל שם(. )רמב"ם כמלאך ונתקד,ט פניועור

 )כחלום מאירה שאינה באספקלריא נסתכלוהנביאים
 )יבמות המאירה באספקלייא נסתכל רבנו וכדטהוחזון(

 פנים, אל פנים ההנשמה קשה היה לחז"למ"מ:(.
 למשה, הקב"ה א"ל יצחק: וא"ר אהד, בדרךופר'טוהו
 דאמרי איכא בהלכה. ם י נ פ נסביר ואתה אני !משה
 לך הסברתי שאני כשם למשה: הקב"ה לו אמרכך
 ס"נ:(. )ברכות לישראל פנים הסבר אתה כךפנים

 אלמלא יוחנן א"ר כי ה', את כרטה ראה לאולדבריהם
 נקב כמלא ואליהו כחטה בה שעמד בסערהנשתייד
 האורה' מפני לעמוד יכולין היו לא סדקיתמחמ

 מנילה ל"נ, )שמות וחי האדם יראני לא כישנאמר



 ישראלאדצרנבואה
 ע5 ויתן עליו אשר הרוח מן האציל כהטהי"ם:(.
 ויתנבאו הרוח עליהם כנוח ויהי הזקנים אייטשבעים
 ויתנבאו הרוח נחה ומירר אלרר על ונם יספו,ולא

 נבואה ומה י"א( )במרברבמחנה
 התנבאוי

 אמרו
 )סנהררין לאר'ן ייטראל את מכנים יהושע מתמשה
 ,סומה ויטלטה רור יטטואל היו הראשונים נביאים (י"ז

 וררשו רור(. עליך התנבא כבר נ"ב. סוכה עי'מ"ה:
 קם לא בנביאים אמר חר ביוטראל, עור נביא קםלא

 בקיט וכו'. בחכמתו המלך שלמה והוא קםבמלכים
 בהתראה, ושלא בערים שלא שבלב רינין לרוןקהלת
 שנים ע"פ אמת, רברי יהטר וכתוב לו ואמרה ב"קיצתה
 הראשונים נביאים כהטמתו כ"א:(. )ר"ה 1נ1'ערים
 משמתו מ"ח:(. סומה )משנה ותומים אוריםבמלו
 רוח נסתלקה ומלאכי זכריה חני האחרוניםנביאים
 ,יוטא קול בבת מ,טתמשין היו ועריין מישראל,הקהט

 ראו שלא מה ראה ובכ"ז נביא היה לא רניאל :(.מ'
 את לברי רניאל אני וראיתי ואמר בימיו,הנביאים
 י'(, )רניאל ראו לא עמי היו איטר והאנשיםהמראה

 עדיף ואיהו מיניה עריפי אינהו ומלאכי. זכריה חניוה
 עריף איהו נביא, לאו ואיהו נביאי ראינהומינייהו,
 ולמאן נ'.(. )טנילה חזו לא ואינהו חזא ראיהומינייהו
 לייטראל נשלח שלא פיריט נביא היה רניאל 'טנםראמר
 שבאו האלה הנביאים כל אבל )רש"י(. נבואהבשום
 נסתלקה ולא בא"י יטכינה עליהם שרתה כבר הנולהעם

 שרתה לא כי עור. היו לא חרשים ונביאיםמהם,
 רב על בהספרו אבא רב שאמר כמו בחו"ל,שכינה
 שבבל אלא שכינה עליו שתשרה רבנו היה ראויהונא:
 יחזקאל אל ה' רבר היה היה רכתיב ומה ליה.גרמה
 שהיה מה א'(, )יחזקאל כשרים בארץ הכהן בחיבן

 ,טם עליו ששרתה בא"י כבר שהיה כ"ה.( )מ"קכבר
 רוה"ק היתה לא בבבל נולרים היו אם אבלרוה"ק.
 יפת רכתיב שני, במקו"ט שרתה לא כי עליהם,שורה
 יטני בית כי י'.(, )יומא שם באהלי וישכן ליפתאלהים
 בנה ראשון ומקהט מיפת שיצאו הפרסים ע"ינבנה
 )הש"י(. שם של מזרעו שיצאשלטה

 נתנבאו נביא.ם שבעה ה;ולם[ באוטות]נבואה
 אליפז ואיוב, בעור, ואביו בלעם' הן: ואלולאו"ה
 בן ואל.הוא הנעמתי, וצופר השוחי, ובלררהתימני,
 אבל מישראל היו ואליהוא איוב כי וי"א הבתי.ברכאל
 בן כתיב :(. מ"1 )ב"ב לאחה היה נביאות'הםעיקר
 בנביאות לו הוא בנו אביו אר"י בעור בנו וכתיבבעור

 ואח"כ נביא בלעם היה מתחלה ואר"י ק"ה.(.)סנהררין
 נבואתו שכל אטתי בן יונה וכמו ק"1.(, )שםקוסם
 רכהטק, מואב, בבל, על התנבא ישעיה ננוה. עלהיתה
 ורוב יחזקאל וכן לנוים, נביא היה ירמיה טצרים.צור,
 לא הנביאים כי מוכחת ראיה ומזה הנביאים.יטאר
 נביאי אולם )818ןו0,88ד[ע11(. עולמיים רק לאומייםהיו
 ונם ליושראל. ולא האומות בשביל רק היואר'ה

 ורק המיוחסות, מהכהטפחות רק נבחרו ישראלמנביאי

 מפני יצחק ר' שאל ולכן נר. היה עבריהו אחרנביא
 נביאים מאה שהחביא מפני י לנביאות עבריהו זכהמה

 נביאי בין מה רש"י(. עי' שם, י"ח' )מ"אבמערה
 לנביאי ננלה הקב"ה אין ? העולם אומות לנביאיישראל
 ברבור ישראל לנביאי אבל רבור, בחצי אלאאו"ה
 בלשון מהרה בלשון חבה בלטון ברור בלשוןשלם,

 יוסי א"ר אותו. מקלסים השרת שמלאכי בלשוןסרהטה,
 בני שררך בשעה אלא או"ה לנביאי ננלה הקב"האין
 בחזיונות בשעפים שנאמר זהו מאלו, אלו לפרושארם
 ,איוב ינונב רבר ואלי אנשים על תררמה בנפוללילה
 בלילה, אלא או"ה אל ננלה הקב"ה אין וכו' י"ב(ר'
 פ"א(. ויק"ר פנ"ב, )ב"ר ביום ישראל נביאי אלאבל

 ישראל, נביאי אלו כ"נ( י"ח )משלי רש ירברתחנונים
 פ"ב(. רבה )רברים או"ה נביאי אלו עזות יענהועשיר
 לאו"ה, בלעם והעטיר לישראל כהטה העמירהקכ"ה
 ישראל נביאי או"ה. לנביאי ישראל נביאי בין מהראה

 צופה אומר הוא וכן העבירות על האומה אתמזהירים
 י"ז(' נ' )יחזקאל אותם והזהרת ונו' ישראל לביתנתתיך
 בנות עם )זנות פרצה העמיר האומות מן שעמרונביא
 אלא עור ולא העוה"ב. מן הבריות את לאברמואב(
 אהה, ועל ישראל על רחמים במרת היו הנביאיםכל
 ככנור למואב מעי כן על י"א( )מ"ז ישעיה אמרשכן
 קינה, צור על שא אמר ב'( )כ"ז יחזקאל וכן וט',יהמו
 לא על חנם על שלטה אומה לעקור עמר אכזריוזה
 בלק(. פ' באבער הדצאת )תנחומארבר

 משרה הקב"ה אין יוחנן א"ר הנביאים[]תכונות
 טכדטה וכולן ועניו, וחכם ועשיר נבור על אלא'2כינהו
 ל"ח.(. )נררים וכו' היו עשירים הנביאים כל אר"יוכו',
 ובעל ועשיר נבור חכם על אלא שורה השכינהאין

 שיתנבר במרותיו נבור פי' הרמב"ם )שבתצ"ב.(.קומה
 כלל מררכי ופורש והולך מתקרש והוא תמיר, יצרועל
 תמיד פונה ףעתו ותהא הזמן, במחשכי ההולכיםהעם

 הצורות באותן להבין הכבור כסא תחת ק'טורהלמעלה
 הקדש רוח מיר הקב"ה. של בחכמתו ומסתכלהקרויטות

 נפשו תתערב הרוח עליו שתנוח ובעת עליו,שורה
 אחר לאיש ויהפך אישים הנקראים המלאכיםבמעלת

 הפשמ, בררך מפרשים ויש פ"ז(. וותורה )יסוריוכו'
 מבצר לעיר היות יוכל למען נבור להיות הנביאשצריך
 ארם המט יירא ולא בה' המורדים לכל ברזלולעמור
 יתאזר תם מעצור, מבלי וחמאתם פשעם להםלהניר
 למען עשיר להיות וצריך העם. ומורח משא לסבולעז
 ידו לאל ויהיה ארם לבני ייחל ולא לאיש יקוהלא

 פניו. על מומו ולהוכיח עול עהטה כל עם עזותלרבר
 לכל. מובן השכינה להשראת והענוה החכמהדצורך
 קומה בעלי צורך יממעם הוא לנביאים קומה בעלוצורך

 )סנהררין הבריות על מומלת אימתן שתהא כריבסנהררין
 במתק כי צחות, רובר להיות צריך נם רש"י(.י"ו.

 ריקם תשוב לא ותוכחתו השומעים נפשות יקחאמריו
 203(. ח"ד תלמוד בית)רייפמאן
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אוצ-
נבואה ישראל

 אין רבנו משה נבואת מעלת בגבואה[]מ;לות
 ה' דבר ממנו נם נעלם לפעמים ובכ',ז הימנה,למעלה

 אם שכ~ם אדם כל ואר"ל צלפחד. בנות משפםכמו
 ויקצוף דכתיב ממשה מסנו, מסתלקת חכמתו הואחכם
 ויאמר וכתיב ל"א(, )במרבר ההיל פקודי עלמשה
 זאת למלחמה הבאים הצבא אנשי אל הכהןאלעזר
 מכלל )שם(. ונו' משה את ה, צוה אשר התורהחקת
 הנביא שאמרו ומה :(. ס"1 ,פסחים מיניה איעלםדטשה
 )יומא שבסדקין ומה שבחורין מה לישראל להןמניר
 היה לא נ"כ רבנו משה שהרי גוזסא, ררך הואע"ה.(
 וכן 1'2ם(. טשפם לבקר ואמר המן לעדות וצריךידע
 לאו אי האנשים( העיני ד"ה )מ"ז מ"ק על רש"יבפי'

 ואקרו ידע. הוה לא משה למשה ליה דאמרדשליח
 שיהיו לשבמיכם, וידחגים י"נ( פסיקתא )דבריםבספרי
 לפני וישב ובא במליתו שמתעטף הרי לכם,ירועים
 וכתב הוא. שבם ומאיזה הוא מקום מאיזה יודעאינו

 אין כי המחנה( והיה ד"ה מ' ל"ב )בראשיתהראב"ע
 ואלישע השם, לו ינלה לא אם הנסתרות יודעהנביא
 דוד ומצינו כ"ז,. ר' )ט"ב ממני העלים וה'אמר
 והוא לה' בית לבנות ישד הייט הנביא נתן אלששאל
 נאטר ובלילה עסך, וה' ע'2ה בלבבך אי2ר כלהשיב
 )'ט"ב הבית יבנה לא שהוא דוד אל שיאמר בנבואהלו
 אנכי לישאול שאמר בשמואל וכן י"ז(. רהי"אז'

 חייך רואה? אתה הקב"ה לו אמר מ'(. )ק"אהרואה
 לו? הודיע ואימתי רואה, אתה שאין מודיעךשאני
 מ"ז( )שם משיחו ה' ננד אך ויאטר וכו' לו שאמרבשעה
 אל תבימ אל הרואהי שאני אמרת לא הקב"הא"ל

 נורל הי:כל כנורל לא אשר בעבור וזהו עכ"ל.מראהו!
 קני; האדם לבני ה' נתן ענין הוא השכל כיהנבואה.
 בכל אותו לשרת ובשרו כעצמו לו והוא עולם'לאחוזת

 ה' בידי תמיר '2היא הנבואה, כן לא מקום. ובכלעת

 יחפוץ אשר ובמקום ובעת לדבר כ"א לאדם יחוננהולא
 כנון חוזרת נביא נזרת היתה נם שם(. )רייפכאןהוא
 למוב מרע חוזרת היינו ע"ג:(. )יומא אמתי בןיונה
 חשש כי ה', מאת יונה ברח ולכן תשובה. עשואם
 בחו"ל שהיא לתרשיש וברח שקר. לנביא יחזיקוהופן
 באמונות נאון סעריה )ר' שכינה עליו תיטרה שלאכרי

 הנביאים היו לפעטים פ"ה(. סוף שלישי מאמרורעות
 מתנבאין. טה ידעו לא בעצמם והם ה' ברוחטתנבאין

 בהר ותמעמו תביאסו הים' שירת על שדרשוכמו
 תביאמו אלא נאטר לא תביאנו מ"1( )שמותנחלתך
 :(, קי"ם ,ב"ב מתנבא" טה יורעין ואינ; יטמתנבאיןמלמד

 א"ר במרבד. מתו הם כי להם ולא לאחרים משמעכי
 שהיו הנביאים כו זמרא ב יוסי ר' בשםאלעזר

 משה אלא טתנבאין היו טה יודעין היו לאמתנבאים
 א"ר וכו'. לקחי כטמד יערוק אטר טה כהשהוישעיה,

 יודע והיה טתנבא היה אליהוא נחטני בר הכהןיהושע

שנאמ-

 וכו'. נ'( ל"נ )איוכ טע~1 בדוד שפתי זדעת

 ולא מתנבא היה ]דראשונים[ נביאים של דבו'טמואל

 ואת בד; ואת ירבעל את ה' וישלח שנאמר יודע,היה
 אומר אינו "ואותי" י"א(, י"ב )ש"א שטואל ואתיפתח
 מתנבא היה מה יודע היה יטלא שמואל, ואתאלא

 הנביאים היו לא נם ד'(. סי' צ' מזסור תהלים)טררש
 ואמר אחד, בחזיון אפילו וסגנונם רוחם במעלתשווים
 יחזקאל למה י'2עיה, ראה יחזקאל שראה כלרבא
 דומה ישעיה ולמה המלך, את שראה כפר לבןרומה
 יצחק א"ר י"נ:(. )חגינה המלך את שראה כרךלבן
 שני ואין נביאים לכמה רוחם( )על עולה אחדסננון
 לבך זדון אמר עבדיה אחד. בסננון טתנבאיןנביאים
 זדון אותך השיא תפלצתך ,מ"ם( אמר ירמיההשיאך,
 מי2קל לרוח לעשות דריסו פ"מ.(. )סנהדרין וכו'לבך
 על ששורה רוה"ק אפילו אחא א"ר כ"ה( כ"ח)איוב

 ספר מתנבא יש בכישקל. אלא שורה אינההנביאים
 פסוקים י2ני טתנבא ויש ספרים שני מתנבא וישאחד
 לפי אחד כל רוה"ק בו נתנת ונביא נביא כלוכו'.
 חזון ואנכי הנביאים על ורברתי פם"1(. ,ויק"רכחו

 על ודברתי ודאי הקב"ה אמר י"א(, י"ב )הושעהרביתי
 נבואתו אין 'טכלם הרביתי, חזון אנכי אלאהנביאים,

 ראה מיכה עומר, אותי ראה עמום לזה. דומה זה'טל
 אותי ראה דניאל כנבור. אותי ראה כוטה יהטב,אותי
 שם(. )ילקום אדמה הנביאים וביד נאמר לכךכזקן.
 ,הטובות נתנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנןא"ר

 לא עין לעוה"ב אבל המשיח לימות אלאוהנחמות(
 ,זולת הנביאים כל ל"ד(. )ברכות זולתך אלהיםראתה
 מכוונים אלא שירצו עת בכל מתנבאים איןמשה(
 שאין וסתכודדים, לב ומובי שמחים ויושביםרעתם

 אלא עצלות מתוך ולא עצבות מתוך לא יטורההנבואה
 ותוף נבל לפניהם הנביאים בני לפיכך שמהה,מתוך
 הם הנביאים בני הנבואה. טבקשים והם וכנורוהליל

 דעתם שסתכוונים ואע"פ הנביאים שלהתלמירים
 ת'טרה 'טלא ואפשר עליהם שכינה שתשרהאפשר
 לנבאות כשרצה אלי'2ע וכן פ"ז(, התורה יסודי,רמב"ם

 כטנג; והיה בכנור לפניו לננן צוה יהורם הסלךאל
 י"ד(. נ' )ם"ב ה' יד עליו ותהיהסנגן

 מעלות י"א חושב הרטב"ם שונות[]מדרגות
 עזר שתהיה א'( לסעלה: מלסמה במדדנותבנבואה,
 שנאטר כסו רשעים' סיר צריקים להציל לרבים,וסיוע
 עליו נחה י"נ(, מ"ז )ש"א ה' רוח עליו ותצלחברור
 האים 'שימצא ב.( וכדומה. ב'( י"א )ישעיה ה'רוח

 ותעירהו המבעית כחו מלבר אחרת כח בלבושנכנם
 זה וכל תוכחה, רברי או אלהות בעניני בחכטהלרבר
 אשר וזה סנהנמי עג הרנשים והשתמשות בהקי'.יהיה
 הרוח בזאת ה-דש. ברוח מדבר הוא כי בונאמר
 ושה"ש וסהלת מיטיי י2לסה וחבד תהלים ס' רודחבר
 שאמר וזה כזאת. ברוהלק נכתבו הקדש כתביויטאר
 ב'(. כ"נ )ש"ב לשוני על וטלתו בי רובר ה' רוחרור
 1.עמד הכהן יהוידע בן וכריהו את יבשה אלהיםורוח
 )דהי"ב אלהים ה' אסר כה להם ויאמר לעםמעל
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 עם כהשל בדדך בחלום הבאה הנבואה נ'ן כ'(.כ"ר
 נבואת בקצת כמו בחלום איש שירבר ר'(פתרון.
 בחלום דברים ש"שמע ה'( הא"ש. אלי וירבריחזקאל

 האוטר, יראה ולא ומבוארים מפירשים נבואהשל
 שירבר ו'( הראשונה. בנבואה לשטואל אירעכאיטר
 שנאמר כטו הנביאים, י-וב ענין והוא בהלום.מלאך
 י"א(. ל"א )בראשית בחלום האלהים טלאך אל'ויאמר

 כטאמר אתו מרבר ית' הבורא כאלו בחלום שיראהז'(
 )ישעיה אומר ה' קול את ואשמע ה' את ראית'"טעיה

 ויראו הנבואה בסראה ה' רבר אליו שיבא ח'( א.(.ו'
 ט'(. מ"ו )בראשית הבתרים בין כאברהםדמיונים

 והנה לאברהם שנאמר כטו בסראה רביים ליטמועמ'(
 א"ט יטיראה י'( ר'(. מ"ו )שם לאסר אליו ה'דבר
 ממרא באלוני כאברהם הנבואה נמראה בומרבר

 במראה בו טרבר מלאך שיראה י"א( ביריחו.וכיהרטע
 הטעלה הרטבים בעיני היא וזאת בעקרה. לאברהםכטו

 פמ"ו(. ח"ב נבוכים )סורה הנביאים טעלות מכלהנדולה
 הנבואה ארמת ישראל ארץ את קורא הלוי יהודהר'

 כ"א נתנבא לא 'טנתנבא מי "כל ה:סונלת.והארץ
 בה, שיעבור כדי אברהם נתנבא הנה בעבורה. אובה

 ראשון בבית נמצאים היו וכבר מפניה ודניאלויחזקאל
 כל לנבואה טניע היה בהסצאה אשר היטכינה בווראו
 יהזקאל כי ר"ל ",ר(. סי' )ט"א טהסנולהע לההמוכן
 רוה"ק עליהם שרה כבר בבבל יטהתנבאו אע"פודניאל
 א"י. בשביל שהתנבאו ספני או בא"'מכבר

 מיום חיפא, רמן אברימי רבי אטר החרב;[]א-ר
 וניתנה הנביאים מן נבואה נימלה ביהס"קשחר3

 אע"פ קאמר, הכי הוא? נביא לאו חכם אמולחכטים.
 אמר נימלה! לא החכמים סן הנביאים טןשנימלה
 חכמה, לבב ונביא שנאמר מנביא עייף וחכםאמיטר

 י"ב.(. )ב"ב בנרול נתלה קמן אוטר הוי בטי נתלהמי
 מן נבואה נימלה ביהמ"ק 'טהרב מ.ום יוחנןא"ר

 שומה ההוא כנון ולתינוקות, לשוטים ונתנההנביאים
 מחסיא במתא מתיבתא ריש כי שהתנבאבסחוזא
 )ברכות בירויטלטי ואמרו :(. )שם וכו' חהיםמביוסי
 אבל וכו'. נביאים מרברי זקנים רברי 'הביביןפ"א(
 ובפרם עתירות יודעים היו הראשונים החם'רים כ.סצינו
 לבקש לעלייה שעלה עליו שמספרים רוסא בן חנינאר'

 חסה, שחלצתו לכו א"ל ובירירתו חולה עלרחמים
 נביא בן ולא נביא לא א"ל אתה? נביא וכ'א"ל
 יודע בפי תפלתי שטרה אם טקובלני כך אלאאנכי
 של בבתו במעשה וכן ל"ר:(, )ברכות מקובל שהואאני

 דוסא, בן חנינא לר' והודיעו ובאו בבור ':נפלהנחוניא
 להם אמר שלישית וכו' שלום להם אמר ראשונהשעה
 אנכי נביא לא א"ל אתה? נביא לו אטרו וכ:'עלתה
 בו מתעסק שהצדיק דבר אלא אנכי נביא בן%א
 הנביא בלשון ואחז קכ"א:(. )יבמות זרעו?! בויכשל
 אנכי נביא בן ולא אנכי נביא לא לאסציה שאטרעמום
 נדרים עי' י"ד, ז' )עמוס שקמים ובולס אנכ' בקרבי

 פיו לתוך פסוק לו ונפל השכים יוחנן וא"רל"ח.(.
 :(. נ"ה )ברכות קמנה נבואה זוהרי

 התורה את רבנו משה שססר אהר שקר[]נביא
 תוק לחו"ט ריטאי נביא שום היה לא ה' ע"פשכתב
 שאין כ"ז( )ויקרא הסצות אלה חז"ל וררשו טצוה,או

 אינו נם ק',ר.(. )שבת טעתה רבר לחדש רשאינביא
 שעה בהוראת מלבר התורה, מן דבר לבסלרשאי
 עולה שהקריב הכרמל בהר איהו כסו נרול רברלצורך
 עיקר לרורות. המצוה עקר ולא לירו,שלם, חוץ הבמהעל

 את ולהזהיר הרת את לחזק הוא הנביא שלפעולהו
 הררך ולהורות בהורה, הכתובות הכיצות לקייםהעם

 ולא עליו הוסף "לא מיטה אמר וע"ז בתוכחה.הישרה
 ואפילו חלום חולם או נביא יקים ואם מטנו"תנרעו
 רבר איזה ל'טנות ה' ברבר בא כי מופת או אותנתן

 לעבוד העם מסית אם או הטסורה, התורהמטצות
 ההוא... הנביא רברי אל תשטע "לא אחרים.אלהים

 והמופת(... דאות )ע"י אתכם אלהיכם ה' מנסהכי
 אקים נביא י"נ(. )רברים ונו' יומת ההוא...והנביא
 אליהם ודבר בפיו דברי ונתתי כמוך אחיהם מקרבלהם
 אל ישמע לא אשר האיש והיה אצונו. אשר כלאת
 הכובש ןזה מעמו אדרש אנכי בשמי ירבר אשרדברי

 את בשמי רבר לרבר יזיר אשר הנביא אךנבואתו(.
 אחרים אלהים בשם ירבר ואשר לרבר צויתיו לאאשר
 נביא הוא מי רעת ולמען י"ח(. )שם ההוא" הנביאומת
 בשם הנביא ירבר אשר סיטן: התורה לנו נתנהשקר
 דברו לא איטר הרבר הוא יבא ולא הרבר יהיה ולאה'
 מה הסתנבא השקר נביא )'טמ(. הנביא רברו בזרוןה'

 ]בחנק[, ארם בירי מיתתו לו נאמר שלא ומה שטעשלא
 נביא רברי על והמוותר נבואתו את הכובשאבל

 ונביא הנביא(, לו שאסר לסה חדטש ואינו)שמפקירם
 ואנכי שנאסר שסים, בירי מיתתו עצטו דברי עלשעבר
 אמרה כך ואומר ע"ז בשם המהנבא מעמו.אררש
 ולמהר הטמא את לממא ההלכה אל כיון אפילוע"ז
 שמע שלא מה המתנבא בחנק. זה הרי הטהוראת
 שעבר נביא או ל"ה(, כ' )שם רמיכה חבדיה כנ.ןנביא רברי על הסוותר י"א(, כ"ב )מ"א כנענה בן ציקיהכנון
 המתנבא כ"ו(. י"נ )יטם הנביא ערו כנון עצסו דבריעל
 י'(. כ"ח )ירמיה עזור בן חנניה כנון לו נאטר שלאמה

 )סנהררין שקר נביא ולבסוף אמת נביאשמתחלתו
 אשר הנביא : כהטה תורת ע"פ אמר ירסיה :(.פ"ם.
 שלחו אשר הנביא יורע הנביא רבר בבוא ל'טלוםינבא
 אפשד לרעה ינבא אם כ' ט'(, ח כ )ירמיה באסתה'

 מדרכיהם העם ישובו אם לטובה הרעה ה'שיהפך
 מ'ן. י"ג )יחזקאל יבואו לא ישראל בית ובכתביהיו לא עסי בסוד כזב, והקוסמים שוא החוזיםהנביאים אל ידי והיתה אמר: יחזקאל בננוה. כטוהרעים,
 בקול קראו ויאמר הבעל בנביאי מהתל היהאליהו
 אמרו וע"ז ב"ז(, י"ח )ס"א ויקץ הוא ישן אולינרול...
 נ"חו~ )ברכות בתפלתו קולו המנביה שקר נביאחז"ל
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 כ5 בודקק הסנהדרין והם שבירהשלם הנדל בי"דוהיו
 היו הנביאים וכ5 אטת. נביא הוא אם לדעתנביא

 ונביא ו~שחד, שבעים ש5 ב"ד פי ע5 רקמתנבאים
 על ידו לסטוך יכע היה הסנהדרין עליושהסכיטו

 שסטך כהשה כמו חקירה, עוד צריך היה ולא אחרנביא
 היו ישיא5 וכל אלישע. על ואליהו יהושע, עלידו

 כ5 וידע בשטואל שנאמר כטו האסת, הנביאטכירים
 לנביא שטואל נאטן כי שבע באר ועד סדןי'שראל
 זקנים בפני אלא נתנבא לא עבדיה כ'(. ג' )ש"אלה'

 שמענו. שטועה ה, אטר כה עבדיה הזון שנאטרגדולים
 את ואשמע שנאטר הסנהדרין מפי נתנבא ישעיהאף
 לנו- ילך וטי הקב"ה, אשלח-טפי טי אוטר ה'קול
 "חזוןא כי בחזק' שניהם נתנבאו לכך סנהדרין,מפי

 וטלאכי זכריה חני )זקנים(. ואחד שבעיםבניטמריא
 לאסתר שני )תרנום תמן ומתנבאיז הנזית בלישכתישבו
 הר( אמר חד ד"ה א' )ט"ז לתענית ופירש"י א'(.ד'

 לישראל הטוכיחים הנכיאים עסדו שבה הנזיתולשכת
 בתשובתו כתב נאון האי רב פי"ד(. בראשית אנדת)עי'

 נביאים של אותות : י"ד( סי' תשובה שערי)שו"ת
 שמקובל אלא נביא ואין אותם, בודקיןסנהדרין

 פ"ב )סנהדרין השקר נביאי דנין היו והםבסנהדרין.
א'(.

 נמצא לפעמים :גביא[ נב:אה למ"ת אחרת]הוראה
 נחמיה, במאטר כמו הקדש רוח בהוראת נבואההשם

 עלי דבר הנבואה כי שלחו אלהים לא והנהואכירה
 רוח עליו ותצלח כמו רעה, ברוח וגם י,ב(, ו')נחטיה
 איש י'(, י"ח )ש"א הבית בתיך ויתנבא שאול א5רעה

 השתמשו חז"ל כ"ו(. כ"מ )ירמיה וטהנבאמשונע
 ואטרו כטו נבואה, בלשון טעם להם שאין דבריםלתאר
 המחקר חכטי :(. ס' )ערובין נביאות דברי אלא אלואין

 נביאים בטלת השתמשו דוריהם ובני הלוי ור"יכרס"נ
 בתוספות והססורה, הקבלה בעלי שהם התלטוד בעליעל

 דאטר( רב ד"ה כ"ה. שבועות ודלטא, ד"ה פ"ח.)נימין
 בהקדטתו כתב טיללעי יואל ור' הנביא, עזריה ר'נזכר
 טשפהה, שם שהוא ולותיר צרפת חכסי ה'סובותלס'
 בשם ר"ת את כנה טטיץ ר"א לביא. השםכמו

 רק כנוי והוא ס"מ(, סי' הישר ספר )תשובותהנביא
 הצעירים הטשכילים הישמים. טן ,טו"ת כמו הפלנה,דרך
 ושיריהם נביאים בשם נבוריהם את יכנו האחרוןבדור

 טחללים הם ועי"ז נבואה, בשם טצלצליםבחרוזים
 הקדשן כתבי קול; בת ע"ע נביאונבואה.הישם
 שכינה. הקדשן רוח וטדיח;טסית

א.
 ורב בבל מלר נבוכדנצר צנא שי :נבתרארן

 בשבעה נבוכדנצר למלר עיסרה תשע בשנתמבחיונ
 העיר, את ויחרב לירושלם נבוזראדן בא ההסישילחדש

 ואת המלך' בית ואת ה' בית את שרף לחדשובעשרה
 בבלה, העם את וינל חילו, אנשי נתצו ירושלםהומות
 )טלקמי וליונבים לכורטים השאיד האוץ מדלתאך

 ה' בית כלי כל את עמו ויקח כ"ו(, שבתאפרסטק, --------------- ---------
 את ויקח המכונות, ואת ובועז יכין הנחשת עטוריואת
 ופקידים כמשנה כהן צפניה ואת הראש כהןשריה
 שם ויטיהם רבלתה בבל טלך א5 אותם ויו5ךאחרים
 יריסלם על שנית נבוזראדן בא אח"כ שנים ארבעהטלך.
 )ט"ב העם טראשי יהודים וט"ה טאות יסבע עודוינל
 חז"ל לדעת י"ב-ל'(. נ"ב ירטיה ח'-כ"אןכ"ה

 על נוהם שהיה טפני כן ונקרא אריוך הואנבוזראדן
 שלח נבוכדנצר ה'(, פ"ה רבתי )איכה כאריההיסביה
 את יקרנו פן בעצמו לבוא שירא טפני נבוזראדןאת
 סנהריב בחיל היה כי אף ונבוזראדן לסנחריב, קרהאשר
 היה כי אדוניו מצות את טלא בכ"ז טפלתו אתוראה
 טרכבתו, על מלכו של דיוקנו את וחקק לו נאטןעבד

 וביראה באיטה לפניו ועמד תטיד לננדו היתהותמונתו
 הביא נבוזראדן ד',. פט-ו רבה שסות צ"ו.)סנהדרין

 ברזל פמישי מוענות אתינות טאות שלש לירושלםעטו
 בחפצו התפוצצו ההם הפטישים וכל בברזל,השולטים
 לבל נבוזראדן ויירא העיר, טשערי אחד שערלשבר
 ירושלם, את לעזוב ויחפוץ סנהריב כסוף סיפויהיה
 וכבויס קום דולנ בן דולנ : אוטרת קול בת שסעאך
 הפמיש לקה אז להחרב. זטנה הניע כי ירושלםאת

 נבוזראדן וכישבא השער, את בו וישבר הנותרהאחרון
 לרקיע לעלות ההיכל רצה אים בו וידלק ה' היכלאל
 את טלא נבוזראדן הצלחת השפילוהו, השטים טןאך
 כי התנאה אל לו: אטרה סול בת אך בנאוה,לבו

 כבר כי )יען מחונות הטים וטחנת הרונ עםהרנת
 א5 נבוזראדן הגיע כאשר ה'(. טאת הנזרהננזרה
 את ראה הכהן יחוידע בן זכריה בו נהרג א'שרהטקום
 לו ויאטרו ה:א טה הכהנים חת וישאל רותח,דמו
 זבחים לי הביאו נבוזראדן להם ויאמר הוא. זבחיםדם

 האבן על רבים זבחים ויזבח בפיכם, אטת אםואראה
 נבוזראדן ויאטר טרתיחתו. חדל לא הדם אךההיא
 אתבישרכם אסרק לא ואם האמת לי הנידו הכהניםאל

 ונביא כהן : הכהנים לו ויאמרו ברזל. שלבטסרקות
 העם. הרנוהו זה ובעבור ירו'סלמ חרבן על וינבא לנוהיה

 הרבנים את ויביא דטו. את ארצה אני נבוזראק,ויאמר
 של תנוקות ויהרנ נח, לא הדם אך האבן עלויהרנם
 הכהונה פרחי את ויביא נח, לא עוד והדם רבןבית

 ויהרנם כהונה( פרחי אלף שמונים רבתי:)באיכה
 חדל לא עודנו הדם אך זכריה דם את בדמםויכסה

 על רבוא וארבעה תשעים הרנ אשר עדטרתיחתו.
 ואחת טאתים בבקעה שהרנ טה )טלבד הזאתהאבן
 זכריה ויאמר: בדם נבוזראדן וינער רבוא(,עשרה
 אשטיד כי התהפרן הרנתי, שבעטך המובים את !זכריה
 נבוזרארן הרהר אז הדם. וידם בעבורך1 העם כלאת

 צדק נר ונעשה ויתנייר לביתו צואה וישלחנבוכדנצר טפני ויברח אכו"כ. על מישראל אלפים כטהזה שהדנתי אני כך, אחת נפיס על אם ויאטר, בלבותישובה
 כ"נ(. סי' דבתי איכה פתיהת צ"ו. סנהדרין נ"ז:)נימין
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 פסקתא ס"מ פ"ד )תענית ירו,טלסים בסקוריםאך
 נבוזראדן. מהתנירות יזכירו לא קכ"ז( דףדר"כ

 ז-ןמ.
 לפי א'. ל"מ ירסיה נבוכדראצר, )נםנבוכרנצר

תרנום
. 

 שטראבא ולפי ק0(6"%050"0"~צ השבעים
 של אלוה ,לסר הוא השם והוראתי0"610"05"0ק~צ.

 י"ב(, ה' )עזרא כיטדאה בבל מלך והממכר"(:המסח
 בירושלמוהנלה הראשון המקהט בית את ההריבוהוא
 יהודה מלך יהויקים על עלה הוא בבלה. ישראל עםאת

 וכאשד שנים' שלש עבד לו ויהי ויכבישהובירושלם
 נדודי עם ויתחברו כשדים נדודי את נ"נ שלח בומדד
 מותו אחרי יהויקים. ננד עמון ובני מואבארם
 ירושלם על ויצורו חילו עם נ"נ ויבא בנו. יהויכיןמלך
 וינלם וסריסיו. ואמו הוא בבל מלך ביד יהויכיןרפול
 איש אלפים עשרת החיל ונבורי השרים עם בבלהנ"נ

 אוצרות עמו ויקח אלפים(. שבעת חיל אניטי)ניניהם
 דלת את והשאיר המקד,ט, וכלי ה' בית ואוצרותהמלך
 בוצדקיהו מרד אח"כ צדקיהו. את עליהם ויסליךהעם
 בעיטרה חילו כל עם עליה ויצור ירו.טלם על נ"נויעלה
 הרביעי לחד,ט בתשעה בטבת(. ,עשיה השטייילחד,ט
 עם והמלך בו בי"ז העיר ותבקע הרעב נבר)תמוז(
 ויאסרוהו ויתפשוהו יריחו ערבות דרך ברחו ביתובני

 בני ואת רבלתה בבל מלך אל אותו ויעלובנחשתים
 נבוזראדן את נ"נ ו.שלח לעיניו. .טחמוצדקיהו
 כ"ד, )ס"ב ירושלם חרבן את השלים והוא לעיל()עי'

 ירושלם על נ"נ עלה באשר ל"ו(. דהי"ב נ"ב,ירמיה
 בהם אין אשר ילדים מ.טם עמו לקח הראשונהבפעם
 ובניהם בהיכלו, לעטוד ומשכילים מראה וטובימום

 תם )ש~ה ועזריה מישאל הנניהדניאג
 שתש בשנת רה י )אסתר ע-1 לקח מרתיאת

 חכמע יכלו ולא תחו ותתפעם חלום חלםלמלכותו
 לשלים ויפקידהו פתרונו טצא דניאל רק אותו,לפתור
 צלם לעשות צוה נ"נ וב'(. א' )שם בבל מדינותבכל
 להשתחוות לעבדיו ויצו בבבל דורא בבקעת והקימוזהב

 לשרפם באש וישליחם לו שמעו לא חמו"ע אבללפניו,
 נמרדשבע נ"נ נ'(. ,שם נם בדרך נצולו שלשתםאבל
 עשבים כבהמות ושוכל החיות אל האנשים מביןשנים
 ד'(.)שם

 נמרוד של מזרעו היה נ"נ )סדרשים[]בתלס)ר
 ורבנן שמה שמירה נ"נ אשת צ"ד(. )פסחיםהדשע
 דמישן איסתנדרא פי"מ(. ,ויק"ר שמה 'טמירמיתאמרי
 ענלה היא בבל ע"ב:(. )קדושין הוה דנ"נחתניה

 ובלשאצר מרדך ואויל נ"נ מלכים ג' שהעמידהמשולטת
 אחאב בכיפה מלכו מלכים שלשה צ"דן. פ)ב"ר

 רשע לנ"נ קוראים חז"ל י"א(. ,מנילה ונ"נואחשורוש
 היה הנון מלך נבוכדנצר מוריינום לנבי אבל רשע,בן

 :(. י"ח )תענית ידו על חמו"ע( )של נם לעשותוראוי
 עצמו ועשה ביהמ"ק את שהחריב על לרשע נחשבנ"נ

 את להחריב עצה נתנו-לו ואנוסמיאני קומיוניכאלוה.

 המחריבים לראש ונחשב פ"ד(, רבה )אסתרביהמעק
 שני מהם פשט לישראל נ"נ שנזדוונ יום פ"א(.)שם

 ע"פ נ' פ"ה רבה )שה"ש ומלבות כהונה נדוליםלבושים
 היו ישראל את הרשע נ"נ שהנלה הבחוריםפשמתי(.
 ידיהם והיו צ"ב( )סנהדרין ביפין חחמה אתמננים
 במדבר לישראל ואצר פכ"ד( )שמ"ר מאחוריהםכפותים
 מצדקיהו שלמה של כסא לקח פמ"ה(. )ב"רוהרנן
 כית פ"א(. רבה )אסתר עליו וישב לבבל אותווהנלה
 פי"ב(. )שס"ר להתנאות התחיל בנדולה עצמושראה

 פרעה לנפשן: והרעו אלהות עצמן ע'טו אדם בניד'
 הנלהו הסב"ה עשה מה יהודה. סלך ויואיט ונ"נחירם
 )שסות כבהמה עשב והאכילו במלכותו שהוא עדלמדבר
 )'טבת בראשו תנין וקשר ארי על שרכב פ"ח(.רבה

 בביתו לעמוד שאסור חז"ל אמרו ולכן נ"י(.קמ"מ:
 ברוך אומר ביתו את והרואה )שמ(. הטע אותושל

 מקללים והם נ-ד(, )ברבות נבוכדנאצר של ביתושהחריב
 צ"ב(, )סנהדרין פיו לתוך רותח זהב יוצק ואמרואותו

 ודהטו פ"א(. רבתי ואיכה חדש י"ב בניהנוםוכמטפמו
 זה מוב נ"נ, זה ממא ונו' ולרשע לצדיק אחדמקרה
 ונ"נ שנה ארבעים ומלך ביהמ"ק את שבנהשלמה
 מות אחרי פ' )תנחומא שנה ארבעים ומלךהחריבו

 בלשאצר. בבל; וע"ע א'(.סי'
יש-נב

 רבנים בה שהיו מיטפחה משפחת:~בון,
 בשכות בקושמא, ומהם בירהשלם חיו מהםומחברים,
 הזאת מהמשפחה הנודע הראשון י"ז-י"מ'המאות
 הטאה בסוף בירושלם שחי נבון חנון ר'הוא
 חיד"א הרב שראה דרשות ס' וחבר הי"ח ותחלתהי"ז
 ומת 1713 בשנת בירושלם נולד נבון יונה ר' בנובכ"י.
 121 ח"א ירושלם לונץ דברי )ולפי 1760 שבט ו'שם
 החיד"א, של רבו היה הוא תק"ב(. שבמ בחהטמת
 ח"ב 1748 קושטא )ח"א בכסף" "נחפה ס'וחבר

 פרי מבעל ההשנות לישב מפרי" "פרי ; 1843(ירושלם
 עם יו"ד חלק על הדש הפרי על חדשה ושמלהתואר

 גיטין הל' על מקושר" "נמ ).טם(; בניו מבניהוספות
 חביב בן משה ר' של פשומ נמ על פירוש כעיןוהוא

 היה נבון משה יונה ר' נכדו 1785(.)ליוורנו
 וכשמת הי"ח. המאה בסוף נולד הוא באשי.חכם
 לראש מינוהו 1836 בשנת סוזין הר"מ באשיהחכם
 בתואר א"ע שקרא הראטון והוא תהתיו,הרבנים
 'טל ס' עם נדפסו שלו משו"ת איזה לציון"."ראשת
 נכדו 1840. בשנת מת הוא ח"ב. בכסף נחפהזקנו
 י כ ד ר ט ן י מ י נ ב ר' נקרא נבון יונה ר' שלהשני
 שם ומת הי"מ המאה בראשית בירושלם נולדנבון,

 שנים" "פי ס' חבר הוא )1851(. תרי"א מבתה'
 בנימין" "בני הטו"ת למורים, חדושים 1806()שאלוניקי
 ר 'ט י ל א שאול יעקב רי ותלמידו חורנו בן ע"ישנדפם
 ירוימלם ,ח"א איש", וקרב בנימין "בני בשם)ע"ע(
 1886(. וח"ב1875
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אוצ-
 היזרעאלינבות יש-אל

 אהרן בן אפדים ר' בקהטטא[]משפהתנבון
 ניסן כ"1 שם ומת 677נ בשנת בקהטמא נולד ן, 1 בנ

 יהודה ר' העשיר חותנו עם עלה הוא )1735(.תצ"ה
 שנים, עשר בהתבודדות שם ולמד לירושלםאירנאס
 ירה2לם, עניי בעד שד"ד בתוד לקושטא יצאואח"כ

 לדיין יטם מינהו דרכים( פרטת )בעל דוזאניסומהר"י
 "מנחת ס' חבד הוא דב. בתוד סקומו מילא מותוואחר

 החזקה ביד הדמב"ם ע"ד דינים וחדושי שו"תאפדים"
 ר' בנו 1738,. )קהטמא ואה"ע יו"ד טוד עלוחדושים

 אביו סקום וסילא בקו':מא נולד נבוןיהודה
 "קרית ס' חבר הוא 1762. בשנת שם ומתבדבנות
 הטוד וליסונות הרמב"ם הלכות קצת על ח"א דב"סלך

 דינים הלכות מחחב בית וקונטרס ח"ב 1751,)קושמא
 נבון יצחק ר' בנו 1765(. )'טם אפרים ר'מבנו
 1787, ביטנת ומתבידושלם 1733 בשנת בסושטאטלד

 אחר ונדפס וב'ע הטורים על אמת" "דין ס'חבר.
 הוא הזאת המשפחה מצאצאי 1803(. ,שאלוניקימותו
 בירוקלם באשי לחכם שנתמנה ן 1 ב נ ה ד 1 ה יד'

 בשנה פטרוהו גדולה מחלוקת ומסיבת 1840,בשנת
 ד' החסידים של דבן את במקומו ומינושלאחריה

 היו הזאת סהמשפחה )ע"ע(, ין ג גא חייםאברהם
 היה ן 1 ב נ ף ס 1 י תורקיא. במלכות פקידיםאיזה
 לבנות הרשיון והשינ פורמינאל קונזול מקוםממלא
 מסיבות אך )1890( לירושלם יפו בין הבדזלמסילת

 הזה בריטיון צרפתית-קתוליקית אנודה זכתהפולימיקיות
 לדיני המשפט בבית חבר היה נבון משה)1892(.
 )1911(. בידושלם )נינאיה( ועונשיןקנסות

 אור מיכל, בערכט; הגדולים שטביבליוגרפיא:
 ישראל גדולי תולדות גירונדי-ניפי, 1026; 518, סי'החיים
 תרס"א א"י לוח לונץ, בערכם; ישראל כנטת פין, כ"ה;סי'

 העתון 41. לשלמה המ;לות חזן, 58-89. אלישרבתולדות
 8. ה;רה 886 א' ש:ההעולם

 נ. מ.ש.

 מלך אהאב של יייי בז הי1רעאלי:נבות
 כרם היה לנבות יזרעאל. מקומו ע"ש וסכונהישראל
 היתה מלכותו בירת אשד ישראל מלך אחאב היכלאצל

 לא הוא אך מנבות הכרם לקנות המלך ייחפוץ.טמרת'
 על אחאב ויתעצב אבותיו. נחלת היה כי למוכדואבה
 לא וכנדאה הכרם, לו למכור נבות מנע אשר עללבו
 או בחליפין הכרם לו למסוד להכדיחו אחאבחפץ

 דן על אותו הוכיהה אחאב אשת איזבל אךבטחיד,
 כ ורציחה עלילה ע"י הכדם את להשינ ותערםלבו

 בעיד, אשד המלוכה ושדי הזקנים אל ספדיםכתבה
 אלהינ נבות קלל אשר על צום לקדוא בבריתהשהיו
 בליע' בני שני של שקד עדות ע"פ אותו ולשפוטומלך

 ל-טו אחאב בא מותו ואחדי וימת. באבניםויסקלוהו
 מ"1 כ"א, )מ"א במלכות לסודר כמיטפמ הכרםאת
 ע"ו הוסתו(, נבות בני נם כי נראה ומשם כ"1ט'

 ירו 11ר1 אחאר ארי אחי יי היה .ייה.._,,-

 מפני המעם או נ"כ, הרנו נבות בני את כי!יוךשו
 רוח :(. מ"ח )סנהדרין למלך נכסיהן מלכותטהרוגי
 לאחאב שקר יטהתנבא כנענה בן לצדקיה המעתו)בות
 רמת על ללכת אחאב את פיתה והוא פ"מ.(,)שם
 עושר ייט כ"נ,. כ'ב )מ"א שם וימת לסלחמה:לעד
 היה נבות פ'נ( )ב"ר נבות זה לדעתו לבעליוטמור

 וכל ל'רו,שלם עולה והיה נעים( קול )בעלקולונאה
 עלה לא אחת פעם קולו. את לשמוע נקהלו'שראל
 העולם מן לאבדו בליעל בני עליו שהעידו לו נרם'זה

 רבתי,. הפסיקתא בשם רכ"א דמז ח"ב;ילקומ
 ז-ןמ.

 קם מבני שבט כת: )868186858א(,נקטים
 גדולה ממלכה יסדו מסיקוליא דיודורוס עדות לפיאשד
 היתה סלע ועיר מה"נ קודם 312 ערך אדוםבאדץ
 יהודה התהלכו המכב'ים מלחמת בימי המלוכה.בידת
 )חיטמונאים וידידות באהבה הנבטים עם אחיוויונתן
 בכחידיס עם יונתן בהלחם ואח"כ כ"ה(, פ"הח"א
 בעבר אוהביו להנבמים הילדים ואת הנשים אתשלח
 ל"ה-ל"1(. מ' ,שם מאויביהם במח ישבו למעןהירדן

 לאדץ האדומים את גרטו אדום את בלכדםהנבמים
 בימי חברון העיר היתה אשר עד הדדומיתיהודה

 פ"ה ס"א' פ"ד )קם אדום סמ'טלת תחתהחשמונאים
 בני הם הנבמים כי בתחלה חשבו המבקרים ס"ה(.ג'

 נכתב תמיד כי היא, מעות אך ישראל מבנינביות
 דער "סקיצע )גלאזעד, בת' נבתים ולא במ' נבמימהשם

 אך 418(. ח"ב אראביענס" נעאגראפיע אונדגעשיכמע
 כמו הנבטים במבטא כי מוחלמת אינה הזאתההוכחה
 נם והת'. המ' בין הבדל אין אחרים הארמיםבמבמא
 נוותאה, נוותי, נוומי, נבמי, הזה ה.טבמ נקראבתלמוד
 באו אשר המלאכים משלשת אחד חז"ל לדעתנפתאי.
 ומצינו ב'(. פי"ח )ב"ר נוומי בדמות לו נדמהלאברהם
 בבית נחש נפל אחת פעם ל"ו(. )ע"ז נוותאהאבימי
 חז"ל הראו גם )שם(. והדגו אחד נוותי ועמדהמדרש

 ניוותאי אילין כנון : הנבמים של המשחת המבמאאת
 נ"א(, דף פ"א נזיד )ידהש' כספא לחספא קרייןדינון
 )שם קנווך קוינך לקננייך דמקללין נפתאי איליןכגון

 פסחא לפני עד הוא נוותי לשק פ"ט(. סוףסנהדרין
 את יבאר אחד אטורא מ"א(. דף פ"ח נדרים)שם

 יטביעית )ידוש' "נבמייה" י"מ(. ס"1 )בראשיתהקדמוני
 אחד מאמר על בססכו וועסעליננ ל"1(. דףפ"1

 זרע לבלי נהגו הנבטים כי מסיקוליא דיודודוסמהסופד
 הנבמים בין שיכות איזה מצא בתים, לבנות ולאשדות
 וועסעלינגהימב הבין לא תפונה בלי אך הרכבים,ובני
 דיודודוס. כונתאת

 מסחד עשו הנבמים ומעשיהם[ הנבטים]מל1כת
 סוחרים ושיירות סביבותיהם, אשר הארצות עםגדול
 ומעזה ממצדים )8"61ע( סלע דדך עבדו גמליהםעם

 של גדולה שיירה לבבל. ונם התיכונית עדבלארץ
 באיסלי!ש טיאקי קט ויווו,ן קעו 4תו ט ענט ט טוווו 11 ועען י(יוי(4 י(4 תוו 4ן 1,11 ננו1;חחאנ.
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 טק( להם בנו שנה חמשים ובטשך כהטכנם, שםועשו

 חרות היו הממבעות ועל מה"נ, קורם שנהמאתים בע ממבעות מבעו הנבמים "יהשרא".לאלילים
 )5ט5116ש מליכו )6185ז1נ(, חרתת מלכיהםשמות
 מל' הוא קרום היותר המלך )060655(.עבורת
 חרו הוזו ירוע היותר אך קמה"נ(, )145הראשון
 )יוסיפו וינצחהו ינאי אלבסנרר עם נלחם הואהיונים". אוו נבמו מלך "חרתת נקרא בממבעותיואשר

 נן להורקנוס עזר נם ב'(. פמ"ו חי"נקרמוניות.
 הכריו אריסמובלוס אך העיר, על טצור חרתתשם לירהשל אריסמובלוס ברח וכאשר אחיו,אריסמובלוס

 א'-ב' פ"ב חי"ר )שם וינצחוהו קרב בשיהלהלחם
 )הוררו אנמיפס הוררוס חותן היה הרביעיחרתת
 ויק חרתת בת אשתו את הוררוס נרש אח"כהשני(.
 ע, הכו השני מליכו מטשלת תחת הנבמים וכ"ו(.ג' י" מתי א', פ"ה חי"ח )שם לאשה לו הורוריאסאת

 אמנו פיריא. תות חורן את מהם שיקח הנרולהוררום
 או מליכו לעזרת שלחה מצרים מלכת קליאופמריכי

 מלן נבורת אך הוררוס, את וינצחו צבאה שראתינט
 ויכניעהו השנית בפעם מליכו את ויך לו עטרההיהורים
 מ'(. פ"י חי"ז )קרמוניות היהודיםעם במלחטת מימוס בחיל היו מהנבמים ורביםהרומיים, ממשלו תחת היהורים כמו הנבמים היואח"ב

 חרבד נמצאו הי"מ במאה נבטיות[]כתוב:ת
 השפד אימליא. נבמי מן וביחור הנבמים מןכתובות
 לכתנ מעם רומה והכתב העתיקה ארמית שפתהיא

 בה ונזכרים בטצבות נטצאו הכתובות רובהצורים.
 אחת כתובת ליונמא מלכותם. ושנות המלכיםשמות
 רצוא, בר שלי עבר רי כפרא רנא א'( 'טורות:בתשע
 לא ויי נ'( באציק. אצרק ואחרה וילדה לנפשהב.(

 לא ויי באציק, ר'( אצרק, להן רנה בכפראיתקבר
 כעיר יעבר רי וטן רנה, ה'( כפרא, יתרהן ולאיתזבן
 לחרתת ח'( שנת... ניסן בירח חרתי ( ז אלף,סלעין[ ]כסף מראנא אלה לרושרא עטה ו'( פאיתי, עלארי
 וזו עבר. פסלא מ'( אפתח, עמה רחם נבטומלך

 רצוזו, בן שלי עשה אשר הקבר זה א'(העתקתה:
 מאשר הפך יעשה אשר ומי זה. ה'( קבר, יתמשכן ולאימכר ובל הירושה, ר'( זכות, לו אשר בלתי הקבר בזהיקבר בל נ'( ירדטה, בזכות אחריו ולרורות ולבניו לנפשוב'(

 סלעים, אלף ארוננו אלוה לרהשרא יתן ו'( לטעלה,]כתוב[
 הנבםים מלך לחרתת ח'( שנת... ניסן בירח חרתה. בכסף;'1

 עשה.-יטמות פסל היהנר מ'( אפתח, עטו. אתהאוהנ
 מלים נם ובהן ערביים שמות הם הכתובות בכלהאנשים
 שבם בהיותם בשפתם נתערבו אשר ערבית משפתאחרות
 הקרמונים מימים לשונם את שכחו לא כי אףערבי
 בקרמוניות החוקרים הארמים. השפעת תחת שהיובעת

 שלחו אשר הברית( מארצות )נודשרזימפרינסמת
 עתיקים דברים אדות שם לחקור 1904 בשנתלסוריא
 מיאה בוויד שכם בעל מהיכל הפתחים ראש אתהביאו

 :1! י:11(11(י:יג.עה,ןתי:.יי.פפ:א:גנ. אכק. ירי מעשה צירים בחרשת מכוסה היההבנין וכל קמה"נ 37 בשנת נבנה הסקדש להנבמים.אשר
 3בואה ע' :נביא ז-1ט.

ע באמרה ובתחנונים, במנחה פניו לכפר נבל אשתאביגיל מהרה לולא חמה, בתוכחות בו להנקם ויאמרבנבל רור אף חרה אז ארוניו. מפני מתפרץ עבר בשםרור את באזניהם ויחרף ריקם שלחם עין צר בהיותונבל אולם מאומה. ערריו רועי מירי מקחת וישמרובכרמל, היותו ימי כל בערו הנינו אשר על מתנה ממנוולבקש נבל את לברר נערים עשרה רור וישלח שאולמפני נררף אז היה ורור צאנו את לנוז כרמלה נבלבא כאשי ויהי מעללים. ורע בלי ויהי טעון בעייועזים בצאן עשיר א"ש היה נבל זיפי. היה נבל בייאמר ו'( פי"נ ח"ו )קרמוניות ויוסיפוס כלבי תחת ברמלינקרא השבעים בהעתקת כלבי. א"ט אביניל' בעל :גכל
) 

 יל. נ י ב א ע"ע י"ח(. )ר"ה רור לעביי שנתן לנימותשר כננר יטים עשרה בסוף אך מת נבל י"ר:(.זנילה )תום' היה במלכות מורר נבל א'(. פ"ז רבהקהלת כרזיחץ ועהשה יווסב הזה והרוטע א'( כ"ה ש"אעי' צייק אותו של מיתתו על ומופחים צווחין הכל;קב"ה אמר לשמואל, ספר לא כי יען נבל נענש חז"ל!דעת פ"י(, רכה )במיבר שמו נבל לשמם, קורמים,רשעים כ"ה(. )'ט"א מת ימים עשרה ומקץ ויחלה;אלה מהרברים נתאבן נבל לב פניו. לכפר כדי לרור:תנה אשר המתנה עליוואת רחפה אשר הסכנה אתאביניל לו ספרה מיינו בהקיצו ובבקר שכור וישת כהשתהנבל עשה ההוא בלילה עמו. ונבלה שמונבל
 "חמת", כהט"ז האשה נוף מכונה ובתלמור כנקבה,קו שתשש ברמז בל"נ( נו מן נויה )כשם נקבה בכהשקל:לה נפוח במן עם הטת נוית נקראת זה שם ועלות. בצורה י"ג( ירמיה י' )ש"א יין מלא חמת על מורהט נפוח. במן עם בקבוק כעין העשוי עפר או חמר שלר בראשיתו מורה נבל השם שיר. כלי נם נאר ן9ל ז-1מ.

ן
 )עמוס נבל" פי על ,,פוימים נקראים הנבל על ים ;,מ,מי או, ס ; בעשמן יוסיפוס. לדעת נימין עשר שנים או טץשור"2ל עש"ז ונקרא עליו, מתוחים כךתרים או נימין(רה היו הזה הנבל על ננן. ליודעי מפורסמים שהיוה, הזמר כלי ממציאים הצרוקים היו היונים מסורתי 1תטומ45נ. בשם הרומיים ובפי 45615נ לשם היונים!י נשתבש הזה העברי והשם נבל, נקרא החיצונהרתו רסות בעבור ירוע זמר כלי וכן ל"ת(. )איוב שמים)לי או נבל מכונה הנפוחה בצורתו העב נם מים.,אה וחמת יין, המלא נבל כמו הנשמה תיק הוא הנוף
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 הכלי כי אוטרים חמיתרים. שתחת חחרהן וההש ה'(,ו,

 באננלית. קז18 או בנרמנית 10ז118 חוא הזהזמר
 ר. י שע"ע

 ר-ןש.
 טן ונכדלה שמתו, החיים בעלי כל פנר :נכלה
 פסולה. שחימה ע"י או תיה ע"י דרוסה שהיאהמרפה
 לנר נבלה כל תאכלו לא שנאמר באכילה אסורהנבלה
 )דברים לנכרי מכור או ואכלה תתנה בשעריךאשר
 ע"ז לעבוד שלא עליו שקבל תהשב נר והוא כ"א(מ"ו

 ולא מעמה נתקלקל שלא זו ונבלה נבלות.ואוכל
 או לנר ראויה אינה אם אבל לנר, וראויהנפנמה
 אסורה אינה ולהתפרד להמק שהתחילה כנו;לנכרי
 מפני סכנה, משום אסורה אכל :( ס"ז )ע"ז נבלהכהטום
 ובמשאי במנע נם אסורה נבלה לאוכלה. מזקתשהיא
 חיה בנבלת או ממא דבר בכל תנע אשר נפשאו

 ממא שרץ בנבלת או ממאה בהמה בנבלת אוממאה
 ע"ש "ממאה" ונקראת ב'(. ה' )ויקרא ואשםוט'
 מהורה שהיתה אע"פ נבלה מחמת שנממאהסופה
 מהורה. בין ממאה בין בנבלה מינה נפקא אין כיבחייה,
 נ"כ שנאמר מנין? מהורה ממאה אלא לי איןואמרו
 חלקת 'טלא וכשם מהור, בשרץ ואין ממא שרץבנבלת
 תחלוק לא וחיה בהמה כך ומהור ממא ביןבשוין
 ל ת' ומה פ"א(' שביעית )תוספתא ומהורה טמאהבין

 קרנה ולרבות ממנה, בכזית ננע אפילו לרבות ?ממאה
 ועירובו צירופו דמו ולרבות לביטר המחובריםושערה
 לנר בין ר"מ לדברי מותרת, בנבלה הנאה)תו-כ(.
 אמר יהורה ור' במכירה, או בנתינה מותר לנכריבין

 )פסחים במכירה ולנכרי בנתינה לנר ככתבןדברים
 לדברי ואסורה. מחיים נבלה הוא החי מן אבר :(.כ"א
 שתים, חייב ממריפה החי מן אבר האוכל יוחנןר'

 הנפש תאכל לא ומשום נבלה כל תאכלו לאמשום
 ; י ח ה ן מ ר ב א ע"ע א'( פ"ו נזיר )ירהטלמי הבשרעם

 וטהיה.מוטאה
 אבות שאר פ"ג, שחיטה ימב"ם :ביבליונרפיא

 כ"ז. סי' יו"ד ש"ע פ"ב;הט:מאה
א.

 נאגארה ע' :נגארה
 דרדם ע'נגב:
 ערב זמר קול כולל שם הוא ננון : ננינהנגון,
 צפור, מפי או אדם מפי יוצא השומעים לאזניונעם
 תנועת או הפה באמצעות שונים 'טיר מכלי יוצא קולאו
 שנות עד העשירית המאה כהטנות והנה מנגנים.ידי

 וננינה תויחטרה המוסיקא חכמי המציאו המ"והמאה
 ציונים שיר. בכלי או בפה הסזטר המשורר לעיןלהיות
 בשם ישראל לסופרי ידועים היו בננון לקריאהכאלה
 כי לומר צריך ואין מה"נ. קודם עוד )ע"ע( ם י מ עמ

 המוסיקא. חכמי של הזמוה לתוי מאד ארוך בזמןקדמו
 יסודות על נבנו הזמרה תוי כי העמים חכטיומודים

 ב'(, נאמען ע' לעקסיקאן,זאציאנם קאנוועו- )כראסהויז'ס שלנו הננינות מטמי ציוניואדני
 בתפלות עתיקים ננונים יש מסיני[]גגוגים

 8ז880 מלשק שבוש והוא נטנים" "סקארבאוועהנקראיס
 "ננונים נ"כ ונקראים קדושים' ננונים כלומר)קוד,ט(
 כל קדיש, אבות, ברכות והם: החזנים' בפימסיני'
 בימים ובפרם בטועדים שמזמרים הפיומים ויתרנדרי,

 דור. טדור האלה הננונים נתקד,שו שככר מפניהנוראים,
 כק לנו מסורים האלה הננונים רוב כי אומריםיש

 ים: טעמ ע"ע נפלא. חזן שהיה מפראנ""מהרי"ל
 ר. יש

 נ. ה.צ.
 ריש כטו במצרים. לפרנסים תואר שם :סגיד
 עם, קצין על מורה השם עיקר בבבל. )ע"ע( תאנלו
 )ש"ב ה' עם על נניד כמו הקהל, עניני ומנהלמוצא

 בתלמוד ד'(. נ"ה )ישעיה לאומים וסצ:ה נניד כ"א(,ו'
 ומשל הערר, כמנהל הצאן לפני ההולך התיש עלנם
 )ב"ק סמותא לננרא אביר ענא על רעיא רניז כדהוא

 אנדת במררש לראשונה נמצא נניד התואר שםנ"ב,(.
 נקרא וסננו 6,'א1,, ווארשא דפום ק"י ,רףבראשית
 חומאים לענוש הנניד בכח והיה נניד, )100ץ(וויצי
 ולמנות תרכ"ב( סי' ח"ב הררב"ז )שו"ת ותפיסהבקנם
 מסימ ונבות ונם הצבור. בעניני תקונים ולעשותרבנים,

 נדול כבור בו נוהנין והיו הממשלה. בעדוארנוניות
 חתן והיה ובצאתו הכנסת לבית ובבואו חנוכובעת
 ערבית ללשון הפרשה . ותרנם תורה, בשמחתתורה
 בשם פלטיאל ר' מכונה אהימעין בזכרונות העם.לפני
 129(. 125, צד )'טם 952 בשנת לטצרים בא והואנניר,

 השנית הפעם 130(, )שם שטואל ר' בנו ירשהתואר
 ישעיה בן יהודה הרופא לתואר הוא נניד שםשנזכר
 וכאשר המלך. דוד לבית והתיחס הי"א במאהסדמשק
 )היטיר תהלה שיר לכבודו שרו הזאת במשרה אותוחנכו
 במאה .נ(. .9 .ע .111ץ ,566 .11 860 בהמאסףנעתק
 ניכ שהיה סעריא בן מבורך בשם אחר נניד חיההיא
 הזטן" "מרדכי הטכונה אל-חרביה בן מרדכי ר'רופא.
 158(. ח"נ ההלוץ )עי' אל" עם "נניד בשםמתוזור
 ביטי נניד ,טהיה הנניד, שמואל מנצור אכו היהאחריו

 הנניד 'טמואל ר' ואיננו )1141,, הלוי יהודהר'
 טמודילא בנימין ר' שהיה בעת מספרר.)ע"ע(

 אללה )היבת נתנאל ר' הנניר שם היהבאלכסנדריא
 הרמב"ם לפני יטהיה זומא מפורסם(. רופא יאמי,ן'

 היה לא הרמב-ם "נניד". התואר נ"כ נשא מוכסןוהיה
 נשאו יהויטע ונכדו אברהם ר' בנז אך בו,מתואר
 עמרם. ר' הננידים היו הם"ו במאה נניד. שםעליהם

 ור' יטולאל, הכהן נתן ר' ,1481(, יוסף בן שלמהר'
 אברהם נניד היה המ"ז בטאה שולאל. הכהןףצחק
 שלהה האחרון במות תאניר. ור' )1524(, קאסמרודי

 תלמיד ממיטפחת חיים בן יעקב ר' את קושמאערת
 בצלאל ר' עמד ההיא בעת )1556,. מצרים עללננ.ר
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 ופרצה בכבוד. עמו התנהנ ולא הכירהו לא יעקבר, הנמד אך כארים רבני כל ברא'ט )ע"ע(אשכנזי
 נג)ה ה'טם כי הצמדק והרב פחה, מחמד השריפני קבל חנגיד נדהו. והרב חרפוהו הנניד ביניהם,מחלוקת

 מלך: לתואר משותף שם 'טהוא ישראל לטרנט יאהלא
 "קמלכא ומתרנטים עמו על לנניד ב'טאול כתוב כןכאיטר
 וירשה נגיד. התואר את המושל במל ומאז עמא".על

 ע"ע )ע"ע(. גיליבי תואר בשם הפרנםלכנות
 כב1ד.ת1ארי

 מ.ב.
 הנגיר שמואל ע' :3גיר
 ונראה העור למחלות הסוג שם הוא ננע :נגעים

 כנדים ננעי נם ויש הנוף. על קליפה או כתםגטו
 או הבנד על קליפות או ככתמים שנראים בתיםוננעי
 וכהתמדת נגע, הסונ נקרא החולי כתהלת הבית.קירות
 המחלה נקראת וביחוד "צרעתע, נקרא ותוספתוהנגע
 שאת וכוללת. מתהלכת מחלה שהיא מפני צרעת,ש1ק10
 לננעים כוללים )8מז10קמזו8( סיטנים הם ובהרתספחת
 הסימנ.ם אחדמשלשת בו יהיו 'טלא ננע שאין עדשונים,
 בשרה שאת )תרגום כמוצלקת חסרון, הוא שאתהאלה.
 קשקשים, של קליפה כמו עודף הוא ספחתעמקא(,
 בלשון מתוארת הננע התנלות בצבע. שינוי הואבהרת
 )ויקרא פרחה בשחין הצרעת, תפיח פרוח אםפריחה,
 פדיחה בשם זאת קראו והרומיים היונים גםי"נ(

 "08ע1ם8~0. או0"011018
 הכתובים בננעים יש מינים שלשה גגעים[]טיגי

 נ'( ומכוה, שחין ב'( הבשר, בעור ננע א'(בתורה:
 דהיינו הנגעים מסימני אחד הרואה והאישנתק.
 והוא הכהן אל לבוא מחויב בהרת או ספחתשאת
 בעור יהיה כי אדם ונאמר הנגע. על משפמויחרוץ
 אהרן אל והובא בהרת... או ספחת או שאתבשרו
 אלא וטהרתן ננעים מומאת שאין הוא הכתובנזרת כי כ'( י"נ )ויקרא הכהנים מבניו אחד אל אוהכהן
 הנגעים את רואה אחד כהן ואפילו )ת"כ(, כהןע"פ

 ובשמותיהן בהן בקי שאינו כהן וכל ל"ד:(.)סנהדרין
 להורותו. חכם וצריך נ'.( )ערכין הנגעים את רואהאינו
 : לארבעה ננעים מראות שקראו הסימנים את הלקוחז"ל
 ב'( בהרת, הנקרא והוא שלנ כמו ביותר עז לובןא'(
 יומו, בן כבש של נקי כצמר לובן הוא מזה פחותלובן
 כסיד לוכן הוא מזה פחות נ'( שאת, הנקראוהוא
 פחות ד'( ספחת, ונקראת הבהרת תולדת והואההיכל
 זו ונם השאת, ת1לדת והוא ב.צה כקרום הואמזה

 שהן שנים ננעים מראות אמרו מכאן ספחת.נקראת
 )שבועות וספחותה שאת וספחותה בהרתארבעה:
 נכוה אלא שאת אין וכו' עמוקה בהרת ת"רה':(.
 בין לספחת הכתוכ המיל מפלה, אלא ספחת איןוכו'
 מפלה כך לשאת שמפלה כשם לך לומר לכהרתשאת
 שחין ארבעה. יטהם שנים הם ולפ"ז :( ו, )יטםלבהרת

 בא השחין הכאה. ע"י הבשר בעור ננעים הםומכוה
 מלשת שחין )הוראת וכדומה ובאבן בעץ הכאהע"י

 ההכאה שע"י שחונה, או גשומה אם במשנה,חמימות
 באש כויה ע"י הבאה מכה היא ומכוה הבשר(,מתחמם

 שלבנו אבן או מלובן, בכרזל או ברמץ או נחלתשל
 הנוף חולי מחטת שבא שחין פירש והרטב"םבאש.

 של נגע הוא נתק העור. שהשחיתו קדחת אומשחפת
 חו5י ע"י ראשו שערות כל שנשרו מי נבחת, אוקדחת
 שערו מטרו אם חריפים. בסמים סיכה ע"י או מכהאו
 כננד עד לפניו ולטמה הקדקד מן נשרו ואםו,קרחע נקרא הצואר של פיקה עד לאחור ולממה הקדקדמן

 בן קטן אפילו מישראל אדם כל "נבחע. נקראפדחתו
 בשרו, בעור יהיה כי אדם דכתיב בננעים, מטמאיומו
 ונר נוי אבל עבר, ואפילו נ'.(, )ערכין 'טהוא כלאדם
 ונתק מ"נ:(. נדה )'טם, בנגעים מממאין אינםתויטב
 לחיים ובשר זסן, להם שאין וסרים באשה שייךלא

 כאיש. דינם שער העלו אם אבל הבשר, כעורנחשג
 אין הסתרים. ובית אברים בראשי נוהנ ננעים דיניאין
 המעונן. ביום ולא ביום, רק בלילה הננע את רואההכהן
 ללילה, קרוב או השכם בבקר ולא הצהרים בשעתולא
 בשבת נ~ים רואין ואין האמצעיות. השעות ביןרק

 הנגע. לראות חלונות פותחין אין אופל ובביתויו"ם,
 הכהשהה יטי שגעת כל לו נותנין ננע בו שנראהחתן
 אחר עד ממת.נין בביתו או בבנדו נגע נראה אםוכן
 )ננעים הרגל ימות כל לו נותנין וברנ5 המשתה.ימי

 הם מומאה סימני שלשה וטהרה[ טומאה]סימגי
 ג'( חי, ביטר מחית ב'( לבן, שער א'( : הגשרבעור
 האלה הסימנים משלשת אחד בננע נולד אםפשיק.
 מהסימנים אחד בו אין ואם בהחלם' אותו הכהןממטא
 היו אם אלא ממא אינו לבן שער מהור. הואהרי

 וככלל שנים. שער ומעומ ללבן ונהפכו שחורמתחלה
 עמוק הנגע מראה שיהיה עד לממא ננע קרויאינו
 העין במראת אלא בכהטישתו עמוק לא הבשר,מעור

 אם אמנם הצל. מן עמוק לעין הנראית החמהכמראה
 או לבן, שער בו ואין בעור לבנה בהרת הכהןמצא
 העור, מן עמוק מראיה ואין לבן שער בה ישאפילו
 הנגע יבחין ואח"כ ימים, שבעת הננע את הכהןוהסניר
 מהשיעור בתכונתו הננע נ'טתנה לא ואם הפעםעוד

 ימים שבעת הכהן והסנירו מצבו, על עומד רקהראשון
 וטלאחריו מלפניו המנין מן לו עולה השביעי ויוםשנית,
 ממא הוא הרי הראשון בשבוע פשה ואם)תו"כ(.
 נם ובשיעור במראה סצבו ע5 הוא עומד ואםמוחלמ.
 מטראהו הננע הוכהה אם אבל ממא, הוא ה':ניבשבוע
 מהור. הוא הננע פשה ולא בהקיפה נשתנה לא כיאף

 מהור. ננע שהוא "מספחתע הננע נקרא הזהובמצב
 אל שנית 5הראותה צריך המספחת פשתה אםאבל
 הסיכק מומאה. סימן הוא הפשיון כי יממאו והואהכהן
 לבנה בשאת בשר מחית היא מוחלמת למומאההשני



ננעים ישראלאוצר

 מעוד עטוק אינו 'טמראיה אע"פ )בן שער 1בהבעור
 שטדאיה לבנה בשאת בשר טחית יש אם וכןהבשרי
 הוא לבן שער בה שאין אע"פ הבשר מעורעטוק
 סכה ר"ל נוישנת צרעת הוא ביטר סחית כימטא.
 בו פרחה ואם הסנר. בלא טיד הכהן וטמאוישנה,
 כל את וכסתה רנליו ועד סראשו נופו כל עלהצרעת
 הוא. טהור ללבן, נהפכו 71שער1 נופ1 לבן, הפך כלובשרו.
 ואם מסא. הוא טחיה שהוא חי בשר בו נראה אםאבל
 ומהרו בשרו שאר כטו ללבן ונהפך החי הבשרישוב
 '2נתרפאו אחרי לכהן להראות צריך וסכוה בשהיןהכהן.
 סמסאין אין מריות שהסכות זסן וכל ננע. במקוממועלה
 שעומרים ר"ל טורדים נקראו כזה ובאופן בננעים,כלל

 קליפה עליהם '2נסרמ אחר רק וסמטאין ובתקפ;,במרדן
 והסכוה, השחין צרבת שנכרא ה'12ם כקליפת)86"8(
 טעורב לבנה בהרת או לבנה שאת היטחין במקוםוהיה

 אל ונראה ואדום. לובן סראות שני פי'באדמדסת,
 שפל לבן בטראה : סיסנים בשני סמסאות ואזהכהן.
 מסא שהוא בפשיון, או לבן שער עם הבשרמעור

 טבלי הביטר סעור שפל לבן סראה בו יש ואםמוהלמ.
 כהה והוא שפל טראה סבלי לבן שער או לבןשעי

 שבוע אלא הסנר בהם ואין יטים שבעת הכהןוהסנירו
 הזאת הצרעת תפשה פשה אם ימים שבעת ואחראחד.
 הוא השחין צרבת תעסוד תהתיה ואם הכהן, אותווממא
 סימני במכוה. הדין וכן הכהן. ומהרו החסיסות(,רושם
 שער בו יש ואם צהוב. ושער סראה שנוי : הםהנתק
 ואין דק צהוב יטער בו יי2 אם אבל מהור. הואי2חור
 בו ואין עטוק טראהו אם או העור, סן עטוקטראהו
 יעמוד תחתיו ואם ימים, שבעת הכהן יסנירו צהובשער
 ואח"כ שנית. יטים שבעת והסנירו השביעי ביוםהנתק
 בי2ער או בשיעור הננע פשה אם בסראה נםיממא
 איננו ומראהו פשה לא אם אבל פשה. לא אפילוצהוב
 אחר פשה ואם הכהן. אותו ומהר העור מןעסוק
 אם אבל צהוב. שער בו אין אפילו הכהן ימסאמהרתו
 הכהן. ומהרו רפואה סיסן הוא שחור שער בוצטח
 ובזקן בראי2 הנתק לננע העור ננע בין שההבדלנמצא
 שער טממא ובנתק לבן שעי טמסא שבעור בשער,הוא
 כהות לבנות )חברבורות( בהרות בהרות אבלצהוב.
 ,ויקרא מהור ננע "בוהק" והוא מטא, אינו הבשדבעור
 אדסדם לבן ננע הם: והנבח הקרח סימני ל"מ(.י"נ
 ביטני למסא בעור צרעו7 כטראה ודינם בנתק,כמו

 לקרח אין כי לבן בשער ולא פי2יון, או טחיהסיטנים
 כטו הסנר שבועות בשני טמסאים וכן שער,ונבח
 בשבחצ שנדונין וטכוה בשחין צרעת כטראה ולאבעוד,
 הסנר.אחד

 דק הוא בבנד ננע בתים[ ונגעי בגדים]נגעי
 בעוד או צבועים, ולא לבנים פשתן או צמרבבנד
 בידי לא אבל במבע כברייתו צבוע שהוא אע"פטעובד
 )שירוק אדטדם או ידקדק כתם בבנד נדאה ואםאדם,
 יטים, שבעה הכהן והסנירן ננע, הוא ביותד( אדוםאו

 סטארת צרעת הוא השביעי ביום הננע פיטהואם
 הננע פשה לא ואם העור. או הבנר את וי2רףומסא,
 יטנית. יטים שבעה והסנייו העור או הבנד אתוכבסו
 את הננע הפך ולא ':בועות שני אחרי ניטתנה לאואם

'

~  

 פי:ה אך הטראה הוכהה אפילו או )מראהו(.
 עטדה אם צ"ל ואין בהחלמ, ממא הזא ביטיעורהננע

 נקרא הזה והננע מטא, ישהוא בשיעור ופשהבטראה
 בערב(, או בשתי ,כטו בנבהתו או בקרחתו"פתחת"
 פשה ולא הננע מראה כהה אם אבל בשרפה.ודינו
 הננע מקום את וקרע שבועות, שני והסנר הכבסאחרי
 בבנד עוד תראה ואם מהור. והוא העור או הבנדכע
 או הבנד כל וישרוף היא "פרחת" אה"כ בעוראו

 טהור הוא העור או הבנד שננע אופן ובכלהעור.
 רק נוהנ בתים ננעי י"נ(. )ךקרא יטנית כבוסצריך
 בבית ננע הרואה לאחווה. אותה 'טכבשו אחריבא"י
 הבית כלי כל לפנות יצוה והכהן להכהן, להודיעצריך
 הבית בקירות כתטים הם: מומאה סימני בואו.במרם

 ומראיהן ארסדמות או ירקרקות ,שקועות(שקערורות
 הבית את הכהן והסניר עין(. ,למרא-ת הקיר סן'טפל
 ממארת צרעת אח"כ הננע פשה ואם יסים.שבעה
 עמד רק פשה לא אם הדין והוא הבית, ומטאהיא

 כמו מסא הוא הקיר מן שפל והוא טצבו עלסראהו
 את ונתץ שני. שבוע הסנר צריך '2אינו אלאבבנר.
 לעיר טחוץ והוציאם ועפרו ועציו אבניו אתהבית
 יתוץ הננע פשה ולא הטראה כהה ואם טמא.למקום
 הבית את הכהן ומהר טקוטו ויטוח הננע מקוםאת

 המחיה שיעוד השחתתם[ ואסור הנגעים]שי;ור
 שערות ב' היא והבהרת באורך שערות שתיבבהרת
 ':יעור גריס. שיעור שהוא צד סכל שערות שיט אוטסביב
 ננע שיעור שערות. שתי י2יעור '2היא כעדשה היבשר
 כרי שיעורו בנתק הטציל שחור ושער כנריס,הנתק
 והבנר כנריס הבנד ננע שיעור לעיקרן. ראשןלכוף
 כ.,1:(. ,שבת סרובעות אצבעות שלש י2יעורועצטו
 אטות ארבע עצסו והבית נריסין כי2ני בתים ננעשיעור

 כותל לכל אבנים סשמונה פחות ולא ,תו"כ(,מרובעות
 בא שלא עד המוטאה סיטני את התולש)הרטב"ם(.

 הננע סיטני התולש )תו"כ(. מטמא אינו הכהןאצל
 זה הרי טביתו או טבנרו מבשרו הננע אתוהקוצץ
 לי2טור הצרעת בננע השטר שנאסד תעשה, בלאעובר
 וכן ונו' הכהנים אתכם יודו איטר ככל ולעשותטאד

 לא הנתק ואת שנאטר בלאו עובד הנתק אתהמנלח
 ע"ע והמצורע הננעים מהרות אדות )הדטב"ם(.ינלח
 דעת.צ

 בתים ננעי יהודה ד' לדעת נגעים[ בדיני]ט;מים
 י'.(, ,הוריות להם היא ובי2ורה ישראל למובתהם

 עליהם באים שהננעים סצודע( )פ' בויק"רוטבואד
 בקידות זהב של טמטוניות אמודיים שהמטינולפי

 וע"י בטדבר ישראל שהיו שנה אדבעים כלבתיהם
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 הנ~ים חז"ל רוב לדעת אמנם ומצאן. הבית נותץהננע
 על שבאים בתים ננעי על ואמרו עונש' בתורבאים
 לו שאין ואמר לאחרים( כליו להשאיל רוצה)שאינו לי ביתו שמייחד מי ישמעאל ר' דבי ותנא עין,צרת

 משז.(, )ערכין ביתו את כשמפנה מפרסמוהקב"ה
 נחמני בר שמואל א"ר הרע. לשון על באיןהננע.ם
 לשק על באין: ננעים דברים שבעה על יוחנןא"ר
 עריות גלוי ועל שוא שבועת ועל דמים שפיכות ועלהרע
 )ערכין וכו' העין צרות ועל הנזל ועל הרוח נסותועל

 ביררטלם מוצא אתה וכן הזנות, ע"י באים הננעיםמ"ז.(.
 ויאמר כתיב מה בצרעת, לקו בזימה שמופין שהיוע"י
 הביא מ'ז( ג' )ישעיה ונו' ציון בנות נבהו כי יעןה'

 ונו' ציון בנות קדקד ה' ושפח שנאמר הצרעתעליהן
 קשה אנדה(. )מדרש ספחת לשון אלא ושפחואין
 עהטה שהוא האדם על ידו שיפשומ להקב"הה.א

 שנאמר ביתו מלקה הוא ואח"כ בו מתרה אלאעבירות
 בו חזר אם אחוזתכם. ארץ בבית צרעת נגעונתתי
 יהיה כי והבנד שנאמר בנדיו מלקה הוא לאו ואםיפה
 הם לאו ואם יפה הרי בו חזד אם צרעת. ננעבו

 ונו' בשרו בעור יהיה כי אדם שנאמר בנופובאים
 הצרעח בתשובה. לחזור כדי הוא ההסנר מעם)'טם(.
 ע"כ הרע, לשון מלדבר פיו פתחי שמור בלתי עלבא
 האע יצו עות אשר את לתקן לבו אל יתןלמען

 עונוי נכתם כי המורה הצרעת, מראה בו'2בהראות
 הסניו כי לבו, אל ישיב למען ימים שבעת הכהןיסנירנו
 התשובה פתח שיפתח ולרמוז לשונו, ניב רועבעד
 הכ ננעים מיני עשרה )אל'טיך(. מחסום לפיווישים
 הקב"ד אותם יי2ראל יקיימו שאם הדברות עיטרתכננד

 '?שד הם ואלו : בהם לוקים הם לאי ואם מהםטצילים
 שיצא בנופו ננע א'( בנכסיו. וארבעה אדם שלבגופו
 נה נ'( השחין. טצרבת שפרחה ננע ב'( ב,טרו,בעור

 בקרחת ננע ה'( בזקן, או בראש ננע ד'( אש,ממכות
 בבנו נגע ח'( עור, כלי בכל נגע ז'( בנבחת; אוו'(

 הביו בקירות נגע י'( פשתן, בבגד ננע מ'(צמר,
 תרטא(.)מדהט

 דינ כי חושבים יש הבריאות[ תורת ע"ד]הנג?ים
 כד ונעשו הבריאות חוקי ע"פ נוסדו והסנרםהננעים
 ל4 אבל מתדבקת. ממחלה ישראל בני אתלהרחיק
 בננעינ מממאין הכל חז"ל אמרו כי דבריהם,נראים
 משבו וחהו א'( פ"ג )נגעים תהשב ונר הגוי מןחהו

 ב' פ"ג )שם המשתה ימי שבעת לו נותנין וחתןויו"ם,
 הנמ סימני והתולש א'( פ"ה )שם מהור ננעים ספקוכל

 לעשוו אסור אף ד'( פ"ז )שם מהור הכהן באבמרם
 מחלו משום בהם אין שהננעים מורה זה וכלכן.

 הרמב": וז"ל בהם. מקילין היו לא אז כימתדבקת
 היו נפלא אות אלא עולם של ממנהנו אינוהצרעת
 לשה"ו שהמספר הרע, מלשק להזהירן כדיבישראל

 עמ. בביתו, הצרעת תבוא מתחלה ימהר. בו חזראם
 יהיו למען בשדו בעור ולבסוף בבנדו, תתראהברשעו

 שההש הריטעים בשיחת יתעסק ולא לבדומובדל
 צרעת מומאת הל' סוף החזקה )יד ולה"רהלצנות
פמ"ז(.

 להמליץ( )הוספה היקב קאצעגעלסאן, :ביבליונרפיא
 היובל ספר 198; ח"ג בהפרדס ע"ז ובקרת 41;צד

 ישראל לבית הצופה ערטער, יצהק 868י צדלסאקאלאוו
 תרכ"ד; ווין דפוס והטומאות הקרבגות דיני קיצורובמוף
 דער קראנקהייטען אונד געברויכע זיטטען טרוסען,י"פ

 דער צרעת די מיגך, י 1858 ברעסלוי העברעער,אלטען
 רי כהן, נפתלי דר' 1898י המבורג ביב;ל,העברעאיש:ן

 פרייסו יוליוס י 1899 פפד"מ ביבעל, דער געז?טצעצרעת
 1911. בר~ן 869, צד מעדיציןביבליש-תלטידישע

א,

 עניני כל כוללת נגעים מם' י מסכתנבו1רם,
 מהרות, משניות מסדר השלישית והיא צרעת,מומאות

 תוספתא ממנה ויש סעיפ"ם. וקם"ו פרקים י"ד בהויש
 זרעים לספר בהקדמתו הרמב"ם גטרא. לאאבל

 שהיא אהלות מם' אחר )דהיינו "ואחריהיאמר:
 מדבד שהוא וענינו ננעים המת( ממומאתמדברת
 קצת בו וייט באהל, יממא שהמצורע צרעתממומאת
 הלכות במקומו". שיתבאר כמו מת ממומאתדמיון
 שאר מכל יותר וקשות מאד עמוקות הן ואהלותננע.ם
 השוב שיהא ע"ה המלך דוד התפלל ולכן מהרות,הלכות
 כעוסק שכר עליו ליתן תהלים אמירת השי"תלפני

 לך מה עקיבא לר"ע: אמר וראב"ע ואהלות.בנגעים
 ורבה י"ד.(. )חנינה ואהלות נגעים אצל כלך אנדהאצל
 באהלות יחיד אני בננעים יחיד אני אמר נחמניבר

 חכמי שהזכירו המקומות בכל כמעם פ"ו.(.)ב"מ
 ננעים מם' הקדימו הללו המס' שתי בבליהתלמוד
 אהלות לפנינו נסדרו שבמשניות אע"פ אהלות,למם'
 ר' אמר ה'( פ"ב )מ"ק בירושלמי אולם נגעים.אחר
 נגעים. ומן אהלות טן דקשיין במועד מלין אית :כהנא
 אצלינו. מסודרין שהן כמו לננעים אהלות הקדימוהרי
 מהדוג אהלות;9ע

 ה. מ.מ.
 כמבפה ע' :בביש
 אלישבע לו ילדה אשר אהרן בני : 1אביהראנרב
 כ"מ(' ה' דהי"א ב', ג' במדבר כ"נ, ו' )שמותאשתו
 עלו כי ואיתמר, אלעזר מאחיהם חשובים יותר היווהם
 ויראו סיני הר על ישדאל זקני ועם ואהרן משהעם
 ואביהוא נדב א'-מ'(. כ"ד )שמות ישראל אלהיאת
 אך הכהשכן. חנוכת ביום לכהנים ננךטחו אחיהםעם

 וישימו במחתותם זרה אש שמו ההוא היוםבעצם
 המשק בתוך וימותו נשרפו זה ובעבור קמרת,עליהם
 ביום ומתו והלאה(. א' 4' ויקרא א', כ"ח)שמות
 :(י י' )מגילה למלואיםהשמיני

 אדות בדעותיהם נבדלו חז"ל וטדרשים[]בתלמוד
 כאנשים נו"א יתארו ישנה באנדה ואביהוא. נדבטיתת
 אש בהקמרת ונם חמא מכל נקיים שהיו מאדצדיקים
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 בצדקו אובד צדיק "ש ודרשו רצויה. כוונתם היתהזרה

 של לכבודו להקמיר שנכנסו נר'א זה מ"ו( ז')קהלת
 זה ועם תתקע"ון. רכה ח"ב )ילקומ ונשרפוהקב"ה

 ווייס הוצאת מילואים )שמיני הספרא דברימתאימים
 ירדה מרם הקדש אל נכנסו נו"א כי ע"ב( מ"דדף

 והזבחים, העולה את אכלה אשד השמים מןהאש
 אהרן בני שראו כיון השמים. מן האש שתרדוחשבו
 וכו' לישראל שכינה ירדה ולא הקרבנות כליטקרבו
 הקב"ה להם אמר קה"ק. לבית והכניסו זרה אשנמלו
 נם וכו'. אותי שכבדתם ממה יותר אתכם אכבדאני

 בשעה הקב"ה לפני שקשה נדרשו ה' לפניהמלים
 קצת אך אביהם, בחיי מסתלקים צדיקים שלשבניהם
 אחרים לדעת אמנם השכינה. מן שזנו בהם מצאוחמא
 ולא רבן בפני הלכה שהורו במה נו"א חמאובאמת
 נו"א מתו כי לוי ר, ודעת ס"נ.(, )ערובין כונמלכו
 במקדש, יין שתויי נכנסו כי דברים, ארבעהבשביל
 להם היו שלא ובשביל בנדים, ומחוסרי ידים רחהוובלי
 ואמרו: נאוה בעלי שהיו וספני נשים, נשאו לא כיבנים
 ואנחנו נדול כה; אבינו נשיא אמנו אחי מלך אבינואחי
 כי אחרת' אנדה לנו. הנונה אשה ואיזה כהונהסגני
 הולבים והם תחלה הולכים ואהרן כהשה 'טראובעת

 נוהנים ואנו מתים הללו זקנים שני מתי אמרו:אחריהם
 מבית אש של חומים שני יצאו אז תחתיהם.שררה
 נדב נחירי בשני נכנסו שנים לארבעה, ונחלקוקה"ק
 בנדיהם אך נופם ונשרף אביהוא נחירי בשנימטנים
 שנשרפה חז"ל רוב דעת אבל שם(. )ספראנשאדו
 ויק"ר נ"ב, סנהדרין קי"נ, )שבת נופם ולאנשסתם

 אליעזר ר' לדעת ז'(. סי' אחרי הנהומא מדרש א',פ"י
 מישאל יכלו ולכן לחוץ דחפם והסלאך בפנים נו"אננפו

 אסר עקיבא ר' אך להוציאם, כהנים היו שלאואלצפן
 חניתות עליהם המ-לו ואלצפן ומישאל בפניםשסתו

 נו"א שמן. ,סנהדרין לחהן והוציאם ונררם ברזל'טי
 מפני הכפורים ביום נזכרה ומיתתן בניסן באחדמתו

 )תנחומא הכפורים כיום מכפרת צדיקים שלשמיתתן
 תקכ"ה(. רמז ח"א ילקומשם,

 וק'מ.

 נררים ע' :נרבה
 נשים ארח דמי מומאתה, בעת אשה דמי זכ :ניה

 בנדת אשה ואל הזהירה: התודה)ג0.י5טן%18581(
 ישכב אשר ואיש י"מן. י"ח ,ייקרא תקרב לאמוטאתה

 דמיה מקור את נלתה והיא ונו' )נדה( דוה אשהאת
 מהרה ואם י"חן. כ' )שם עמם מקרב שניהםונכרתו
 מ"ו ,שם תטהר ואחד ימים שבעת לה וספרהמזובה
 ברצק בין באונס בין ממקורה יצא הדם אםכ"חן.

 ממאה ויצא ממקוטו הדם שנעקר ומשתרנישממאה,
 עצמן על החמירו ישראל בנות לחו'ן. יצא שלאאע"פ

 יטבעה עליו יויטבות כחרדל דם מיטת רואות':אפילו
 שבעת צריכה אינה מדאורייהא כ. מדרבנו וזהונקיים.

 יטנמצא כתם ע5 נם תזרו נדולה. זבה אלאימים
 )נדה נדה דם יטהוא ~הש ש"ש בבנדיה אובנופה
 יום ממחרת טההילין שסופרת ימים שבעתנ"ז:(.
 נקיאו ולכן לבן, חלוק ולובשת בדיקה אחר בושפסקה
 שכבת לפלימת שחהטשין ומפני לבק. ימי האלההיכךם
 חמשה להמתין אשה לכל האחרונים הפוסקים נזרוזרע
 ערב לעת ותפסוק המנין מן אינו שראתה ויוםימים

 ייטראל בנות נוהנין וכן זרוע( )אור נקיים ז'ותספור
 ונזרו דם. מיפת אלא ראתה לא ואפילו הזה.בזמן

 )אורח לוסתה סמוך אחת עונה מהאשה יפרוששהבעל
 ואינה יום( שלשים כל )לרוב קבוע וסתה אםכנשים(
 קכוע וסתה אין אם אבל לזה. קודם בדיקהצריכה
 שהוא בין אדום הוא נדה דם מראה בדיקה.צריכה
 מעיקרו אדום .טהוא שחור מראה כל וכן עמוק אוכהה
 ככרתי או כשעוה ירוק או לבן מראה אבל שלקה.אלא
 שראתה אשה מהורים. מראות הם תכלת מראהוכן
 לתלות ואין רצופים פעמים שלש תשמיש מחמתדם
 : ס"ה ,נדה ותתנרש בעלה על נאסרה מכה מהמתבדם
 בתולים בדם לתלות שיש בתולה בבעילת מלבדס"ו.(,

 פ"א(. נדה)תוספתא
 לישב צריכה לחופה הנכנסת כלה ויולדת[]כלה

 משעה ותספור מזובה, ימים ה' אחד נקיים,שבעה
 לסמוך ויש לחופה, עצמה ומכינה בדעתה סומכתשהיא

 השמיני ביום או שמיני ליום אוד ותמבול לחופההספירה
 צריכה זכר ילדה אם יולדת החופה. סודם יוםמבעוד
 יושבת נקבה והיולדת נקיים, ימי וז' לידה ימי ז'לספור
 לבעלה. מותרת המבילה ואהר נקיים וז' ללידהשבועים

 לזכר יום מ' תוך מובלין שאין שנהגו מקומותויש
 אבל המקדט, בזמן הכפרה הבאת זמן לנקבה,הטסונים
 וראתה חזרה ואם להחמיר. אין מנהנ שאיןבמקום
 ודינה מדאורייתא, מהור דם שהוא אע"נ ממאההיא
 היולדת דם א'(. קצ"ד סי' יו"ד ,הרמ"א נדהכדם
 מהרה. דם ולא מוהד דם נקרא הנקיים ימיאחרי
 דם על היושבת אומרים היו בראשונה במשנהואטרו
 היא הרי לומד חורו לפסח, מים מערה היתהמוהד
 אומרים ב"ש ב"ה. כדברי לקהטים מת ממאכמנע
 שמלבד מזה משמע ע"א:(. )נדה מת כמטאאף

 קדש ובכל שנאמר כמו מדאודייתא בקדש מנעאיסור
 בהולי גם איסור נוהנין היו י"ב( )ויקרא תנעלא

 ,עי' המוהד, דמי ימי בכל הקד,ש מהרת עלשנעשו
 28(. ח"ה בהחלויו ניינדמאמר

 לפדוש הא"ט חייב הנדה[ בימי האסויים]דברים
 ירניל שמא עמה דאשו יקל ולא מומאתה, בימימאשתו
 ולא בה. ינע לא עמה. להתייחד מותד אבללעבירה,
 קערה בין בהפסק כ"א אהד שלחן על עמהיאכל

 כוס מיטיורי ישתה ולא אחדת. מפה על אולקערה,
 אחד כל אפילו בממה עמה ישן לא היא.שתשתה
 להחמיר דאין אומרים ויש בזה. זה נונעין ואיןבבנדו
 ,הג"ה אחר שלחן על אכילה איסור בענין לבונהב.מי
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 עושה שהאשה טלאכות כל הראבי"ה(. בשםבטרדכי
 בפניו, הכום ממזינת חהו נדתה בי:י נם עו'טהלבעלה
 ביד השלהן ע4 .2תניחנו כנ'ן היכר, איזה העיטהאא"כ
 הכסת או הכר על תניהנו או דיטמואל( ,באהתאיטמאל
 להצ'ע וטותרת דאביי(, ,כאתתא ימינה בידאפילו
 אבל חבה, דרך ואינו מורח שהוא והכסתותהנרים
 הנל בפניו ושלא בפניו, והטכסה סדינים להצ'עאסורה
 מפני אסורה הבה דרך יטהוא דבר כל הכלל זהמותר.

 קצ"הן. סי' יו"ד ש"ע ס"א. ,כתובות לעבירהשסינילו
 צרכיה לע'2ות לו טותר אחר 'טמש ואין הולה היאאם

 לו מותר אחר רופא ואין רופא הוא אם וכןול.:ט'2ה.
 יוהר להקל נוהגין הזה ובזסן ולרפאוחה. הדסקלט'טיט
 נדה אדות הבה. דרך ':אינו זסן כל כאלהבדברים
 היו הקדסונים בימים פ"ה. סי א"ח ש"ע ע.'בתפלה
 דרשו הראשונים וזקנים נדה. ב.מי דרבהמחמירים
 תפקוס ולא תכחול .טלא מ"ו( )ויקרא בנדתהוהדוה
 ולימד, ר"ע שבא עד צבעונין. בבגדי תהק,טםולא
 אלא טנרשה, בעלה ונמילא בעלה על מננה אתהא"כ
 במים שתבא עד תהא בנדתה בנדתה. והדוה ת.'למה

 הרחקות קצת ביטיהם התירו וריטלי ר"ח ס'ד:(.)שבת
 אף כ. באסרו ר"ת עלייהו ופליני נדהה, בימישנוהנים
 נטר אחרי תיכף אז מובלין שהיו לפי הק.לודגנמרא

 אבל לראייהה(. יטים שבעת ,אחר תורה יטל נדהימי
 כתובות )תר"ן לבון ליטי נדה יטי בין חלוק איןלנו
 הרבה שקרא אחד בתלמיד טעשה הנטרא ומביא ,ה(.פ

 עליו קובלת אשתו והיתה יטיו בחצי ומת הרבההטנה
 עטה התנהנ שלא מפני ונענש וכו' טדר,טותבבתי
 ואפשר פ"א(. יטבת ור"ן אלפסי )עי' לבונה ביטיכשורה
 לראיית יטים שבעת אחר למבול אז רנילים '2היוספני
 הלבון. ביטי בהרחקה כ"כ דקדקו לא ולכןהדם,

 כלא סמוטאתה עולה הנדה אין גדה[]2בילת
 והדוה ר"ע שדרש כטו שנים כטה אחר אפילומבילה
 טחמירין ויש כראוי. שתמגל עד תהא בנדתהבנדתה,
 ואסורה שבת. במוצאי ולא שבת בליל תמבולשלא
 אור יק ו',( יומא צ', )פסחים השביעי ביוםלמבול
 ביום תטבול לא אח"כ או ח' ביום ואפילו ח',ליום
 שטא בתה, סרך משום חז"ל נזרת והוא בלילהדק

 בין תבחין ולא ביום למבול כטעשיה לעשות בתהתלטד
 טובלות והכלות ס"ז;(, )נדה אחר ליום ז' יוםמבילת
 בנשים וכן החופה. קודם יום טבעוד ה.טמיניביום

 מחמת בלילה למבול שיראה כנון אונם במקוםאחרות
 מפחד או בפוטבדיתא(, יהודה דרב )כתקנתאצינה
 בפפוניא( יעקב בר אחא דרבי )תקנתא בו וכיוצאגנבים
 יבולה בטהוזא(, דרבא )תקנתא העיר שערי שסונריןאו

 )שמן בשביוזי לא אכל יום מבעוד השטיני ביוםלמבול

 ,יו"ד וטברכת בחלוקה או בבנדה עצמה ומכסתהטים
 בהנ"ה(. ר'סי'

 מה מפני אוסר ר"מ תנא נקי,ם[ לשב;ה]ט;ם
 בה וקץ בה שרניל מפני ? ל'טבעה נדה תורהאמרה

 כשעת בעלה על חביבה שתהא כדי בה( רניל יהא,ולא ימים שבעת ממאה תהא תורה אטרה עליו()סאוסה
 מפני אחר מעם ועוד ל"א:(. )נדה להופהכניסתה
 הנולדים הבנים נדה בימי סמהו המשמש כיהסכנה,
 הבן לנדתה ראיטון ביום שמש כיצד בצרעת,לוקים
 פ' רייט ןהנחומא וכו' שנים לעשר לוקה טהםהנולד
 מצורע שיה.ה לולד נרם טי תקנ"ח(, רטז ילקוםסצורע,
 ע"ע תזריע(, פ' סוף )ויק.'ר נדהה ימי שמרה שלאאמו
 יהוד. י1לדת; מבילהן 1זבה;זב

 מהרות בסדר היטביעית היא נדה טם. נרה[]מ:'
 מפני הסדר בראש נסדרה בתלמוד אךבמשניות,
 עשרה ייט נדח בסם' נמרא. עליה שיש היחידה.?היא
 ייט בירושלט. אך בב4י, בתלסוד וכן במשניותפרקים

 בתוספתא מפ"ד. וקצת הראשונים פרקים שלשהרק
 בניט.ם מעשיות כתוב בפ"ד שם פרקים, תשעהיש

 שלא הולד יציית אדות ונם טשונ.ם עכורים'טהפילו
 ביתר בתוספתא טפורשית טשניות והרבה בנמרא,נזכר
 ת' 1 ר ה ט ע"עבאור.

א.
 חרם ע' :נדוי
 )מימניפם, הבתולות טהר : נדה( )ךק,ניונ~א
 הן לבעיה אשה שמכניסה .רכויט י ,ץ"ליסם(צץליסם
 שהיה ללמוד יש התורה טן בטמלמלין. הןבטעות
 טקודם הנשואין. בשעת סתנות להכלה ליתן נוהנהחתן
 שחפץ שכם ט"ו(. כ'ב ,'טמות מוהר שנקרא אח"כ,או

 וטתן טוהר עלי הרבו יעקב לבני אמר דינה אתלישא
 תאמרו כה לעבדיו, צוה י2אול י"ב(, ל"דןבראשית

 כי ר"ל כ"ה(, י"ח )ש"א במוהר למלך הפץ איןלדוד
 סבלי בתו לו לתת ורוצח הנהונ המוהר לו טוחלהוא

 יחזקאל א', ט' י"ד ב, ,הו.טע אתנן או אתנהטוהר,
 ,דברים לתועבה ונחשב לזונה, גם נותנים היו ל"נ(מ"ו
 והטוציא שקל, חמשים היה הבתולה מוהר י',ם(.כ"נ
 קנם כסף מאה כפל תי2לוטי לשלם נעניט רעיטם

 כעין הנערה לאבי ניתן הקנם ונם המהר י"ם(.,דברים
 צריך היה לא בתולה היתה לא ואם הבתולה,קנין
 הראשונה התקופה היתה וזה מוהר. לתתהבעל

 היובל בם' משערנאוויץ )עי' הטוהרבהתפשמות
 בתור הטוהד היה השניה בתקופה 318('לסאקאלאוו

 להאשה ונמסד האב עם ביחד החתן שנתןמתן
 נשתנה הסופרים מזטן השליש.ת בתקופהב~צמה.

 לה. שכתב נכסיו פי"א(. ביאה אסורי הל' רמב"ם פ"ב. שבועות)אלפסי אחריות עפ"י לשטירה להבעל ונמסד נירושץ, למקרה ' חיים מים ביאת מעונה ואינה טקוה במבילת דינדה האשה אחריות שהיא ,ע"ען, כתובה קטובן יזסוהר , )יטם(. ע, בשב /א אגק ום מבעו, י,שטנ, בום/שבו/
 בץ לבעלה שמכנסת נדוניא בשם בכתובתה האשה תוך עומדת בעודה המבילה אחר לברךן נכסי נקראים התלמוד עפ"י גכתוגה[]הנדוניא שתפשימ קודם המבילה על אהב"ו תכרך המובלתנדה
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 נכסי : מינים לשני ונחלקות בממלמלין, ביןבמקרקעי
 פירותיהם אוכל הבעל מלוג נכסי ברז5. צאן ונכסימלונ
 שיקבל מה הוא ברזל צאן ונכסי להאשה, קיםוהקרן
 משוין שליש ע5 יותר בשומא באחריות הבעלעליו

 זנה בכ5 פירותיהן ואוכ5 ס"1( סי' אה"ע ,מורהאמתי
 פדיונה, כנגד הנדוניא פירות להבע5 ונתנוהנשואין.
 מ'טום ועוד מ"ז:( )כתובות לפדותה חייב נשביתשאם
 היויכולים האשה ולא האיש לא פ'.(. )שם ביתאר11ח
 ).במות כלום שטו לא מכרו ואם הנדוניא. נכסילמכור
 5צורך כאחד שניהם מכרו אם מלבד כ"1.(. ב"בס"1:

 הנדוניא מכירת ע5 הרשות שעיקר נ"ה.(. ,גמיןפרנסה
 הבעל הסכמת גם לזה שנצמרך אלא להאשההיה

 אלא לנבות נתנה לא הנדוניא פ"ג(. שלוחין)רמב"ם
 הנאונים א'(. ס"נ סי' ,אה"ע מיתה או גיררטיןיאחר
 שהכניסה מה כל להחזיר הבעל צריך למורדת שגםתקנו
 )תשובות דמתיבתא" "דינא נקרא וזה בנדוניאלו

 הוסיפו ארצות ארבע בועד ע"ז(. סי' אה"ע גאוןר"ש
 )עי' הנדוניא בענין האשה למובת שו"ם הקנתע5

 י"ד(. נ"נ סי' אה"ע תשובהפתחי
יש-נב

 "נדוניא" נקרא החדשה בהוראה פסיקתא[]שטר
 לתת והכלה החתן אבות שפוסקים הכסף סך "נק'יאו
 אבי שפוסק מה ובפרם אח"כ, או הקירושין קודםלהם
 הגאונים בזמן ועוד התלמוד בזמן להחתן. לתתהכלה
 לתת סתחייבים המחותנים והיו "פסיקתא'י, זאתנקרא
 בכתב או בדבור אם הקדושין אחר ליתן שפסקומה

 רב: אמר נידל דרב כמו פסיקתאע, "שמרשנקרא
 לבתך נותן אתה כמה וכך, כך לבנך נותן אתהכטה
 באמירה הנקנין הדברים הן הן וקדטו, עמדו וכך,כך

 אז, גם נוהנ היה כמנהגו ועולם ק"ב.(.)כתובות
 : במשנה ומצינו בדבורם, המחותנים עמדו לאיטלפעמים
 ,כאדם הרנל את לו ופשט לחתנו מעותהפוסק

 מעות, לי שאק רגלי טול לו ואומר בחברוהמתלוצץ
 ארמון ראשה. שתלבין עד תשב ברנ15(, שדוחפואו

 לעצמי פסקתי אני אילו לו שתאמר היא יכולהאומר
 אני מה פסק שאבי עכטיו ראשי שתלבין עדאשב
יכולה

 לעשות~
 כאדמון והלכה פטור! או כנום או

 ברזילי ב"ר יהודה ר' 'טל השמרות בספר ק"ח.(.)שם
 אנו יודעים כזה: פסיקתא שמר נוסח יי2הברצלוני
 ופב"פ פב"ב לנו שאמרו ברורה עדות ממה התומיעדים
 לפלוני ליה דאנסיבית דנן פלוני לנו אטר וכךוכו'
 זתי וכך כך בהדה ליה ויהיבנא פלונית ברתיהבריה
 פלוני דנסיב וביתא; וארעא טדטתיא מאני וכךוכך

 ועל ותנאי מילי הלין ועל וכו'. וכך וכך דפלוניברתיה
 דקיד'טה ובתר פלונית, לברתיה פלוני קודשהדעתא
 מנהוו חד לכ5 להם למיכהב סהדי אנן מיננאתבעי
 בספר נם נמצא כזה ושמר וכו'. לבניהון דפסקומאי

 ע"ז מעיר בר,ילי אך מ"ד(. דף ויניציא ,דפוםהעמור

 תנאים שמרי כתבו כבר בימיו כי ונראה בקנין,תנאי
 המנהנ :תפשם אלה בימינו אצלינו. כנהונבשידוכין

 ישרא5. לבנות עצום סך נדוניא 5פסוק הארצותברוב
 סך יקבלו אשר עד אשה ישאו ולא ממתיניםוהבחורים
 וכמעם החתונות, לעכוב גורם הזה הרע המנהנמסוים.
 5הנשא. עניות 5בתולות תקוהאין

 מ.ב.
 עסק העתק או המועד העברת : )ךחוי(נרחה
 מצוה או חובה 'טל דברים שני ש"ט כטן לזמן.מזמן
 יעשה ואם אחת, בפעם שניהם לעשות אפשרואי
 גרמת מפני אם השני, את לרחות ההכרח מןאחד
 נדחה מי היא היטאלה אחרת. סבה כהשום אוהזמן
 מיימפני

 הניחו כי או בתלמוד תשובות באו וע',
 ואב"ד הסנהדרין היו וזמן למוער בנונע בתיקו.השאלה
 ודחו העבור, סוד ע"פ הטוערות את דוחיןבירושלם

 5אחר או שבת לפני חל אם הכפורים יום אתנם
 ואם טתיא, משום אמר חנינא בר אחא ר'שבת,
 מהם באחד איש ימות אם לשבת סמוך יו"כיהיה
 )ר"ה יסריח ה'2ני ביום נם יקבר ולא ראשוןשיהא
 כ"כ, קדהט יום לדחות המעם עיקר זה אין אבלכ'.(,
 הלכה לאיש מאיש מסורות היו האלה הדחיותאמנם
 בסוד המעיינים לב"ד אלא נתנלו ולא מסיני,למ'טה
 החויט לקררם ופי' ה', פ"ה סוכה תיו"ם ,עי'העבור

 אנו צדוק רבי בי אליעזר רבי אמר ספ"ז(.להרמב"ם
 להיות באב תשעה וחל בנימין בן סנאה מבניהיינו
 משלימין ולא טתענין והיינו למו"ש אותו ודחינוב'2בת
 א' ליום לדחותו תהגין אנו וכן א'(. פ"ד)שקלים
 תענית ויום יוה"כ. זולת אחרים תעניות ימי כל כןוכסו
 אפשר אי כי שלפניו ה' ליום מקרימ,ן אנואסתר
 כמו באיסור, נדחה מין עוד ויש הפורים. לימילדחותו
 שהיא נפיטות סכנת מפני נדחה בשבת מלאכהאיסור
 נפשות ספק ואפילו נפ,טותיכם. את ושמרתםמצוה
 ספק אפילו אלא זו שבת ספק ולא השבת, אתדוחה
 מצוה, מפני השבת נדחה וכן פ"ד:(. ,יומא אחרתשבת
 השבת את דוחין 'טני בין ראשון בין פסח קרבןכמו

 במקדש. כקרבן שנחשב מפני צ"ה.(. פסחים)משנה
 השבת, את דוחה היתה בעזרה השואבה ביתשמחת
 יהודה, בר' יוסי ר' דברי בחליל בו מחללין היוכי

 ורבנןסברי נ':(. )סוכה דוחה אינו יו"ם אףוחכ"א
 יטל בשיר אבל השבת את דוחה אינה יתירהשמחה
 )שם השבת את ודוחה היא עבודה הכל דבריקרבן
 בצבור, היא הותרה אמר נחסן רב המת מוטאתנ"א.(.
 להדורי מינה ונפקא בצבור. היא דחייה אמר ,טשתורב

 לא נחמן לרב אחרינא, אב מבית מהוריןולאתיי
 וסהדרינ בצבור היא רחייה אטר ששת ורבמהדרינן,

 שקורין דחוי מין עוד ויש :(. 1' )יומא וכו' מהוריןאחר
 ואח"כ הדבר נדחה שמתחלה דהיינו מעיקראמ."דחוי
 עלתה ואם פסול ראשו הנקמם לולב כגון ראוי.נעשה

 נקמם יר:יה רבי בעי שלם(. )שנע'טה כשר תטרה בו שטרי לכחוב '2נהגו להני איצטריכינן לאהאידנא
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 טי מהון ביף"ם תמרה בו ועלתה יו"מ טערבראשו
 יש אם כלומד לא? או סצות אצל דחוי ישאמרינ;
 שוב יו"מ בתחלת טעיקרא המצוה שנדחתה מקלומר
 האבעיא נפשמה ולא היו"מ. בתוך ונראה חוזראינו
 ראשון אמרינן מים, לתוך דם נפל אם ל"נ:(1סוכה
 יטאינו פפא ד' אמר הדם כיסוי לענין אבל במל.ראשון
 ראשון שראשון ואע"פ טצות, אצל דחוי שאין ספניכן,
 יטל בהמה יוחנן א"ר פ"ז:(. )חולין ונראה חוזרבמל
 חצי להקדיש היתה )וכוונתו חציה הקדיש שותפין':ני

 ואינה סדושה והקדישה, השני( )ההצי ולקחה וחזרדמיהן
 להקרבה ראויה היתה לא ההקד,ט בתתלת )הואילהריבה

 ותמורתה בה( המיר )אם תמורה ועהטהלמחצית,,
 בעלי ש"מ תלת: מינה שמע קריבה(. )אינה בהכיוצא
 ייט וש"מ דחוי, הוי מעיקרא דחוי וש"מ נדחים,חיים
 אלא קדוש שאינו בדבר דחוי תורת )יש בדמיםדחוי

 אלא דחוי דאין למ"ד אבל ו':(. קדושיןלדמיו.
 קריבה ונראין חוזרין שנדחו חיים בעלי אבלב'טחומין

 אלא דחוי אין למ"ד ואיכא פ-ד.(. )יוסא בהמההך
 נראה. אינו והכא 'טם( ל"נ: )סובה ונדחהבנראה
 דת והמיד קדבן והפרייט חלב אכל אר"י עולאאטר

 למומר( פרמ הארץ מעם דרשו כי מסרבן)שנדחה
 והפריש תלב אכל אם וכן ידתי. ונדחה הואיל בו,וחזר
 לרצונכם( שנאמר דעת דבעי:ן )שנדחה ונשחמהקרבן
 רבותא ואשמעינן ידחי. ונדחה הואיל ונ'טתפה,והור
 אלא בידים נפשיה דדתי מומד בנעשה דוקאדלאו
 )זבחים דמי דכישן אידתי דממילא בנשחמהאפילו

א.

 בתורה למאכל, ואסוד )969קטת9ם(, שרץ מין :3דל
 זה דש"י ופי' כד'ב( י"א )ויקרא דנלימ4 "מרבהנסרא
 ולכאן לבאן זנבו ועד מדאשו רנלים לו שיש שרץנדל

 פת9ם=טאה 1968ע צדפת )לשון צינמפיד"שוקורין
 דנלים מאה לו שיש נדל דש"י מפרש בתלמודרגלים(.
 הפסוק(. על ידושלמי ותדנום ספדא ועי' ס"ז:)חולין
 באמת כי העמים, בלשונות נם הוא נוזמא לשוןאבל
 נדל שם ל"ד. ולנקבה דנלים ל"ב רק זכר לנדליש

 שהוא ומעי; ח':(, )ערובין כנדל העשוי למבויהויסאל
 שיזרתא נאמר ביררטלמי נ'(. פ"ה ,מקואות כנדלטשור
 השדדא מן כי ג'(, פ"א ,שבת נדל מתעבדדנונא
 ונראה צדיו שני על קמנים עצמים הדבהיוצאים
כנדל.

 ת5מוד דעס זאא5אגיע די 5ע11יזאהן, :ביבליונדפיא
 822.צד

 ב.א.

 עצמו על תיוב קבלת הוא נדד יריה:קרר'
 לעשות עליו ויקבל לו בצר אדם שידד או דבד,לעשות
 תנאי על הצבוד, לצורך או ה' לצודך מוב דבראיזה
 שמתחייב מה הוזו נדד חסד. עמו ינמול ה' כי.סיקוה
 ומקיים שעושה מה שהיא מנדבה ההפך זנה, אחדלעשות

 יעקב הלב. ובהסכם מוב ברצון מתנה שנודבטיד,
 ונו' עמדי אלהים יהיה אם לאמר נדר נדדאבינו

 נדד, נדר עמק בבני בהלחמו יפתח כ'(. כ"ח)בראשית
 אם נדרה חנה ל'(. י"א )שופמים וט' תתן נתוןאם
 נדר אבשלום א',. )ש"א לה' ונתתיו זרע ה' להיתן

 ה', את ועבדתי לירושלם ה' ישיבנו אם לאמדבנשור

 מ"ון. )'ט"ב בחברון נדדו את לשלם לילד מאביוושאל
 עריהם שלל להחריב ישראל נדד הכנעני עםבמלחטה

 יונה את השליכו אשר המלחים כ"א(. )במדברלה'
 "בר נקרא שלמה מ"ז,. א' ,יונה נדרים נדרולים

 בעד לה' תמיד נדרה שאמו ב'( ל"א )משלינדרי4
 תאחר לא לה' נדר _תדור כי : הזהירה התורהשלומו.
 אחר אולם כ"נ(, )דברים תשטור 'טפתיך כ!וצאלשלמו
 אחרית לבחון האדם על כי כ"ה( כ' )טשלי לבקרנדרים
 חפץ ואין )ע"ע(. ח ת פ י כנדר סופו יהיה שלאנדרו
 חמא בך יהיה לא לנדור תחדל וכי כאלה, בנדריםלה,

 תשלם ולא משתדר תדר שלא ומוב כ"בן,)ויקרא
 אשתו מתה נדרים בעון אוסר נתן ד' נ'(. ה',קהלת
 משכבך יקח למה לשלם לך אין אם שנאמר אדםשל

 בנים נדרים בעון אוטר רבי ב"ב(. )כוטלימתחתיך
 לתמיא פיך את תתן אל שנאמר קמנים כשהןמתים
 איזה ה'(, )קהלת ידיך מעשה את וחבל ונו' בשרךאת
 )שבת ובנותיו בניו אומר הו. אדם של ידיו מעשההן
 )בשעת במה בנה כאלו הנודר כל נתן ר' אמר -(.ל"ב
 ,יבמות קרבן עליה הקריב כאילו והמקיימו הבמות(אסור
 וכו' עיקר כל נודר שאינו ומזה מזה מובק"מ:(.
 חומא, נקרא שמקיימו אע"פ הנודד כל מ'.(.,נדרים
 בר יהיה לא לנדור תחדל וכי סקדא זביד רבודריט
 ופותחי ע"ז.(. )שם חמא איכא חדלת לא האחטא,

 חרב נומל כאילו שהנודר יורע היית אילובחרמה,
 כל א'(. פ"מ נדרים )ידהט' היית? נודד בלבוודוקרו
 ב'.(. )חולין הימנו נוחה חכמים דות אין בנדריםהרניל

 ה.מ.
 )ויקדא נדבה א1 נדד יש בקרבן ונדבות[ ]נדריםד
 נדר לפלא עליו בא ולכן מנדבה, נדר וחמוד מ"ז(,ז'

 ולהקדייט. להפדיש וענינו נ'( מ"ו במדבר כ"א, כ"ב)שם
 אבל לנדבה הראוים בבהמה מומים מבעלי ישבקדשים

 אותו תעשה נדבה וקלומ שרוע ו,טה הטוד לנדר,לא
 על הוא הנדר ענין כ"נ(. כ"א )ויקדא ירצה לאולנדר
 לבדק מקריב שהוא הקד,ט4 "נדדי א'( אופנים:שני
 אלא להקדיש יכ51 אינו זה ובענין למזבח, אוהבית
 הוא הזה ובזמן אדם. כל כולל ואיסורו שלו, שהואדבר

 עניים ולהפסקת המדרש ולבית הכנסת לביתהנודד
 שם(. הדימב"א ת', נדרים 1', )ר"ה מצוה דבר שאדאו
 המותדים דבדים עצמו על שאוסר איסוד4 "נדרי (ב
 ליו"ד )ש"ך בו וכיהנא ישן שלא או יאכל שלא כנוןלו,
 חבדו נכסי אפילו לאסוד יכול זה ובענין ד"ה(.סי'
 שאמר וזה שלו, דברים אחדים על שאוסר אועליו,
 על איסד לאסוד ונו' לה' נדד ידוד כי א"טהכתוב
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 הדבר, עיקר : הם איסור נדרי לשון שלשהנפשו.
 זה דבר שאסר הוא הדבר עיקר א'( וידות.וכנוייו
 האסור איסור זהו זה, דבר עלי יאסר או עליאסור
 זה ככר אסר ואם נפשו. על איסר לאסורבתורה
 האסור הנדר עיקר זה כהקדש או כקרבן עליאסור

 כדבר הסותר דבר עליו שיאסר זה בתנאי ורקבתורה.
 עלי אסור זה ככר האוסר ולאפוקי הקרש, סצדהאסור
 כנוי ב'( שם(. ר"ן י"נ )נדרים כלום אמר שלאכנבלה
 שם המכנה סלשק אחר, בשם הנדר שקורא הואנדר

 קונם או קונח קונם, שאומר כגון ,810188180(לחברו
 אמר כאלו בו אסור קרבן( כנויי ,והם עלי זהככר
 שנשתבש א5א הוא הקדש ולשון זה, ככר עליקרבן

 כ"ז(. סי' ליו"ד וש"ך שם ,ר"ן בהם מדבריםוהנכרים
 ספני וכינויי, וקנוסי וקונסי נדרי כל בנוסח שנזכרוסה

 בסשנה פיטום'ם היוהר כנויים הם וקנוסישקונסי
 סקום ובכל הכנויים. שאר אח"כ וכולל י'(,,נדרים
 יש שאם אדם, בני בו שרנילין הלשו; אחרהו5כין
 מהלשון רחוק אם אבל נדר הוי בו ונדר אחר כנוילהם
 שמתחיל הוא נדרים ידות נ.( ,שם(. נרר אינוהרניל
 הכי אפילו אותו, נוסר ואינו נדר של דבורובמקצת

 ככל כרכתיב הדבור, בשלימות הנדר כל נורר כאלוהוי
 ככל וכתיב היוצא כל כתיב סדלא יעשה, מפיוהיוצא
 בביח האוחז כאדם מקצתו. אלא יצא '2לא אע"פכמטסע
 שלא הארם ויזהר נ'(. ,נדרים כלו וממלמל כלי שליד
 רק צדקה, ש5 או סצוה ש5 אפילו נדר שוםידור

 אדכ סע5 לא דסעולם כהלל מיד, ויתן צדקהינדב
 שנ ומקדישה לעזרה חולין מביאה היה כיבעולתו,
 וכ נדר", "בלי המצוה עליו יקבל או ס"1(.)פסחים
 בפירוע יאסר צדקה וסבמיח אבותיו נשסותהמזכיר
 צרו בעת אבל אדם(. )חכמת בנרר עליו סקבלשאינו
 סה לאסר, נדר יעקב וידר בב"ר דאסרינן לנדורמצוה

 ,תום צרה בעת נוררים 'טיהיו לדורות לאטרלאמר?
 לנדו, ליה שרי בסצוה יתרשל שלא ירא ואם ב',.הלין
 סיי נדרים אמרו וע"ז ה'(. ,נדרים נפיטיהלזרתי

 מיטפכ לשסור ונו' נשבעתי וכתיב פ"נ(, )אבותלפרישות
 אצ עליו שישאל מוב נדרו לקיים לו קשה אםצדקך.
 ואי; להתיר לו אפשר ואם 5ו, יתיר והוא סומההחכם
 1ש יטסואל דעת לפי רשע נקרא להתירו לילךרוצה
 א'(. סי' יו"ד מ"ז ועי'כ"ב

 נדרי התרת נקרא תורה בלשון נדרים[נהתרת
 ( קמנה שהיא בזמן בתו נדרו ספיר האב"הפרה".

 אבי בית בנעוריה דכתיב אחד, ויום שנה סי"בנערה
 ,בנרו חדשים רטשה שנה י"ב לאחר אבל ל'(,1בסרבר

 להט יכול איט שוב קמנה כשהיא אפילו ניטאתאו
 ספ הבעל ס"ז(. )נדרים בעלה ברשות שהיאכ1פני

 יכ אינו נרשה ואם לחופה כמטתכנם אשתונדרי
 אל להפר יכולים אינם הבעל או האב ע"נ( )שםלהפר

 ב5יי שסע אם וכ; אח"כ, בלי5ה ולא שטעםביום
 ההפו 5ש רל"ך, ., ., [.[ ,[ ((

 האב אין )שם(. ליטון בכל במל או לך סופראומר
 או נפש ענוי בהן שיש נדרים אלא ספירין הבעל1

 הא"ט )'2מ(. רברים שאר לא אבל לבינה, שבינוברים
 ייט וסתחרמין שנדרו עצסה ברשות שהיא האשה,1
 בהלכות הבקי מוסחה חכם אצל שילכו תקנההם
 שסבינים ל"ון ,בכורות הדיומות 'טלשה אצל אודרים
 הנדר. להתיר איך שייעו כדי עמהם שלוסרים1ה

 או והחכם ל"ה(, )נימין הנרר לפרם צריך;נודר
 והוא זה, בנדר אתה החפץ : להנודר שואלים;הדיומות

 נדרתי אשר ע5 סתחרם ואני בו חפץ איני;ונה
 סתחרם אינו ואם מ"ז(. )נדרים לו מתירין ואזמעולם
 אילו : לו ואומרים חרמה פתח לו לבקש צריכין נדרו1ל

 לא, אומר ואם נודרץ היית זה או זה דבר יודע;יית
 שהם סיט5יטה בפחות סתירין אין האידנא לו.מתירין
 ידעת אילו לו ואומרים נדר; דיני יודעים יטיהיו-יינים

 ואז "לאמ עונה והוא נדרת? כלום הנדר עלטתתחרם
 לךמ "שרוי או לךמ "טותר פעמים נ' לו ואומריםמתירין

 הרמב"ם ביטם היט"ך )'טם(. לשון בכל לךמ "מחולשו
 הנדר סתירין אין אחת. בפעם נם די כי כתב.הב"ח
 'טיש נדר סתירין אין בו. חל שהנדר הזמן שיניעקודם
 לו אין וכה"נ קוביא ש5 ונדר סדרבנן, אסור אפילובו

 סי' סזרחי ר"א ביטם שם ,ש"ך בדיעבד אפילוהתרה
 א5א לו סתירין אין אחר אדם דעת על נדרז'(.

 יטסצינו כסו מובה, איזה גמלו אם זה וכלבהסכסתו.
 בסוין למדין, לך הקב"ה וא"ל יתרו בת שניטאבמשה
 ע5 שם היה ונדרו בסדין, נררך לך והתיר לךנררת
 חברו אם אבל )שם(. 5מצרים ישוב ש5א יתרויעת
 כתב והרס"א הסכסתו, צריך לא מובה יטום לו נמללא

 ליתן או מצוה לעשות נדר אם ,שם(. 5הודיעושצריך
 אם אבל הדחק, ע"י אלא נדרו על ישאל לאצדקה
 ועשה, ועבר זה דבר אעשה אם לצדקה עלי הריאמר
 לנבוה כססירתו דהוי היתר סהני ו5א לי2לםמחויב
 י"א צרה בעת הטדר ע"נ(. סי' מינץ מהר"ם)שו"ת
 ,ש"ך הסקום דעת על כנודר דהוי התרה מהנידלא
 א"כ אלא התרה לו אין רבים דעת על הנודרשם(.

 דססתסא לו סתירין טצוה לדבר אבל להתירו,יסכיסו
 שהותר נדר כל עסו. ויסכימו סצוה יניעשה לרביםניחא
 נדרים ארבעה רכ"ם(. סי' ,שם כלו הותרסקצתו
 שלא זרמין' נדרי א'( הם: וא5ו היתר, בלאסותרים
 שהיח כטן בדעתו, יעמוד שלא חברו את לזרז אלאנדר
 הסלע, סן 5ך פוחת יטאיני קוגם ואסר חפץסוכר
 נדרי ב'( נדר. לשם בלבו ואין לירור התגרין דרך'2כן

 לא אם עלי זה ככר קונם ואסר הסנזם כטןהבאי,
 לשסים. עד נבוה חוסה או הבד בית כקורת נחי2ראיתי

 זה ככר עלי קונם שאמר בשוננ שנדר שנטת, נדרינ'(
 ( ד בדעתו. מעה כי נדר אינו שאכל ונזכר אכלתיאם
 או וחלה אצלו שיאכל חברו שהזירו כנת אונסין,נדרי
 שהתערבו שנים כנון בזה, כיוצא וכן אונם.שאר

 '-'--' 1"*"*י /עי1יייס'" ,. 1 1/ ט' הקיקה1'1"; כע רק להפריוכל דבריו שיתאממו שמי 6ה וה כף תקטת ונמנו)וועמוו(
-' 
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 חז.ק אטרו ובכלל רל'ב(. סי' שם מ.'ז כ"ו,)שבועות חאוחם נהריח ארם בארע ו:וכון א.ן )יחזקאל כבר נהר ן שמפסיר מי מלשלם פסיר ממון סך חברו לויתן

 שיסמכן סה על להם ואין באויר פורהין נדריםהיחר
 לחכמים מסור הוא נדרים התרת כי י'.(, חניגה)משנה
 )הרבה התורה מ; רסן להם ואין טסיני לטשהכהקכה
 ר"ג מסימן יו"ד בי2"ע טבוארים. נדרים בעניןדינים
 רל"ה( סי'עד

 י.ר.
 . מסיי'נרר'ים,

 בה~צאוה סדיניטים. חמ,בש,,ם
 יבמות אחרי תיכף היא ירה2לטי ובהלמודהטשניות
 ונזיר. נימי; כם, בין אחריה; היא ובבבל-וכתובות,
 תשעים בבלי ובתלמוד פרקים י"א יש נדריםבמס'
 ושבועות והרמים נדרים וידות כנויי : מבאר פ"אדפים.
 ונדבה. בנרר בא יטאין בדבר והנודר וקרבנות.ונזירות
 כקיים, אפשר '2אי בעלסא, סימן י:הוא נררפ.'ב:
 בחרם. נדר נדר, סתם נדר, בתוך נדר בקרבן,שבועה
 להורג-ן, נדר ואונסים, '2נגות הבאי זריזין נדריפ"ג:
 מן ראש משחורי חמה מרואה הים מיורדיהנודר
 הנאה הנודר פ"ד: האומות. מן יטבת מיטובתי םהילוד
 הנודר מזה, זה הנאה שנדרו שוהפי; פ"ה:מחברו.

 אכילה מן הנודר פ"ו: צבור. לצרכי 'טנקד,ש דברנק
 מותר מהם באיזה המינים מן מין על נדר פ"ז:ווטתיה.
 האוסר פ"ח: הנדר. לשונות ועוד אסור, הואובאיזה
 חרמה פתחי ע"ד פ-ם: הזמנים. סן זמן עד דברעליו

 הפית פי"א: ובבעל. באב נדרים התרת פ"י:בנדרים.
 להפר.- אפשר '2אי אשה נדרי נדרים, ספק נפ'2,ענוי

 שאר כל מן זה בענין מיטונה היא הזאתהמסכתא
 הר"ן ופירוי2 התוספות קיצור רק עליה אין כימסכתות.

 נדפס ההוצאות ברוב וגם במקומו, נדפס נסים()רבנו
 מוסר דברי הרא"ש. פירויט הגליון על הרףבתחתית
 ט', ל"ה, הדפים על בגמרא נמצאים דאגדתאומילי

"ש-גב  שמף : נסרום( הזוגי נהרות, גם נהרים )רבייקסר4
 בראשית ,מ081ץז5(. ץ1,0ז מייך )שמראם, כביריםמים

 לארבעה יפרד ומשם עדן מגן יוצא נהר היההבריאה
 הדקל, השלישי גיחון, השני פישון, הראשת :ראשים
 מפורסם היותר הנהר ב'(. )בראשית פרתוהרביעי
 י"ח, מ"ו )שם הגדול ומכונה ת ר פ נהר הואבכה"ק
 סתם, הנהר ג"כ ונקרא ד(. א' יהו'טע ז', א'דברים
 במלך נהר בעברי ל"א(. כ"ג )'2מות הנהד עדוממדבר
 כ"ד )בראשית נהרים ארם ועוד(. כ' ז' )ישעיהאשור
 שני שבין )מסופוממיא( ארם פדן ארץ הואי'(

 הוא ל"א( ח' )עזרא חהוא נהר וחידקל. פרתהנהרות
 הוא בא"י הגדול הנהר הנהר". "עבר מכונה פרתשל הטזרחי הצד חדקל. עם פרת את הברה אשרהתעלה
 י"ב(. ה' אמנהופרפר)מ"ב הם דכדשק נהרותהירדן.

 נהד הוא י"א( י"ח ו', י"ז )מ"ב נחן נהד נזכרונם
 הכספי. לים ויוצא אררם הרי מבין ונבע מדיבאיץ

 לנהד ונשפך כרכמי'2 העיר ואצל כהשך הררימראיש
 נהר הוא ג'( ה' צפניה א', י,.ח )ישעיה כויט נהריפרת.
 בבראשית ונקרא סצרים. ארץ בכל גם העוברנילום
 5ט10טמ נקרא ב'( )ח' בדניאל הנזכר אולי נהריאור.
 שמטן העיר מקצה ונוזל מדי ארץ הררי מב:ן יורדוהוא
 פרת נהר יתאהדו אשר במקום פרם כזלד היכללפני
 בסמוך.עי' דינוד נהר על פרם. ים לשט אל יצא ואח"כ הדקלעם

 בתלמור הנזכרים הנהרות שכוות כתלמוד[]נהרות
 -8פ8א והוא ( : ק"מ )שבת אבא נהר : א"ב ע"פ פהנטדרו
 )סוכה באשור ג:דה ונהר איתן נהר מיגריס. ע.'י"8מ8ץ
 שהם מיא דרדיפי גיזא( נהר הגירסא ל"ם. ובע"זי"ח.

 איתן נהרות איתן, נהר וזהו ורדיפה, בכחקולחים
 קל"ז )שם בבל נהרות שהם ואפשר מ"ו(. ע"ד)תהלים
 א"ר איטלא, מ"ב:(. )ברכות דנק או אנק נהרא'(.
 צ"ב:( )סנהדרין דורא בקעת רבת עד מנהראיטליוחנן
 קמנים דגים נמצאו שם נהרא, בב באשור. נהדוהוא

 נהד להוכו ושופכין שטו, בב הנהר '2ם ופיחט"יי"ח., 1סוכה כ'2רים י2הם אביי ואמר "צחנתא"שנקראו
 נהר (. : ד' )ט"ק בורצנין נהר "טם(. גמדא ונהראיתן
 של בצמונה הוא ,85ע80( )80115 בלאי אוביל

 דרכו את כהטנין שהיו מפני כן נקרא בר-'טניאפ"ז:(. )חוליו נהרביל המקום נקרא הנהר וע"שמסופמומיא
 אצל הרמיך בעיר והיה למקום, ממקום מיטיוומהלך

 חלקים. לכמה מתחלקין פרת נהר מימי השםפומבדיתא

נה-

 )קדושין בבל גבול על בנה או וואני ונהר גנזק
 נהר הגירסא ע"ב ג' דף פ"א )יבמות בירושלמי :(.ע"א
 חדקל. נהר הוא מיגרית או דגלת וואניי(. ונהרזדוק
 ירמוך מיגרים. יד על הוא ס"ד.( )ערובין זופתינהר
 שהם מפני פסולים ירמוך ומי ירדן מי בא"י, נהרהוא
 וירמוך ירדן נהו-ות: ארבעה ונחשבו תערובות.מי

 הוא נייבויער לדעת כרמא, ע"ד:(. )ב"ב ופינהקרמיון
 מלכא נהר קכ"א.( )יבמות "יורי אבי ואסקוהבכרמא ראימבע גברא ההוא מזרחה, טינרים שפת על8תת0ם

 ק"ח, )שבת בש"ם פעמים כמה נזכר)81018ואץ8א(
 )יוטא פפא נהר ס"ה:(, )גמין פניא נהר ע"ג.(.גמין
 )ביצה פעמים כמה נזכר פקודא או פקוד נהרפ"ב:(. )ערובין פפיאתא נהר או פניא נהר צ"ל ואוליע"ז:(
 )חוליןם'. נהר שם רביתא ועוד(. כ"ז: כתובותכ"ם.
 אריתא, נקרא בחפירה מים אגם כעין שהוא נהרפרם. חוף על נהי שם י"ח.( )ב"מ נהרא רכים מבריא.אצל פראדי ממחוז היוצא ראביתא בוואדי ונמצארש"י(
 מים אמת והוא :( נ' )ביק לאריתא דנפל תוראההוא

 גממיות ג' בו ויש לממה מטעלה שיורד נהל י"ם.()חגיגה גישמים של חררלית עמוקה. והיא הנהר מןשנמיטכה
 שם(, )דש"י מחברתה לממה אחת כל חפירותשהן
 'טילה* הם צדדיו השני דנהדא, "ייפ,,א ג-כ א ונק, ויכספ. ,םוצ,ו הנהר עיקר הוא ואמצעיתו חלקים לישלשה נחלקהנהר
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 1וע12 שכר הוא דנהרא סכדא ותתאי. עילאי נםהנהר,
 לה שאין טים חשוב נהר ס"ז.(, )שבת סתימהמלשון
 ס"ו )שבת טבריך מכיפי נהרא ענונה. לעניןסוף

 סשפו טתנדל הנהר פי' נ"ה.( בכורות ט'.נדרים
 הטליצ זה 'י2 וע הנשטים. טמי ולא ומסלעווממקורו
 טתפשו נהר כל פי' י"ח(, )חולין ופשטיה ונהראנהרא
 המנה: אחרי הולכים טקום בכל וכן ':ם, י:רנילטמקום
 בראשיו מע':ה עושה טברך הטדברות ועל הנהרותעל

 כנ בתורה דכתיבי נהרות ודוקא א'(, פ"ם,ברכות
 מעינוה מיפן באר; ע"ע וכדוטה. ופרתחדקל
 א. פרת. סמבמיון;נחל;
 או טתאר דניאל איש. של נהר ן רי-בורנהר
 עתין ישב עליו אשר הכבוד וכסא הקודש החיותחזון
 קדמוה. מן ויוצא( ,נטשך ונפק ננד נור די נהריומין
 )דניא יקוטון קדטוהי רבבן ורבו ישסשונה אלפיןאלף
 חיות מזיעתן,של נפיק? טהיכן דרשו בתלמוד י'(.ז'

 ראץ על א"ר מוביה בר זוטרא רב אמר שפיר?ולהיכן
 אשו על אמר יעקב בר אחא ורב וכו' בניהנוםרושע.ם
 טח קודם העולם טן שהעביר דורות )תתקע"דסוטטו
 שנאמו נופל( ועליהם בניהנום ונתנם בראם ולאתורה
 )הגינו יסידם נהר עת ולא קוטטו אשר כ"ב(,א.וב
 י:רר טלאכי נביאו ויום יום כל אטר וי:טואלי"נ:(,
 ולפ י"ד.( )שם ובמלי שירה ואמרי נור די נהרמן

 טקוכ רק לרי:עים עונש מקום זה אין שמואלדברי
 הא': יאמר: הנטול הרמב"ןביטער המלאכ.ם.לבריאת
 אש כמו אינה הני2מות ששורפת בה נאמין אנחנואשר
 בנחלח בה שטשמיטין האש ולא כלל, הזההעולם

 ואמרו מזו. דקה אלא וכו' היסודית אש ולאושלהבת,
 נהר שהוא הזה העוניש המקומ טאשי אחד עלחז"ל
 דקותו שעולה הרי הכבוד, כסא סתחת היוצא אששל
 ונאמר וכו', נכרא כל יסוד י2הוא הכבוד כסאעד

 על הנהרנים כ. כתיב רנ"1( ע' )פקודי בזהר ל"נ(,ל' )ישעיה בה בוערה נפרית כנחל ה' נשמת הזהבאש
 בם' נור. די לנהר יכנסו לא וחבריו ר"ע כמו ה.קדחט
 ניהנום מדורי השבעה יהיטוב ל'( דף )בראשיתהזהר
 המי:ך ושם דנור, השביבין טקום הוא השלישיומדור
 המדור ובאותו הרשעים. ראש על שיורד נור דיהנהר
 ספירים טעולפת )עי' שטו "חם" "2ראל על נ טקם,-יש

 חכטה(. ראשית בס' הנדפם גיהנום ומם'להר"שאלגאזי,
 יעברו בניהנום כי נור, רי ונהר הניהנום ביןהחילוק
 כמו נפשם כתמי למהר הצדיק.ם אפ.לו העברהדרך
 בנהר אבל ליבון, או הנעלה ,טמיפה שצר'ך שישהכלי
 דעת ייפי השם, קדוש על הטתים יעברו לא נורדי

 שתחת מעלה של הניהנום הוא הזה הנהרהטקובלים
 ישראל בן )ר"מ טעלה של נ"ע ש"ש כמו הכבודכסא

 כ"נ(. ח"ב חיים נשמתבספרו
מא"ה

 )קדו'ט.ן מלכא נהר על נהדדעא עומדת חו"ל .דברייפי בבלי' בתלסוד הטפודסטת בבבל עיי :13קררעא

 פרת בין מלכא נהר תחוטי לנו טסרו לא אךע':(,
 בלבלו המעמים והרומיים היונים והמקורותוחידקל,

 עד החוקרים ב.די עלתה ולא השונות הדעות אתעוד
 נבולות ולהצ.ב מלכא נהר של טקוטו בדיוק לצייןהיום
 נהרדעא.לעיר

]3ה-

 מזב.ר ,טטרבו; שונ.ס[ מקורות לפ. מ"כא
 )נהך 61"2ז0נ 01(11[81ש 1("18"88ג בשם מלכא נהראת

 ת(ת!טןע בשם טזכירו ופילינום נאארסארעם(,הטלך
 יטני מלכא"(. "נהר המלך )נהר ששש8ץ148פשץ88א

 השם כי זה את זה סותרים אינם האלההשטות
 נהר שרי= נאי )בבלית: הבבלי שמו הוא89ץ88ץ88א

 אבל המאוחר, הארמ. שמו הוא טלכא ונהרהמלך(
 מעות 8ש8ץץבא בי:ם נם אותו קורא י2פליניוםמה

"טי:1ון

 7ת

%ע

 וסביבותיה 3הרדעאהעיר
 בכתבי שמכר מה רק להיות אפשר "נאראנא" כיהוא,

 )רקק, "ף-ף8א ותט5 88 "88 בשם נבונאיד שלהיתידות
 פרת, נהר נדות ,:ל האנם או המלך(, של הטיםאנם
 העיר עמדה .2ם אישר ?שא לנהי סמוך היותרוהוא

 סיפר העיר לה וסמיכה בתלטוד הנזכרתטברכתה
 לא 52(ל( )118558 הב אבו היום שנקראת)ץ8קקן8(

 פרת. נהר על נבוכדנצר 'טבנה הנדול טהמבצרהרחק
 טלכא נהר את יותר עוד האריכו הירודוס דברילפי

 טה"נ(, קודם נבונאידן120( אשתושל נימוקריםבפקודת
 הקיסר בא אמיאן רברי לפי תדשה. טסילה לוונתנו
 נהר טטוצא למעלה הנהונ לטספר 303 בשנתיוליאן
 מברכתא. להעיד פרת נהר '2ל השמאלי בצדומלכא

 )נהר 88ץ88ץ88א בשם טלכא נהר את טזכירפהלטום
 דעתו לפי והוא )81צ1ץ84( עי-ית או הבבלי( בשמוהשר
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 הסמוך הנהר )868!וט116( אבולפרא הערבי הסופרשל
 בריסום של תלטירו ובירינום )8!ט1(. קופאלעיר

 נהר מוצא על בנין בנה "נבוכרנצר כי מספר,הכשדי
 את נם בנה הוא מימיו; שמוף את לעצור בכריחירקל
 הערבים, השודרים סן למחסה )ח860ץ8ש( טירירוןהעיר
 פרת נהר 'טל מים פלנ מלכא, נהר את נם פתחוהוא

 49(. צ עררקונדע )רימער, חידקל" נהר עם אותוהמקשר
 להעיר מתחת שומף מלכא "נהר אומר:פיליניוס
 עם אותו חבר סילוקום והמלך חירקל לנהרסילוקיא
 אמיאן ערות לפי שחפרי'. חד'ט טים נחל ע"יחירקל
 את לנקות צריך .1ע88( )5טץ8~88 איטויר'ט הקיסרהיה
 מראיאן, של בזמנו כמו שבו הרב החול מן מלכאנהר
 מפני פעסים' כסה יוליאן הקיסר אח"כ 'כ נ שע"הומה

 מימיו". את סתם מלכא בנהר ,טנצבר הרבשההול
 הקיסר של מסלחמתו בידיעותיו לנו סספרצוסיטיס
 לנחל בא הוא צרנרדיא מן )353(," הפרתים כננדיול'אן
 הנהר על בבל, ארץ כל ברוחב בארכו הזורםכ:ים
 נהר נקרא האחר החלק מברכתא. העיר ה'תההזה

 המבצר והוא נדול". מבצר עסד מימיו ובטיצאכ1לכא
 של בדרומה השומף הוא טלכא ונהר נבוכדגצך,שבנה
 נקרא הזה הסקום של בצפונו הראיטון והחלקפלונ'א,
 אצל עלי. בן עיטא הערבי מחדוה ע'"ט ש:אנהר

 הדכרים את מוצאים אנו יאקות ה'דוע הערב'הנ'אונרף
 הנהרות שומפים פרת טנחר : מלכא נהר אר:ההאלה
 הנדול והוא סוכא נהר ובו' ב:יח דיצא,, כיסום,סננא,
 עלי בן עיטא ונהר צר.לר ננד והוא מלכא ונהרמהם,
 טלכא נהר את איפוא טציין יאקות וכו.. סוק ונהרוכ:'.

)היוצא

 מנה-

 נם לנו מבאר וזה צרצר, בשם נם פרת(
 עד אטר רב ,ליחוסן? בבל הוא ה'כן עד חז"י:דברי
 רמי אמר וכו'. יואני נהר עד אמר ושמיאל ע;קנהר
 שוניא )ליוחסין(, דבבל תכילתא ימא חב'ל אבאבר

 נם שנזכר יאקות, אצל צרצר היינו זו ציצורא .וכו. ציצורא אף אמר רבינא ימא, דחביל תכילתאונוביא
 הסמוך והוא צלצלת, )נהרן נאר ביטם היהידותבבחב-
 מנהר הזורם והנהר חרש, מלכא נהר הוא אפיס.להעיר
 שנקרא סבא, מלכא נהר הוא סיפר הע'ר אצלפרת
 מימיו את המושך "הבל-אס-סוק", הערביים אצלהיום
 על שעמדו והכפרים הערים מן פרת. לנהר אבו-הבטן
 טנונ'א, קילויא, צבח, תל-בני יאקות: חושב מלכאנהר

 חסיליא, רבהא, )רסכר(, ארסכר תל-דחים, נוסק,חצנבד,
 בשם עיר נם היתה אבולפדא הסופר רברי לפיפזרניא.
 היתה ומוקפה מלכא נהר על שעטרה מלכא""נהר
 היתירות בכתבי ותמרים. פירות של ופידם'םבננים
 נהר פעמים כמה נזכר החפשה הבבלית המקכותיטל

 מראדך אצל השר(. )נהר שרי נאר הבבלי ביסמוטלכא
 ארבע מלכא נהר נזכר )721-710( השניבלארן
 ופירות. תמרים של ופרדסים מננים ':ם וטרוברפעמים
 אחת, פעם מלכא נהר נזכר ,555-358( נבונאידאצל

1ט!,י-
 ךרח =מויז1"א=ר( -חר*ח-ה -,ו-יה י*יהי -*רייי

 )521-484( ודריוש אחת פעם מלכא נהר כהכיר529(
 כמו ונחלים הנהרות שאר אצל פעמים, שתיטזכירו
 נהר על שעומדות הערים בין שומדיר. ונהר סוראנהר
 שזט8(, בירה, )הוראתה דוניצר העיר שם נזכרהמלכא
 מירה( )שם נור ארבעים מלכא נהר של העליט "מצדוכי

 לנו סע'רות אלה כל חידקל". נהר תחת ערקרקע
 יונתן, בתרנום הזה. הנהר של מקומו על נאמנהעדות
 מנהרדעא אזרנין הטררית מעתיק: כ"ו( ב',רברים ס'חט על קדמות ממדבר מלאכים ואשלח הכתיבעל

 חלוף על נוסד הוא ספק ובלי קדטות, למדברדססוך
 שנהרדעא ידוע רבר זהו כי אחרות, ערים 'טל 'טטותשני
 שפסוק מפני מעות לידי בא והמתרנם בבבל. רקהיתה

 וירד שפמה עינן מהצר קדמה לנבול לכם"והתאויתם
 מתרנם י'-י"א( ל"ד )במדבר וכו' הרבלה" משפםהנבול
 שנית ופעם )88ש8קג( אפמיאה אחת פעםו,'טפם"
 וכןא'תא רפני, טתרנם הוא רבלה )1885ט8ק(.אפמייס
 הזה החלוף דפנת". אלי פם'ה "טן הערביבתרנום
 התרנום לבעל בא המת בארץ באפמייא אפמייםשל
 בארץ רבלה עם במעות אותן שהחליף "רבלה" היטםע"י
 מתרנם הוא ולכן ה'(. ל"מ ירמיה ל"נ, כ"נ )מ'בחסת
 ושפם ארנוןן לנהל מעבר )מקום "דפני" רבלהבמעות

 הכתובים בשני לתרנם ה'ה שצריך בשעה"אפסיאה"
 מזה ה'רוץ. מעין על 685מ8ץ היינו פגיים שפםמלת
 צלצול עפ"י רק המקוסות שמות ירע הסתרנם כינראה
 נ"כ שידע ומפני זו. מעות לירי בא ולכן בלבד,שמם

 היתה )באמת אפמיאה בקירוב נהרדעאשננדבאת
 תתאה" "אפמייא והיא מנהרדעא רחוק בבבללאאפמיא
 היינו שאפס'יה וחשב ע"ן, )קדרטין בתלמודשנזכרה
 חושב 518( ח"א 2 )פארשוננען ווינקלער כי להזבירעיד צריך קדמות. לסרבר דסמ'ך נהרדעא מתרנם לכןפניים
 שום אין אבל סבא, מלכא לנהר בדניאל אהוה נהראת
 כך בעלמא. השערה והיא זו, לסברתו וראיהסמך
 פאראדיס דאם לאנ )ווא דילימיט לדברי סמך שוםאין
 ידעו לא האלה ההוקרים מרי. של החומה כננדהזורם הבבלי האנרי הנהר הוא מלכא שנהר שאומר 198(צד
 נפלו ולכן היתידות בכתבי נאר-שרי השם טציאותעוד

 כדרכם. ההשערותבךטת
 אצל נהרדעא חשם חע.ר[ ומקום נהרדעא]שם
 ואצל פ"מ( סי"ח )קדמוניות 54קם() הואיוסיפום
 נהר ופירושו ארמי שם שהוא טורה 58קם4צסמיפנוס
 במקום היה מלכא שנהר היינו )נהר-רי-עא(,העצים
 השם כי אומר פתלמום והפרדסים. הננים בעצימקף
 אבל )מזס85ץ8עע111(, הרפניא היה נהרדעא שלהעקרי
 אבולפדא הערבי הסופר יסוד. שום אין אלהלדבריו
 )ץ68נע[ל-1מ]( אסבר לאל סמוך נהרדעא של מקומהמציין
 וזורם משתפך שהוא במקום עשא נהר על עומדשהיה
 אחד יום כמרחק לדבריו הוא אל-אמבד פרת.מנהר

 העיד )ץ0ע88-שטעמ6?(. שבור פרת הסאסאמדים 521- 8שא)5נע8ם כמביסום פעטים. 'טהי כי-:אצ: מלכי של המבצד ע"ש אותו קראו הסוריםמבנדאד,
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 של בדדוטה אקמיספה הבירה לעיר שניה היאהזאת

 היסודות על וביחוד האלה המקודות עפ"ינהרדעא.
 הנהרות כל היתידותבדבר מכתבי לנו הידועיםהטדעיים
 לציין נוכל פרת טנהר וזורמים הט,טתפכיםוהתעלות
 טקומה בקירוב גם זה ועם טלכא נהר של טקומובדיוק
 נהר כננד שומפים פרת טנהר נהרדעא. העירשל

 )באשורית כבד נהר : האלה הנהרות לטעלהחידקל
 עטדה ועליו חרטים הנהר וזורם טסתעף וטמנוחבור(,
 נהד וטיטין נציבין להעיר כהשטאל ין. ציב נהעיר
 טשטאל כבד. נהר על ראש-עין העיר עטדהפרת
 עטדה פרת לנהר וטיטין כבר ונהד ראש-עיןלהעיר
 פרת ובין טיטין בליח נהר בין בליח. נהד על הרןהעיר

 או אילעא, אפטיאה היינו תל-ברסיפ, עמדהכד2סאל
 ברסיפ מתל למעלה ע'.(. )קדושין דניזטאמעברת
 אלה )8558אמ1(. אורהור הידועה העיר היתהקדטה
 והידקל. פרת שבין העליון בחלק העקרים הנהרותהם
 טול התחתון מפרת השומפים והתעלות הנהרותאת

 סקבלים ולפ,'ז לעיל. כבר הזכרנו לעניננו הנונעיםחדקל
 טרוצת לנו הטציינת המאטר בראש הטפה תטונתאנו
 נם זה ועם ברורות טדעיות טסקנות עפ"י טלכאנהר

 אפשר. היותר בדיוק נהרדעא שלטקומה

 געאגראפיש;ן צור זאראזאווסקי, א.ביבליונרפיא:
 ציצורא ; )כ"י( קעגיגסקאנאל אם נהרדעא פאןלאגע

 בילל;רבעק. 1811. משנת 11111818 15188111108בהמאסף
 1898 געז;ישאפט פארדעראזיאטישען דערמיטמהיי-וגג;ן

 נאך באבילאני;ן לאנדשאפט אלטע די שמרעק, 2;גליון
 ניי- ברלינ;ר, 1900. לייד;ן ג;אגראפען, אראבישעןדען

 באבילאני;גס עטהנאגראפיע אונד ג;אגראפיע צורטר;ג;
 ר;ר ציימשריפט 1883. ברלין מדרש, אונד תלמודאים

 408. י"ה חלק ג;ז;לשאפמ מארג;נלענדישעןדיימשען
 צייט צור אראב;ר אונד פ;רזער ד;ר געשיכמענעלד;קע,

 1879. ל,ידען סוסאנידען,ד;ר
 ז.א.

 ונם העיר כולל נהרדעא שם נהרדעא[ ה;יר ]ק1רות-
 נהרדעא נ"ד.(. )כתובות פרורהא וכל והטדינההטחוז
 אחד, טצד נכרים שם שישבו לטקוטות סמוכההיתה

 ט"ה. )ערובין שני בצד הנולה בני בהן שישבוולעיירות
 טלשון כנראה גבוה בטקום עטדה נהרדעארש"י(.

 היתה העיר נ"ו.(. חולין ע': )ע"ז לנהרדעא ליקם
 היתה כבר התלטוד ביטי אך הקדטונים ביטיםבצורה
 נחטן ורב בעפר, חציין עד מטונים היו ושעריהעזובה
 בידי טסורה ו':(. )עירובין מהן העפר שפינואמר

 החרש גלות אחד שם התישבו כי בנהרדעאהיהודים
 ובנו וסייעתו יהודה מלך )יהויכין( יכניה עםוהטסגד

 עמהם שהביאו ועפר באבנים ויסדוה כנישתא ביתשם
 את עבדיך רצו כי יסנאטר טה לקיים הטקרם,סבית
 לבהכ"נ ויקראו ק"כ(. ,תהלים יחוננו עפדה ואתאבניה
 בנהרדעא ויתיב מדוכתיה ששב לאטד ויתיב שףזה

 כד'ג:(. ע"ז ברש"י הוא וכן גאת. שרירא ר')אגרת
 ,:ד: ויהיב ד':ף אאגרא קיימי הוו ויטטואל יהודהרב

 נהרדעא. בטלכות המובלע טקום שם ופירש"יי"ג,(.
 כ"מ.1. )טנילה שם שרויה היתה שהשכינה אטרואביי

 שאין ופירש"י כ"ז:' )'טם דנהרדעא שביליונתקדשו
 דרכים. עוברי ':ם התפללו שלא בהן אמות ד'לך
 כל בנהרדעא אספו קיים היה השני שביהט"קבזטן

 לקרבנות בבכל הנולה בני שנדבו והנדבותהשקלים
 גזברין היו יוסיפום לפי בירושלם. העיר הצרכיהצבוד

 ופעם מבבל' הקדשים כסף כל לגבות ונציביןבנהרדעא
 הפרתים ע"י נשבה לבבל כ"נ הורקנום בא כאשראחת

 היהדות סרכז היה ובפרם ב'(. פ"ב סמיו,קדטוניות
 עם אך נלותא. הר"ס של טקוטו היה השםבנהרדעא,

 טעם נרים עליהם ונלוו רב ערב נם הסתפחו הגולהבני
 ואטרי מאות ד' טעורב. האבות יחום היה ולכןהארץ,
 סורא( )או בשורא ונתייטבו בכהונה נממעו וכולןיכניה( )ביטי איטר בן לפשהור לו היו עבדים אלפים ד'לה

 פ"ח( )יבטות ובירחשלטי ע':,, )קדושיןדבנהרדעא
 בנהרדעא רבים פסל יהודה ר' אלפים. חכהשתהנירסא
 הטקום בני ורצו שם, כתובות כטה וקרעו יחום()באיסוד
 לאו ואם מוב הרי אתם שותקים אם להם ואטרלרנמו
 בנהרדעא ייט משפחות שתי שטואל שאטר כה מנלהאני
 מטא ממא וסימנך עורבתא, דבי וחדא יונה דביחדא
 מלכא לנהר טידם האבנים את והשליכו מהור,מהור
 טקום נם היתה נהרדעא )'שם(. לשעה הנהרונסתם
 :(, י"ט ,יוטא יוה"כ בליל בתולות כטה נבעלו ושםזנות
 גרטה וכנראה נ'ו.(. )פסחים טינים שם נמצא לאאך

 אותם והבדילו הנרימ על גזרו כי עד ההתבוללות.לזנות
 ריש ואפילו משרה, לאיזה אותם טנו ולא הקהלמן

 הבית בסוף ע"ו:(. ,קדהטין טנייהו טוקטי לאנרנותא
 אנילאי ישראל בחורי שני בנהרדעא ישבוהשני

 לראשי ונעישו אורגים שהיו והסינאי חנילאי אוואסינאי
 לחטו נדודם רבה וכאשר ופוחזים, רקים בחכרתשודדים

 כי עד עליהם ויתנברו הפרתים, טלך ארמבן חילעם
 על וייטלמו שלום. ברית עטם לכרות הטלךהוכרח
 ע"ד האחים בין ריב פרצה ואז שנה, כם"ונהרדעא
 והעלטה לביתו, ולקחה חנילאי בידי שנשבה אחתעלטה
 עיסתה, אשר בטשתה ברעל חסינאי את הטיתההזאת
 חתן בידי צלחה פנימה והמהוטות השערוריותולרגלי
 ולהרוג היהודים סידי נהרדעא את לכבוש השניארמבן
 פ"ם(. פי"ח קדטוניות )יוסיפום, חילם אנשיאת

 התישב החרבן אחר י2נה כארבעים החרנ,[]אחר
 לעבר שם ירד ור"ע דלי, בית איש נחטיהבנהרדעא
 א"י( )לבני משטי להם אטור נחטיה לו ויאמרהשנה
 ק"ם. )יבטות בגייסות טי2ובישת זו הטדינה יודעיןאתם

 ואמרידו לנהידעא אתי דטלכא פולטוסאקכ"ב.1.
 דסליק פולטוסא ההוא :(, ל' )ברכות התפללו ולארבנן

 המלחטות :(. ע, )ע"ז מובא חביות ופתחולנהרדעא
 ונהרדעא באסיא, רוטא נציב מריינום נגד היוהאלה
 שפדקו האלה המרידות ע"י הקהשרים. בראשעסדה

 שמה.. היהודימ ישוב נתרבה הרוטיים עולמעליהם
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 יררו ההם ביטים בבכל. ה.הרות סרכז נע'2הונהידעא
 ור' ינאי ב"ר רוטתאי ר' ישראל חכמי 'שנילנהררעא

 כסף לגבות 'סבאו ציו; ישליחי היו וכנראה כיפר בןיוטי
 על אטר רוטתאי ר' י"ר.(' )גימין א'י בעכורהנרבות

 בקומה( נבוהים טדות )אנשי אמה שהן נהרדעאבני
 )קולם טחציהן וטדברים טשונים, )טלברסיהן אמהוכובעין
 ארדא מבוהלים ויסטותיהן טמבור;( כיוצא ונראהעכ

 אררא המלים יבואו שטותם )ברא'ם בריש ופיליוארטא
 הרונ אוטרים כופתין כפותו אוטרים פילי(.ארמא
 ופרדים טוטים להם ויש הן לטלכות וקרוביםהורנים
 נלותא ריש פקידי היו והם י"ר.( )נטין אחריהםשרצים
 טפינה ופרט"י :( נ' )חולי; מברא היה בנהרדעא)רש"י(.
 טביאים והיו צ"ר.(. )שם הנהר את בה קעובריםרחבה
 אחת פעם לנהררעא, טלכא נהר על בספינותתבואה
 הטפינות הגיעו לא בים הטער ומפני בצורתה'תה
 טפני ארטונותיהם למכור הוכרחו העיר ובנילנמל,
 טייעי שכיחי היו בנהררעא צ"ז.(. )כתובותהרעב

 הבהטות העיר בני כשמטרו ולכן ננבים והיו)ערכיימ,
 סחזירים הרועים כשהיו וכ; ליד טיד טוטרים היולרועה

 בעת אלישיב ר' בזכות ל"1.(. ,ב"ב לבעליםהבהמות
 והיו :(. כ"ה )מו"ק לנהרדעא גנבים באו לא ישם'סי.טב
 ו,סוק נלרא. שוק דייטא, 'סל שוק שוקים: ג'שם
 ורייטא טזונות טיני טוכרין ה.1 דדייטא ב'סוקארבנן,
 מ"ם:(, )נררים שעורים אי חטים של טאכל טיןהוא
 ועורות טנעלים טוכרים היו )רצענים( רנלדאישוקא

 )חולין הישיבות בשביל היו דרבנן רטוקאטעובדים.

 לנהרדעא איקלע לוי ותקנותיהם[ נהרד:א]?בני
 )שהש"ר ייסראל אלהי את ויראו שם ודרש ק"ט.()שכת

 בטורא, ורב בנהרדעא היה שטואל מלבנון(. אתיפ'
 טורא טן לעיל נהרדעא מלכא(. )נהר פרת עלותרוייהו

 טיא, בעי עילאי ונהרדעי שטואל פרסאות. טעשריםמפי
 תחתיים שהם )דכיון טיא בעי לא תתאי 1םוראיורב
 עילאי וטיטנך רנב"י אמר ולכן אליהם( הטיםנקוים
 השטואל י'.(. )תענית טיא בעי לא תתאי טיאבעי
 )ברכות דנהרדעא כשבילי דיקיע 'טבילי לי נהיריןאטר
 שטואל ל"1.( )ב"ב שם היה דשטואל אבוה גםנ"ח.(.
 הטים ויאו טלכא דנהר )שפת( אגודה יתבי ה11וקרנא

 לקרנא שטואל ויאטר עכורים, והיו עצטםשטגביהים
 :(. ק"ח )שבת בטעיו וחש טסערבא אתי רבאגברא
 הונא ורב פפא ורב טפינות הולכין היו טלכא נהרעל

 עליו להעביר שומשטין להם היו יהושע דרבבריה
 וכו' לעבור יכלו ולא הנהר ונטתם טלחיםוטכרוהו
 בנהרדעא ישיבה לראש היה נחמן ר' ע"ג.(.)גם.ן

 גוריא בר נהטן רב שהוא ואפשר רש"י( ע'.)קדושין
 אחרי הולך היה רבא צ"ה.(. )שבת לנהרדעאדאיקלע

 )ב"ב אתילנהרדעא טתנה רב :(. ט"ח )חולין נחמןר'
 זביד רב ק"ב.(. )ערובין שם איקלע אויא רבקנ"ג.(.

 1. : קט"ה )שבת בידיה טתניתא אייתי טנהרדעאאושעיא
 ולא ששת דרב לקטיה לנהרדעא אתא נתן כר אטירב

 רייני ע"ח,(. )נדרים לטחוזא אבתריה אתאטצאו
 רב רנהרדעא אטוראי טניוטי, בר אבא רבדנהררעא

 אנא נהרדעא אנא אטר אטיטר י"ז:(. )סנהדריןחטא
 )טוכה וכו' בנהרדעאי אטיטר אתקין ל"א.()ב"ב
 בי"ד טכירת ע"י נכטים קנו לא בנהרדעאנ"ה.(.
 כהשום בקרת", "אגית שנקראת הכרזה, עפ"יבזול
 )כתובות אכרזתא שדה אוכלי אותם יכנו שלאחרפה

 בשבת בטנחה בבתובים טדרא פטקי בנהרדעא :(.ק'
 במנחה לקרוא רגילים שהיו ופרש"י קם"ז:()שבת

 טפמירין שהיו פי' ור"ת בכתובים. פרשהבביהכ"נ
 קלי טבמלי לא בנהרדעא ה. ר ם פ ה ע"עבכתובים.
 :(. י"ז ,חולין בטים השחימה טכין ובדקו פ"מ.(.)נימין
 כ"ב.(, )ערכין יתוטים טנכטי חוב לגבות הורה נחמ;רב

 בהמות והכיסיר ;(, ל"1 )גימין פרוזבל בכתיבתוהקיל
 בימי י"ם.(. )חולין ולסמה כוכע כהשיפויהיסהוטות
 היהורים וסרכז בנהרדעא היהודים ישוב נתבמלהנאונים

 שהיה בטקום היה בניטין ר' הנוטע בפומבדיתא.היה
 פתחיה ר' הנוטע ויתיב. שף ביהכ"נ ע"ש שפיתיבקורין
 "והעיר : נהרדעא על אוטר הי"ב( )כטאה בזטנושהיה
 ובקצה חרב, והכל ימים שלשה כמהלך טלפניםהיתה
 ויתיב ו"שף כניסתא לי והראו טיהודים, קהלה ישהעיר
 פרת. נהר על המערבית החוטה אשר חוטותיה,ושלש
 הכל אלא לבנים ולא אבן לה אין הזאת החוטהכל

 ביהכ"נ לאותו גג ואין טירהשלם, יכניה שהביאטעפר
 וכו'". חרוב הכלכי

 . קס"ה חכמות שבע הירשענזאהן, :ביבליוגרפיא
 נייבויער תרס"1. ווילנא נהרדעא, יודי?וביץ, דובמרדכי

 350. 280, התלמוד שלגיאוגרפיא
א.

 )-ט63זק טשפמ-קדום לו שיש טי : ניברניבע
 ערותו. או דינו, דעתו, לבקרתו, שצריכין לרבר6106(

 טפני להיות יוכל בדבר הנניעה או הקדוםהטשפמ
 טשום משפחה, של קורבה משום או שונים:מעטים
 כל הפטד. או הנאה טובת טיסום שנאה, אואהבה
 יטניעהו אשר אחר מעם או האלה טהמעטיםאחד

 באותו וישרה נאטנה עדות ולהגיד אטת טשפםלהוציא
 בעצטו הוא אם רק ולא בדבר". "נונע נקראדבר
 או חברתו טשפחתו אם אפילו אלא בדבר, נונעהוא

 הוא בעצטו הוא כאלו נחשב בדבר נוגעיםקהלתו
 נחשב כי נפשו, עד הדבר יניע טוף טוף כיהנוגע,
 עיר בני בברייתא: אטרו ולכן הרבר. גוף טןכאבר
 ואין העיר אותה בדייני דנין אין שלהן ט"תשנגנב
 הדיין כי ט"ג.(, )ב"ב העיר אותה טאנשי ראיהטביאין
 הטחזיק טיד הם"ת לההניא שיתאסצו וחיישינןהקריאה, ביטי ולשטוע לקרות לם"ת שצריכין בדבר נונעיםוהעד
 דנין אין עירי לבני טנה תנו האוטר וכן כדין.שלא

 העיר, אותה סעניי ראיה טביאין ואין העיר אותה בדייני ר' אתי כי :(. י"ב )יסבועות שיטי ר' כא:()ב"ק
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 ניחא יום( בכל מסוים )סך קיצבה לעניים שישואע"פ
 להחזקת מעות יותר העיר באוצר שיהיה ,שמ,, ררווחלהו

 כי הנאה להם יש הקהלה יפרנסי העיר ורייניהעניים.
 שטסלק מי אבל ברווח. העניים לפרנם להםאפיטר
 אי 'ת ובס ולהעיר. לרו; יוכל הנאה מאותהנפשו
 רלשמיעח ס"ת שאני כ. מההנאה, מסלק כי לוטראפיטר
 יוכל אחר ס"ה יש ואם בשמיעתו, יוצא והואקאי.
 נונעים שהם הקהל פרנסי זולת להעיר, והער לרוןהדיין
 הקהלה, של מם לענ.ן הננסת. בבית הרן וכןברבר,
 או להם שייט מפני הע'ר, אותה ברייני רניןאין

 לרון הבאים בין במם מחלקין ייט בו. הלקלקרוביהם
 לפי סליק מהני שלא ואילך מכאן ש'פרעו יחיריםעל

 מזאת מס על לרון הבאים ובין לעולם, נוהג'2פרעתם
 המם פרע שכבר כנון הנאה מאותה נסתלק אםהיטנה
 אינו כי ולהע.ר לרון יכול יטאז ההיא משנה עליוהמומל
 בעיר מנהנ שיש או תקנה עשו אם אבל בדבר.נוגע

 1'ט"ע רין רינם המסים ענין- על אף ידונו הע.רשר.יני
 בכל צריכין שאין המנהג נתפשמ וכבר ז'(. סי'ח"מ
 תקנה רבר ולכל לעיר, מחוץ ערים להביא ורבררבר
 העיר אנ'טי כל נאמנים העיר בני לכל כוללת'טהיא
 צריכין בע.ר אחת קהלה רק שכוללת לתקנה אבלבה.

 מעיר או העיר מאותה אחרת מקהלה ועריםריינים
 ברבר נונע מיקרי לא ז'(. חלק טלך משא )עי'אחרת
 שאין זטן כל לבר קהלתו לבני קרובה שרעתומשום
 מ'(. סי' ח"א ממראני הר"י )שו"ת מטון הנאת ברברלו
 דבר באותו עור לרון אסור טקודם רעתו שנלהדיין
 את זה ששונאים דיינים שני פ"ח(. רף שבע)באר
 על שנשאל חבם ז(. סי' )ח"מ ביחד לרון אסוריםזה
 אך ורן, חוזר אינו רן אם עליו, פסק וכתב אחררין

 ב', סי' מיטה בני )'טו"ת עליהם נמנה ומריאבשקלא
 שיש )הריי;( יטצא אם כ"א(. דף פ"ח פאה ירוש'ועי'
 רחוקה בררך אפילו זו בעדות הנאה צר הערלזה

 ברבר יעיר שלא וכררך בה, יעיד לא זה הריונפלאה
 רבר באותו ירון לא כך הוא בערותו נוגע שמאזה

 לבעלי שיש ברבר להעיד הבא ר'(. פמ"ז ערות)רמב"ם
 ונראה מ"ה(. סי' ח"ר )ךטר"ם תרעוטותפסול עליורינ'ן
 במשך והערות הרין בנניעת מעמ הקילו הפוסקיםכי

 עכשיו נונע שאינו כל ואמרו ענינים. בהרבההזמן
 ה"מ )ב"י כשר להבא בו שיהנה שאפשר אע"פבערות
 על ערות לגבות להשתרל שכר שנומל שליח ל"ז(סי'
 שו"ת )עי' להעיד שכר נומל מיקרי לא אחתענינה
 מה ביחד ששלמו שלשה ר(. סי' ח"א אהרן ממהפרח

 ואחר אחר כל אם פה' בעל בין בישמר ביןשחייבו
 ולא בעדותן נונעין אין עצמו בפני זהובים סךחייב

 נ"1(. סי' מלובלין טהר"ם )שו"ת לטטליןחיישינן
 היתוסים. נכסי על וטע'ר ברבר נונע אינואפוטרופם

 העדות לנניעת כ"כ לחוש אין בפומבי הנעשהברבר
 בדעת תלו. זה וכל קי"ח(. סי' ח"ב מהרד"ך)תשיבת
 הנאה לו ש"ט טי לידע ובינתוהד'ין

 וט~
 בעדותו

 יותר הרבה טקיל'ם העטים במשפטי ל"ז,. סי',ח'ט
 בכהטפמי מאיטר א0*88ץ10תו( ו*ץ8ק , ברבר נונעבריני
 ערות. ע"ע והפוסקים. התלטור לפיייטראל

א.
 : הזט(וז8ן0ת( ברומית "6ג"~ז0", )ייניתבוקטיי-סון

 ראיטי י ע )ואע8תש0ת1510 ומצומצטת קצרהכת.בה
 ברומא הר'ינים סופרי מורכבות. מלים אותיבות

 8טא018ת בשם מכונים ולכן נומריקון בכתיבתהשתמיטו
 בכה"ק ייטראל סופרי אך זה(, ערך הערוך במיסף)עי'

 מל"ב אחת והיא הרבה. קרום טזמן בנומריקוןהי2המשו
 כריתות ס' ,עי הנלילי יוסי ב"ר מר"א ררוש שלמרות

 התורה(. סרות וע"ע דברלרייפסאן; מיטיבהקרמה;
 א'( פנים: 'טני על הם בכה"ק שנסצאהנומריקון
 בהמלים הנמצאים המו'טגים כל יתראו הננזרתבהמלה

 שנים או אחר מויטנ הברת ב'( ממנה,הטסתעפים
 המשך ע"פ מיבנים המושג.ם ויתר הננזרת במלהנטצאו
 "חוה" בהיטם ג',, ובראי:'ת הי כל אם היתה היאכ. חוה א'2ת1 יטם הארם ויקרא הפסוק לרונמאהענין
 והוי"ו החי"ת כיורים ז וע ח', מלת מוי2ג דקנראה
 הנה כטו בזה, זה להתחךף כמנהנם יויר תחתהבא

 לארם הוה טה כי ומציני ג'( ס., ,שמות הויה ה' יר,
 ריט"י ,עי' יהב תחת והב כנאטר או כ"ב(. ב',קהלת
 "אם" ומהשם י"ר(. כ"א בסרבר בסופה והב אתע"פ

 רק הננזרת בהמלה זכר שום אין "היתה"והפעל
 קניתי : ע"ש "קין" היטם וכן מעליהם. מובניםמושניהם

 אחר זרע ה' ל. 'טת כ. ,,'טת", שם או ה., אתאיש
 סכמה נבנו ושת קין י2היטטות 1'-כ"ה( ר.)בראשית

 %ב הוראתו אשר "אברהם" בשם מרטגים אומלים
 המון, אב, טהיטמות מו.סגים שני רק נסצאים נויםהמון

 מעצטם. טובנים נתתיך וטהפעל גוים סהקםוהמושנים
 מהפעל היסור הם והאל"ף הרי".ט "ראובן" בשםאולם
 השמהט הוא והבי"ת הוי"ה, שם תחת הוא והוי"1ראה.
 בהשם וכן עני. השם מן הוא והנו"ן בעניי, המלהשל

 הוי"ה שם על יורו והוי"1 והה"א היו"ר"יהורה"
 שני יתראו ופה אודה. מהפעל הן "דה"ואותיות
 יהורה. השם הורכב מהן אשר המלים משתיהמושנים
 לרוב נסצא בכה"ק אחת למלה מלים שתיהרכבת
 פניאל וער, נל מן הטורכב נלער כמו פרמים,בשסות

 'רובעל היטם סצינו מאוהר ובזמן וכרומה. וא5 פניםמן
 )רהי"א בעוצב ילרת. כי יעב1ן ושם בעל' ]בו[ יריבמן
 ענין אשר שמות וייט להצד"י. הבי"ת בהקרם ט'(ד'

 רעתם ה11 החוקרים אך בכה"ק מפוהט אינוהרכבתם
 או בן-רע מן שמורכב "ברע" כמו הרכבתםארות
 אחינרב=אחי עזר, אביעזר=אבי רשע, בהטע=בןאו
 הרבה. וכרומהנרב

 על בחקרם חז"ל חז"ל[ ,1"פ בכה"ק]גיטריקון
 פשומם את להבין אם בכה"ק, המלים וכונת באורדבר
 מלים על אומר נזרו והלכה. לאנרה מקור בהן לסצואאו

 מהשגיהם אשר ופעלים כךטמות הן מורכבות כיידועות
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 רי"ה של בנו ר"א שחשב הנומריקון סדת וזהושונ.ם.
 נוטריקון שדורשין טנין וז"ל: סדות דל"בבברייתא
 טל, כרטל=רך נוים, הסון אברהם=אב ת'לבאנדה?

 נסרצת קללה קללני והיא ביד. ונטלל רך ישהואדבר
 ירמ כי ת'ועבה. ר,וצ'ח. ט'ואב., נ.ואף,,ר.,ת(:
 סנין יוחנן וא"ר נ'מתה. ר'אתה י'ראה לננדי:הדרך
 התורהי טן נומריקוןלל'2ון

 נוים המון אב כי שנאטר
 לאוטות, נתתיך בחור לאוטות. נתתיך אב א"בנתתיך.
 נתתיך סלך בח'(, ה' )חלוף וכו' נתתיך חביבהסו"ן
 היא הדברות בעי2רת אנכי סלת ק"ה.(. )שבתוכו'

 א'טירה או י'הבית, כ'תב.ת נ'פשי א'נא נומריקיןבל'שון
 )בראשית כטים פחז ,שם(. י'היבה כ'תיבהנ'עיסה
 בראש.ת אנדת )סדהט ז'נית ח'טאת פ'חזת ד(ט"מ
 טשה טמה על כתובות היו סצרים מכות פ.'ב,.סי'

 ח'(. סי' וארא )תנחוסא באח"ב עד"'ט דצ.'ךבר"ת:
 1"שבר, ויחל י"נ( י"ז )'שטות עטלק את ויחלשודרי2ו
 עטלק(. פ' בי2לח )מכילתא כחו ונשבר חולה נעי2הכי
 לאו, חן טכלל נוטריקון, טלשון מוכח כפול תנאינם
 י"ב( כ' ,שסות אטך ואת אביך את כבד האזהרהכמו
 יקצורון לאו ואם יאריכון תככד אם נוטריקון ע"פדרי2ו

 המדרש דעת לפי ה'(. סי' בחדי2 פ' יתרו)טכילתא
 ולא ברמז רק הסובנים ענינים נם כוללנוטר.קון
 א"ר וסלך, בני אתה ירא ע"פ ודרשו בפירו-שנאמרו
 אוסר היית שטא וכו' שלמה על הקב"ה כעםאחא
 כמו )שונים תתעדב על י2ונים ועם נוטריקוןבלשו;
 יש הדבר: ופירש חזר מיד אלהות,, רבוי על'שנים
 ישראל שטע אלא וכו' לו אין ואח בן נם 'שגי ואיןאחד
 טלשון היו זהו ונם ואההנן(. פ' רבה )דבריםונו'

 או"ה שלחו יהודה ר' לדעת ,,'12נים". שלנוטריקון
 אבנים מי"ב הסיד את וקילפו שלהן )וא014ת(נומירין
 דברי כל כתובים ועליהן הירדן בהוך יהושעשהקים
 זאת שעשו וטי2טע הכתב(, )והעתיקו והש.אוההתורה,

 :(, ל"ה )סוטה קצר בלשון כותבים הנומירי. כיבנומריקון

 התודה ללטד הכהנים שני שלח אי2ר איטורוטלך
 נומריקון, בלשון התורה את ג"כ העתיקולהשטרונים

 דר"א )פרקי השסרונים בתורת שנוים כסה נסצאוולכן
 וטתרנם נוטריקון, בדרש השתטש הנר אונקלוס ל"ח(.פ'

 אבהן זן בטיטרא די )ויחי( י'2ראל אבן רועהטשם
 נומריקון לשון הוא אבן ופירש"י דישראל, זרעאובנין
 לרצ"ה בקדת" "אנרת טאטד )עי' ובניו יעקב ובן,אב
 כתבי לפדש בנוטדיקון השתכךשו בתלטוד י"ח.(.חיות
 הטלה כונת את לבאד א'( : אופנים בשלשההקהט
 ב'( הפסוק, בביאוד הלשון הנחת לפי פקוטהע"פ

 אסמכתא, דק הוא והדרש ודעה, סוסד איזח מזהלהוציא
 הראשון טטין ידועה. הקכה הזאת מההרכבה לדו;נ'(

 שסו נקרא לטה יוחנן א"ר האלה: הטאסריםנחשבו
 לבוש=לא טאי ס"נ.(; )ברכות ד; עד י2יורדידדן
 אחרכמששה י"ט( ז' )'2"ב אשפר ; ע"ז.( )שבתב1שה
 דבד י"ד( מ"ז )שטות מחוספס ל"1.(; )פסח.םבפד

 )ט"ב טלתחה מאי ע"ה.(; )יוטא היד בפסתהניטוח
 ונטתח הנמלל דבד אר"י יעקב בר אבא א"רכ"ב(
 פמ"ז(; )ב"ר בקולו חד שהוא חדסל נ"מ.(;)נט.ן

 האזינו( פ' )ספרי הם אי אף אטרתי אפאיהם,אטרתי
 שיאטרו אינם כאלו אתנם באפי אטרתיופירש"י
 חנינא בר יוסי א"ר שטים סאי הם; איהרואיהם
 וזיז י"א:(; )חנינה ומים אש תנא בסתניתאשם-כים,

 למה סיסון ברבי אר"י י"א( נ' )תהלים עטדישדי
 וטזה סזה טעסים טיני כסה בו שיש זיז שטונסרא
 ר' הארץ, את יחניף הוא הדם כי אחרי(; פ')ויק"ר
 יחק הוא הדם כי נומריקון לשון בו אומר היהיאשיה
 המצע קצד כי טסעי(; פ' )סדרש הארץ עלאף

 עליה מהשתרר י טהשתרע טהו כ"ח( )ישעיהסהישתרע
 ששריה עיר שנער, רבתי(; ראיכה )פתיחתא רעיםשני

 שונא שהעסידה שנער ד"א בתודה, סבעטיםנערים
 דבים ועוד )שם(, נבוכדנצר זה ואיזה להקב"הוער

 הטדהבה שבתה המאטרים: נחשבו השני טסיןכסוהם.
 זו אומה שבתה רב אמד יהודה א"ר י"ד(,ישעיה
 סאד סאד שאטרה דאטדי ואיכא והבא, טדודשאטרה
 רעיך ורהב התדפס לך קט"ט:(; )שבת טדה בלאהבא
 ידך פסת לו התר בידך לו יש טטון אם ג'( 1')משלי
 פוטיפר בשנים, ורך בחכסה אב אברך, קע"נ:(;)ב"ב
 ותכסהו טקץ(; פ' )ב"ד לע"ז פדים ספטם'2היה

 הטקרא כל על חזדנו ד"ל אטר ד'( )שופמיםבשטיכה
 נומריקון, בלשון ופרשוהו י2טיכה, ששסו כלי טצאנוולא
 בה נגע שלא עליה טעיד שטי שמי-כה, שסיכה,טהו
 ד'( )ס"ב להדפה גחזי וינש פכ"1(; )ויק"ר רשעאותו
 למה פכ"ד(; )שם יפיה בהוד שהדפה ריב"חאמר
 לתוך פול לאברהם שאטר על אמרפל? שטונקרא
 לאכ שונא שהיה שנאב, לך(; פ' )תנחוטא האשכבשן

 עב במתי על באבר אעלה שאמר שמאברשבשסים,
 טן יד.הם שרפו אלא רפידים אין רפידים')שם(;
 לטה בשלח(; פ' )שם עטלק עליהם בא ולפיכךהתורה
 שדי בצל שנאטר לאל צל שעשה בצלאל שטונקרא
 תקרי אל המצורע תודת זאת ויקהל(; פ' )שםיתלונן
 רברי . טצויע( פ' )שם רע שם הטוציא אלאהמצורע
 מה בנות, של כדור י"ב( )קהלת כדרבונותחכסים
 כצאן נחית "'נ(; סי' בהעלותך )שם בסיני נזרקיןהיו' הדבדות כך ולכאן לכאן לו טזרקין בנות שלהכדור
 עשית נ'סים אומר ד"א נוטריקון לשון נחית טאיעטך,
 ת'ורה להם, קרעת סוף י'ם להם, נתת ח'ייםלהם,
 ב'1, סי' טסעי )שם וכו' ואהרן טשה ביד להםנתת

 נומדיקט. ע"פ כאלה לדדשות סוף איןוכטעמ
 רס לא לטףו נוטדיקון בטדת בהלכה[]נוטריקון

 בד. לכם ולקחתם כטו הלכה, דבדי נמ אךאנדות
 )תנחומא בו ועוטר נהל תהא שלא תטה בלקיחהט.נים,

 חסד הלולב יהא שלא תטה לקיחה לטדו נם אטוד(פ'
 כתיבה שתהא וכתבתם דרשו זה וכעין כ"ה(.)סוכה

 שנפסקה, רצועה לענין תטה קשידה וקשדתם תטה,,
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 ן 4ד.( )סנחות שמאלית זרהצ על להניח כהה ידידכה,
 איסור ואין ונת מווי שוע שהוא דבר דרשו שעטנזמלת
 דרשו כרמל מלת ח'(; פ"ם )כלאים אחר בדרךכלאים
 באה העומר שמנחת להודות ומלא, כר ד"לכר-מל
 מלא קש של והכר נפוח שהזדע בעוד לחהכשהיא
 למדו דתמורה ובפ"ז ס"ו(; מנחות ק"ה, )שבתהימנו
 הסלאה תסדש פן מדכתיב בשרפה הכרםשכלאי
 לניסוך מצאו וחז"ל איט. תוקדש=תוקד ודרשוהכרם,
 ונסכיהם, בשני נאמר נומריקון, במדת התורה מןהמים
 יתירות מ' יו"ד מ' כמשפמם. בשביעי ונסכיה'בששי
 ועוד. ועוד נ"ה.(. )סוכה "מים" כאןהרי

 הרבה השתמשו הקבלה בעלי בקבלה[]נוטריקון
 נוטריקק לשון יחליפו לפעמים אך ונומדיקק,בצרופין
 במדת,,הו-מז" נכלל והוא )ע"ע(. גיממריאבלשון
 כמו תפלה. ועניני מנהנים לענין וכן החכמה.בפרדס
 בברכת לישב שצריכין וראיה נאמן, מלך אל ד"תאמן
 )תוס' 'טב-עת נומריקון הטבעת וברכת שנאטרהמזון
 ולומר אלול חדש מראיט להשכים נוהנין נ"א:(ןברכות
 ו'דודי ל'דודי א'ני לדבר וסטך רחמים ולשאולחחנונים

 בחיי רבנו ; ר"ה( בתפלות )אבודרהם אלול ר"ת)'י
 ברוך שתקנו הברכות נוסח בענין אומר: בשלחבפ'
 ברוך שכתוב כענין לנסתר, קד,טנו ואשר לנכחאתה
 ידוע שאין לפי שהוא ממקום כלומד ממקומו, ה'כבוד
 יברכוכה יברכוכה, וחסידיך הכתוב שאמר וזהוסקומו.
 יהוא הזה בענין כלוסר יברכרכה, של נוטריקוןהוא
 שי"א( סי' )ח'ב כךטה ממה בספר וכו'. ונסתדננלה
 ברכה הטזון, ברכות סדר על הברייתא לשוןמביא

 בונה שלישית הארץ. ברכת שניה הזן, ברכחראשונה
 לסדר רטז ומביא והטטיב. הטוב רביעיתירושלם'
 מהור, זהב אותו וצפית בשלהן שכתוב ממההברבות
 )ח"א שם ירושלם. ב'ונה ה'ארץ ז'ן נומרימון זהבסלת
 להתפלל לאדם לו שיש הנאונים ב'טם סב.א ו'(סי'

 ויאיה מתפללין. הצבור שאין בשעה אפילובביהכ"נ
 שנאמר ותפלה רנה במקום ביהידות שהתפללמדניאל
 אשר' נבריאל' והאיש' בתפלה' סדבר' אני'ועוד'

 רנה. של דירה תיבות: סופי בתחלה' בחזון'ראיתי'
 שאלו גאון סעדיה ר' בשם מביא תת"י( סי' )ח"השם

 ברנת תורה ס'פר ה'לל : בהם לדבר שאסורדברים
 לזה וסימן ע;ומר, ט'נילה ש'ופר ו'ידוי ת'פיליןכ'הנים
 אדות תתקנ"הן סי' ,ח',ה שם רטמע. הסכתבר"ת
 ר"ה, והם בקרים בחמשה לתפלה שמשכימיםהמנהג
 לדבר וסי' באב, תשעה פורים, רבא, הושענאיו"כ,
 בחדש לם' רסז דאברהם א' בבקר. אברהם1"טכם
 צומא זו רבא ר, ר"ה, היינו העולם בריאת ב'אב,
 ושם פורים. היינו מנילה מ' רבא, הושענא ה,דבא,
 להוספת סימן מרדכי הנהות בשם מביא תתפ"ז()סי'

 ח.נוכה נ.ר נוטריקון "נחשת" חנוכה לנרותהשמש
 צרופין; סימנים; ניסטריא;ש"משת'דליק.ע"ע

 ל.-א. ת. ו ב י ת י ש אר

 יןנ2י ע' :נדי
 הברית בארצות הדאשית סחדת עיי :נויארס
 האמלאנמיק, ים חוף ועל הודסון נהר עלבאמריקא,

 נויארק-רבתי נקראת אליה שנסתפחו הפרוריםועם
 גדולה היותר היא הזאת העיר ז6816ז0ן. 617(נ,וז0~ר
 287 העיר שטח המעשה. ובחרשת באוכלסיןבתבל
 בה שיש לונדון לה ,שניה אנגלית במדת מרובעיםמיל
 1910 בשנת נויארק תושבי סספר מרובעים(. מיל117
 בשנת תחטבים 4,522 961 היו )ב14נדון 4,766,883עלה

 עד )1912( כעת היהודים מספר וביניהם1911(,
 ירושלם וזולת סצרים, כיוצא רבוא1,200,000=ששים

 שהיו בתבל עיר נמצאה לא הבית בזמן הרגלבימי
 התהטבים מספר ישראל. מבני כזה רב מספרבה

 שנים עשר בכוסך כי עד לשנה משנה יתדבהבטיארק
 אשי )תחת לסאה אחוז 38.7 בכדי נתרבההאחרונות
 שנים עשר במשך במעט המספר נתמעמ עודבלונדת

 מספר יעלה 1925 שנת עד כי לקוות וישהאחרונות(,
 נפש. מיליון משני יותר בנויארקהיהודים

 והנהר החוף הראשונים[ היהודים תושבי]קורות
 בשנת 11יראצאנ1 ע"י נתנלו נויארק נבנתה אצלואשר
 החלו ומאז 609נ. בשנת שמה הניע הודסון הנרי1521,
 עורות-שעד לקנות ההוא לחוף לבוא הולאנדסוחרי
 ערך. קלי דברים על בחליפין הארץ ילידי ההודויםטן

 נו-נידרלאנד ב.:ם ההוא המחוז נוסד 1623ביטנת
 שעשו סהולאנד סוחרים חברת ע"י החדשה()הולאנד
 ת10מ)1 )681יע המערביים הודו איי תושבי עםמסחרים

 קנה מינואיט טיסר המהוז ראש 8168ת1ן.?ת8קנת0ם
 "אי הנקרא נויארק של התיכוני חלק את ;(162בשנת

 במחיד ההורוים טן ת8118עת18נ( )181888מאנהאמן"
 נו-אמשטרדם שמו ויסב דולאר( 24 )בערך זהוביםששים

 סמייווי- פיסר נבחר 1643 בשנת ההדשהן.)אמיטטרדם
 המס הכביד והוא הסחוז, ל'טר )68881ץ?ע81(סאנס
 בהולאנד הטדינה שר לפני ויתאוננו התושבים,על

 העיר מכהטלת ליסד 1653 בשנת ריטיון להם נתןוהוא
 בעת נביהם. על וראיט פק.דים שבעה להם ולבחורלעצמם
 שנפלמו היהודים על לסנן הולאנד ממשלת היתהההיא
 הולאנד 'טיד מקום ובכל ומציקיהם, רודפיהםמחמת
 המרכז הסותה. צל תחת לישב היהודים באורוממה
 שכבשו הטקומות לכל נפוצו ומשם אמיטמרדם, עירהיה

 )ע"ע( בראזיל ובארץ הודו באיי וישבוההולאנדים,
 ,לפנים לנויארק באו ומשם הולאנד. ברשות'טבאו

 כבשה כאיטר ומיד הולאנד. סוהרי עםנו-אטשמרדם(
 משם היהודים נורשו מהולאנד בראזיל אתפורמונאל

 הספינה על לנויארק נם ואחדים הודו, לאייובאו
 הבאים בין 16541,. תי"ד ר"ה קודם קאטארינאסט'

 אז שבאו היהודים אך אשכנזים, נם היומאמשמרדם
 שבאו אחדים ופורסוגיזים. ספרדים היולנויארק
 בעד לשלם כסף די סצאו לא הנ"ל בהספינהסבראזיל
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 ההשטו בזה זה ערבים שנעשו סאחיהם הטניםנסיעתם
 שהביאו סאטשמרדם יהודים באו אשר עדבמאסר
 עוד באו אח"כ חפשי. ויצאו בעדם ו.?למו כסףאהם
 רצה לא סמייוויסאנם הטחוז 1'שר מאטשמרדםיהורים
 ,טל המסחר חכרת טנהלי אך בנויארק, ייי?בלהניהם
 הסחוז. י2ר סחשבת את ויבטלו בדבר התערנוהו)אנד
 "איסור כי אליו יאמרו 1655 אפריל 1 כ מןבמכתבם
 בידי בראזיל נכייטה איטר אהרי ב"רט י.'2ר,ובל. '2כל בלי יהיה לפועל יצא אם היהודי2 שלהי':יבה

 שם שיי?נו )יהודים היזקות נרמה אשרפורטוגאל
 כי ועוד אחר, בסקום להם ט"לם למצואוהוכרהו
 בחולאנד הסוחרים חברת של סניות בעלי הםהיהודים
 יהיה ל.הודים נו-נידרךאנד... במחוז מטחריםהעויטים
 ולה,שאר יטם לחיות לני-נידרלאנד, לבואהרשות

 ולא בעצטם שבהם העניים שיהפרנסו בהנאיבטקומם,
 לקיים הוכרח סטייוויסאנם הצבור"' על מוטליםיהיו
 לשים וסצא בקש אך ברצונו, שלא הזאה האנרתדברי

 ליהודי הרשות נתן ולא היהודים, לפני רביםסכשוייט
 ואת אחוזה, בית לו לקנות אנדראדי דיסאלוואטור

 להסחח חוץ סלסחוי סנע לוצינא די אברהםהיהודי
 אף היהודים על הצבא טס וישם דילאווייר, נהרעל
 העיר שוטרי בין ולהיות בצבא לצאת נכונים היוכי

 על היהודים התאוננו הפעם עוד התושבים.כיהר
 אליו לכתוב הוסיפו הסוחרים וחברת העריץהסושל
 יגרעו שלא : היהודים זכיות פרשת את למניוולבאר

 באס'2מרדם, להם שיש והמדיניות החברותיותסזכיותיהם
 סס-יים ולעשות ובתים קרקעות לקנות רשות להםושיהיה
 כמו האלה הגבלות תחת גם אבל הארן. רוחבבכל

 בטסשלה, סשרה לאיזה נפקדים יהיו שלא :באסשמרדם
 רק ויתפללו ליחידים, למכור חניות להם יהיההשלא

 צריכים ססעשיהם יפרעו שלא וכדי ביהידות.בבתיהם
 אשר אחד, בטקום לזה זה סמוכים בתיהם אתלבנות
 בתוך קמנים בססחרים יאחזו 'שלא האיסור להם.יבחרו
 לעיר מחוץ ססחרים לעשות היהודים את הכריחהעיר

 הראשוגים היהודים היו הזה ובערך הקרובות.בסדינות
 בארץ הראשונות הקולוניות בין המסחר שערילפתוח
 כי ואם לים. סעבר סחורות וטביאים והסרציאיםהזאת,
 לא קבוע בביהכ"נ בצבור להתפלל להם הורשהלא
 יול' ייד וביום בסנין, סיוחד בבית סלהתפללמנעו
 ברחוב הקברות לביה סקום לרכוש הר,טיון קבלו1656
 רחוב אצל 7ופאן )?!78י80 נרבויערי בי:ם עתההנודע

 סן קרקע בקנ.ן הטקום את הרחיבו ואח"כאליווער.
 מצבות ועליו שם קיים עודנו זה עלטן ביתהצד.

 ט.סקימא די בואינו בנימין מצבת וביניהןעתיקות,
 26 ביום ליואי לאי2ר ניתן אזרח זכות 1683.סשנת
 לדין נתבע )מ0מ?ו8ז88( בר-שסעון יעקב 1657.אפריל
 לא והשופט היום קדחשת ספני בא ולא השבתביום
 לאשר ניתן הר'2יון 1658,. יוני )3 זה בשבילענשו
 קצבים להיות 1660 אקם' בחדש לדצינא וכוטהליוואי

 נשבעו הזה הרשית ועל חזירים, ולא בהטות בשרלסכור
 ישראל. דת ע"פבשבועה

 כבשו האננלים 1776-1664[ הא:גלים]:תקופת
 שנחתם הברית ובספר 1664, בשנת נויארק טחיזאת

 יחזיקו שם היושבים שהיהודים הותנו 1667ב'2נת
 לתת צו נהן החד,ט הסחוז שר ניקאלסבזכיותיהם.

 מהם למנוע ושלא הטמשלה בצל ההוסים לכלבמחון
 לתת פירשו הסחוז כהשרי איזה כי ואף האסונה.חופש
 נרדפו לא בכ"ז הנוצרים אטונת לבעלי רקהזכיות
 הה:בלות עוד נהגו אבל אטונתם. בעבודהיהודים
 להם לבנות הורי2ו לא וגם קמנים לססחריםבנוגע

 אוסרים אשר )88ש08,[( דונגאן הסחוז שרביהכ"נ.
 בצבור להתפלל ליהודים הריטה קטוליקי 'שהיהעליו
 נראח 1695 סשנת נויארק של ובמפה 1686,בי2נת
 ביוועי רחוב ,טל הדרומי בצר היהודים '2ל הכנסתבית

 בישנת הקהלה. רב היה ברוין שאול ור')!8עב88(
 13 ביום הזאת. בקהלה ס'2פחות שטרים היו1700
 שר הונמר את לוצינא די אברהם בקיש 1710ספם'
 רב בהיותו הצבא מעבודת חופשה לו לתתהמחיז
 חופשה נתנה לפניו שהיה להרב גם כי ומזכירהקהלה,
 ישראל" "שארית ערת של הפנקס רשיטותכזאת.
 הברית, בארצות עתיקה היותר הקהלה ספרד.סנהג

 התקנות בו נזכרו עוד אך 1729, סשנתסתחילות
 הכנסת בית חנכו הזאת הקהלה בני 1706.ס'2נת
 בשנת סחו,ש נבנה אשר 1780, ב'טנת סילברהוב
 כמעם היהודים זכיות היו הי"ם הסאה בראשית1818.
 בעת 1737 בשנת אולם התושבים, יתר לזכיותשוות

 הובאה הכללית, הסועצה לבית העם שלוחי שלהבחירה
 האלה, בבחירות ליהודי זכות יש אם לפניהםהשאלה
 שלוחים לבחור באנגליא כזאת זכות להם שאיואחרי

 היהודים ב.טאלת להתוכח רשות שניהן וכיוןלהפרלמנמ.
 בעדותם. להאסין שלא והסכיסו העדות בענין גםדנו

 בקולוניות המנהג נגד היה היהודים עדות לפסולאסנם
 בוהרים בתור לפוסלם שרצו ספני ורק מעולם,האלה
 הזאת להבחירה בנוגע בעדותם להאטין שלאהוכרחו

 יאסר )6?78~88( סוארד הסחוז שר תליא. בזו זוכי
 והסבלנות החרות על "כתם" הוא הזה הסאורעכי

 יהודים איזה נם נמצאו 1761 בשנת ההם.ביסים
 ליחידים, שסכרו סוחרים וגם העם, ביטלוחיבוחרים
 חופש אבל היהודים, בהגבלות הרבה הקילווכנראה
 ב'2נת הסרידה אחר קבלו בשליסות זכיות ושיוויגמור
 נויארק בסחוו החהטים החוקים קבלת ואחד1776
 1777.בשנת

 בזסן המרידה[ קודם בנויארק היהודים]מסחר
 בססחר התעסקו בנויארק היהודים שהתישבוהראשון

 סם' קוראסאו, עם ובפרמ הטערבית הודו אייעם
 ונהר הודסון נהר על ובטקוסות ודזשאסאיקא,תוסאס

 הצפונית, אפריקא עם וגם איילאנד. רהוד עםדילאוויר,
 שונות, היו הסחורות ופורמוגאל. סאדייראאנגליא,
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 התבואות סוחרי ב,ן מאבאק. ועלי תכשימיןוביניהן
 אברהם היה שותפיו ובין כהטפחתו ובני נוסיץ לואיזהיו
 סנויארק )ו1טסם( קומי" "רבא ביטם היהודי לדצינא.די

 לדזישא- יטלח א.:ר ,הנסיון( 81ותש8אש ספינתונתפסה
 כי מען הוא אך "נר", בתור הכירו השופם כיסאיקא,

 ביטנת לחפיטי. ספינהו את ויוצ,א נויארק אזרחהוא
 עבדים עם ספינה סנווינעא שסעון היהודי הכיא1720

 בנויארק ביטטרות סוחר היה בואינו י;סףלנרארק.
 הלורד המחמ ויטר הי"ז, המאה בסיף עוד כסףוטלוה

 "לולי כי 1700 בשנת הססחר לסנהלי כתבבילומונם
 .:באו יהורים שלשה או רטנים אחד הולאנדיסוחר
 1705 בשנת אובד". ערי היה כסף לו והלוולעזרהו
 הממבעות סחיר לקציב הסחון מיטי הסוחריםבקיטו
 היהורים היו הבקשה כתב החותמים ובין מחוילהבאים
 ליוואי. הטסואל לוצינא די אברהם בואינו,יוכף

 שנשלחו שסונה של לועד חבר היה שסשו;סאספסון
 נויארק של כתב-הזכיות את קאלרען המחוז ס':רלסבל
 בין היו הארם ואפרים סיייטאם בניסין 1770.ב'טנת
 1792. מ:נת 81001( )6שתפע10ת הבערזימיסדי

 מראנקס יעקב היה ההודוים עם הצרפתיםבסלחמת
 'טהיו האננליים הצבא לאני:י אוכל צרכי כלהמכד)יא

 ססחרים עיטה בנויארק ליוואי הייסאןבאמריקא.
 הנוצרי היה עוזריו בין ההודוים, עם בעורות-שערנדולים
 באסריקא. בזמנו נדול היותר העשיר אסתאר יעקביאהן

 בשנת )8קתאע8( שארפ יוהן הכוסר שכתב אחדבסאמר
 באו כי ואומר בנויארק היהודים את סזכיר1712,
 ישראל יטארית בקהלת נם ועוד. ואשכנז אוננריאמפולין
 ובשנת ביניהם, סהאשכנזים רבים היו הספרריםשל

 אשכנזים. הנבחרים רוב היו1784
 שארית הראשונה הקהלה ישראל"[ "שארית]קהלת

 חנכו בנויארק היהודים ישיבת בראשית 'טנוסדהישראל
 ,אחרי 1730 ביטנת סיל ברחוב שבנו הכנסת ביתאת
 סשה את לפרנם ובחרו 1728(, בשנת הקרקעשקנו
 ורי לפניו. הקהלה פרנם שהיה נוסיץ ליאים בןנומיץ
 1759- בשנות הקהלה. חזן היה פונסיקא די לופיץסשה
 סזמור הבר והוא פינטו, ישורון יוסף ר' החזן היה1766
 1760 ביטנת קאנאדא וכבו'ט האננלים נצחון עללתודה
 1766 ביטנת ההיא. בשנה אננלית בחעתקהשנדפם
 ליסים תפלות סדר הנ"ל( של )קרובו פינמו יצחקהו"ל

 שנדפם אננליתי בהעתקה ספרר מנהנ ע"פנוראים
 בנויארק, לאור הראשוןשיצא הוא הזה הסדורבנויארק.

 סן זה בסדור להתפלל אסרו בלונדון הרבניםאך
 והם סתננדים נמצאו בנויארק ונם האננלית.ההעתקה

 בשנת הזאת לתכלית תורה" תצא "מציון חברתימדו
 מהסדור הקדש בלשון רק להתפלל להשתדל1731,
 שארית בקהלת החברים סספר היה 1746 ביטנתהנהונ.
 שני לשלם התחייב אחר וכל ואהד' חסשיםישראל
 סם וסלבר להתפלל קבוע סקום שכר סלבד ליטנהל"ש

 הקהלה הוצאות עלו בס"ה נפשות. ולפי טסון לפי הקהל'

 ספר בית היה לביהכ"נ ססוך ל"ש. 268 ההיאביטנה
 מרנם המדינה. ל':ון כתב נם שם ולמדו תורהותלסוד
 1756 בשנת אך לעניים. הצדקה נבאי היההקהלה
 לצירך להוציא הפרנם ביד רשות ייט כי תקנהש:ו
 צריך סזה נדול ולסכום ל"ש, עי?רים סך עדצדקה

 לנרש הקנה עיטו 1758 בשנת הקהלה. טוביהסכטת
 את מחללים אם או טרפות האוכלים החבריםסקהלתם

 הקהלח רב היה סיייטאם טינרים נריטום ר' השבת.יום
 ;,181 ביטנה מוהו יום ער 1766סשנת

 חלק לסחו בנייארק היהודים המ-ידה[]בזמן
 ירט-י על י:העמיסח אננליא סמשלת ננדבמרידה

 המובאות הסחורות על ובפרט מניטוא, כבד טםהקולוניות
 בהסכם אחת אנודה הקולוניות עיטו 1769 ביטנתסחו"ל.
 1תסו181ע0קש1-מסת( לים סעבר סחורה להביא 'טלאכולם
 יורא, שמואל היהורים היו ההסכמה על החותמיםובין

 פיליפם. ויונה סאירס, יעסב מאזעם. יעקב ליוואי,היימאן
 ויצחק 1775, ביטנת הצבא פקיר היה סיישאםבנימין

 נמצאו בהקהלה ,ו8תס,ס(,ל ראיטי לפקיד נעשהפראנקם
 ואלכסנרר האננלית הממשלה בצד ':היו חבריםנם
 והקולוניות הארץ שקמה כא.טר הפרנם. היהצונץ
 ליוואי והיימאן הקהלה, נתחר':ה עצמן, ברשותיצאו
 ליטר ברכה סכתב שלחו הקהלה בני לפרנם.נבחר
 באו כמרים י"ג עם סיישאס נ"ס הרב קלינטון,המחוז
 אפריל )(3 ביום בנויארק וואשיננטון נשיאותלחנוכת
 העוטדים בין היה פראנקום ס' דור והפקיד1789.
 נאוו' 26 התורה ביום פניו. לקבל שבאו הצבאבראש
 אננלית, בלשון דיוסא סעניני סיישאם הרב דריט1789
 ברכה טכתב שלחו הקהלה בני ההיא. בעתונדפם

 שני בכבוד. להם הי:יב והוא 1810, בשנתלוואשיננמון
 היהודים החלו ההיא בעת בכ"י. עוד הםהסכתבים
 1785 ב':נת לצרקה. וחברות חסר בתי ליסדבנויארק
 1801 בשנת טתים, לקבור חסדים נמילות חברתיסדו
 תורה לתלטוד דולאר סאות תיטע פאלאניעם סאירהניח

 מטנת תורה. תלמוד בית ליסוד נדבות עודונקבצו
 והלוית חולים לבקור ואסת חסד חברת נוסרה1802
 1805 בשנת )1912(. קיסת עודנה הזאת והחברההסת,
 הי"א. ברחוב שני עלסן בית הקהלהקנו

 איזה לקחו 1812 במלחמת 1850-1813[]בשנות
 הארמון המלחמה. לצרכי כסף ולוו בצבא. חלקיהודים
 ואביו הוא דולאר. אלף ארבעים לוה מנויארקהינריקם
 המתכות. במסהר ונתעשרו נויארק מנרי היו אביוואבי
 המצויינים היהודים בין היה )ע"ע( נח ס'סרדכי
 ביטנת וליטופם 1821, בשנת לשעריף ונבחרבנויארק
 הטועצה בבית העם לשליה נבחר סאירם מרדכי1841.

 היה פונטי דא לורינצו 1834-1829י בשנותהסדינית
 בין קולינ בקולוסביא אימלקית לשון ומורהפרופיסור
 מיטוריי להביא הראשון היה והוא 1837-1826,שנות

 סאטרים כסה וחבר לאסריקא' האימלקיתהאופירא
 )8פו8ע( פעין האוארד יוהן הזה. בסקצועהטירים



34 ישראלאוצרנרארס

 ,6נם110 7661~8 6נם110 הנודע השיר סחברמנויארק

 ה;ורכי בין יהודית. אןה בן היה הנעימה( ביתי)ביתי,
 הרטיון לקבל הראשון ':היה ששטון סאטפסין היודינים
 לעורך עוזר שהיה פיליפם ב' ויונה 1802, בשנתהזה
 לנויארק מאי:כנז שבאו היהודים מספר ועוד. המחוזי,רן

 1826 בשנת נפוליון. מפלת אחרי הרדיפית ע"ינתרבה
 אננליא אשכנז מבני ישורו;" "בני השניה הקהלהנוסדה
 קהלת נוסדה אח"כ אשכנז. מנהנ ע"פ יהתפללוופולין.
 וקהלת 1839, ביטנת צדק 'טערי 1830. ב'2נת חסדאנשי
 1842. בשנת שלום רודף 1841, ביטנת השמיםשער
 בשם דיפורם של הראשונה הקהלה נוסדה 1845ביטנת
 עשירה היותר הקהלה עתה והיא עמנואל""היכל

 ל' דר' הממיף שם היה הוסדה בראשיתבנויארק,

 ועתה ל'טנה דולאר מאתים רק היה ושכרומערצבאכער
 עשרת שכרו אשר זילבערמאן יוסף דר' הממיףשם

 י"ל דר' הממיף לפנים עוזרו ו,טכר דולאראלפים
 נוסדו 1846 בשנת לשנה. דולאד אלפים יטקתטאננים
 פולין. כטנהנ שניהם ישדאל ובית תפלה יטעריקחלות
 חולאנד, אנשי ישראל בני קהלת נוסדה 1847בשנת
 עפ נתאחדו וכעת ביהם' אנשי חסד אהבת 18411וביטנת
 דחמים שערי קהלות השסים. ושער חסד אהבתקהלת
 וקהלת 1849, בשנת נוסדו איטכנז טנהנ חוליםובקור
 אנשי הקהלות 1850. בשנת פולין מנהנ אברהםבית
 לרב עליהם מנו עטנואל והיכל אל. בית היכלחסד,
 )ע"ע(. ל א ה ם נ ע י ל י ל מנחם דר' אתחכולל

 בנויארק הדאשונה הקהלה אורחודוקטיות[נקהלות
 מרוסיא שבאו מחבדים באסריקא( הרא'12נה נם)'טחיא
 ,1852(. תרי"ב. שנת באב בם"ו נוסדה הרוסיתופולין
 יהודה ליכמענשמיי;, בנימין היו: החבריםשמות

 בוים' אבא הכהן, ישראל אש, יוסף אבדהםמידל:אן.
 דאטשמיין, יהושע ראמשילד, שלמה ברוך לאסקי,דוד
 דיינעד, אברהם הסופד, פיליפם פייבל נרינשמיין,אליה
 אייזיקם, הלל שמואל חארים, נחום שיארץ,םוביה
 ונספחו כהן. וואלף דאפעל, איזידוד ראצקער,לייבל
 מחמבודנ, בנימין אברהם : אשגנזים איזה נםאליהם

 נותד האלה החבדים מן ועוד. מברלין שאקירחמיאל
 בשנה )נולד בחיים אייזיקם הלל שמואל ר' רקעתה

 הסדרש" "בית 'טנקדא הראיט1ן תפלתם בית1825(.
 לפרנס להם ובחרו 83, סיטן מאם בדחוב בעליההיה
 ישראל ר' את לכתכיד ליכמענשמיין, בנימק ר,את
 רש"ד קריאה ובעל אש, יוסף אברהם ד' ולדבהכה!

 תפלתכ בית העתיקו נוראים ימים אהריאייזיקם.
 חעתיק, וטשם קאנאל. רחוב במקצוע עלםלרחוב
 גיר לפנים שהיה במקום סענמר במקצוע פערללרחוב
 יהוש; ר' המניד לפעמים דרש הזה בטקוםמשפם.
 ,נויאדג אבזת פרקי על יהושע" "אבני ס' טחברפאלק
 יוסן ר' הדב בי! מחלוקת פרצה 18% ביטנת1860ן.
 אהי ד' השוחם אדות מידלמאן יהודה ר' וביןאש

 שחו ע"פ התירו כמדלמאן ור'י אסדו שחרבפרירטאן

 הזאת והמחלוקת מלבוב. נאמאנזאחן 'טאול יוסףמר'
 מהם איזה יצאו מידלמאן עם החברים, בין פירוד;רמה
 אנשי קהלת נולדה ומזה עצמם בפני "טנין" להםייסדו

 והרב המדיש בית אנשי קנו 1855 ביטנת;אלוואריא.
 והפכוהו דולאר 500,ל במחיר 78 סי' אללעןנרחוב ע8שיי 01ע8אם לנוצרים התפלה בית את בראשם"ש

 טאמפסק הפורמוגיזי היה המתנדבים ביןלביהכ"נ.
 ולרנלו הזה, הכנכת לבית דולאר אלפים שנת!שמשון
 מזרחית טצד טשכנם את מדו"פ שבאו היהודיםהעתיקו
 לפנים מיטכנם ואת צפונית, מזרחית לצד העירררומית
 נרים שם נאהזו האחרון ובזמן אחרים נרים בערעזבו

 נתחנך המדריט בית נ"כ יטנקרא הכנסת ביתאימלקים.
 רייס אברהם ר. והרב )1856(. תרם"ז שבועותערב
 והפינם 65 היה החברים כ:ספר דיומא, מענינידרש
 מעת הראשונה השנה עברה לא עוד ראם'טמיין.מר

 בין מריבה התפרצה והנה החדש הכנסת ביתשקנו
 הפדנם, ברית בעלי שהיו מתננדיו ובי! הרב אחרהנומים
 להתפלל רצו שלא אלה נמצאו כי היתה הריבסיבת
 כי אף נהצרים, של תפלה בית לפנים שהיהבמקום
 צלמים, שם היו שלא מפני הדבד התרו אירופארבני
 שהיו חברים וכ"נ הרב נפדדו ואז אחרות. סבותועוד

 המדרש בית בשם אחרת קהלה להם ויסדו בידומסי'עין
 העליק. ביציע נדאנד במקצוע פאדסיים ברחובהגדול
 צבי ר' )1859(, תריים נחמו בשבת היה הביתחינוך
 היה אש ורא"י לפרנם נבחר ירהביאל, של )בנושאק
 בנו 1872 בשנת ש(. א )ע"ע מותו יום עד הקהלהרב
 1885 ובשנת 69. סי' לודלאוו בדחוב הכנסת ביתלהם
 הנוצדים של התפלה בית וקנו ביהכ"נ מקום אתמכרו
 וחנוך דולאד, אלפים מ"ה במחיר נארפאלקברחוב
 שני2אדה הקהלה תדל"ה. אלול ה' ביום היהחב*ת
 קהל בשם אחרת קהלה עם התאחדה אללעןברחוב
 ומן עלדדידש. ברחוב הכנסת בית ובנו ישורון,עדת

 וכאשר עשרות. לכמה קהלות הסתעפו האלההקהלות
 העיר בתחתית מזרחית מצד ההעתקה תנועתהחלה
 העיר. במעלה חד,טות קהלות נוסדו מערבית,לצד
 דבתי בנויאדק החבדות עם הקחלות מספד יעלה כיעד

 מאות.כשלש
 1864-1861 בשנות האזרהים[ מלחמת]בתקופת

 האזרחי: בטלחמת היהודיםהשתתפו
 )ז8י~

 1נע01(
 בספרו וואלף סימק אז. מספדם לפי מדובהבמדה

 שמות 1966 ומונה חהטב מ08נז6פ11נ 7י6נ 10188ז81'1
 חיל בצבאות ויצאו למלחמה שהתנדבו מנויאדקיהודים
 הבאנקיר בצבא. לפקידים נתעלו ומהם הבדית,ארצות
 ממנה ויקנה המט'2לה אוצר לעזרת בא זעלינמאןיוסף
 האכענה אה הזק ועי"ז דב בסכום ההלואהשמרי
 מסחד את לכבוש הטלחמה לדגלי הממשלה.בבמחון
 אם בטכה"ע ויכוח נתעורד לחפשי ולההניאםהעבדים
 להוכיח שיצו סהם יש ישראל' תורת לפי הדבדכשר
 אסור ונם גישדאל נהת דבד היח בכנעגים העבדותכי
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 )ע"ע( היילפרין טיכאל אך כנעני. עבדלשחרר
 .א .~ו 0מ8שאש בעתון היהדות של בהתנצלותיצא

 ישראל. דת נגד הוא הזה בזמן באדם העבדות כיוהראה
 א"י היהודי היה )עץ0דש88118( לעבדות המתנגדיםבין

 את הבוחרים בין שהיה מי בנויארק,דימענהעפעד
 בנויארק שופמ והיה השנית, בפעם לינקאלןהנשיא
 פיליפס פ' יונאס היה ההיא בעת 1862-4.בשנות
 בשנת העיר ראש מקום ממלא והיה העיר מ:ביבראש
 ונבחד 1869, בשנת לשופמ נמנה קאך יוסף1867.
 )1882-8(. נויאוק במחוז המועצה בבית לסינאמוראח"כ

 1867. בשנת ראשי לשופמ נבחר קארדוזואלבערמ
 במעקסיקא הבדית מארצות קונזול היה אמענבורנמארקוס
 יהודי נתרבו מאז שופמ. היה ואח"כ 1867בשנת
 במחוז בעיר גבוהות וכהטרות לפקידות שנבחרונויארק

ובמדינה.
 בנויארק הנדקה חסד בתי הצדקה[ למעשה]חגרות

 ומהם להקהלות כסעיפים מהם ושונים, רביםהם
 חברה יש קהלה בכל כמעמ עצמם. בפנישנוסדו
 נדבות ותרומת לעניים, וצרקה חמים מעותקדי,טא,
 חברה נוסדה 1822 בשנת עוד וכדומה,ליררטלם,
 1859 ובשנת מ4אקץס( )שטןע8[נ יתוטיםלמחסה
 גדול בית בנו 1884 ובשנת אהרת חברה עםההאחדה

 וגם וקל"ח, קל"ו רהובות בין אמשמרדם בא11נ1מאד
 מקומם להעתיק ורהצים כעת די לא הזה הרחבהמקום
 בשנת נוסד ליהודים" חולים "בית משכנם.ולהרחיב
 במחיר כ"ח ברחוב ונכנה שמשוןי סאמפסון ע"י1852
 החולים בית נתרחב 1871 ובשנת רולאר, אלפים36

 החמישית באוונו הוא וכעת ס.ני", "הר בשםונקרא
 דילאר, ממיליון יותר בשוויו ועולה וק"ב ק"א רחובותבין

 אשד חולים בתי בין בתבל גרול היותר הואוכנראה
 בבראנקס, "לבנון" החולים בית טלבד ישראל. בנייסרו
 בתהתית משערי ברחוב ייטראל" "בית החוליםובית
 החולים ובית מרו"פ, היהודים ע"י אח"כ שנוסדהעיר
 החולים בית ועוד. גליציא יהודי שיסדו המוריה""הר

 ברחוב הוא תרופה להם שאין לחולים"סונמיפיורי"
 לזקנים אוסף בית וקל"מ. קל"ח רחובות ביןבראדוויי
 אורחים הכנסת ובית ק"ה. ברחוב הוא כחוחלושי
 זקנים ובעד בראדוויי, איסמ ברחוב רו"פ יהודישל

 הכוללת הצדקה חברת גאווערניר. ברהובחכנוה
 השנית בשונו היא 1106מט( 7י6ץ116%)68ט[ז4א0

 אלף מארבעים יותר תעזור והיא ,1899(, כ"אורחוב
 דולאר טיליון לרבע קרוב וההצאותיה לשנהעניים

 טסדהבשנת )עץ( חסדים גמילתלשנה.חברת
 פקידי אסרו 1886 בשנת מרהפי יהח-ם לי1892
 הקהכוה וכל מאנהאמן, באי מתים עוד לסבורהעיר
 עולה הקרקעות מחיר הסמוכה, בברוקלין קברות בתיקט

 לעבודה בית נוסי 1897 בשנת דולאד. טיליוניםלכטה
 ומחירו הירש די קלארא בארונית ע"ש נערותבשביל
 של קיימת קרן לו ו"ש דולאר אלפים למאתיםעלה

 דזלאר. אלפים מאותעמט
 היהודים שיסדו חספר בתי ולמור[ ספר]גתי
 מקומם לקחו הקודמות, בשנים ודת לאמונההאשכנזים

 רו"פ. בני שיסדו והישיבות תורה התלמוד הספדבתי
 יכיל כראיוויי באיסם תורה תלמוד מחזיקי הספדבית
 השביעי. ברחוב סניף להם ויש ילדים, מאלףיותר
 יצחק ר' בשם השנים חיים עץ אחת ישיבותשלשה
 )ע"ע הנרי ברחוב הם יוסף יעקב ר' ובשםאלחנן,

 שיסד )סעכךנאר( לרבנים מדריט בית גםישיבה(.
 ,טעכמר דר. ע"פ מתנהגת וכעת מוראיס שבתיהרב
 אגודת 'טל בית לרבנים(. מדרש בית)ע"ע

 1893 בשנת נוסד 08110881ם8ם( )1118806[נההשכלה
 ושם לעם. תפלה אליובית וגספח שמרויס איזידורע"י
 ו,טם שבוע. בכל י ק ס נ א י ל ס א מ הירש צביימיף
 השכלה לדברי מיוחדים בחדדים שונות חברותנקבצו
 המדינה. ומנהגי לשון ללכודם הגדים, לבני בפרמולמוד
 עקד בית מלבד להשאיל, ספרים עקד בית שם ישנם

 החסישית באוונו %110טע זז4זש1ת הכלליספרים
 לעשרים עולה ומחירו 1911 שנתחנךבשנת מ"ב,ורחוב
 ישראל ספרי של מיוחדה מחלקה בו ויש דולאדמיליון
 הביבליוגראף השגחת תחת כרכים אלף לעשריםקרוב
 פריידוס.א"ש

 מעניני המדבר בנויארק הראשון העתון]עתונימ[
 בכל ל.יאנס רוברמ ע"י לאור יצא והיהדותהיהורים
 ע,י 1858-1849; בשנות מ0804נת8[ע, בשםשבוע
 ב'טנות א"לל6נ ץ6שם16886נ אייזיקס מ'שמואל

 מ04[ץ6נמ[ל 7י6ץ116% הו"ל קאהן פיליפ1902-1857.
 וו6ז86%, 6ץ68ט818 את סאלאמאן י"פ . 1879סשגת
 בערנשטיין הירש צבי ,1912(. שכוע בכל יוצאיםועודם
 בכל 1871 בשנת החרשה בארץ הצופה מכ"עהו"ל
 שרהזאהן צבי כתריאל ר' שנים. חמש במשךשבוע
 "ייד.- היומי העתון להו"ל החל 1885 ובשנתאשכנזית, יהודית- בלשון נאזעמען" "יידישע השבוע העתוןהו"ל
 בנו ע"י עתה נערך הזה העתון מאגעבלאט"שעס

 עתונים ג' עור ויש ; קאסאיקא י"ל וניסויחזקאל
 סאפיר'טמיין, יעקב ע"י זשורנאל" "מארגעןיומיים:

 קאהא;. ע"י "פארווערמס" מילער, ע"י"11אהרהיימ"
 קוראים. מיליון רבע בערך יש ביחד עתוניםלארבעה
 יטנים איזה "העברי" השבועון הו"ל ראזענצווייננרשון
 "הדגורה" הירחון להוציא החל 1911 וב,טנתונפסק,
 וסמירא. דבדיחותא ולמלי היפה לספרותהמוקדש
 בשם השבועון להו"ל ברייגין ראובן התחיל השנהבאותה

 ם. תוני ע עיע"הדרור"
 1879 בשנת הכולל[ הרג ומניית הקהלות]אגודת

 הקוניט לעשות (עדתודוקסיות קהלות איזההתאחדו
 נויארק לעיד כולל רב מנוי ע"י הדת ולחזקבקהלות
 הברית. ארצות כל על פרהטה תהיה מצודתואשר
 אך בקעניגסבערג מלבי"ם הרב על עיניהם אזוישימו
 הדבר מטתקע וכה הזאת, המשרה עליו לקבל מנעהוא
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 אורתורוקסיות". קהלות "אנודת יטיסדו 6אא1 שנתעד
 אנרות ערכו א'ט יוסף אברהם ר' הרב שסתואחרי

 הלל ר. בקאוונא, אלחנן יצהק ר. האלה:להרבנים
 יעקב ר' בלאדז, מייזל חיים אליה ר' בסובלק,ל.פי?יץ
 ר' בברלין' הילדעסהיימער עזריאל ר' בווילנא. מו"ציוזמא

 בבריסק, בער יוסף ר' בקראמיננע, לעווינזאהןאליהו
 כולם וכמעמ במאסקוי. רב אז שהיה ברל.ן הייםור'

 להם ולבחור הדרך להם להורות בבק'?ה אהדבסננון
 תעורתו אשר לנאון, ומפורסם בתורה מצוי; 'טיהיהרב

 לבות את ויאחד העם, מדרך המכיטול'מ להריםתהיה
 דבר וכל היטוהמים על ולהשניח ה', לעבודת יאחב

 הרב שכר לתת התחייבו והקהלות וכו'.'טכקרויטה
 כוונת הכנסות. מלבד ל.טנה רולאר אלפיםיסל':ת
 בבחירת עצה פיהם את ליטאול מכופלת ה-תההסכתב
 לקבל מהם אחר יאות שאם להם לרמוז ונם הכוללהרב
 אמנם סהאנודה. רצון יפיק הזאת המיטרה עצמועל

 הדעת ישוב י:דר:1 ויש לשוב, מהרו לאהרבנים
 ובמכתבו הרסז הכיר יוזפא יעקב ר. אבלומהי:וח.
 לכבודכם להשיב סה אדע לא אמר... תרמ"זטיטגת
 שהתבוננתי ואחר זה... או זה בשם 'טאלתםמרם

 תבונת על וסמכתי וקצרתי מכתבי בדברי חפץתמצאו
 מכתב נתקבל ליפשיץ הלל ר, מהרב נם וכו'.לבבכם
 סמעם אותו לבחור נוטים היו האנודה ומנהליכזה,
 ויודע אחרים במדעים נם מלומד לאיש מפורסםשהיה
 האורתודוקסית דת את לפאר בחפצם אשכנזית,שפת
 בדעת כי אליו ויכתבו העם. פני על לכבוד אותהולתת
 כבר האנודה וכי בנויארק, הכולל לרב למנותוהקהל
 הקהלות ובין )ץ18ץ018( סהמכהטלה ע"ז הרשיוןהשינה

 ילידי מהם ומעמ רו"פ ילידי רובם הםהנאחדות
 אלה נם נמצאו הקהלות בין אמנם ואיטכנז.אוננריא
 )בנו ממימוי ראבינאוויץ הירש צבי ר' את לבחורשרצו
 שיש הרבנים שמעו וכאשר אלחנן(, יצחק ר' הרבשל

 הזאת ומסיבה נבולו, מלהסינ כלם סנעו למנותותקוה
 כי ויען הרבנות. עליו לקבל ליפשיץ הרב נם רצהלא
 לא אחר ורב ראב.נאוויץ להרב הוצנדו המנהליםרוב
 הרב את הפעם עוד לבקש מוכרחים היו לבחור,יכלו
 והוא הכולל, הרב משרת עליו לקבל יוזפא יעקבר'

 סשש פחות לא על רבנות כתב ובקש מיר. קבלתושלח
 ובאספה נסיעתו. במרם הנון סך לו ולתתשנים,
 יוזפא הרב נתמנה 1887 דעצ' 7 ביום שהיתההכללית
 הסך דבר על נשאל וכאשר בנויארק. הכולללרב
 לשלם רו"כ אלפים חמשת לו נצרך כי ענהההנון

 אספו הקהלות כהטם. יסע במרם בווילנאחובות.1
 עוד ויבקיט בזה די היה לא אך לו, ושלחו הסךמחצית
 לתקיתם, נואיט אמרו האנורה מנהלי רו"כ. אלפיםחסשת
 אלפ.ם חטשת הסך ושלח שאק צבי מר לעזרתם בא5ולי
 פסח של הראשון החנ בסוצאי הכב5 ע"י בעצסורו"כ

 לחוף הרב הניע ההיא בשנה חען ע"ש 1' וביוםתדכד'ח.
 וב!טבת נדול. בכבוד הקהלות ראשי ויסבלוהונויארק,

 היה והבית הנרול המדרש בבית סדברותיו נשאקמו
 הראשונה. ררשתו לשמוע שבאו האנ.טים אלפי סהכילר
 אש וכבתה המהומה שבתה נחה לאמ לאמ,ך

 לחסו טתחלה אשר העם והסון להרב,התלהבות
 מפיו, דבר 51'טמוע הרב פני את לראות נפשותסכנות
 לזרא. להם היו ודבריו אח"כ' לראותו נפשםצה
 רצו הפיק לא הרב כי אחת, ברבר: סבותטתי

 לדבר בפיו כחו אק כי המשכילים,;אורתודוקסים
 לב לו חסר נם ההמון, לפני וברורה צחה;שפה
 בעצתם. ולנהנם הקהלות אנודת ברסן להזקומיץ
 להם 'טהיה לפניו שהיו הרבנים ננרו התקומטושנית,
 מזה אשר השחימה והשנחת כשרות בעניני;זקה

 המהפכים כעניים עצמם את וחשבו מצויה,ןרנסתם
 זולת כלום. הועילו לא הרב תקנות כל ובאמת:חררה.
 או )8תש81( שלמים להם לתת בי?ר למוכרי,תקנה
 תחת עוסרים הם כי שלהם באיטלז לתלות;ודעות
 העופות רנלי את קיטרו במחון וליתר הרב,;שנחת

 יום רי12ם החותם ועל בדיל וחותם בחומ"טחומות
 לשחימתו. "עובר" הבשר ימכרו לא למעןקשחימה

 הוכרח שאק ומר מכספה, האנוףה שלמה ההוצאותכל
 האנודה. לאוצר דולאר אלפים חכהטת עוד!הוסיף
 ממון עסק הוא כ. הרב מתננדי החליטו זאת'בכל

 דבדילא" ה,,נויטפנקא על סרה ויצעקו האנודה,!מנהלי
 הפיחו ובפרמ השחימה. על שהעמיסו הטכסא,על
 ממשסרתם, הכולל הרב ':העביר השוחמים מחלוקתשש
 בשר מוכרים והיו שהכשירום אחרים רבנים מצאו'הם
 מהרבנים ויש האנודה. וחותם סימן ומבלי הוףעהמבלי
 ר' הרב כמו הכולל, רב בשם נ"כ עצסם אתטכנו
 שמו חתם משערפץ הרב בשם הנודע סינעל'הושע
 והרב פולין", אנשי הקהלות לאנודת הכולל "רבכתור
 הכולל "הרב חותם היה 11ידערע11יץ יעקב חייםרי

 תרם"ב. בשנת ואנחה בינון מת הכולל הרבראמריקא".
 יעקב. )יוזפא(, יוסףע"ע

 יטיהיה רב למצוא מאד קשה באמת]הרבנים[
 השונות הקהלות לכל היינו הכולל, רב להיותמוכשר
 בהן שיש הארצות מכל יבואו חבריהן אשרבנויארק
 מגליציא( )רובם אוסמריא מרוסיא, ובפרמ מאחב"יי'12ב

 יש אחת חברה ורק ותורקיא. רוסניא,אוננריא'
 י':ראלא "ערת והיא הארצות מכל היהודים אתהכוללת
 כבר 1902 בשנת הוסדה מעת קצר זמן במשךאשר
 סשלמים החברים אלפים. לשבעת חבריה סספ-עלה
 בקור היא החברה והתחייבות לשנה, דולאר שלשהרק

 החברה ביתם. ולבני להחברים הקבורה וצרכי קרקעחולים
 העיר ולכל לעצסם כולל רב לסנות החלימההזאת
 ר51אר אלפים חסשת וכהטכורתו שנים שש משךעל

 הצד, מן הכנסה שום יקבל שלא בתנאי אךלשנה,
 הרב את החברה סנהלי ויבחרו בחנם. איש לכלויורה
 בהוראדנא ור,~ם סו"צ שהיה סרנליות טוב נבריא5ר'
 הוא בבוסמון, הכ~5 לרב נבהי 1907 ובשנת שנהכ"ז
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 הזה הרב עת"ר(. )ירהטלם עה"ת נבריאל תורתחבר
 שלא כדי אך נדול, בכבוד תרע"ב ת'טרי בחרטנתקבל
 עצמו את יכנה לא האחרים הרבנים בין קנאהלהמיל
 להושיב בדעתו ישראל. לערת רב רק הכולל רבבתואד
 היהדות להחזקת נכונים תקונים ולעשות קבועב"ד

 הלל דר' הם הטצוינים האחרים הרבנים ביןבנץארק.
 שנוסדה אוננריא אנ'טי ציק אוהב לקהלת הרבקליין
 נארפאלק ברחוב נדול ביהכ"נ לה ויש 1872בשנת

 אלחנן שלום ר' 116; ברחוב העיר בטעלהוביהכ"נ
 זבולק משה ר' ; )הנ"ל( הנרול הטדרש מבית הרביפה

 שהוא 85 ברהוב ישורון עית קהל בקהלת רבמרנליות
 הרבנים בין בנויארק. עשירה היותר אורתודוקסיתקהלה

 בפרמ נחיסב אננלית בלשון הממיפיםהאורתודוקסים
 ישראל שארית לקהלת הרב מינריס צבי פירייראדר'

 וספואר חד,ט ביהכ"נ בנו אשר )הנ"ל(לפורטוניזים
 הרב רראכסאן ברנרר דר' העיר; במערב 70ברחוב
 דר' העיר; במזרח 67 ברהוב אפרים זכרוןלקהלת
 ברחוב ישורון בני לקהקת הטטיף מאנניס ליביהודה
 קונסרבטיבי, לדרך הזאת הקהלה את ההזיר והוא65,

 עמנואל לקהלת עחר ממיף בתיר טמיטמרתווהתפמר
 הקיצונית הריפורם הדרך בעיניו ישרה ישלאמפני
 1910 טאי 23 ביום הבמה על ובררשתו שם.שנהגו
 היא עמנואל קהלת הדרך. זו לא כי במומבי להםהורה
 וסהיר הברית בארצות ריפורם קהלות בין עיטירההיותר
 עולה 43 ורחוב החמישית בא11נ1 לבר והקרקעותההיכל
 דולאר. מיליו; טשליטהיותר

 היהודים הפועלים המ;שה[ חרשת ובהי]הפו;לים
 לה נדולות ועהירות נכברה טפלנה הםבאמריקא
 ילירי הם מהפועלים רבעים שליטה יקראל.בתולרות
 ררך הבאים הנרים ב'ן מלאכות. בכל ועוסקיןרו"פ.
 וביניהם יהורים, 60,764 ה'1 ו(190 ב,טנת נויארקחוף
 במכונה, תומרים 10(13 יום, 'טכירי 5185 חייט'ם.7031
 ומושכים מזנניים 4,(8 מ'טרתים, 1134 רצענים,1618

 עושים 429 בורסקים, 539 בשרה, מועלים 533בששר,
 חורשי 318 אורנים, 335 פחים, ורקועי עומרתכלי

 טלאכת עושים 1נ2 מאבאק, נולטי עושים 269ברזל,
 עושים 118 )מזהיבים(, עדיים עיי בעלי 194'טעונים,
 מאלה רב טספר ונם ובונים. חרשים 114 ורסן,מתנ
 פה. ואוטנים פועלים נעיטו מלאכה בעלי היושלא

 של המע'טה לחרושת הראשה אכן את הניחוהתופרים
 במסהר נדול מקצוע הוא איטר וניטים אנשיםבנרי

 ולנדולה לעושר עלו והמספרים המחם בעליהארץ.
 'טאר אשר החיים העליונה. עד התחתוגהטמדרנה

 על לפקיר או )ץשתשן8שם( אמן לצייר נעשה לורוח
 בנרים ועהשה אטנה לבעל נעשה ואח"כהפועלים,
 הניע אשר עד לסוחר ואח"כ )ץ0(80ץ(ת00(בקבלנות
 לראות הוא נפרץ לא וחזון מעשה. חהטת בעללמעלת
 _,.(._.( לסוחר מעטות בשנים שנעשה במכונה תופר שהיהמי

_._ 
 -.י- י_,.,-

 תי1י4יח חייח (יחה "יייה

 המעישה חרשת בתי טחיר עלה 15(19 בשנת כינחשב
 ומזה רולאר טיליון 1526 לסכום בנויארקוהמסחר
 ממאה אחוז 90 ויותרטן סיל-ון, 305 לבר הבנדיםמחיר
 עבודה או טסחר שום אין וכסעם היהודימ. ביייהם

 במעם. או ברב היהורים בו ישתתפו לא אשרופעולה
 והאוטנים הפועל'ם אנודת בנויארק נוסרה 1889בשנת

 04(1ת11 ביטם הטע'טה חרשת בבתי העובריםהיהודים
 באראנדעס. ויוסף הילקוויט טאריס ע"י ~ישץ81185שם8זש
 הזסן ובסיטך 1970(2 עלה 5,(ע1 ביטנת החבריםמספר
 החברה מנהלי אך אלף. חמ.שים ער מספרם הניעכבר
 1באראנדעס עצסם, מובת רק וררישו כראוי התנהנולא

 השביתה מחברתם. תצאת טמיטטרתו להתפטרהוכיח
 וסזה הטנהלים בידי זיין כלי הם )188"(8(מעב41ה
 כסומא אחריהם הולכים והפועלים טצויה,פרנסתם
 'טי'ט בין ממלאכתם לשבות להם ושוטעיםבארובה,

 וטענה. סיכה שום להם ואין בין לזה סיבהלהם
 בחברתם 'טאינו מי את ל;כב הזכות להם איןובפרמ
 לא הזה התוקף להם ינתן ואם מלאכתם.מלעשות
 עבודה, לטצוא אחריהם הבאים להנרים אפישריהיה
 הטע'שה. חריטת בעל מנזרת הפועלים נזרת קיטהויהיה
 ימצאו אך אם היא טובה עצמה מצר האגודהאמנם
 יהיו ולא ה[ועלים מובת רק יררשו אשר מנהליםבה

 הפועלים כי לקוות וייט החדשים. הנרים ננרעריצים
 ואינם הם חפשים אניטים כי ילטדו בפה "טתקעואיטר

 יזכרו זכיותיהם על יטיעמרו וליטעה למנהליהם,אסורים
 תנועת מחכרתם. שאינם נילם לבני נם זכיות ישכי

 1881 .טל הפרעות מ'שנות החלה מרוסיאהפועלים
 עבורה למצוא האלה להפועלים דיה קשה אבלואילך.
 היהודים הררך. לפניהם לפנות אחיהם הקדימולולי

 רוכלים כלם כמעמ היו לנויארק שבאוהראשונים
 לאט ולאט קטנים חפצים לסכור הפתחים עלומחזרים
 וראוי מפורסמים. סוחרים ומהם סוחר למעלתהניעו
 אייזיקס ראובן כטו רו"מ מילידי אחרים נםלהזכיר
 1849 ביטנת לנויארק טסובלק שבאו ישראלואחיו
 בעת הזהב מציאת מקום לקאלפארניא הלבווסיטם
 נרולים 'טסחרים עשו 1868 ובשנה והעשירו.ההיא,
 וקאבי ליאקאהאטא שהובילו )שתן05ץש1( הנפמבשטן
 'טלח סובלק יליד רפאל אברהם פיליפי;. ולאייביאפאן
 ער קמח לטחינת וטכונות לחרישה סכונות 1862בשנת

 כלי הביא משאקי נאררנער נוטה ברוסיא.טאסקווא
 וישלטה 5;(18, ביטנת מטאסקווא תשת(1( )8שא88ץ0פשהן

 ביטנת נאוונאראר מניזני עורות-שער הביאז'לבערשמיין
 ואיזה טאלאסקא, האלה העורות הביא ואח"כ1967'
 מ118818ג. ץמק ות8ק=0ם בחברת השתתפויהודים
 והקנין המסחר עבורת טפרי סיטפיעה נויארקהעיר
 החלק ולכה"פ נכריות, ולארצות הברית ארצות ערילכל

 הארירים ססהר בתי בין היהורים. ביד הואהרביעית
 בטחלקות הדרויטים החפצים כל שם שנסצאובנויארק

אוייי-
א יא*49* *מפחץ*י=ח=וז, וספיח,פ 4 י 4  * 9  

 ,טע ןומ כ:למ כמעט ( (ג81געו81קש )88ץ0(8 שונ;,ג פועלים. מאות לכמה עבודה הנות חרשת ביה בוצלנדול ..*(
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 שמעק, אלסטאן, נרינהוט, סיגע~קופער, כסוהיהורים,
 הם אלה כל כי להעיר ויש ניטבעל. )11807ן,.:מרויס
 אחדיהם שבאו רוסיא לילידי כי אשכנזים,יהורים
 שנתחלק המסחר )8781081( בסרר היריעות חסרימהיו

 בנונע אבל מסוימת, שיטה ע"פ שונותלמחלקות
 וביתר האשכנזים. כמו הרוסים יצטיינולמאנופקמור

 אחיהם להם קרמו לא אשר הברית ארצותערי
 בתי להם שיש דוסים יהודים גם נמצאוהאשכנזים'

 גם עוסקים רבים יהורים כאלה. למהלקותססחר
 רב. בערטר שנתעשרו וטהם בתים, ובנין קרקעותבעסק

 לנויארק שנספחו המקומות בין בנויארק[]דפרי-ים
 לנהר מעבר )צת0ז8( בראנקס החלק נחשב הזטןבכדטך

 נעשה האהרונות ובשנים סערבית, נצךהארלעם
 מעבר )תצ8:0011( ברוקלין ועיר יהורים. של נדוללמרכז
 וחלק לשנים לפנים נתחלקה ברוקלין המזרחי.לנהר
 היהורים נרים היו הזה בחלק וויליאמסבורנ, נקראה'טני

 לבוא והוכרחו ביהכ"נ שם היה לא אךבראשונה.
 משם ויצאת שבת בערב טמכיריהם קאהרלנויארק
 את אנשים ט,'1 שם יסרו 1850 ב.:נת .::ה.בטוצאי
 אשר ער להתפלל. מקום להם ושכרו אלה.ם ביתהכהיה
 ביטנת קיפ. ברחוב ביהכ"נ להם לבנות כטף דיטצאו
 יצאו והאורתורוקסים ריפורם לרת לנטות התח.לו71"1
 יש וכעת אחים. אהבת ביטם אחרת קהקה ו'סדוט':ם
 כאשר 1886 בשנת קהלות. כחטשים יוהר 'טםנם

 התחילו ורומניא, גליציא מרו"פ הבא.ם הנריםנתרבו
 בראנסוויל בחלק בברוקלין קרקעות לקנית טהםאיזה

 ושלשה בתים כטאתים שם נבנו שנים יטלשוב:ע:ך
 והשכלה למור בית שם בנו בשנח1895 כגס.וה.בהי

 יטל הבית כעין וואטקין בסקצוע כ:ו פיטקיןברחוב
 בחלק ברארוויי. איסמ ברחוב בנויארקהשכלה

 מפני אומנות, ובעלי פועלים לרוב ינירובראנסוויל
 לעבודתם. לגויארק יום בכל ויסעו הרירות, '2כרמיעוט
 ויש יהורים. וכולם אלף כחכהטים שם התושביםמספר
 ויבחרו לעצמם. וצרקה חסר ובתי כנסיות כהילהם

 המקום הוא מקומם. לטכהטלת ופקירים רא'2יםסקרבם
 יהורים של גרול קבוין שם שיש באמריקאהמיוחר
 משלהם. ומנהיגיםלבדם

 העיד מלבר נויארק המחוז בערי נו'ארק[]מחון
 יהורים. אלף מאות שמונה לערך נטצאוהראשה
 במקומות קבוצים ויש ועיר עיר בכל נמצאואחרים
 מוינם איילאנר, לאנג איילאנר. סטאסעןהאלה:
 אלמירא וסראי. )ע"ע( י נ לבא א יאנקערס,מערנאן,

 יסרו 1860 ובשנת 1851 בשנת הת"טבו שם)8"תזן"(.
 בחיד היה רארין מ' אראלף רר' ישראל, בניחברת
 יסדו האורתורוקסים 1885. בשנת מטיף בתורהקהלה
 אמשמררם, בערי גם 1888. בשנת הרת שוטדיחברת

 נלענפאלס, גלאווערסחיל, בינגהמטון. )ע"ע(, א ל פ 1ב
 ופיקסיל, נובורג סארימוין, הארסאן,האווערסטראה,
 מאדחיש.ו"חף סס:~נ:~סמארי סיראקיוז,ניאגרא-פאלס'

 הק"ן מקומות הזה בסחת ויש )ע"ע(. םר םשעסרא
 ע"ע וסאנערסוויל. ספדיננ-וואלי ובערי סוליוואן,בפלך

 הברית. ארצ1תאםריקאן
 )שם( לחדשים המודיע ן וי,,ב י"א חונרות א' שנה)נויארק(. המערבי נר בהמאסף איי~ענוטייןביבלייגרפיא:

 -611צנ1 ן 8--1846 בשנות יודענטומס דעס צייטונגמיינ; אללג;- בעתון לילי;געהאל, דר' 89ן 61, 81, צד1901
 10%8(5פ .!עג .פ61ג .(518 ען*80 ;5%(4עש!ה1נ
 ג18"1שע ת!(8'1 004ץנ ; .ג .ע1 .צו.259-291

א.
 מוסצה ; הכנה ע, :3רלו4
 בררך בכה"ק שנכתבה נו"ן אות : הפו:הנדן

 ריטומ במסורה [. ט ]כזה לממה מלמעלההפוכה,
 שתים והן הפוכה, נו"ן בהן ראית פסוקיםתשעה
 יאמר ובנוחה ובסוף הארון, בנסוע ויהי לפניבתורה:
 ק"ו בפ' בתהלים פסוקים ויטבעה ל"1(, ל"ה, י')בטרבר
 מעיטי ראו המה באניות, הים יוררי הפסוקים:לפני
 וינועו יחוגו ,טמים. יעלה סערה, רוח ויעמר ויאמרה',

 )פסוקים נריבים על בוז שפך ה', אל ויצעקומטכור,
 כנסת אנשי וסיעתו עזרא היה ספק בלתיכ"ז-כ.'ח(.
 בעלי כי בכה"ק, ההפוכה נו"ן את שרשטוהגרולה
 ומוסכם, קרום ענין על כמו ארותה מדבריםהתלמור
 התלמור חכמי ער עזרא מימות גרול ארם לרואין
 אשר בכה"ק קל שנוי אפילו לעשות לבו יערבאיטר
 התלמור חכמי אסנם ישראל. תפוצות בכליקובל
 נאטר: )פ"1( סופרים בטס' האחרונים.המסורה מבעלי הוא הפוכה נו"ן והכנוי לבר "סימן" בשםיכנוה

 בפהיחה הגר"א( נרסת )כן סימן לעשות צריך"הכותב
 הפוכה. נו"ן כצורת רק ממש הפוכה נר,ןאיננה כי ונראה ומלסמה". מלסעלה הארת בגסוע ויהישל

 תי"ם בשנת הנרפס תורה אוד מספר הלקומיםבספר
 ה;נא בעיד שנרפס יעקב נחלת קיצור בספרומובא
 שהפכו שמלבר הנו"ן, בכתיבת סעו סופדיםהרבה כי המחבר כתב הארק, בנסוע "ויהי : נאמר תע"חבשנת
 ורגליה לטטה ראשה הנו"ן את הפכו לאחורהפנים
 טעולם, ארם רעת על עלה לא וזה , ס כזהלמעלה
 הספררים ספרי בכל וכמעמ וכו'. כן לעשות נכוןולא

 לאחור, רגליה ומהפכין שהיא כמו הנו"ן פניסניחין
 כארם ז"ל, מריקנט הר"ם שכתב הצורה היאוזאת
 הפוכות ורגליו כסררן וגופו שפניו ברכיו עלהכורע
 אחד ססורה בעל ולדעת הפסוקים. לאחר או לפניהיא לפנינו שהיא כמו כי הנו"ן, של סקומה לעניןחלוקים יש גם מעולם". אשר הסופרים בידי ובא מכדטמשזה ומנהג הה4יל כהשחבש לא לבד הנר,ן רגל רקלאחוד שהופך מי כרהו , ן כזה לאחור הנר,ן להפוךהיא האפתית הנו"ן שצורת ומסקנתו וכו'. : כזהלאחור
 )פ' עה"ת בפירהשו היידענהיים וואלף ר' שטביאבכ"י

 שתים , ס 1ה כגון לאחור ונכתבות סנתדות נוני"ן פארסשעססר,קענעקכוארי, ס' "אילין והל: בעצמן, במים הוא הנו"ןבהעלותך(
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 בתהלים ושבע יאטר, 1בס1ה1 בססוע בהעלותךבפרשה
 ברעה ספשם בטצולה, ספלאותיו באסיות, הים יורדיק"ז

 וטחם סדיבים, על בוז שפך כשכור, ויסועו יחנותתמננ,
 ארמע. לבני 1(פלאותיו חפצם, טחחאל

 להפוכת והמעם הסבה הטוכה[ לנו"ן]טעם
 אותה 1ה1'טבים החדשים החוקרים מכל נעלמההנו"ן
 הקדמונים כה"ק מפרשי ונם בכך, מה של3רבר
 הנותן האברבנאל מלבד בשתיקה, עליהיעברו
 הארק נסע פעמים ששתי "לפי בנסוע ויהי בפ'מעם
 להכניסם היררן בהעברת הטסעות בסוף העםלפני
 בתחלה אחת נסיעה מלשון נרן הסימנין היו לכןלארץ
 הססעות בסוף ואחרת הזה, הראשון למסערומזת

 נוסע ה' ברית ארון היה בשניהם כי לארץ,בהכניסם
 סה ועל בתהלים הנוני"ן ענין מה לפ"ז אבללפניהמע.

 הלומ פני את גלו חז"ל אמנם ? שם הנוני"ן שבעירסזו
 להבין. וקלים פ'טוטים ברברים ההפוכין הנוני"ןמסוד
 הקב.'ה לה עשה בנסוע( )ויהי זו פרשה : בברייתאואמרו

 זה שאין לך לוטר ומלמטה טלטעלהסיסנעת
 מפר אלא היא, השם מן לא אומר רבימקומה.
 דאמר הא אזלא כטאן עצטה בפר הוא חשובשספר

 אלו שבעה, עסוריה חצבה יונתן א"ר ב"נ שטואלר'
 עליה דפלינ תנא מאן כרבי. כמאן תורה, ספרישבעה
 זו פריטה עתידה אוטר רשב.'נ דתניא הוא, גרשב.

 כעה לסה במקומה, ותכתב סכאןשתיעקר
 לפורענעת ראשונה פורענעת בק להפסיק כריכאן

 כסתאוננים, העם ויהי היא מאי שניה פירעניותשניה,
 חנינא בר חייא וא"ר ה', מהר ויסעו ראשונהפורעניות
 רש".(. הספר, מבית הבורח ,כתיטק ה' מאחרי'טסרו
 קט"ז(. : '1 קם )שבת ברגלים אשי רב אטר ? מקומההיכן
 האלה שהפסוק.ם בידיהם קבלה שהיתה משסעמזה

 נוסחאות ע"פ אוהם רשסו כנה"ג ואנשי הםטיותרים
 )ע"ע(. וכתיב בקרי כטו לפניהם שהיואחרות
 ובנוחו בנסוע ויהי של הפסוקים סננון כי נראהובאמת
 מזמורי ללשון יותר 12.1ה הפסוקים מ-תר שונה הואיאסר
 בטני"ן אותם ססנו ולכן מקומה, כאן ואיןתהלים.
 מוסנר למאמר הסיטן כמו הם האלה והנוני"ןהפוכי;.
 הפסוקים על [. ] כזה נוסף מאמר או ( )כזה

 עוה חז"ל: אסרו הפוכה נו"ן עליהם אשרבתהלים
 לך לוסר יטבתורה, ורקין כאכין ס.ממותלהם
 אץ דץ גזר לאחר צעקו נענק, דץ נזר קודםצעקו
 לרחבה באין ורקץ "אכץ ופירש"י י"ז:(. )ר"הנענק
 לך לוטר צוענטץ, יטהן ודקין כאכע הדיבור אתלמעם
 עציאם להם בצר ה, אל שיצעקו 'טעה בכללא

 הקיטה וע"ז דץע, מי קודם צעקו אם אלאכממצוקותיהם
 הולכי נבי נףניה לעיל פריטתא "דבהאייאטהריט"א,
 נעשה לא אמאי ה, אל ויצעקו נמי כתיבמדבריות

 אמנם וכו'. ברבים" כתיב דהאי וי"ל סימניות?ונהם
 ין ק ר 1 ן י כ א כ סיפניות להם עשה חו"ל שאמרוטה

 מיותרים שהם ור"ל מספקת תשובה ההש'סבתורה

 הוא לך לוסר אח"כ יסכתוב ומה המוסנר. כמאמרונחשבו
 הטסומנים הפסוקים של הלשון סננון ובאמת אחר.דרוש
 מקומה ואולי הזאת, בפר,טה הפסוקים יתר מסננוןשונה

 שם ונו' נדול הים זה וט' נפיטי ברכי של ק"דבפרשה
 ונו'. באניות הים יורדי צ"ל ואח"כ ונו' יהלכוןאניות
 ס' כלשון שסגנונו נדיבים על בוז שופך הפסוקובפרמ
 הפסקים את סהפרשה נסיר אם אסנםאיוב.

 ובכהטקל הסדר בתכל.ת ערוכה היא כי נראההמסומנים
 שאמרו כמו הודאה. מיני ארבעה ע"פ וסיוסדתהשיר
 הולכי הים, יורדי להודות: צריכין ארבעהחז"ל:

 הבךט שהיה ומי ונתרפא, חולה שהיה ומיסדבריות,
 אם הזה דרך ועל נ"ד:( )ברכות ויצא האסוריםבבית
 לארבעה יפרד הטסומנים הפסוקים מהטזמורנסיר

 ישראל יציאת א'( : ופרמ כלל ע"פ נערך והואחלקים,
 במדבר, הליכתם נ'( הירדן, את עברם ב'(ממצרים,

 לארץ בשלום ויבואו לשובע מן להם ירר וברעבםד'(
 רשומים מתחלה מוב. כי לה' הודו כולם ועלאחוזתם,

 "יאמרו א'( כלל: בררך להודות שצריכין רבריםד'
 שיצא חבוש והוא צרע, מיד נאלם אשר ה'נאולי
 סוף, הים בתוך ביבשה עברו כי ממש ים ונםוסיסע טצפון ונו' קבצם "וטארצות ב'( האסורים;מבית
 הולכי זהו וט', במדבר" "תעו ג'( ; הים עובריוזהו

 תתעמף" בהם נפשם צסאים נם "רעבים ד'(טדבריות,
 יודו ונו' ה' אל "ויצעקו כלם ועל ונתרפא. הולהזהו

 א'( : דברים הארבעה ומפרט חתר אח"כ ונו'.לה'ע
 א5 ויצעקו וט' וברזל עני אסירי וצלמות חשך"יהטבי

 אסורים; בבית חבוש זהו ונו', חסדוע לה' יודו 1נ1,ה'
 ונו' 1-זעקו וט' מות שערי עד ויניעו 1ג1' אויליםב'(
 "יקים נ(, ונתרפא; חולה זהו וט' חסדוע לה'יודו

 וינחם ישתוקו כי וייטטחו גליהם ויחשו לדממהסערה
 "ישם ד'( ; הים עוברי וזהו ונו', לה'ה יודו חפצםלמחוז
 זהו ונו', מים" לאנם מדבי י.טם ומ' למדברנהרות
 ססומנת האחרון ויצעקו שמלת ומפני מדבר.הולכי
 שמועי5 דין נזר קודם כאן ררוטו לכן כחסרה, היאוהרי
 ותפלה צעקה עוד מועיל שאין דין נזר אחר וכאןצעקה
 ע"ע ממצוקה. ולההניא להושיע יכול בעצסו ה'ורק
 ת. 1 ד 1 קנ

 חוברת א' שנה המערבי בנר הכותב, :ביבליונרפיא
 1896. נויארקד'.

א.
 ממקומו, העתקה ענין נוסחאות(: )נוסחא,נוסח
 מאה5 ויכחך כ"ה(, מ"1 )משלי ה' יסח גאים ביתכמו

 )עורא ביתה מן אע יתנסח ובארמית ז'(, נ"ב)תהלים
 הערוך ובעל לספר, מספר להעתקה ונתיחד י"א(.1'

 שכותבין לספר קורין הכי משום יאמר רד()בערך
 ממבע הוא התפלה נוסח נוסחא. אחר לספרמסנו
 מפאת ספרד. ונוסח אשכנז נוסח רש תפלה,של

 סופרימ ע"י התלמוד וספרי המשניות שלההעתקות
 חיים עץ בעל שונות. נוסחאות לפעמים נסצאושונים
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 היה רב' יאמר: ג'ן כלל הטישנה בדרכי)בהקרטתו
 כליסונם עליהם מעידים י:היי חכמים מפ' בכדשניותשונה
 חלוף איזה התנאים מפ' כ'ט.2מע ולכך שנוי, ביימכדט
 הנוסחא מפנים הנוסחאות, 'טת' כתכ בנוסחאסמ':
 כי אחרינא. נוסחא ומבחין עיניו לגגד נכונההיותר
 הנוסחא היא כן ויאטר תלמיד או חכם יבא 'טאםהיכי
 שקורין ייט ושמעת. ראית פלונית כנוסהא לו יאטרוי2לי

 הקריאה, אופן הוא גירסא לשון וכאטת גירסא,לנוסחא
 פומ'ה פסיק לא כ'א.(, ,ב"ב ודייק גריס חדכמו

 היה נוסחא במקום ג-רסא הל'שון ל':(. ,יטבתמנירסא
 י'ט לפעטים ואמרו התוספות. ובעלי י רש בפימורגל

 לתלטוד שלנו תלמוד בין הם'טנה בגרסתמחלוקת
 פסולה חליצתה גרסינן '2לנו תלסוד דבגרסתירושלט',
 כ"ב: בכורות )תוס' משרה הליצתה נרסינןובירויטלסי

 לגמרא מספקא יטצ'מ(. ואות ק.ך אות הלכותנופי
 אומסות עידיהן. או א-ד'הן כעי"ן או 'ף באל גרסינןאי
 למהר"י הגמרא ,כללי טאברי; או מעבר.ן עומסות,או

 לפעטים ק"א.(. דף יבין'טמועה עולם הל'כות עלקארו
 ובספר אהה גירסא תופס המיטנה בפירושהרמנ"ם

 דף א.'ח  הגרולה  ,כנסת וכו' אחרת ג'רסא החזקההיד
 הפוסקים(. בדרכי בכללים כ"ז אות נ' עסודקס"א
 ס. י ו נ '2ע.'ע

 ט.ב.
 נצרוה ע' : הצלבנומעי
 יצא נסע לסקום, ממקום והעכר העתק :נוסעים
 אבות מורשת היא הנסיעה י'(, ד' ,ירמיהממלומו
 יכלו הרכות הנסיעות י וע ייטראל, בני בתולדותלבנים
 אברהם והורתו. אהד באל הטהורה האטונהלהפ"ן
 אביך וסבית וממולרתך טארצר לך יך : נצטוהאבינו
 הנהר בעבר ארצו את ועזב וגו' אראך אשר הארץאל
 מצריטה. ירר בארץ רעב היה וכאיטר כנען. לארץוהלך
 שבע מבאר יצא יעקב ם. פלשת לארץ הלךיצחק
 למדין. הלך טשה מצרימה. יררו וכניו יעקב ארם.לפק
 וירר לננוה נשלח ויונה נוסעים היו הנב-אים כלנם

 בר יטמואל רב ה.. מאת לברוח לתרקיש מיפובספינה
 וכמה בשמו נביא כל הזכיר יעקב ויצא בפי'הפני
 הדרך בהליכת ייש תועלת וכסה טסקומו גלהפעטים
 היהורים האהתן. הדרך עה"ת הראב"ע הקדמת)ועי'
 רבוי ע"י למקום ממקום לנסוע תמיד טוכרחיםהיו

 נמצאו קי.ם היה השני המקד'2 שבית בזמן ונםהנליות,
 התנאים הצפונית. ולאפריקא ולמצרים לבבל .טיררורבים

 עקיבא ר' כמו שונות, לארצות נוסעים היווהאמוראים
 )איי הים לכרכי לאפריקא, לנליא, לערביא,שהלר

 ובטרבר בים נוסע שהיה בב"ת רבה וביחוראננליא(,
 אשמרי(. ע' מלין ערר)עי'

 המעברה היו היהודים הבינים[ בימי~הנוס;יס
 יצחק ר' לאירופא. המזרח ארצות השכלת אתלהעביר
 אל הנדול קארל הטלך במלאכות 797 בשנתנשלח

 ומנחה השויה והביא בבנדאד. אלרשיד הארקהכאליף
 ן' יעקב ני:לח הת.2יע'ת בסאה להמלך.מהכאליף
 טההודוים, תכונה ספרי להביא לציילון מבגדאדמאריק
 עמו והביא להודו הספרדי ייסף נסע הראב'עולדעת

 דער געיטיכמע צור )ווייסענבראן, הערבייםהמספרים
 ד ד ל א יצא 888 ביטנת 74(. צד צ'פפערןיעצמיגען
 ועבר השבמים, עי:רת את לבקש טספרדהדני
 נש~ו העיטירית במאה ואפריקא. אסיאבארצ'ת
 ע"ד ולדרוש לחקור שפרום בן חסדאי ר' ע"י'טלוה.ם
 טאר'ן יעקב ר' היה ה,טליחות ובראש הכוזריםטמלכת
 היו הי-ב במאה כוזרים. ע'ע )ג-מניא(.נימץ

 אלחריזי, יהודה ר' לא"', שהלך הלוי יהודה רהנוסע-ם
 וגם בא"י והיה שונות בארצות שנסע עזראואבן

 ממודילא בנימ-ן ר. הנוסעים מטורסטים ובפרמבאנגליא.
 ושב לבנדאד ונסע 1160 ב'טנת מסרקוסמה.סיצא
 מריגנסבורנ פתחיה ר' וסכוב 1173. ב'2נתלס"רד
 לבגדאד והלך הדרוטית ורוסיא פולין דרך מפראנ,:יצא

 )1188-1171(. וביהם יון איין דרך וחזרויר:'טלם
 ואנגליא מצרפת ת"ה מאות שלש יצאו 1210בשנת
 יהונה; ר' נם מפאריס. יהיאל ור' יעקב ר' ובתוכםלא"י
 בארץ עמו שהלך .2מישון ב"ר שטשון ור' מלונילכהן
 דפליסטיני מסע ,ע-' לירושלם ובאו במדבר ועברוג'טן
 איש יעקב מר' הקכרים וסימני שמ'טון ב"ר שמואלמר'

 בפאריס 0;81ז0ת111 בספרו כרמולי שהו"לפאריזי
 אשתרי ר' לא"י. ובא טארצו הגלה הרמב"ן1841(.
 בשנת צרפת גירוש אחר לא"י מצרים דרך נסעהפרחי
 שיצא הילו יצחק ר' הנוסע היה הי"ד במאה1306.
 בשנת לא"י ובא ספרר ארנון במדינת לאריזומעיר
 בטאה בכ.'י(. עור הוא ירושלם .2בילי ,ספרו1333
 שתי שכתב טברמנורא עבדיה ר' הנוסעים היוהט"ו
 מר, נסיעה מכתב ן 1488-9 ב'טנת ממסעותיואגרות
 כמטנת מויניציא שיצא טוואלמירא מנחם בןמשולם
 ררך לירושלם שהלך מאימליא פירארו אליהו ן1495
 אהבת ס' וכתב ביתו. בני בלוית 1437 בישנתמצרים
 בארץ בירויטלם היהודים ממצב יספר במכתבוציון.
 טשה בני ע"ר ומדבי והודו, בבל )אביסיניא,,חב'2
 הזאת מהמאה שם(. כרמולי )עי' סמבמיון נהרעל
 וטצאו קולוטבום עם שיצאו היהודים גם להזכירראוי
 נרשון ה' היה הם"ז בטאה 1492. בשנת אמריקאאת
 טשום שובו אחרי הצריקים יחוס 'טכתב שקרמילארי

 )1522(. רפ"ב משנת ישראל ארין מסעות יטכתבנעלם ונוסעאחד ראובני. רור ר' 1561(; )טנמובהבא"י
 ויניציא ררך ועבר רפ"א אלול י"ז בספינה יצאהוא
 ר' היה הי"ן בטאה וביירום. צפת דרך לביתו שבהיה רפ"ג שבם ובחצי לצייון והניע ביירומ מריפוליקורפו
 פיריירא: משה 1649. בשנת השבטים עשית שםמצא כי ואמר אמריקא בדרום נסע מומיסינוס דיאנטוניא 1624. בשנת אפריקא באסיא שונות ולארצותלא"י ונסע א"י, נלילות ס' שכתב מפראנ אליעזר ב"רנרשון
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 היי וסתאר בהודו לקוטיטין טהולאנד נסע פאוויאדי
 אחד יעכוט"ל דוד ב"ר שסואל 16871(. שםהיהודים
 1641. בשנת סכוזלאוולא"י נסע בקרים הקראיםמחכמי
 בחשבם 01ש8ש0נ בשם הנהנרים חכמי אותו כנובטעות
 ע,ל י,נוח הידוע ר"ת הוא ובאטת סשפחה שםשהוא

 הלוי אליהו בכ"ר מישה הקראי נם ש'לום.ס'שכבו
 לנורלאנד א' ישראל ננזי 1עי' 1654 בשנת לא"י שםיצא
 המהאר מייקסיירא היה הי"ח בטאה תרכ"1(.ליק

 'טטואל באסריקא; וחלק חינא פיליפין באייטסעותיו
 ס' וחבר 1791 בשנת בברלין חי סטנמובהרוטאנילי

 ומורוקא. אלניר בניברלמר ססעותיו וטתאר בערב,כרטא
 בסאה "שם(. 1785 בשנת אליהו ב"ר בניטיןוהקראי
 אייזיקם ונתנאל לבוכארא, שנסע וואלף יוסף היההי"ם
 כרכים שני ע"ז וכתב ונאמאל לזילאנדשנסע

 טשה 1831-7(. ,לונדון 00ת0טן08ת ת1 (י0אטת20818
 ; ולמצרים לא"י פעטים כמה נסעו לעווי ודר'טונטיפיורי

 לעזרת לסצרים נסעו כרמיה ויצחק סונק שלסהדר'
 יוסף בן י,טראל ר' )1840(. ואלניר בדסשקהיהודים
 הלקי בכל נסע השני בנימין ר' בשם הנודעבניסין
 ישראל טסעי ספרו וכתב אוסטראליא מלבדהארץ

 אונוסם לודווינ דר' 1859(. ליק נארדא;)העתקת
 ירושליטה ספריו וכתב וא"י לטצרים נסעפראנקל
 נאטלאבער ע"י שנעתק ו,,סמצרים" שמעין. ע"ישנעתק
 ערב וארצות לתיטן נסע ספיר יעקב ר' 1862(;)ווין
 ייטראל דר' ספיר(; אבן חלקים )ב' ואוסטראליאוהודו
 להודן נסע רינטאן דר' הפלישים, לראות נסעהלוי

 לקאווקאז הלך משארני יוסף ; שם היהודיםלראות
 יעקב ; 1884( )פטרכורנ המסעות ספר וכתב רוסיאוננב
 וקאווקאז בקרים נסע דיינארד אפרים לא"י; המסעבכרך,
 )ווארשא קרים האי בהצי טסע ספריו וכתב ומצריםוא"י

 אלחנן 1883(; )פרעשנורנ הקדם בארץ ססע1879(,
 בארצות נסע מלונדון אדלר דר' הרב של בנואדלר
 78~0נ. ת1 צת18ן 8טת8[ ספר וכתב במזרהשונות

 פאשא עטין התיכונית, באסיא נסע וואמבריארסיניום
 נסע סלומיש נחום באפריקא, נסעו לוקא א'וליאיז
 היהידים נסעו הצפוני בציר נם אפריקא.בצפון

 הנוסע ענ( ן ר ע פ ל י י ה ואננילו איזראעל,בעססעלם,
 טסעות. ע"ע קצו. לטרומ אח"כ שהניעפירי

 פררם 207; ה" ח"ה9ן האס.ףבוליתרפיא:
 ד' א"י לוח 7כ; היו 66נ ח"א יחשלם לתץ, 128;%

 ,טערא- ציףך גור?אנד; הוצאת א' ישראל גנף143;
 146. ה-אטורגעש.כטע

א.

 י )כר"( קנך

 ע-

 ול כעשרה כצ-ס, בארץ עתקה
 מממס ינ" בישן תקראת ההדשה קאה-הלדתם

)"אקש0ש"
 הקדטט שטה סצ-ת. בלשון סנמ טמלת

 היתיחת ובכתב לאללפמה, הקרש ה-רפמה==לרהק
 טף פעם נקראת בעברית תם טאטפה שטהרשום
 ר' ירחיה י"1 י""מ ו"טטיה נמ 11רוב ה( מ'ו""אע

 ל' יחזקאלמ"ז,
 "נ"

 סף אותה בנה טציים אנדת לפי
 כארבעת סנת פרעה המכונה למצרים הראשתהטלך
 יכנה מאדלכן יפה שהיתה וספני קטה"נ. שנהאלפים
 הר הארץ כל טשוש נוף יפה ציון את נםהטשורר

 על בנויה שהיתה טפני ואפשר נ.(. ט"ח )תהליםציון
 .ד,. לנ,פף צריך אותה המראה כי נוף נקראתנבעה

 ל"ב(. י' )ישעיה ציון בת הר ידו ינופף שכתוב כמועליה,
 נ:ף חרבות הערבים. בכבוש תילה על עודועטדה
 לדעת נילום. לנהר המערב חוף על 1851 בשנתנתנלו
 יעקב עם שבאו בניטין טבני סופים שטיינבערניהו,שע

 למי:פחה יחם שם הוא כ"א( ס"ו )בראשיתמצריטה
 "מופים", שמה על ונקראו טוף בעיר נשתקעוובטסעם
 בם' לא ישראל בני ביחס זכרם עוד בא לאולכן

 478(. האורים )משפט בדה"' ולאבמדבר
 מ.ב.

 רהאד- במהת החוף עיר )יץ0קשו0א(:נופארם
 הטרידה קודם באמריקא. הברית טארצותאיילאנד
 לה אין וכעת מנויארק במסהר נדולה נופארטהיתה
 העיר עם. לעשירי לסעו;-קיץ ונחשבת למסחר יחםשום

 רחבה סבלנות בסים על וויליאטס ראנער ע"ינוסדה
 לנויארק שבאו טהיהודים ורבים דתות בעלילכל

 ונעלה יקר אייש כי כ'שמעם נו-אמשמרדמ(,)לפנים
 בנופארם, להאחז לבוא סהרו המחוז ראיט הואכוויליאמם
 בשנת ייטראל". "יוועת בשם קהלה יסדו 1658ובשנת
 רהאד-איילאנד 'טל הכלל' הסועצה בית הברי ענו1684

 כי ובמוח סמוך לבם "יהא לאטר: היהודיםלבקשת
 טבני שאינם הנרים לנל ישניתנה כסו טובה הננהישינו

 המלך, של בקולוניא לישבה אצלינו הבאיםלאוסתנו
 אזרת זכות אבל המיך". חוקי את שוטרים שהםכ"ז
 שם המועצה ונבחרי שלאחריה, במאה נם יהם ניתןלא

 היהודים ישיב 1761. ביטנת טהיהודים הזה הזכותמנעו
 הודו טאיי 1694 בשנת שבאו יהודים ע"ינתרחב

 יהורים ע)ופארם באו 1760-1740 ביסנותהמערכית.
 רודריגוויס-ריווירא יעקב וביניהם טפורםונאלאנוסים
 לשמן המעשה הריטת בית יסדו אשר לופי'ןואה-ן
 למעלה נופארם טסחר את העלה לופיץ למאור.ונרות
 המדעים מדריט בבית הראש שהיה סט'לם עזרארסה.

 הצמיין אשר אייט נסצא לא "כי יאטר 810"ר0"00110
 מאהרן יותר באטריקא המסחר להרחיב ובחכונחבכבוד
 טיטפחות ארבעים לפרנסת מקור היה הואלופיץ".
 שהבילו אניות והמיטים מאה לו והיה בנויארק.יהודים
 לו היה המרידה וקודם אינדיס. וועסם לאייסחורתו
 הסוחרימ בין נד:לים. דגים לצוד ד:גה אניותשליסים
 ליוואי, משפחות היו ההיא בעת בנופארםהיהידים
 לנופארמ בא 1760 ביטנת ופאלאק. הארט,סיישאס,

 1762 בשנת הקהל. חזן ויהי טדזשאטאיקא מוראיצחק
 עודנו אשר ביהכ"נ, ובנו לשבעים החברים טספרעלה
 אננליא ננד הטרידה שהתפרצה בשעה היום.עומד

 וכל סאות כשלש בביהכ"נ יימוופללים טספן ,,,, ב ,טו, נ, מ שעוי ) נ,ן ,וב ו ( ו ם שע)ו,ו



14ו11ר אברהם ב"ר רפאל שלסה ירר'הטרצי,
 מרדכי היהורים קנו הקברות בית 1175.היהודים

 בית זכר 1677, בשנת פאקיקאי ושטהקאמפאנאל
 נזכרת העיר לאננפעלאו, בשירי נשלא הזההקברות
 שד"ר שם היה כי ואומר סטילם עזרא בזכרונותהרבה
 1772-3, בשנת מפולין רבנים ושני 1759, ביטנתמא,י
 בשם אחד רב הולאנדית. בלשון דרש מהםואחד

 חיים רפאל ור' טירושלם, כהן הרב מאיזסיר,בוסקילא
 בשנת ספרדית בלשון 'טדרש טחברון קאריגאליצחק
 ססילם. יסל ידידו והיה1773'

 לטסחר קץ עשתה הטרידה המר'רה[]ארר
 האננלים ע"י נכבשה העיר כי היהודים, ולהציחתנופארט
 רב חלק אבדו הקולוניססים בצד ':נטווהיהודים
 האננלים. חיל אותם 'טנזלו הספינות ובפרםמרכו':ם
 והחברים לדזשאמאיקא, מיטם נסע הרב נסנרביהכ"נ

 לייסיסטר אל מיטכנם העתיקו לופיץ ובראיטםהנכבדים
 1782. שנת עד שם וייטארו סאסאטיטהעטס,בטחוז
 הסלחמה אחך בססחר. רטה לטדרנה טהם עלי ,:םונם
 על נסבע לופ"1 אהרן אך לנופארט סהם רבים'שבו
 ה"טן. עלמין בבית שם ויקבר ינופארם והוכאדרכו
 נתאספו רהאד-איילאנד סחוז של הכילית המועיבהבעלי
 שעזבוהו הכנסת בבית 1780 בשנת הראיטונהבפעם

 הביהכ"נ נפתח ואח"כ אננליא, כגויט בימיהיהודים
 ערכו 1790 ובשנת לעירם, יטבו א.טר ליהודיםלתפלה

 הארץ לנשיא וברכה 'שלום אנרת נופארט עדתבני
 מנן להם והבסיח תודה להם היטיב והואוואשינגטון
 פיליפם פרירריך בידי הוא טכתבו לאטונתם.וטחסח

 ארצות ".,.אזרהי אוטר: דבריו יתר ביןבנויארק.
 נתנו כי עצטם כח ליישר צריכים באטריקאהברית
 רחבה, כרוח חפשית סהנהנה רוגטא העו)םלכל

 חפשית שהיא , אחרים אותה שילמדו היא י:ראויחהנהנה
 אין כעת איש. לכל אזרח זכות ונותנת אמונהבדעות
 אחת כת בני נותנים היו כאלו מסבלנות. עודמדברים

 להן ראוים שהם סזכיות יהנות אחרת כת לבני ת ו 'ט רה
 סכהטלת כי אנחנו מאדטרים המבעית. הירושהבט':פט
 תעזור ולא הדת שנאת תאשר לא איטר הברית,ארצ:ת
 להיות רק בצלה החוסים מן תבקש אמונה,לרד'פת
 הצורך... עה בכל בידיה ולתסוך ונאטנים סוכיםאזרהים

 יוסיפו הזאת בארץ היושבים אברהם בני כי יתןמי
 אחד וכל האחרים, התיטבים יטל מוב סרציןלהנות
 פחד מבלי בשלוה תאנתו ותחת נפנו החת ישבמהם
 אותנו ויעשה בדרכנו, חשך ולא אוך יפ"ן הרחמןואב
 ידו, וסשלח במלאכתו אהד כל לעולם. סאויסריםכלנו

 החתום ועל בחיים", דרכו ולפי עתו )פי אייטכי
 וואשיננטון,5יאורנ

 טצאו לנופארם השבים היהודים ה.שוב[]ט,ז.ר
 ובפרם אחרות לערים הסבו והקנין המסחר דרכיכי

 הפעם עוד וסנרוהו נהרוקן התפלה כית כי עדנויארק,
 לופ"ן אהר; של אחיו בן לופיץ וכהטה 1791,בשנת
 נופארט את הוא נם עזב ולאחדונה יחידי, שםבשאר

42ישראל

 אשר היהודים אגל 1830ן. בשנת )טת לנויאדקוהלך
 ורבים ממרהק, נם הזאת העיד אחדי נוהים היועזבוה
 בנר אשר הקברות בבית אותם לקבור מוהם קודםצוו

 הניח 1822 בשנת בבוססון שמת סורא אברהםפארט.
 בנופארם. עלטין והבית הכנסת בית לבדק קימתקרן

 סביב אבנים נדר מכספו בנה טנוארלינם טוראיהודה
 שם. אותו שיקברו רצוה 1843, בשנת עלטיןהבית
 בעיר נן ויש סורא", "רחוב טכונה ביהכ"נ שבוהרחוב
 1850 ישנת 0[ט0ש(. )1ז8ע סורא" "פרדסבשם
 המסיף דרקשת לשמוע שבאו ליהודים הכנסת ביתנפתח
 ואז 1888, שנת עד אח"כ ונסגרה ראפאל, ט"ידר'
 בני שם יטלחוהו אשר מינדים א"ם קבוע להזןנסנה
 עלטין ובית כ.הכ"נ בנויארק. ייטראל 'טאריתקהלת

 1880 בשנת הזאת. לעדה כעת יסייכיםבנופארמ
 היו והם בנופארם, הפעם עוד להתישב היהודיםהחלו
 ישראל" "ישועת קהלת להם ויסדו ורו"פ מאשכנזהנרים
 נפשות. כטאתים שם היהודים מספר 1893.בשנת

 ז808,( .8 ,אט8ז81 זשע0זנביבייונרפיא:
 .8!ע~אע,ע .קע ,110 178 7~6(נ 1[0,ר 1899 ; ,שי~1
 .צ294.1

א,
 סוסר עי :נופת

 נצרות ע' :נוצרים
 גדויק ע' : שםנוקב
 ב"ר רפאל שלמה יריריהנויצי,
 בטנסובה נולד ; כה"ק במסורת וטדקדק רב :אברהם

 הוא 1626. שנת אחר שם וטת 1560, שנתבערך
 היתר והשינ דודו, שהיה קזים סשה ר' אצללמד

 לדיין נבחר 1600 שנת בערך 1585, ביטנתהוראה
 טותו. יום עד 'טרת הזאת ובטיטרה בעירו, להרבועוזר

 ולברר להעמיד יסיו כל התאמץ שלמה ירידיהר'
 המדויקות הטסורות ע"פ כה"ק בכל הנכונההקריאה
 וספרי חזיל דברי מביא הוא וכו'. שוניםבספרים

 הססורת, על כחולקים שנראים כסקוטותהטקובלים
 טנחם ר' בבית היה הוא נוסחאות. חלופי בכלוסכריע

 לו שננלו ואחד ספקותיו, סמנו לשאול ו נ א ז נ ו לדי
 כסדד פרץ" "נודד ספרו חבר המסורהתעלומות
 וכולל המסורה, ענינ: כל על ככה"ק והפרשיותהספרים

 נביאים על ואחד מנילות וחכהט עה"ת אחד חלקים,שני
 ר' והדפיסו רבות. שנים בכ"י ונשאר,שפ"ו=1526( שלוכהי שנת השלים ספרו את חסף. וקמץ כפ"תבנ"ד ובללי הסתנ על הטאריך" "מאמר ובסופווכתובים,
 טאות מתשע וךטיסה העדות עם באזילא חייםרפאל
 "מנחת הספד שם וקרא 4=1742(, )מנסובהשנוים
 המחבד הסדמת ראה לא כי ידידיה(, שלמה )ר"תשי"

 בעלים מרעת וישנה פרץיי, "נודר בשם ספרושסדא
 רשם אשד הדברים הספר בתוך שהדפים בזהנם

 בדאשית למשל כמו "פנים", ביבדו בספרוהמחכר



נותר ישראלאדצר43
 מקונ בכל וז"ל: הס' בר~רטית המחבר שנלה מהננד השי"ן" תחת טפחא עם בבית דגש "כראשיתהתורה
 הדבו לכתוב שאין י"ל פנים מלת בנליט'טאכתוב
 במקרא כן יהיה רק לנליט, חט הטקרא בהנהתההוא
 המחבו בדעת שהיה נראה סהקרסתו 1876.בשנת בווי יעלינעק ע"י ושנית 1819 בשנת וולטאדילא ווימא שמואל ע"י נדפסה ההקדטה אחרת. הערהבלי

 בשסו הספר כ"כ. הדיוק בתכלית לא אך נ"ך עלנם כתב הזסן ובמשך הרבה, בזה יגע אשר החומשיםעל היה חבורו עיקר כי נראה גם יה. סקףש בשםכה"ק כלי את לקרוא ואמר לכה"ק מצורף ספרו אתלהרפיס
 להנוסחא ופנה כיסוד נתקבל שי" "מנחתהחד'ט
 כתב מבברויסק בענרר זאב חיים ר' בכה"ק.הנכונה
 1867(. )ווילנא היים" "אור בשם שי סנחת עלפירהט

 הוא כנראה נורצי הסיטפחה יטם נו-צי[]משפחת
 היו סורטארא לרעת אך באיטליא. 8[0זסא העירע"ש
 המשפחות בשתי ס822זסז. מעיר ואחת 4ט1228זמעיר אחת בסנמובה, הזה בשם טיוחרות משטחותשתי

 עטנואל ב"ר ן י מ י נ ב : ומהם וסחברים, רבניםנמצאו
 בראשית בפירארא חי נורצי סשה ב"ר ק ח צ יבכ"י. והוא לוח" לעשות "סוד ס' 1477 בשנת שכתבנורצי
 ס' וחבר המ"ז בסאה במנטובה ואח"כ בפיראראחי נורצי גבריאל ב"ר רפאל 1715ן. )ויניציאשחיטה בענין קציר" בכורי "עטור ס' וחבר ה",חהסאה
 "סרפא 1561(, )סנמובה חלקים בששה סלח""סאה
 1579(. )ויניציא היים" "ארח 1571(. ויניציא )שם.לנפש"

 שו"ת סחבר הם"ז, במאה נורצי שסואל ב"ר ה ס לש
 561(. לבןייעקב ספרים אוצר עי' 1588,)מנטובה

 1 882. יטראלכנסת פי;. 951. סי' החיים אור מיכל,ביבליונרפיא:

 מ.ב.

 משכדן ע' :נושה
 באש בקר עד טמנו והנותר בקר ער סמנותותירו ולא נאסר פסח בקרבן הנשאר. חלק שריי, :נותר
 שאין ללמד שני "בקר" נאמר י'(. י"ב ),טמותתשרופו
 אחר שבת חל ואם עשר, בששה פסח סקרבןהנותר לשרוף צריך כי כ"ד:(, )יטבת ביר,ם קו-טיםשורפין
 דוחה 1-טרפה עשה אין כי עשר, בשבעה ישרףיו"ט
 לוטר ל"ח אחר עשה ליתן הכתוב ובא ויו"ם, דשבתל"ת

 לסדו בטכילתא פ"ד.(. )פסחים לוקה אינושהמותיר
 ליתן ופירש"י בקר" של לבקרו תחום "ליתן שנימבקר
 ובא החמה הנץ טשעח כהטמעו שהבקר בקר, עלבקר

 נותר השחר. מעלות באכילה האסור להקדיםהכתוב
 שלמים, בזבח ונאסר הקרשיס, בכל לאכול אסורופגול
 פגול השלישי ביום יאכל האכל ואם ישרף...באש השלישי יום עד והנותר וממחרת, יאכל זבחכםביום

 ו', י"ם )ויקרא מעמיה - ההיא הנפש ונכרתה תללה' מקדוט את כי ישא עונו ואוכליו ירצה לא הוא)מתועב(

 טשינו בינתים' אחד ולילה יסים לשני ונאכליםח.(.

גןלכ
 גמוד נותר על אלא כרת עליו חייבין אין אבללמקומו, חט 3ם היא פניל .(.

 קדשים. ע"ע כ"ח:ן. )שם לזמנוחהן
 מ.ב.

 ןקן4כט ע' :בו-פה
 בזס ע' :בזיסין
 תוספתא, בכהטניות הרביעי סרר : מררבוייין,
 בתלטור נזכר נזיקין היטם וירושלטי. בבליתלמוד
 והיה רכתיב סאי ר"ל וררש :ן, כ"ר. תענית כ',)ברכות
 )ייטעיה ונו' וףעת חכמת ישועות חוסן עתךאמונת
 מוער, סרר זה עתך זרעים, סרר זה אמונת ו.(,ל"ג
 )שבת וכו' נזיקין סרר זה ישועות נשים. סרר זהחוסן
 סהיזק לפררט סזהיר מויטיען נזיקין, סרר ופרש"יל"א.(

 )בסרבר ישועות ג"כ ונסרא )שם(. סמוןוסהתחייב
 ה-מב"ם ףעת וכן 461(. צר ויטרי סחזור פי"נ,רבה

 נראה שכן היטשי, לפרר נזיקין סידר נחת כףבעל אבל הרביעי. הסרר הוא נזיקין כי לזרעים()בהקרסחו
 מ'(. פסוק שם פריט"י )עי' סיטנה סררי ששהכננד שהם ונו' ה' תורת : שבחהלים י"מ סזמורמפסוקי
 השם היסב"ם. לרעת והסכים עליו השיג נזיקיןברייט בתיו"מ אולם הששי. הסרר לפ"ז שהוא נזיקין כננדה' משפטי ורר'ט תנחוטא רבי בשם בילקום סררטוהוא
 המוסר לנו להורות וההפעיל, טהנפעל סורכב הואנזיקין
 במו"ס לחברו, ארם שבין ומריבות בריניםיעסוק הזה הסרר נזיקין(. ר,ה א. א פ ב"ק )תוי"םינקה לא נקה כי הניזק, היא הסז.ק כי רסז בדרךהיטכל

 הנזיקין מן וירבר וקרקעוח. ססונות דיני ושארושוחפות
 וסוסר טובות ומדות מוסר נם וכולל מהן,וההמנע
 ב"ק דהיינו בבות השלש השב הוא כי יטמונהמונה והרמב"ם מסכתות, עשר י)ץ נזיקין בסדרהדיינ-ן.
 אחת. למסכת וב"בב"ס

 )לדעת נשים סרר אחר נסדר נזיקין סררדמכות. פ"נ על ירושלסי ולא עדיות, על ולא עליה נמיאולא בחוספתא, ליתא אבות סס' פרקים. ע"נ בס"הנ"פ. הוריות פרקים, ה' אבות ה"פ, ע"ז ח"פ, עריותח"פ, שבועות ג"פ. מכות פרקים, י"א סנהררין ן פרקיםעשיה אחת כל בתרא, בבא מציעא, בבא קסא, בבאמס' כולל: נזיקין סרר נזיקין[ בסדר המסכתות]סדר
 יעסוק שיחכים הרוצה ישמעאל ר' אסר ועל.ומטונות בדיני ביהוד יעסוק הסדר כ"א(. )שסות ט אאן שור ינח כי ואח"כ אנשים ינצו וכי לאסה בתואת איש יסכור כי שאסר הכהוב אחרי ללכת כדיהרטב"ם(
 ומביאים הסדר לכל ולא בבות לשלש רק נזיקיןשקורין יש כ"ר:(. ותעכית )שם נזיקין בסרר אלא נדולהיה לא לסודם ופירש"י ק"ו:(, )סנהררין הוה בנזיקיןתנויי כולי יהודה ררב בשני ולכן קע"ה:(. )ב"ב הנובעכמעין והן מהן, יותר בתורה סקצוע לך שאין מטונותבדיני



גג ישראלאוצרנזיר
 חסידא לסהוי דבעי מאן האי יהודה ר' סדבריראיה
 טילי אמר רבא בבות(, ,,2לש דנזיקין מילילקיים

 חשבה הזה בסדר היא אבות שטם' אע'פדאבות,
 דאבות מילי כי לוטר רבא שכוונת ואפשר עצמה.בסני

 ת 1 ב א ע"ע חסידא. לטהוי העיקר היאבנזיקין
 תלמוד. אבותן פרקי קטא; בבאנזיקין;

 260. צד הטשגה טבוא פראנקל. :ביבליונרפיא
 ה. מ.מ.

 מתעכוני בנדר ונזהר נבדל קנבל, : )בזירות(~1יר
 קבוע זמן במשך סמומאה וניטמר טיין, ובפרםסותרות

 עצסו שפירש פרי,2ה אלא נזירה אין חייו. ימי כלאו
 כטו שסים, ל':ם נופו את לקרש כדי )ך2"י( הייןסן

 הנזיר על ב'(. 1' )כמדבר לה' להזיר נזיר נדרשנאטר
 משקה ל'טתות שלא א'( : דברים מיטלשה להזהרהיה

 חדת חמר כתרנוסו או חי, או ,טוזנ רטכר ייןהמשכר,
 ענבים וכן ישתה, לא שכר וחומץ יין חוכדן נםועתיק,,
 ולא יאכל, לא ,צמוקים( יבשים בין לחים ביןבעצמם
 ל"נ.(, ,נזיר כעיקר טעם כי וישתה במים ענביםישרה

 ובדרך יאכל, לא וקלופות( )נרעונים זנ וערמחרצנים
 ישתה. ולא יאכל לא היין סנפן יעשה א,2ר כלכלל:
 על יעבור לא תער נזרו ימי כל בתגלחת, אסורב',

 יהיה קדוש שנאסר חייב וספסף מרמ תלש וכןרא,טו,
 אלא בתער דוקא ולא :( ל"מ )נזיר ראיטו יטער פרענדל
 לא ומורה ביטמשון נאסר וכן מ"ז.,, )סוטה דברבכל
 )שופמים הנער יהיה אלהים נזיר כי רא'12 עליעלה
 ולאמו לאביו ונם יבא לא מת נפיט על נ'( ה'(.י"נ

 )מלשת נזר כי בטותם להם יטמא לא ולאחותולאחיו
 ע"ו והעובר לה., הוא קדהט ראשו ע5 אלהיםנזירות(
 שהוא בעת פתאום בפתע עליו הטת ימות ואםלוקה
 קרבן להביא צייך בשוננ או באונם ונטמאבבית
 ואם מ'.(. )כריתות לוקה אינו אבל נזרו ראשומטא
 הזייתו אחר ראשו את לנלח צריך הזה בדרךנמסא
 הראשונים והימים טומאה. תנלחת והיא השביעיביום
 שתי יביא השמיני וביום נזירתו, ימי וטונה וחוזריפלו
 ואחר לחמאת אחד לקרבן, יונה בני שני אוהורים
 ההזא ביום ראשו את וקדש הכהן. עליו וכפרלעולה
 לאיטם שנתו בן כבש וסביא נזידתו ימי ומונהוחוזר
 בן כבש עוד יקריב נזרו ימי מלאת ביום שננתו.על

 אחד ואיל לקמאת שנתה בת וכבשה לעולהשנתו
 משוחים סצות ורקיקי חלות סלת מצות וסללשלמים
 פתח שערו את הנזיר ונלח ונסכיהם. וסנחתםבשסן
 תחת אשר האש על השער את ישרף והכהן מועדאה5
 )שלסהן בשלה הזרוע את הכהן ולקח השלמיםזבח
 אוכלים )והשאר מצה ורקיק טצה וחלת האילמן

 ואלה ה', לפני תנופה אותם הכהן והניףהבעלים(,
 מכל לו הראוים ושוק חזה מלבד הכהן מתנותהם

 הביא לא ואם יין. לשתות לנזיר מותר ואחרשלסים,
 לו כלו לא עדיין מהרה תנלחת נלח שלא אוקרבנו
 מ"1.,. י.,ד: )נזיר לוקה ושתה עבר ואם נזירתו,ימי

 כנו-ים לענין לנזירות ונדרים לנדרים נזירותוסקיש
 ובבל יחל בבל עובר נדרים ומה נ'.(. )נדריםוידות
 והבעל בתו נזירות מיפר האב ונם כן. נזירות אףתאחר
 שלשים נזירות סתם נדרים. ע"ע )שם(. אשתונזירות
 "יהיהע קדווש מקרא רסז ע"ז סביא סתנה ורביום,

 נוהנת אינה נזירות :(. ז' ה'. )נזיר יטלשיםבניממריא
 שנזר וסי העמים. ארץ מומאת כי2ום בארץאלא
 ולהיות לא"י לעלות אותו וסחייבין אותו קונסיןבחו"ל
 הכ:לכה בהילני סעשה שנזר. הימים כסנין בא"ינזיר
 המלחמה מן בני יכא אם ואמרה למלחסה בנהשהלר
 היתה בשלום ובשובו שנים, שבע נזירה אהאבשלום
 הקר:ן להביא לא"י כשעלתה ואח"כ שנים, 'טבענזירה
 אחרות שנים שבע עוד נזירה שתהא הלל ביתהורו
 1.(. פ"נ ,נזירוכו'

 ומעולם ימיו כל נזיר היה ,טמשון שמשון[]גזיר
 אכיטלום באונם. דלילה שנלחתו עד שערו נלחלא
 שערו את נלח 'טנה כל מקץ אך יסיו כל נזיר נ"כהיה
 שכהשון" "נזיר הרא,טון נקרא בהלכה ולכן י"ד(.וש.'ב
 כבן כשמשון הריני אמר אם עולם". "נזידוהשני
 יטנקרו כטי עזה דלתות שעקר כמי דלילה. כבעלסנוח

 אמר ואם שמשון. נזיר זה הרי עיניו אתפלשתים
 חדט לי"ב חדש מי"ב בשערו מקיל עולם נזירהריני
 לדעת עולם נזיר היה הנביא שמואל נם אבשלום.כמו
 וכו' רא'2ו על יעלה לא ומורה שנאמר נהוראירבי
 או ה-סתי כשמואל הריני האומר ולכן ה'( פ"מונזיר
 נזיר זה הרי בנלנל אננ '2,טסף כמי או אלקנהכבן
 התרת בו ואין בשאלה ליתא שמשון נזירותעולם.
 בנזירות סמש אין דאז אונם בו היה א"כ אלאחכם

 האב אבל י"ח(. י"ז ח"א אהרן טמה )פרחובשבועה
 נזירות נם להפיר יכול לאשתו הבעל או הקטנהלבתו
 סי' רדב"ז )שו"ת נפש ענוי בנזירות יש אםשטשון
 קטמה מתוך או שכרות מתוך שסשון נזיר פ',ה(.אלף
 ראובןשהיה ל"ז(. סי' משה )פני להקל נוצדדיםוכעם
 שלש אהר לחזיר ע"מ בחו"ל אשה ונשא א"יתויטב
 התנאים בכל שמיטון בנזיר ונדר צפת לעירשנים
 העולם חכמי כל יוכלו ושלא הבחורים אוהביוע"ד

 יוכלו לבדם הם אלא חרמה פתח לו יהיה ולאלהתירו
 לו נתן ולא נהרנ חמיו כי מקרה ויקר בפניו,להתירו
 חמותו, פרנסת עול עליו ונשאר לו ,2הבמיחהנדוניא
 והדרכים מנקת אשתו היתה שנים ה'2ליטובתשלום
 אחד ונפמר המס נהי קול נשסע ובצפת סכנהבחזקת
 הרב וצדד ע"ז ונשאל להתירו. עוד יכול ולאמאוהביו
 נזיר לסחלת תרופה והעלה נדר כאן שאיןלהתירו
 קליד(. סי' מהרי"מ )שו"ת זחיטמשון

 נזיר פריטת נססכה למה אומר רבי]נתלמוד[
 ר' משום מלאי א"ר ס"נ.(. )ברכות היין סן עצמויזיר בקלקולה סומה הרואה שכל לד לומר 1 סומהלפריטת
 יוסי ר' מ"מ(. )בדאשית אחיו נזיר ולקדקד דכתיביין מעם מעם לא סאחיו יוסף שפירש מיום מנדלאהיצחק



 כסכתנז.ר, ישראלאוצר5*

 יין מעמ מעמו לא ,אחיו( הם אף אסר הנינאב"ר
 הא.דנא דעד מכלל מ"נ(, )'2ם עמו וישכרו ו"טתודכתיב
 את השבו חז"ל קל"מ.(. )שבת וכו' שכרות הוהלא

 לכך, ראויים סנולה יחידי שרק קדושה לדברהנזירות
 עד נזרו. על יעבור שלא הרבה להזהר צ-ך הנזירכי
 סחור סחור נזירא לך "לך לו לומר רנילים היוכי

 רא'2ם יקילו שלא וחששו י"נ.ן, ,שבת תקרב" לאלכרסא
 לפעמים בזה. מורנלים ההסק בני יהיו אםבנזירות
 לחנכו כדי הקמן בנו את סדיר היה '2האבמצינו

 והביאו בנזיר אביו שהדירו חנינא בר' ומעשהבקדושה.
 נדרים לעונת הניע אם לידע לבודקו נמליאל רבןלפני
 רבי ה:ער לו אמר נזירתו, ולהפיר האב סריטותלצאה
 בשב.5 נזיר אהיה אני קמ; אם לבודקני, תצמעראל

 רבן עסד עצמי. בשביל אהיה אני נדול אםאבא,
 שסורה בזה אני מובמח ואסר ראשו על ונשקונמליאל
 שא.נו בעלטא אדם אבל :(. כ"מ )נז.ר בישראלהלכה
 והעהטה בנזיר, לנדור לו נכון לא ומהדה בקדושהנוהנ
 אלהים הסשטח היי; סן עצמו שציער חוטא נקראכן

 בנזיר נאמר הקפר, אלעזר רבי בשם ותניאואנשים.
 נפש באיזה וכי הנפש, על חמא מאשר עליווכפר
 ק"1 דברים והלא היין, סן עצמו שציער אלא זהחמא
 חומא נקרא היין ס, אלא עצסו ציעד שלא זהמה

 כויכ אחת על ,בתעניתן ודבר דבר מכל עצמוהמצער
 חסידים שסעון וא"ר ,(, י' )נדרים חומאשנקרא

 ומביאים נודבים היו עולה להביא רוצין כשהיוהראשונים
 חומאים יקראו שלא כדי התנדבו לא בנזירות אלאוכו'

 בישראל הפרושין רבו בשניה הבית כשחרב)שמן.
 יהושע ר' להם נמפל יק. לשתות ולא בשר לאכולשלא
 על נזרה גוזרין שאין טפני כן. לעשות שלאוהורם
 :(. ס' )ב"ב בה לעמוד יכולי, הצבור רוב אא"כהצבור
 סרחיקין החכמים היו הבית ביסי שכבר אלא עודולא
 שמים, לשם שלמה כוונתם שאין ראו כי הנזידיםאת
 נדריהם. על לעבור שלא בנסיק לעסוד יוכלוולא

 ראשו את המנלה האיש שלפעמ.ם הורו אחתובדונמא
 '2ערו. המנדל מהנזיר ה' בעיני מוב יותר הואלש"'2
 הדרום סן שבא אחד באדם סעשה הצדיק שסעוןואמר
 תלתלים, לו סדורות 1ק11צותי1 דאי ומוב עיניםיפה

 אמו זה, נאה '2ער לשחת ראית סה בני לואסרתי
 ס' מים ל'2אוב והלכתי בעירי לאבי הייתי דועהלי

 וביקק עלי יצרי ופחז שלי בבואה ונסתכלתיהמעיי,
 סתנאו אתה מה מפני דיקה לי אסרתי העולם, ט,למרדני
 העבודו ותולעה, רסה להיות שסופך שלך שאינהבעולם

 ואמרת דאשו על ונשקתי עמדתי לשמים.שאנלחך
 איע אוטד הכתוב עליך בישראל, נז.רים ירבו כמוךלו,
 ;(. ד' )נזיר לה' להזיר נזיר נדד לנדוד יפליאכי

 להנזירוו והתנגדותם דעתם לנלות היתה החכסיםשכוונת ואפש~
 נזירי) ונתרבו בימיהם להתפשמ שהתחילההנסה
 שהי ותלמידיהם ישו טלדו מהם איטד העםסהמה

- 1==*וע=זפ~ן, ייייי"1"ף
א*

 וייט נשים סדר בסשניות ססכתא : כוסכת יר,נו
 בבלי ותלסוד "נזירות"( שם )ונקראת תוספתא)ליה

 סעיפים ונ"ח פרקים תשעה יש נזיר במם'ידהטלמי.
 כי סוטה למס' סמוכה נז.ר סם' דפים. ס"1בנמרא
 ב..( ,סוטה ה.ין מ; עצמו יזיר בקלקולה סוטהקרואה

 ר2."(. א' כ"ד ,דברים בתורה הפר'2יות שנססכוכמו
 עולם ונז.ר י2מיטון נזיר וידות, נזירות כנויי כולל :""א
 ולא דברים איזה ס, בנזיר הטדיר פ"ב: נזירות.'סתם
 זטן פ,;: הנזירות. עליו שיחול לשו, וכל דבר,טכל
 הקברות בב.ת '2נדר ומי בט.מאה. הסנין וסתירתהנלוח
 במ.רות, שנדרה המלכה בהילני ומעיטה מוסאה.כסקום
 ואנ-, ואמר חבירו חטסע נזיר הריני שאכר טיפ"ד:

 בנ?.ר, בנו את מדיד והאיש בנזיר, שנדרהוהאשה
 ס'פא איידי הכא לה ונקיט מעות הקהט בעניןפ"ה:

 האסורין דברים שליטה בענין : פ"1 במעות.דנזירות
 1'2-עורי הנפן' מן וה.וצא והתנלחת המוסאהבנזיר:
 סהאיסורין. אחד שבכל החוטרות וצירופן. הנמ, סןהיוצא
 המוטאות פ"ז: והזייה. השער וי2רפת הקרבנותהקרבת
 פ"ח: סצוה. לסת לטסא ומותר ונזיר כ"נ בהןשאסיר
 אב5 גוים' על חל נז-רות 'טאין פ"מ: בספק.מוטאה
 לאשתו, ספיר הבעל נזירות, להם יש ועבדיםניטים
 נזירותו, וסשלים לחירות יצא לעבדו הפד אםוהאדון
 מוסאה. עניניויטאר

מע"'2

 רנכשיטין ע'בזם:
 הוא נזק ס5ת רעה. הגרמת והפסד. מנרעת :בזס
 המלד בנזק שוה הצר א-ן ; וארמית עבריתבן'2ק
 נ'(, 1' )דניאל נזס להוא לא ומלכא ד'(, ז',אסתר

 קרבון לא לותך תרמסו ז'( צ'א )תהלים ינש לאעליך
 סזיק, בינוני "זיק, הפעיל נזק, הוא הנפעללמנזק.
 גרמא ונם היזקות, וו-בים היזק או נזק הואוהי2ם
 ברכושו או בנופו חבירו את המזיק לה)ן(. )עי'בנזקין
 שנאסר: טטה למדנו בנופו הטזיק דין לשלם.חייב
 באגדוף או באבן רעהו את איש והכה אניטים יריבוןוכי
 ורפוא יתן שבתו רק ונו' למי2כב ונפל ימותולא
 הרה אי2ה וננפו אניטים ינצו וכי כ',אן. ,שמותירפא
 ממון ,ינבו יענ'2 ענש אסון יה.ה ולא ילדיהויצאו
 בפלילים ונתן האשה בעל עליו ישית כאשדססנו(
 רכרטו ע"י האדם בנוף הזיק ואפילו ונו'. הדייניס(,ע"פ
 את או איי2 את י2ור ינח וכי שכתוב: כ:זוחייב,
 ככל נפי2ו פד.ון ו4,:ן עליו יושת כפר אם ונו'האשה
 '2ל'2ים כסף אסה או השוד יגח עבד אם עליו, יושתאשר
 הוא: ה:דול הכלל יסקל. והשור לאדוניו יתן'טקלים
 לו, יעשה כן עשה כאשר בעס.תו סום יתן כיואיש
 ופיהטו כ"ד( )ויקרא ונו' ע., תחת עין שבד תחתשבר
 פ"ד.ן, ,ב"ק כעבד אותו 1'2מק סמון תשלומי שהואחז"ל
. נפש ישלמנה בהמה נפש ומכה שם שנאמרכמו
- 
 ,.,..(. .-.. ,.,,יי.י. ,. . י .

-.,- 
... .---- 
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 טטפלים שהבעלים יימליטנה, ישלטנה בזה נםודרשו
 דוקא ולאו :(. י' )שם טההיזק טחירה את ומנכהבנבלה
 בשערו תלש באזנו, צרם אפילו אלא טום בו שמהאם
 ראש ופרע טטנו, טליתו והעביר הרוק, בין והניערקק
 ונשתרב, בחטה והעט.דו אחזו ואפילו בשוקאיטה
 חייב הנחש את או הכלכ את בו השיך ונצטנן,בצ.נה
 נותן לחבירו התוקע )תויכן. עשה" "כאשרשנאמר

 ו'(. פ"ח )ב"ק זוז מאתים לו נותן סמרו סלע.לו
 ח.יב בחברתו החובל וכשת[ שבת רפוי צ;ר]נזק

 ( נ בצער, ב'( בנזק, א'( דברים: חכדשה משוםעליו
 בנזק ובבשת. ה'( בשבת, ד'(ברפוי,

 כיצד~
 סימא

 אותו רואין רנלו, את שבר ידו, את קטע עינו,את
 עם שוה היה כטה רסטין בישוק נמכר עבד הואכאילו
 הטוהר. לשלם וצריך עכימיו, שוה הוא וכטההאבר
צער

 כיצד~
 על אפילו טלובן בטסטר או בשפוד כואו

 כיוצא אדם כטה אוטדין חבורה, עשה ולאצפרנו
 הכהו כיצד? רפוי כך. טצמער לה.ות לימול רוצהבזה
 בושת וכו, שבת לרופא. צריך אם לרפאותוחייב

 עד הבושת על חייב ואינו והטתבייש, הטביייש לפיהכל כיצד~
 א'(. פ"ח )ב"ק לבי"סו, כתכווןשיהא

 היזק נורם אם נם חייב הטזיק ממין[]נ:קי
 איש יפתח וכי שנאטר: כטו טעיסיו, ע"י חבירולרטש
 שור שטה ונפל יכסנו ולא בור איש יכסה כ' אובור
 והטת לבעליו ישוב כסף ישלם הבור בעל חטוראו
 טדמי לו ומנכה נבלתו דטי ששטין ,לניזק, לויהיה
 ינוף כי חבירו: רכהש מזיק רכושו אם ואפילונזקו(.
 ההי השור אה וטכרו ומת, רעהו ימור את איש'מור
 חצי לו )ומשלם יהצון הטת את וגם כספו אתוחצו
 השור דמי כל שלם נזק טיטלם מועד ובשורנזק(,
 ולא נזק אלא משלם אינו שור הנבלה. דמיוינכה
 ב.(. פ"ח )ב"ק מדטיולדות ופמור שבתובישת רפויצער

 תבואות את טפסיד רק מזיק אינו רכושו אםואפילו
 ושלח כרם או שדה איש יבער אם כסו: חייב,חבירו
 כרמו ומיטב שדהו מיטב אחר ביסדה ובער בעירואת

 ומצאה אש תצא אם כגון: באונס ואפילוישלם.
 ישלם שלם השדה או הקטה או נדיש ונאכלקוצים
 ד'-ה'(. כ"ב )שטות הנערה אתהמבעיר

 נזיקין ראשי או אבות ארבעה נזיקין[]אבזת
 ואלו תולדות, אחד לכל ויש בפירוש בתורהכתיבי
 טזקת שהבהטה הרנל והוא השור א'( האבות:הן

 ותולדה בעירו. את ויסלח כדכתיב הליכה דרךברנליה
 או בשעיה או הלוכה דרך בנופה כ':הזיקה היאדרגל
 הלוכה בדרך ונררתן בהם כלים שנדבקו שעליהבש:יף

 שפתח מפחים עשרה עמוק יסהוא הבור, ב'(רסברתם.
 יפתח כי דכתיב הוזקה או בהטה שם ונפלהלר'ה
 או רוק וניעו, כיהו היא דבור ותולדתו ונו'. בוראיש
 שהניח דבר שאר וכן בר"ה ששפך טים או החוטםליחת
 בהטתו שאכלה השן זה הטבעה, נ'( והזיק.בר"ה

 נ"כ השן כי א', )עבדיה מצפתיו 3בעו סלשתהטבעה
 שנתחככה היא, תעדתו האכילה. ע"י ונתנלהטכוסה
 ע"נ נתנלנלה או הכותל, את ושברה להנאתהבכותל
 שיצאה הדליקה זו וההבער ד'( והפסידן. ופירותכסות
 האש הדליק ואפילו ונו', אש תצא כי דכתיבוהזיקה
 רכוש השרף אחר לרשות הלהב הוביל והרוחברישותו
 שדרכו כל : הוא אלו בהזיקות הנדול הכלל חייב.חבירו
 לשלם הטזיק הייב כשהזיק עליך, השטירתולהזיק

 ונזלה ננבה כספו. או שדהו בטימב נזקתשלוטי
 ס. נ ק וע"ע נזק. ע"ד נ"כ טשלם,ע"ע(

 ובא הרבים ברשות הכד את הטניח נזק[]דיני
 להתבונן אדם בני דרך שאין פמור, ושברו בו ונתקלאחר

 הפקירו, ואפילו חייב הכד בעל בו, הוזק ואםבדרכים'
 קודם לעשות רשות לו שאין בדבר נזקיו המפקירשכל

 ה', פ"נ ממון נזקי ,רטב"ם אח"כ אפ.לו חייבשהפקירו
 כד טעון שהיה מי :(. כ"ט ב"ק דאטוראי פלונתאוהוא
 פטור, נפילה בשעת לאחרים והזיק הכד ונשברונתקל
 תי"ב(. סי' ח"ט ש"ע )שם, הוא פהשע לאודנתקל
 ע"ט רנלי שבר ידי קטע עיני סטא לחברוהאומר
 לא דודאי דברימ בחמשה חייב זה הרי פטורשאתה
 משנה )טניד אברים דדאשי נופו נזקי על אינשטחיל
 לחברו האוטר אבל פ"ה(, וטזיק חובל הרטב"םעל
 פטור שאהה מנת על כדי שבור או כסותי אתקרע
 אטמוניה אינש דטחיל צ"ב.( ב"ק )שם פמור זההרי
 המז'ק בו הוחזק אם חזקה, יש נזק לכל סנופיה.טפי

 שלש החיזק רואה היה אם ליה טחיל שהניזקדאמרינן
 בהם שאין דברים טארבעה חרן בידו. טחה ולאישנים
 קרקע ונדנור אבק, הכסא, בית עשן, הן: ואלוהזקה,
 אומנות טבית היוצא עשן ולכן לעולם. למחותשיכול
 )טהר"י שנים כטה בו החזיק ואפילו להרחיקו צריךצורף
 שאינו ע27ן אבל לקומרא. חזקה אין כי מ"ו( ח"נ לבבן

 יכול'1 לע.'ש טע"ש בהם שאופין טתנורים היוצאתדיר
 אם שם. מצאו אם אח"כ לא אבל בתחלהלטחות
 יכול ולא ולבנותו לחזור יכול בדליקה התנורנהרס
 הכסא בית ק"ט(. ח"נ )טהר,ס"ך עליו לטעוןשכנו
 הכנסת בית שכני חזקה. בו ואין תטיד להרחיקצריך

 להרחיקו צריכין לביהכינ רע ריח תמיד באשטביתם
 שהיה לוי כנון בדירות. רע ריח וכן כ"ז(, יוסף,שארית

 במלאכת עוסק היה וראובן ראובן בית שע"ג בעליהדר
 שצובעים שתן טלאות וניניות חביות לו והיההבנדים
 שנים כמה ואהר באומנתו, החזיקו ויורשיו הצמרבהם
 הדין רע, הריח לסבול יכול שאינו שכנו לויערער
 החביות או קדמה העליה אם ספק איכא ואפי~ועמו,
 ליורשים מעינן ולא החביות, לסלק חייביםקדטו,

 להביא צריך היה הטוכר או יסהטורייס היכאוללקוחות
 כריה הוא הטזיק ואבק ל"1(. ח"נ לב בן )שו"תעדים
 לקבוע הבא חזקה. הוי לא הקרקע נדנוד היזק וכןרע.
 ואפילו בו, לטחות חברו יכול לרבים חטים לטחקרחים

 ל'נ( סי' ח"א )טהרש"ך לטחות שיכול צרדין "ש החזיק דששן תקרא אחר, בשדה ובער כדכתיב חבירו,בשדה
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 אמות ארבע חברו ש5 מהשובך הםלם אתמרחיקין
 הטזלות(. להזיק חתול )כעין הנסיה תקפוץ שלאכדי

 אמות ד' חברו של הסזחילה מן הכותל אתמרחיקין
 ולתקן סולם לזקוף הסזחילה לבעל מקום שיהיהכדי

 שכנים רמכ"ם : כ"ב )ב"ב בה והחזיק הואי5הכתחילה,

 אדם חייב התורה מן בנזקין[ וגרמא ראיה]היזק
 חכמים אבל ב.דים, מעשה עשח אם רק חברובנזקי
 שלילי, באופן נם לחברו הפסד להסב שאסורתקנו
 היזק כנון ותמידי. המשכי הוא הזה ההיזק אםובפרמ
 לחצרו, או חברו לבית חלונות לפתוח דהיינוראיה,
 עניני כל לרעת החודרת בישא בעינא בראיהומז'קו
 לחמוא לארם מניחין ואין הוא איסורא ראיה היזקשכנו.
 את איש כופה בחצר הי2ותפין ולכן פ"נ(. ב"ב)נ"י
 מחיצח בלי שעמד ואע"פ ביניהם' מחיצה לעשותחברו
 נלאנמי )מהר"ם שירצה עת בכל לכופו יכול שניםכמה
 )שם ראיה היזק על מוחל ארם אין וטסתסא נ'(.סי'
 שמחלו ערים ויש מחלו אם רל"ם(. אות הלכותוגופי
 הזקה. הוי שנים שליס בזכותו שהחזיק ואחרמותר.
 ניכר, שא.נו היזק בניזקין: אמרוחכמים 4טונותשלש
 דוא ניכר '2אינו היזק א'( דגרמי. ורינ. בנזקיןנרטא
 שהיה כמו הוא והרי כלל בו ניכר הנזק שאיןדבר
 שהחזיק הפסח עליו שעבר חמץ כמו ויתר, חסרוןמבלי
 לאכול הפסח קורם לו מסרו ולא ברשותו הברוחטץ
 הרי לו לומר ויכול אח"כ. בהנאה ונאסר למבור,או
 ההיזק שאין ביינו נסך יין שעירב כגון או לפניך.'2לך
 היזק שמיה לאו ניכר ':אינו היזק וסראורייתא בו.ניכר
 קנסוהו חכסים אבל ב'(, פ"מ )ב"ק מלשלםופטור
 במזיר, זאת עשה אם נ"נ.(. )נימין שלם נזקלשלם
 בנו קונסין אין שכהטלם קורם המזיק מת אםלפיכך
 או ב,טוגנ המזיק עיטה אם וכן מ"ד:(, )'טםאחריו
 רבר הוא רנרמי דיני ב'( זה. ממעם פמורבאונם
 הכובש כנון מעיטה בו עשה שלא אלא ניכרשהיזקו
 של שעבורו טוחל או הפסר, לחברו נורם ובזהעדות
 או חובו, לבעל הפסד ונורם בעלסא ברבוראחברו

 שמונע או ידו. על וטפסיד לחברו רעה עצההכמטיא
 חברו זרעי את אוסר הוא ועי"ז כרמו טחיצתלגרור

 סומך מה וזורע לנרר סוטך זה לן דקיימאבכלאים,
 בלי אבל הרחקה, צריך ואין כ"י.(, )ב"ב ונומעלגדר
 אלא בירים מעשה עיטה לא' ובזה כלאים. נע'טונדר
 דאין ר"מ ב'.(. )ב"ב לחברו היזק ונרם נרר ולא"שב
 בן אלעזי ור' אליקים בן ר"ש ק'.(. )ב"ק דגרמידיני
 בנזקין נרמא נ'( קי"ז:(. )שם דנרמי דיני דייניפדת
 אצל סולם מניח כנון היזקא, ברי דלא אלא בידיםהוא
 הנוזלות, ואוכלת המניה עליו שקופצת שנורםעצבר
 כנת או פ"מ(. ב"ק ,נ"י אתיא דלא נסי אפשראבל

 כשירצה בו לגבות שיוכל למלוה השמר שהחזירהשליש
 כל נ"ב.(. אלף הרשב"א )השובת בנזקין נרמאוהוה

 ארם, מדיני פמור אותם שהערטה אע"פ האלה ההיזקותי

 שנעשה טורם הוא הנחמא הום שכרם' בדיני חייבההש
 צריך מקום בכל כי לסלקו, הנורם את מחייביןההיזק
 ואם קי"ז.(. )ב"מ הניזק מן ע'בטו את להרחיקהסזיק
 מדציאין אין גרמא היזק דמי המזיק טן הניזקתפש
 בהטת הכובש כטו עליהם, שח.יבים נרמות וישמידו.
 הסקום עליה וצמצם בחמה שהניחה או במיםחברו
 ויש חי.ב, החמה שהרנתה ער צל תסצא שלאכדי

 עליה סגר אבל ב'רו אחזה אם רק שחייבאומרים
 הזורק ה'(. שפ"נ סי' )ח"מ ארם טר'ני פמורהרלת
 ובא וכסתות כרים החתיו והיו הננ מראש חברוכלי
 חייב. המסלק הרמב"ם לרעת הכלים, 1נ'2בר1 וסלקןאחר

 הוה השסר סבלי לנבות יכול ואינו חברו שמרהשורף
 כשורא כי ביה ואנבי אשי לרב רפרם וכפייהעובדא
 ואנביה בילרותו שטר ש:רף פהש"י צ"ה:1. )ב"קלצלסא
 העידית, מן גמור פרעון השטר בתוך שהיה מה כלמניה
 מעיטה זהו כי ואף רנרמי. רינא דדאין כר"מ להוסבר
 נייר הוא כי לכלום ה':מר נחשב ,טלא אפשרבידים,
 מהחת נץ ויצא הסרן על בפט.ש טכה היהבעלסא.
 שקבל הבנאי סיב:(. ,ב"ק חייב ה"ז והזיקהפמיש
 אם וכו' 'שכננדו הכותל ונטל לסותרו הכותל אתעליו

 נוהנ נרמא ריני צ"ח:(. )שם חייב נפל המכהמחמת
 רכושו. או בבהמתו לא אבל באדםרק

א.
 נולד הראשון. מאדם ברורות ותשיעי לסך בן :נדז

 ושש ב"א בי2נת ומת העולם לבריאת ונ"ו אלףב'2נת
 אביו וחטשים. טאות תשע הייו ימי כל ויהישנים,
 ומעצבת ממעיטנו ינחמנו "זה לאמר "נחע אותוקרא
 כי העתיר ע"ו ה'" אררה איטר הארמה מןירינו
 על דרכו את ב'2ר כל ה.:חית כי האר*ן, נשחתהביטיו
 נח ורק בשר כל לשחת המבול את הביא וה'הארץ,
 ככל הפלימה הטארית בחבה נסלמו ביתו ובניואשחו
 מצא נח הארץ. ונברכה התבל נתחר2ה וסהםהחי,
 לבנות 1'צוהו ה;(, בהפך הוא נח )ה'2ם ה' בעיניחן

 ראיתי אותך "כי באמרו הטבול, טי טן להנצלהתבה
 בן בהיותו נח ה. ב ת ע"ע הזה". ברור לפניצריק
 ויפת הם שם בנים: י2לשה הוליד יטנה מאותחשש

 מאות שש בהיותובן היה והמבול ל"ב(. ה')בראשית
 בסוף המבול ככלות בתבה. היו ונשיהם הם ונםשנה,
 יצאו ביתו ובנ. נח אררמ, בהרי התבה נחההשנה
 בה" ורבו כארץ שרצו ורבו "פרו ברכם וה' התבהמן

 המבול עוד להביא שלא לנח והבמיח ז'(. מ')'טם
 עליו והקריב לה' מזבח בנה נח בשר. כללי:חת
 אתו יטהביא המהור ועוף המהורה הבהמה מןקרבנות
 הדם, על הזהירו אך בשר לאכול לנח התיר ה'בתבה.
 שתה אך כרם, שנטע הראיטון היה נח נח. בןע"ע
 ש,ע כ'(. מ' )'טם בנ.1 כעיני לקלון ויהי ל.2כרוןמיינו
 נ"ד )ישעיה נח" "טי שמו על נקרא הכבול ן. ע נכ

 את סלמו אשר ודניאל איוב עם מזכייו והנביאמ'(.
 ו"כ(. י"ד י"ד )יחזקאל בצדקתםדורם



- --------- ------- ישראל4סד12ר* עמנואל סרדכינח, י - - - -  --- 
 נח עד מאדם היו דורות ששרה ומר-ש[]גקיט,ר

 '2לא עד טטחה, מלשק שא נח השם " ב ה פ)אבות
 להם, הכץ והוא סחר2ה כי להם הץ לא נחבא

 חטים כשזורעים וד-דרים קיצים מוציאה ה'תההאיץ
 ב,ר התנחומא. בשם )רש'י יד'נו :צבון אחינה-מננ. ינחמנו= וזהו נחה, נח ובימי ה-א.טין אדם .2לכקילהו

 י2נרא בשעה איתא: מ'ב( ,רמן וביךכ-ט ה,. י נפ
 היתה הפרה הכל על ה':ליטו י אדה את ההקב

 .שחמא ביום ליחרש' נ'2טע ה'ה והתלם לחור,טניססעת
 היי2ר בספר וכו'. נהו נח .:ע:ד כיון ובו' על'והסרידו
 ונקרא ינחסנו זה ע": מנהם לבנו קרא למך כינאטר
 ה,. בעיני "חן" מצא כי משום אי בקיצור נחאח'כ
 תנחוטא ט', 1' ברא'שית אנדה ,מדר,ט מהיל נילדנח
 סאדה"ר שירש כהונה בנדי טסר סתויטלח 1.י. ס'נה
 אשתו היתה נעטה קין תוכל אחות פ'ד,. וב'רלנח
 נעימים, סע.2יה 'טהיו נעמה אותה וקיראין נח,של

 נעסה אותה וקוראין היתה אחרת נעמה אמייורבנן
 'טל.ט לקח נח ג.,. פכ.,נ 1'טם לע,ז בתוף טנעסתשהיהה
 הכתוכ )סה"י(, לני:ים לבניו מתוי2לח בן אליקיםבנות
 עליו ודרשו בדורותיו, תמים צריק יטהיח נח עלסעיד
 )מדריט ריסעים בעצת הלך לא א'שר הא'.ט אישריהפפוק
 הא צדיק, היה בדורות'ו אומר יהודה ר' א'(.תהלים
 היה לא '2מואל ישל בדורו או מי2ה 'של בדורו היהאלו
 צדיק היה בדורותיו אם וטה אומר נןטיה ר'צדיק
 על '2מואל של בדורו או מ'2ה י?ל בדורו היהאלו

 )סנהדרין ולשבח לננאי ודרישוהו פ.'ל( )ב',ראכו"כ
 '2יבא סאטין ואינו מאטין אמנה, מקטנ' היה נם מ(,ק

 ,ריש"י המים שדחקוהו עד לתיכה נכנס ולאהמבול'
 ושברו ארי הכישו התבה מן נח כשיצא ז'(. ז'בראשית

 )ב"ר תחתיו בנו שם והקריב להקריב, כישר היהולא
 חולין נעשה לאדטה נח שנזדקל כיון נח, ויחלשם(.

 לימע נח כ,שבא ג'(. פל"ה ב"ר י"נ סי' נח)תנחומא
 ב'ום בו שם(. )תנחומא ונו' לפניו ועמד '2טן באכרם
 )שם(. קלונו נתגלה ביום בו נ':תכר ביום בו וכונמע
 הנפן ע"י נכשל הוא י?גם סאדה.,ר ללמוד לווהיה

 בישובו העולם שראה עד נח סת לא ע'.(.)סנהדרין
 נח )תנחומא סחלציו יוצאים אומות שבעים .שראהועד
 סבול. נח; בן ע"ע ב'(יס"

 ה. ס.יש-נב-ט.
-  נח סחיי התורה ספורי הערב.ת[ נהגדה ]גה-
 ההגדות בספרי וביחוד כליו, ונושאי בהכוראן גםנמצא
 נכרת הראשונים המדהשים השפעת אשר הנביאים,מחי'
 ופל'נ פ"ל 'סמ"ר ק"ח, ,סנהדרין התלסוד דכר'בם.

 ואמר דורו בני את טוכיח היה נח כי נח(ותנחומא
 הם וכו', איתם מבזים היו והם קי:ים דכריםלהם

 פ"ו נ"ז-ם"ב; )פ"ז בקוראן היפים להציוריםהסקור
 הויכוחים הטתארים ועוד( א'-כ"נ פע"הע"ב-ע"ד;

 היה נח כי לדעת וטראים דורו, ובני לנח היואשר
 מציין טסכה הנביא אשד הראי:ונים החסידיםאחד

 ופעולותיו. מנטחו לרעתו וטתאיסים שקדסוהולנביאים

 סחמד, את סכה בני כנו אשר המשפילים התוארים'
 כטוכם הוא איש הוא דורו: מבני ל'2מוע נח נםן נאלץ ד( מ ח מ )ע"ע ועוד מכזב הרוח, איש מישוגעכסו

 הלא כמוכם איש בקול ת'טסעו ואם ל"ד( כי,נ,קוראן
 דכר סספר סחטד ל"ט,. )'2ם נקום לא ו'2נית ונמות' נחיה כזה, חיינו רק לנו אין ל'ז,, ,שם האבדואבוד
 קצר אי:ר אך אנב, בדרך ביתו וכני נח והצלתהטבול
 היא: ספירם ותש1ית לסלאות, דבריו מבארי בקי2והוא
 אך אלוה. אל ישובו כי באזגיהם ויקרא ועלילות'הם, תיעבותיהם וירא עטו אל ויצא סע.שיו, ככל וחם'ד, דרכיו ככל צדיק היה נח וימת. שנה תקצ"ה אה,כן לסך ויחי נח את ילד שנה ,ז קפ בן בהיותו למךכי

 אלוה לו נלה אישר עד אליהם. קריאתו ארכה שנה סאות, שליש אלה. דכריו על חלקו סנת היו מספר איןטהלוטות
 ויצוהו ב':ר כל לישחת האר'ן על מים מבול י3'אכי

 נח ויבן הננרים כלי וכל וקרדומ סישור 'ריט הראי:-ןן אדם סן וביתו. הוא ינצל לטען ע'ן תיבת לולבנות
 וסעשיה צורתה מתארים הערבים הסופרים התבה.את

 אשר וכל ביתו ובני נח באו י"ב בירח פלאים.באופן
 נח לחיי ת"ר בי2נת בה. א'2ר התאים י2בע נמלאו, כי עד התיבה אל האדמה רסיט עד יעד חיתו סןאתו
 ומעינות השמים ארבות הסלאכים פתחו השלישיבחדיט
 ידע ננהה חישר כאישר בתיבה. נמצאה לבנה ספיר אבןן היקום. כל את ויטחה הארץ, על הסבול ויהיהתהום

 פרקי פ"ד, רבה בסדבר פ-א. פסחים ירהש' ,עי' הלילהן בא כי ידע סביבה האיר וכאשר היום. האיר כינח
 אררט' הרי על התיבה נחה הששי בחדש פכ"נ(.דר"א
 הארץ, משפט סה לראות העורב, ואח"כ היונה נחוישלח
 יתגאל לבל עליו אלוה ויצו הארץ. יבשה הראשוןובירח
 א.טר 31כל החזיר בבשר בדם, ומרפה, נבלהבבשר
 על סבול קהביא יוסיף לא כי ויבטיחהו לאלילים,נזבח
 זאת. להבמחתו לאות יהיה ביססים והקשתהארץ.
 הארץ, מבור וכל ות'מן ופלשת סוריא ארץ הערבים' אבי לשם ויתן לנחלה, בניו לשלשת הארץ נחויהלק
 אבי וליפת המערב, ככר כל נתן הכרשים אכילחם

 אתיר בן הסופר וימות. המזרח, אר'ן נתןהתונרים
 ,כמובאבות דורות עשרה היו נח ועד סאדם כייאמר
פ"ה(.

 א. צ.י.
 טחבר מדיני, חכם עמנואל: מררכינה,

 בארצות בפילדלפיא נולד בעתונים. וסופרחזיונות
 1851. טארץ 22 בנויארק וסת 1185, יולי 19הברית
 לאסריקא שבאו הפורמיניזים היהודים כד1אצאי היההוא

 ננד הטרידה בטלחטת השתתף אכיו הישוב.בראשית
 היה וואשינגמון ניאורנ הנשיא כי ואוטריםאננליא,

 אבותיו נח. אבות של החתונה במשתה המסוביןבין
 עם והתרועע בלמודים, הנה ובלילה ביום שעותאיזה אך נפשו, להחיות עבודה למצוא והוכרח בילדותוטתו



 מררכיעמנ,אלנח, ישראלאוצר49

 היה בנערותו עור האננלית בספרוה ומחבריםטופרים
 והתאמין בהת'אטיון, .טהוצ,נו לההויינית נדולה נטיהלו

 היתה טעשהו ראשית אך בעצטו. הזיונות איזהלכתוב
 מכ"ע סופר בהור הלך 1800 ובשנת העתונית,בספרות
 המחומים בית מתהלוכות יהודיע )פא'( האריסבורנלעיר
 ללמוד ק( )ם בטשארלסטון היה יטנים איזה ואהרייטם.
 הפוליטיק' ב;נינ' להתערב החל ושם המשפטים.תורת
 לאלה נומה היה נח ו1ן(. 828118נ( למכ"ע עורךונעשה

 לצאת העם את סעורר והיה לאננליא, אז'טהתננדו
 זאת לתכלית רבים מאטרים ובתב נגדה,לסלחמה
 זאת ובעבור ו0ןט1ב, 01נ101ג פלאי ביטם עצמווההם

 ':ל.ם. רודפי ו וה אננליא אחרי י2נטו אלה'טנאוהו
 אחד המית והוא )81ט4( לקרב-הבינים אותו 'טקראוייס

 1812. בשנת הסלהמה פרצה ובאמתמהם.
 הכירה בתאשיננם.; הטמשלה הברית[ ארצות]ציר

 המרינה, למובת נח יטל הספרותית העבודה ערךאת
 אלנריא. בתונים הממשלה לציר נתמנה 1813וביטנת
 מאמדיקא, סחורה שהובילה ספינה שם ניטבה ההיאבעת
 והובלי תונים חוף אצל 'טהשינוה הים 'טולליע"י

 להשתדל צוהו אדאמם הנשיא במאסר. הושטוהספינה
 יטי'2לם סתוניס סהביי ולבקי2 ולפדותם, היטבויםבער
 בנבולו. ה':ולל'ם בער עצר לא כי על ענויטיםכסף
 רולאר 21613 סך הענושים כסף הביי שלם 1815בשנת
 לשלם הזה הכסף הוציא והוא נח. הקונסול לירוימסרם
 משך הזה הדבר אחרות. והוצאות השבוים פדיוןבער
 ושונאיו הענו'טים, בכסף ידו 'טלח כי חשד קועליו
 ווב סמשסרתו והוסר עליו. לעיעי הכושר שעתסצאו

 81015זש תו ,4ת18שתע תו8ק5 4ת8 בספרו אךלנויארק.

 ספרד צרפת באננליא )מסעות 168 וץ68ז"8181858
 יתנצל 1819 בשנת בנויארק שנדפם ברבריא,ומרינות
 לדעת וסראח ומישור, בצרק היו מע'טיו כל כיויוכיח
 בווא- הקוננריס בעוכריו. היהה לדתו אויביו שנאתכי

 נח כי משפטו הוציא הטו"ס לדברי שחקר'ט'ננמון.
 תוטאם הנשיא גם באמונח, עליו המומלת חובתו:שה

 היה כי לו רסז אה"ב לנח יטכתב בסכתבודזשעפערסון
 שכתב הנשיא דברי ואלה האמונה. '2נאת מחמתנרדף
 תודות "ארוני! : 1818 מאי 28 מונטיסילא מעירלנח
 בית בחנוכת שנשאת במאטרך כבדתני אשר עללך

 הרבה ממנו ולמדתי בשסהה קראת'1 בעירך.הכנסת
 סקודם. ידעתי לא איטד היהורים לקורות הנוגעיםדברים
 השנאה על נאסנה עדות הן עמך בני שסבלוהצרות
 אחיות, לאמונית אחת אמונה בני בלב הכבושההכוללת
 אוחה וסוציאים כח חק'2י 'טהם בעת אותה סכסיםאשר

 ארצנו העליונה. על וידם תקיפים שהמ בעתלפעולה
 חיים סם והמציאה אלה' תעתועים לסעשים קץשטה
 יךטביה לכל זכיות יטווי לתת והוא הזה המות סםננד
 אנו רהוקים עור אך לאוסי. וגזע אמונה הבדלמבלי

 לנו קוראים החוקים אסנם אם כ' הנרצה.כהתכלית
 בפעל קרום במשפט חפשים אנחנו אין וחרות,ררור

 האינקוויז'?יא, בבמית מזבחים ההמון עודובסעשה;
 'טל בטניר-ם ה.כו שכמם על המשרה הויטםוא.טר

 האבדן אש -2להבת ולהעיות לעוררהפנטיססום
 ה'טולמה ה.:נאה כאג תרניק עוד אתה גםאוטו-דא-פ'.

 א.פ:א נ::ה מאט.נתנו. היא עתיקה כי אף אמונהךעל
 לטיבה יי:הנו אדם בני דעות אשר היסים יניעוכ'

 המוכ- את 'למדו והעם ארצנו, חוקי עםויהאימו
 כילן נ':ה,ו בזה איטר האמונות בכל הנמצאהכללי
 פרטיים ועקרים לסעיפים יתחלהו כ' אףיחד,

 צ-.ך דןק ב;נ.ן ה;ם ד;ת ביהוד. דת לכלהמוכיטרים
 הה.פוקריטי הפתגם לאל ניטים אם וניטישתיקון.

 לבני בנוגע דנרת 'פה 5ן'ו0תז. 10תו 1ם 81וט1 5וזק1ט
 ;למדם היא הזאת להמטיה להזביל האטצעי כיעמך
 האזרחים ליתר ייטתוו למען וחבמה, בדעתלהנות
 85ת!10ש. "50ז"!!30 החתום ועל ולתפארת".לכבוד

 והדפיס 'ע במכ סופר בתור לעבודתו הזר לנויארקב'טובו
 המד'נה בענינ. הרבה התערב נם והזיונות'ו.ספר'1
 הנשיא ע'י נה נתמנה 2;וא1 בשנה נויארק. העירועניני

 נבחר .כ ואח נויארק, 'טל הנטל על למפקחדזשעקסא;
 ":עריף(. האסורים בתי על ולפקיד העיר, משופטילאהד
 סכנת ומפני הירוקה" סחלת,,הקדהת שלטה ההיאבעת
 על האסורים את לחפיטי שלח הסתרבקת הסחלהשל
 אהד חובותיהם. את שלם בעצמו והוא סמונותעסקי

 להתלות על'ו שננזר ו-וצח היה נפשות עסקי עלמהאסורים
 נה. לאמונת היטנאה הפעם עור נתעוררה ואז העץ,על

 יתלה סחברתם אהד כי התאוננו אחדיםונוצרים
 הסטיר' בפתנטו נח ענה וע"ז יהוד'. אישבפקורת
 ו011זע ,5ת8ון15ז6( ,50016"(! 10 0יץ4850שת1שתפ6

 להתלות(. שראוים כאלה נוציים נאים)נמה
 ספר חבר שונים בטכ,ע מאטריו כ!לבר]ספריו[

 5שתות0108 תז0ץ! נ 84ץ08160 ועוד הנ"ל;המסעות
 וביניהם רבים, ומהזות הקצירן, מן ןלקמ051יז8א
 היה וזה טריפוקי(, על )המצור 68ש 8ש818 !0110ק"ש
 בנויארק פארק" "התיטרון על '2העלה האחרוןהטחזה
 י':חק הבטת ניטרף הלילה ובאותו הראשונה,בפעם
 לאנגלית היישר" "ספר את העתיק נח עוד. לכתובוחדל
 על חוברת וכתב )(184( בנויארק )נדפם הקדמהעם

 50זט500ן)1 ת0 168 ת10ן8ץ118510 !0 68ן ישראלגאולת
 1844 בשנת נשא הזה המאסר 1845(. "סם75~38
 ליטוב י.טראל לבני לעזור ויבקשם נוצרים קהללפני
 באותוה להוכיח סאמר הבר גם בא'י. אבוהיהםלארץ

 חלצי יוצאי הם אמריקא יליר ה-ודוים כיומופתים
 1837. בשנת ונדפם השבטיםעיטרת

 בנאויה האטין נח באמר'קא[ היהוד'ם]'שוב
 יתטהמה. עוד לדעתו א':ר ה', סשיח ע"יהעתידה
 וסרודפיו מנוג'2יו י'טיאל את להוציא טח'טבות השבולכן

 הבריה. בארצות בטוח בטקום ולהו'2יבם שונותבארצות
 011שש0[ הנוצרי רעו עם ביחד קנה הזאתולתכלית
 דולאר, 16985 בסחיר אקד 2555 של ארץכבדת
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 את בופלא. העיר אצל 6ת8זם 6תש181 הנדול האיעל
 וקרא היהודים ב'טביל לישוב הקדייס הזההמקום
 1825( וספם' תספ"ו ':נת תשרי ובחד'ט "אררט"אותו
 לעורר ישראל תפוצות בכל שלח אשר קורא קולהוציא
 מכה"ע וכל בעדם. 'טהכ.ן להייטוב לביא היהודיםאת

 והוסיפו הכתב פתשגן את העתיקו ואירופאבאמריקא
 עצחו יישרה לא ולייב עייו. דעתם וחוו הקדמהעליו

 מהמאמ- נם כנראהבעיניהם.
 בכורי בהמאסף שנדפס

 וז'ל: תקפ.'ז, כהשנתהעתים
 בא1 מקר1בחד':ים

 לכל נח ;מנואל מרדכי השר כתב ספרהוא
 ה;ולם. חלקי נארב;ה השוכניםהיהוד'ם

 הטמו הצפונית אמריקא במדינת יהטב יהודיאי':
 ממדינות צ.ר לפנים האיש ויה. נח, עמנואלמרדכי
 הפחים אהד על נויארק( בעיר ,ושופם אסריקאנארד

 ההוא הא.ש רוח נדבה ועתה טוניס. פק בייאהמכונה
 על יכוננה עיר הישראלים, למף2ב נדולה קריהלבנות
 האיש נויארק. במדינת )8ז8"8וא( ניאנארא נהרשפת
 הנפוצות ייטראל, משפחות כל אל ספרים שולחההוא
 בין ומפורדות מפוזרות האדמה, פני כל על ואנה,אנה

 שר שמו את מכנה ההיא האנרת בתחלתהעמים.
 והוא אלהים, ה' בחסדי בישראל, רטופמהמדינה
 עיר ליסד המוב וישעו שחפצו ישראל, לביתכמבשר
 ולפלימה, למנן היהודים לכל שתהיה ב"טראל,ואם

 במחח איסלאנד נראנד באי אותה לבנות המובורצונו
 ידים ורחב נדיל מקום הוא הזה האי כינ.אנארא,
 ההוא המחוז ונם ובצורה, רבה ע.ר בתוכולבנות

 מרדכי היסר ולקנין. למסחר למרכולת מוביםוסביבותיו
 תחתיו היושב עמו על כפקיד בלשונו מדבר נחעמנואל
 וזה כחפצו. בם למשול ותקיף כעז למשמעתו,וסר
 מדינה בכל ישראל בני לכל נלויה האנרתדבר

ומדינה.
 תהיינה בו הרשום, ספר שיתהבר מאתו יוצאת,/הפקודה

 מלאכת שגותם. ומספר ;סקיהם עם ישראלים שמיתנקובות
 ;דת כל בראש ה;ומדימ הרייים ;"י ג;שה תהיההרשימה
 בכל השקם כפי לגור הישראלים יכל נחונה הרשותישראל.
 משם לצאת רוצים אינם אם הזאת. ב;ת שוכנים שהםמקום

 ממשלת אל נפשם ומדבקות אבותס אר,ן אתמאהבתם
 נה עמגואל מרדכי השר מהס יבקש אפס הזאת.המדינה
 מולרתם מארץ לצאת החפצים אחיהם שאר ב;ונרי יהיושאל
 הזה. הדבר עליהס יכבידו וא4 הצפונית. אמריקא מדינתאל

 לאנשי ארצות בשאר לב גדיבי ירימו אשר הכסףתרומת
 האגרת ע"פ הלאה. ;וד להם תגתן כשנה שנה מדיירושלס
 לאשה. לו אחת מאשה י,תר לקהת ישראל לכל א2ורהזאת

 בפאת היושכיס והשמרונים הקראים השהורים,היהודים
 בגבול הנאהזים אותס וגם אפריקא, ובארץ קדמהאינדיא
 כשאר אהד משפס יהיה להם גם מאלאבאר ונאייקאניניא

 ישראל משפהות דבר ו;ל הזאת. ההדשה במדינההיהודים

 שנתילדו אבותם בית ;ל המתיהסים אמריקא אר,ןבגבו-י

 מחלק ללשונותם איש איש מאשור. הוג4ו אשר השבטים;ל
 א4 בהתפללם מ:הגיהם, תולךות2. ;4 מ;'דים בהיותאסיא,
 ב4קיהת לה', זובחים הם אשי ובקרב:ותיהם המיוחד,אלהי

 בקבורת לגרושות. כריתות מפר ובנהיבח בקידושין:שותיהס
 מק-ט. ב;רי וטומאות. ב2חרות וצומס. בת;:יתממתיהם.
 נצחונם ובהג' המלחמה ב2:יכת י--..'ס, ומלקותב;ו:שין

 אבות'המ, בית לדעת וסדר הק 'וגבל 4א4ה גם ש.:איה2.;4
 יהיו וכלס אהד. ל;ם להיות ישראל בנ' אהיחם ;םויתאחדו

 ", ה ובהירי 2גולהעס

 עמ:ואימרדכי
 נח

 באמריקא. "אררט" מקל2 מקוםמיסד

 ליטאת נח עמנואל מרדכי השר מצוה הזאתבאנרת
 ערך שקלים, שליטה כסף תרומת .שראל אייטמכל

 המטבע ובשומת פאסטער הנקרא איספניא שלהמטבע
 ישים פאריס המלוכה בעיר הקונסיססוריוםדאלאר.
 עליהם, ושופט בישראל ננ.ד להיות הראוי אחדאייט

 אחרות ממדינות הקרואים החשובים האנשיםבהסכמת
 שמות את הזאת באנרת מודיע ועוד עמהם.להתיעין
 הנמצא.ם הזה הענין משמרת על העומדיםהאניטים
 הנקוב.ם הם ואלו ימים, ובחוף בארץ נדולותבעיירות

 פאריס, בעיר קולוניא די אברהם ר' הרבבשמותם:
 )-ז80 בבארדאה נראדיס ובנימין אנדראראהגבירים
 הגביר בלונדון, מענדעצא והגביר היריטל ר' הרב"688(,
 בוסאק אברהם והגב.ר בגיבראלמר, קארדו,א נוניץאהרן

 המשפמים' לתורת דוקמור גאנז עדוארד החכםבליוורנו,
 וואלף לעוו והגביד ברלין, בעיר צונץ פרופיסודוהחכם

 כח לו יהיה פאריס בעיר הקונסיסמודיוםבהמבורמ
 לחסור הצפונית אמריקא למדינת אנשים שלשהלשלוח
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 נח עסנואל מרדכי השר ההטו. הדבר מצב עלולדרהט
 בני לב על בשומו ואמת' שלום בדברי האגרתחותם
 ולאחוז ויהשד בצדק מעשיהם בכל להתנהנישראל
 מן מופרשים שיהיו פעולותיהם, בכל המעשהבכשרון
 כפם מיניע ביתם את שיבלבלו המותריות,התאוות
 שבשבעה ישראל, בית לבשר יוסיף עוד במועמ.ויסתטקו
 א' אדר לחדש ראשון )וטהוא 1826 פברוארלחדש

 אל להתפלל ותודה רינה יים לה', חג יתקדשתקפ"ו(
 נביאיו ביד דבר אשר דבריו להקים וניטא, רם עליוןאל
 האנרת. דברי תמו יעקב.לבית

 לאור היהשאים במכ"ע המורעה תבוא האגרתעם
 א'?ר הנדול האי על הארץ חלקת קנו כבר כיבנויארק
 וזכרק עולם. לאחתת יהודה לנחלת נויארקבמחוז

 ופסוק אנגלית בלשון נדולה אבן על חרתו הזההמאורע
 האלה: בדברים בעברית. "טראלשמע

 אחד י"י אלהינו י"י ישיאלשס;
 ליהודים מקלט עיראררט
 תקפ"ו תשרי בחדט נח ;מנואל טרדכי ";"י3וסדה

 אמריקא לחירות החמשים ובשנת 1825ספטסבר

 לאמר: ישראל לבני קוראים והיו "טראל. תורת ננדנם
 פקודות ואת נעבדר אלהינו ה' את נשב, הטובבארצנו
 אשר העמים עם לני יהיה אחת ברית נשמור,מלכנו
 בית ולכל לנו טוב אך זה והיה ירטבים. אנחנובקרבם
 הדבר כי חשבו לא כנראה עולמי ועד מעתהישראל
 הדור בני אז היו שלא ועוד להתקיים, אפשרהזה

 8זמתו88(נ1 בספרו זאננוויל ישראל נם לכך.מוכנים
 בעל על ילנלנ בהניטו( )החולמים 01 8~1ה811~0
 לפעולה מחשבתו יצאה לא כי אף אמנם הזה.החלומות

 והרעיון רצויה, היתה כוונתו כי להסתפק אפשראי
 זאננוויל של הטריטוריאלי רעיון לעוסת כ"כ זראינו

 הברית ארצות כי נח של נבואתו נתקיימה עכ"פבעצמו.
 טארצות ישראל מבני הנרים לרוב מפלמ טקוםתהיינה

 אמונתם. על שםשנרדפים

 45; ח"ז העתים בכורי "טליש,ביבליונרפיא:
 שנה המ;רבי נר הכותב, )1849(. הי"ג בהשלחרייזין,

 ,קש1תט)[ צץ0(7,18 /0 6ג( .(ע4י 6ץ(65ג'7 ; 1895.א'
 .0 .21 ,(טא0א .ן%6לנ .פ61ע .(8!,7 .0ל5 0א ,6 1897;
 6051אץ10ב ש15%%6נ 41~2704 ,..ענ

 מ0ש81 (701י
 .צן.823

א.
 עירו ע"ש ונקרא הנביאים עשד מתרי אחד .נחום
 בספרו אייזיביום )סביאו הירונימום לדעתאלקושי.

 אך 0106801א הנקרא בגליל, סקוםת881100ש0ת0(4קוא
 נהר קדטת אשור בארץ סקום הוא העם ססורתלפי
 )סוסול( מוציל מעיר צפונה מיל כיטני הרחקחדקל
 נהום. הנביא קבר את שם מראים הסקוםויויטבי
 מפלת על מנבואתו ליטער נוכל הנביא נהום שלזסנו
 נהום היה י"א( ס' )קדמ:ניות יוסיפום לדעתנינוה.
 ר"ל נ"א בשנת יהודה מלך עזיה בן יותם בימיחי

 בימי היה החד'טה נינוה של השני וחורבןליצירה,
 נחום חי ואיכ שפ.'ד, נ"א בשנת יהודה מלךיהואחז
 איטור במפלת הזה החורבן לפני שנח וחמישיםכסאה
 היה נינוה במשא חזה אשר הק'?ה וחזיונוהי:ניה,
 כי האוטרים וסבקרים הוקרים ויש העתיד. עלנבואה
 נינוה 'טל הראי?ון החרבן על מוסבים נחוםחזיוני
 לפני שנים כטה ל.צירה ר"י ג.'א ביטנת שהיההישנה
 נקמה שיר כעין חזיון ספר שלו נינוה משא והיהנחום,
 לייטראל. הציקה אשר עיר מפלת על לשעבר,על

 מניטה בימי נחום היה עולם בסדר מסורתנו לפיאולם
 על מתנבא היה ולפ"ז הראשון בית להורבן קרובהמלך
 יסהנלה הנולים בין שהיה ואפיטר החדטה. נינוהחורבן
 ונקרא נהר'חדקל על אלקוש בעיר וסת אשורמלר
 בזמן '?היה ונראה העם. מסורת לפי ההוא העירע"ש
 מון א א נ עיר חורבן בנבואתו מזכיר הוא כימנשה
 טלך סרגון כי נבא )כ'( וישעיה בימיו, נחרבהשכבר
 וסרגת בתוכה. אמון ונוא וכיש מצרים יכבושאשור
 ואח"כ סנחריב. ובין שלמנאסד בין אשור מלךהיה

 נהום נבואת היתה עכ"פ מנשה. בימי נינוהנחרבה

 בבופ"א[ בטוזיאום כעת הוא הזכרוו~אבו

 שנאספו בעת השלחן על מונחת היתה הזאתהאבן
 הגדול, האי על הישוב של החנוך חג לחוגהקרואים
 סדר לראות וחשובים' רבים אנשים נקהלים היוששם

 יטלא ועצ:ם רב עם הנהר שפת על ויתאספוהעבודה.
 מרדכי ה':ר המים. מעבר על אוהמ לשאת האניהיכלה

 צוארו ועל רוקם מעשה סשי מעיל לבו,ט היה נחעמנואל
 החוף אל שבו ומשם זהב. של מטבע עם הזהבדביד
 ביהכ"נ צדי כדטני הכנסת. לבית בופלא לעירוהלכו
 הלכו שתיהן ובין החיל סצבא שורות שתי עומדותהי:

 בכלי המנצחים נגנו ההליכה ובעת הקהל, קברציונסעו
 התפללו מתחלה הזה: בסדר היהה והעבודהזמר.

 מספר ושבח תהלה שירי שוררו אח"כ הלנ,בכוונת
 נאותים פסוקים הביסה על קראו נםהחשטונאים.

 מזטורי אמרו ובסוף הנביאים, מספדי הזהלהענין
 חנוכת נשלמה וכה עברית בליטון וק"ז ק' צ"םתהלים
 כותב נישראל. לפנים כמותה היתה לא איטר הזההיום

 הרב כי אוטר ייטלש לבית בןיונה יהודההמאמר
 רעתם שאין במכ"ע הודיעו כבר בלונדון מהרבנפארים
 כי כלל, הזה בענין להשתתף ררצים ואינם בכך,נ:חה
 הוא ממש בח שאין עכביש קורי מהשבת שהואטלבד
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 נינוהטפני אנשי תשובת אחרי כי יונה. נבואתאחר'
 וכן נחום. עליהם והתנבא לחמוא חזרו יונה,נבואת
 בן יונה עלה אתנבי מלקדטין יונתן: בחרנוםנאמר
 דאוסיפת וכדו מחובהא, ותבת חפר דמנתאמתי
 )נחום אלקוש דסבית נחום עלה ואיתנבי תבלטיחמי

 (. אא,
 ונכחב פרשיות נ' יכיל נחום ספר נהוס[]ס"ר
 כביר ורוח בכח נאדר לשונו סננון נ':נבה,בטליצה
 וחורבן אשור טמלכת מפלת את בהארו פיואטרי
 קנא אשר צבאות ה' קנאת על מדבר א בפנינוה.
 לערי הבשורה טבשר בפ"ב ארצו. במחריבי וינקסלעמו
 נפתחו הנהרות שערי נינוה. העיר הורבן ומתאריהודה,
 חוזר בפ.'נ ונו'. ומבולקה וטבוקה בוקה נמונ.'.וההיכל
 כחש כלה. דטים עיר עונה. בסבת העיר מפלתלי2נות
 בזנוניה נוים הטוכרת כשפים בעלת מלאה...פורק

 תקעו שטעך '2וטעי כל וטסיים: בכי2פיה,ומשפהות
 הנביא תמיד. רעתך עברה לא טי על כי עליךבף

 באטרו: חדקל טי קסף ע"י נחרבה נינוה כי )נוטנ)ה
 וכן מ.( )ב' 1נ1." היא מיטי מים כברכת"ונינוה
 שחקו נינוה העיר חוסת כי העטים סיפריטספרים
 הצרים בהם שהשתמשו קבל ומחי תותחלכליכלי
 יכלו ולא רבים ימים עליה צרו ואויביה ההם,ביטים
 חדקל והנהר ושומף סוחף טמר נתך אשר עדלה.
 את והכה העיד על ועבר ושמף נדותיו, כל עלעלה

 והחדיבו שעדיה הצרים באו ואז רסיסיםתומותיה
 נינוה. ע"עאותה.

 רץש.
 כנראה נח, מלשק "נתם" טלת : .אבייםנחום

 דוחו; כדשאון עמוד ענינו ולכן ינחטנו, זה לאמר נחטן
 בדבדים נוגה נפש הרנע ומינונו, מעצבו לאישהנח
 מת, על הוא אבלים נחום )ת8018110ח00(, במעי2האו
 לנחם המנהנ עליו. ומתאבל אוהבו או קרובו הואאם

 אטו אחרי יצחק וינחם וסצינו טאד, קדום הואאבלים
 קרע יוסף שמת חשב כאשר יעקב ס"ז(, כ'ד)בראישית

 בנותיו וכל בניו כל ויקומו בנו, על ויתאבל בנדיואת
 יהודה אשת שוע בת ותטת ל"ה(. ל"ז )שםלנחטו
 על התאבל אפרים י"ב(, ל"ח )בראי2ית יהודהוינחם
 )דהי"א לנחטו אחיו ויבואו גת אנשי הרטם אשרבניו
 טות על חנון את לנחם עבדיו ביד שלח דוד כ"א(.ז'

 )ש"ב שבע בת את דוד וינחם ב'(. י' )ש"ב עסוןטלך
 ל"ם(, י"נ )שם מת כי אטנון על נחם דוד כ"ד(."'ב
 ינחם אבלים כאשד ב'(, ס"א )ישעיה אבלים כללנחם
 כ"ה(. ס"ם)איוב

 עד טאד נדו5ה אכלים נחום מצות]בתלמוד[
 ויהי דכתיב אבלים, ניחם בעצטו הקב"ה כי אטרוכי

 )סומה ב:ו יצחק את אלהים ויברך אבדהם טותאחרי
 ימין דרך נכנסים הבית להר הנכנסים כלי"ד.(.
 דבר שארעו טטי חוץ שמאל, דרך ויוצאיםוטקיפין
 אבל-השוכן לשמאל?-שאני טקיף לך טה)אבלות(.

 ביהמ'ק, כהשחרב ב'(. פ"ב )מדות ינחטך הזהבבית
 חכנסת, לבית באים והאבלים החתנים שיהיוהתקינו
 דלתי אחורי לו הולך טוסף '2ל תפלה החזן שנטרלאחד
 1כ5 האבלים שם וטוצא הכנסת בפני אוביהכ"נ
 )סופרים קדיש אומר ואח"כ ברכה אליהם ואומרקרוביהם
 עושין הקבר שנקבר אחר נוהנין האידנא י"ב(.פי"מ
 ב'2ורות והעוטדים שם דרך עוברים והאבלים שורותשהי

 אבלי שאר בתוך אתכם ינהם "הטקום להםאוטרים
 האבלות יטי בשבעת לביהם הולכים ונם וירהשלם",ציון

 שבת בערב לביהכ.'נ בבואם ,,'שבעה" ובתוךלנחטם.
 שבת קבלת סוף עד הפתח אחורי אצל יעטדובלילה,
 . להם ואוטרים להאבלים פניהם הקהל הופכיםואז
 באים והם וכו'. אהכם ינחם הטקום בשלום'בואו

 הצבור. עם ערבית להתפלל מקומו את אחד כלולוקחים
 שתי והיו עוברין, העם וכל עומדים אבלים היובראשונה
 אני אוטרת זאת בזו, זו מתנרות בירושלםטי2פחות
 התקינו תחלה, עוברת אני אומרת וזאת תחלהעוברת
 כ"ג י"ט.(. )סנהדרין עוברין ואבלים עומדין העםשיהא
 אחר בזה עוברין העם כ5 דדף אחרים מנחםכשהוא

 וכשהוא העם, 5בין ביע טמצעו )סנן( והממונהזה
 והוא כפרתך אנו לו אוטרים העם כל טאחריםטתנהם
 וא"ר א'(. פ"ב )שם השמים טן תתברכו להםאוטר
 וחולה טאבל חוץ נשיא מפני לעטוד חייבין הכליוהנן
 יסיפתח עד לפתוח דשאים המנהטים אין כ"ז:(.)ט"ק
 בראיס, טיפב והאבל פ"ג(, מ"ק )ירויש' תחלההאבל
 אבלים באשי 1ג1' ראש ואשב דרכם אבחרשנאטר
 כיון אבל ואד"י :(. ס"ם כתובות כ"ם, )איובינחם
 )ס"ק אצלו לישב רשאי טנחטין אין שוב ראשושנענע
 ישפומר בזמן שלום בשאילת אסור אבל כיכ"ז:(,

 אבל פטירה. לסימן בדאשו שוחה ולכןהטנהטים
 שלך באבלות שב דמשמע שב לו אומר איןהעוטד
 לך טח לאבל אדם יאמד אל לשמן. פה פותחיןואין

 אם הא דמשטע כגדוף שזהו לשנות, א"א כילעשות
 נזרת עליו יקבל אלא כן, עושה היה לשנותאפשד
 בעצמו האבל ואם שע"1(, יו"ד )י2"ע טאהבה,המקום
 זה לטה דוד שאטר כטו צער, מחטת הוא כןאומד
 אומרים אין המנחטין אבל להשיבו, האוכל צםאני
 וידטבין אדם בני עשדה הולכין טנחטין לו שאיז מתכן.

 עליהם טתקבצים העם ושאר אבלות יטי ז' כלבמקומו
 בשבבותיה דשכיב ההוא פי"נ(. אבל )רטב"םלנחטם
 רב דבר הוה יומא כל מנחמין. לו היו לא יהודהדדב
 יטים שבעה לאחר בדוכתיה, ויתבי עשרה בייהודה
 דעתך תתח וא"ל יהודה דרב בחלטיה ליהאיתחזי
 בקחשי חנינא רב אטר (. : קנ"ב )שבת דעתי אתשהנחת
 י"ב:( )שם בשבת חולים ולבקר אבלים לנחםהתירו
 ינחם לא עונג. לשבת וקראת ונאטר שמצמערספני
 אינו כי פ"ד( )אבות לפניו טומל ששתו בשעההאבל
 היו התלטוד בזנק הקבורה. אחר רק תנחוטים'מקבל
 טבדכין והיו ההבראה בסעודת האבלים לנחםנוהגץ
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 כום שנאמר ע"ד י"א( פי"ם )סופרים בעשרה הטםע5
 איך הרבה טסופר בתלמוד ז'(. ט"ז ;ירמיהתנתומים

 בש5מא לכמשאל אתא זה. את זה מנתמים החכמיםהיו
 כשמת האבל. בית והוא קי"ג.( )סנהדריו ממיאבי
 אליעזר רבי נכנס 5בקרו, ת5מידיו נכנסו ריב"ז ש5בנו
 5פניך, אחד דבר אומר רצונך רבי וא"5 לפניווישב
 וקבל ומת בן 15 היה הראשון אדם א"5 אמור.א"5
 אף אשתו, את עוד אדם וידע שנאמר תנתוטיןע5יו
 בעצמי מצמער שאני די 5א א"5 תנחומין, קב5אתה
 יהושע ר' נבנם הראשו;. אדם ש5 צערו שהזכרתניאלא
 אחד ביום כולם ומתו ובנות בנים לו היו איוב א"לוכו'
 שם יהי לקח וה' נתן ה' שנאסר תנחומים עליהםקבל
 היו אהרן לו אמר וכו' יוסי רבי נכנם וכו'. מבורךה'
 עליהם וקבל אחד ביום שניהם ומתו גרולים בנים 'טנילו

 שמעק רבי נכנם וכו'. אהרן וידום שנאמרתנתומין
 תנהוטין עליו וקבל ומת בן לו היה המלך דוד א"5וכו'
 לשכושו אמר כיוןיטראהו בןערך אלעזר ר' נכנםוכו'.
 אמי12ל וא"ל לפניו וישב נכנם וכו' ולך כלי לפנימול
 פסדון, המלך אצלו שהפקיד לאדם למה"ד מיט5לך
 אימתי לי או ואומר וצועק בוכה היה ויום יוםבכל
 לך היה רבי אתה ואף בשלום. הזה הפקדון מןאצא
 ויש תמא בלא העולם מן ונפטר וכו' תורה קראבן
 א"5 שלם. פקדונך כשהזרת תנחומין עליך לסב55ר
 מנתסין אדם שבני כדרך נחמתני בני אלעזרר'

 נכנסו ישמעאל ר' ש5 בניו כיטמתו 1'(. פי"ד)אדר"נ
 פתת תנחוטין. דברי אמי אחד וכל 5נתמו זקניםד'
 המרית אבליו, תכפוהו עונותיו רבו ואמר ישמעא5ר'

 ר"ם נענה לנחמו(. )שבאו ושניה ראשונה פעםרבותיו
 )ויקרא השרפה את יבכו ישרא5 בית כ5 ואתיכםואמר
 אלא עיטו שלא ואביהוא נדב ומה ק"1, דברים והלאי'(

 אליו הדם את אהרן בני ויקריבו דכתיב אחתמצוה
 כ"ת:( )מ"ק וכו' אכו"כ על ישסעא5 ר' ש5 בניוכר,

 לעוברים וסעדות שיחין בורות תופר אחד בתסידטעשה
 1'טטפה להנשא בתו עוברת היתה אתת פעםושבים,

 ולא יתיה לנחמא לגביה עיילין עלמא כ51י 1ה11נהר
 5נתמא יאיר בן פנתם ר' עא5 תנחוטין עילויהמיקבל
 הוא דין 5הון אטד תנתומייא עליה מיקבל ולאיתיה

 תנתומיןעל איןטקבלין ד'(. פ"ה )שקלים וכו'תסידכון
 ימלא המקום לו אומרין אלא שמתו הטפתותעברים
 עלי, קב5 ר"ג ש5 עבדו טבי כשמת אבלחסרונך.
 גנ טצעו ט"ז:(* )ברכות היה כשד עבד כיתנתומין
 בשלום ויצא האסורים בבית שנתפם טי ע5תנתוסע
 תלמידי נכנס; ופטרוהו, 5נרדום שהע5והי ר"אבמו
 ברתש ליה איתילירא ברבי ר"ש ט",1(. )ע"? וכרלנחכע
 א"' לעולם. בא דבייה אב~ה א"5 דעתיה, ח5ש כיהוח
 ט.,ז:( ,ב"ב אבוך ניתמך הב5 ש5 תנתומין קפראבר

 תנהום 5"ד(. כ"א )איוב הבל הנתמוני ואיך הפסוקע"ד
 ח 1 ל ב א ע"ע פ"5(. )אדר"נ לעי5ם טובה טביאאבלים

 נמדך ע' :,וזדכ(
 בשנת נולד תורקיא; רבני יאש : וזיים,1קיכטן
 שנים ש:ר בן הקמנה. באסיא מגנציא בעיר(187
 השפה יסורות למד ושם לבירות, אבותיו עםצא

 בטבריא אבו דוד ר' של לישיבתו נכנם את"כ;ערבית,
 ובצאתו רצופות, 'טנים ארבע ופוסקים תלמזד שםלמד
 ספר לבית לאיזמיר בא כמ2ם הישיבה. תעודת;בל
 ועבר וצרפתית, בתורקית למודיו חוק וגמר.בוה

 הטשפמים. לתורת הספר בבית לקח ושמע!קהטטא
 די ערסונד הברון הואיל הכהן צדוק ר' הרבנפ"י

 מררש לכית להכנם לתמכו כי"ת וחברת-אמשילד
 בתור מוססך משם יצא 1896 וביטנת בפארים,זרבנים
 פרופיסור בתור כי"ח התברה וישלתהו נדול"."רב

 בשנת להםימינארבקושטא. ישראל וחכמת5היסמוריא
 כי"ת החכרה בשליתות נחום חיים ר, .צא~190
 ע5 אור הפיץ למען )אביסיניא(, כו'ט ארצות אתלתור
 טלשים בשם וידועים שם והנרחים האובדיםאתינו
 זה בסיורו ויאסף איבערלין, דר' נלווה ועמו)ע"ע(,
 בארמון התאכסנו ססעם בתתלת מאד. נכבדותידיעות
 נחום ר'ת את והכתיר כו'ט, מלך מענעליקהנעגום
 ובפרדו ד(, דו גן מ )עי' ':לטה" "חותם הכבודבאות
 להננה לו היה אשר הסלכותי' "מאמר בידו מסרממנו

 ההם. והסוזרים הזרים המדינה יושבי אתבהתהלכו
 מענעליק אני יהודה, 'טבם ש5 מנצח "אריה : הכתבוז"5
 המשנים לכל כוש, למלכי מלך האלה-ם, בתירהשני

 והאדו נחום שבמלכותי:-האדון והסמוניםהראשים
 הנני הפלשים. את לבקר באו עמו, ה"ולךאיבערלין
 אשר הסקומות לכל ללכת להם יתן ,טר,טותי בזהמודיע
 מצוה הנני זה מלבד יחפצו. אשר כל ולראותירצו

 להראות ונם המוב בררך ולהדריכם ראשם לשמוראתכם
 ויגיעו במנותה שיסעו בכדי ישאלו, אשר כללהם
 עשד בארבעה באדים-אביבה, נתן בשלום. חפצםלמתת
 מענע5יק;ן, ]תתוטן 1908מרם

 מסעו את חש5ים נחום ר"ת הכולל[ לרב]בהירתו
 ליטו5חיו. דבר להשיב לפארים ותזר 8;(19 יוליבתריט
 לרגלי בתורק'א המדיני מצב נשתנה ההיאבעת

 הלוי כרטה ר' הכו55 ורב בארץ, שנתנההקונסמימוציא
 ע5 עיניהם וישימו נתבקש. מקומו וממלא טכסאו,ירד
 מרם עוד בחפזון, לקושמא לבוא ונסרא נחום,ר"ת
 נבתד )1908( תרם"ח אב י"ם וביום הדרך. טיניעתנת

 תכם-בשי בתור הרשטית בתירתו הרבטת.לקיטקאם
 תרם"ם. תשון ת' ביום היתה תורקיא יהודי5כל
 מאת בתירהו נתאשרה 1909 יאנואר 24וביום
 הזה הפידמאן ט"וחד, בפירסאן התמישי טחטדהשלטן
 טיסר כצצאו כי ונכר והרצאתו סננונו מצדנפלא
 משש5ת תחת היהודים באו מאז קרומים,דורות

 שנה העולם במ"ע חפירמאן העתקת )ע.'העותומאנים
 31(. נליוןג'
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 5א8א*ע 8א יש 4%68אן44 ,118(86ז18 :ביבליונרפיא
.1908

 ב"יב.
 ערבית טלשת וטעתיק משרר מערב':נחום
 התואר עליו טעיר כאשר בטורוסא נולדלעברית.
 ב ר טע בצפון טקוטו שם על )נ45ז5ש515(."מערבי"
 שנים בטורוקא. בקבוצים נסצאים ,שיריואפריקא.
 דער קענטניס "צור בספרו רוקעס ע"י נרפסומפיומיו

 ע"י לאשכנזית ונעתקו 162(, )צר פאעזיע"העברעאישען
 נחום 131(. )צר פאעויע" רעליניעזע "רי בספרוזקש

 תיטן אנרת א'( לעברית: טערבית העתיקטערבי
 הקרטתו עליה והוסיף תקוה" "פתח בישםלהרטב"ם
 מר' יצירה" "ספר פירהש ב'( 1631(; )באזילבחרוזים
 שיר וכתב ניסים, בן יעקב סר' או ייסראלייצחק

 המסורת בקונטרם רוקעס ע"י נרפס טטנו וקצתבההלתו
 יוסף סר' )08ום0008זסו1ב( קטןת "עולם נ'( 5-,(1(ן)צר
 נזכר לא כי אף שמיינשניירר, השערת כפי צדק,ן'
 צר איבערזעצוננען העברעאיישע )עי' המעתיקשם

 ר' ,2ל מרות ע'2רה שלש על רס"נ פירהש ר'(08*(;
ישטעאל.

 'שראל לתולדומ המערב נר הכותכ, :ביבליונרפיא
 11. צד 1885 טוב אוצר 226; 88, צדבמורוקא

 מ. ט.י.
 נחוניה ר' נ"כ )ונקרא השגה בןנחונ~א
 רורו ובן הבית זסן בסוף תנא : כ"ח.( מנילה"הנרוק"

 ע"ב(. י' טב"ב )כנראה תלמירו היה ולא ריב'ז.של
 שהיה וכנראה אלישע בן ישמעאל ר' של רבו היההוא
 את שיטיט שר"י נאמי כי להוראה .2נסטך בטרםזה

 ולא כ"1.( )'טבועית ופרט בכקל 'טררש הקנח כןנחוניא
 לר' הטיוחם היכלות בס' בה"ק. נחוניא "רבי"אטר

 שנתפסו נחוניא ר' שראה אחרי כי נאטר כ"נישסעאל
 אם ושאל לטרכבה ר"י את העלה טלכות הרוניעשרה
 ושטחה משתה יום אותו ועשו וכו' ה' טלפני נזרההיא
 בשטחתינו הנשיא יתחיל ואטרו: נחוניא ר'לפני

 יין ונשתה זמר טיני כל לפנינו הכינו אחריו,ואנחנו
 רנבה"ק היכלות(. פףקי בשם ע"ד ל"ם הטלך עמק)ס'
 תלטיריו אותו שאלו וכאשר ימים. והאריך עשירהיה
 נתכברתי לא טיסי להם: אמר יטים, הארכתבטה
 וותק חברי, קללת סמתי על עלתה ולא חברי,בקלון
 טתפלל היה רנבה"ק כ"ח.(. )טנילה הייתיבמטוני
 בכניסתו וכו' קצרה תפלה וביציאחו לביהט"דבכניסהו
 הודאה נתן וביציאתו ידו על תקלה יבר יארעשלא
 המקבל כל אוטד היה הוא :(. כ"ח )ברכות חלקועל
 ארץ וררך טלכות ע% טטנו סעבירים תורה עולעליו

 וד"א טלכות ע% עליו נותנים תורה עול סטנווהפורק
 טופת לאיש ברורו טפורסם היה הוא ו'(. פ"נ)אבות
 שנורה תפלתו וכשהיתה החולים, אל להתפלל אליוובאו
 נחוניא ר' שם(. )ברטת יארפא שהח%ה יודע היהבפיו
 רדרף ידהאוו ור' ר"א וול וחלמ בש"ם פעטים כטהנזכר

 נ-צל לדעתו ב'(. פ"1 עריות עי' אך קכ"מ: ,חוליןהלכה
 וביטי נינוה, על ומלך תשובה ועשה סוף טהיםפרעה
 פט"נ(. רר"א )פרקי לתשובה העיר בני את העיריונה
 ראשי אשר בכח" "אנא בשס התפלה לו טיחסיםיש

 הבהיר, ספר לו טיחסים נם נד'ב. של השם הםהתיבות
 כ"א חברם לא ואטנם הקנה. וספר הפליאה,ספר
 טפאנו רנד,ע כט,"ש הראשונים, אחרוני מ;אחר

 קנה. ע"ע "0. ס" ח"א חי כל אם)בטאטר
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 99. צד המשנהדרכי פראנקע~
כחט"ה  הוא והרן. אבינו לאבףהם ואח תרח בן :גדקיר4

 כ"1-כ"מ(. י"א )בראשיח הרן בת את לאשה לוקקח
 אברהם חז"ל לדעת אך נחור, נולר טתי יניר לאהכתוב
 בהיות נולר וא"כ ס"מ.(, )סנהררין שנה מנחורנרול
 יצא נחור כי טפורש נכתב לא שנה. ע"א בןאביו
 העיר כי יען אך לחרן, ואחיו אביו עם כשריםטאור
 מ"נ( כ"ז שם י', כ"ר )בראשית נחור נ"כ נקראתחרן

 )עי' בחרן וישב טולרתו טמקום יצא נהור נם כיכדשמע
 בנים שטונה הוליר נחור כ"ח(. י"א בראשיתהרס:"ן
 כ"ב )שם ראוטה טפלניטו בנים וארבעה אשתומטלכה

 עובר היה נחור ארם. שבמי עשר שנים והםכ'-כ"רן,
 יעקב אך נחור ואלהי אברהם באלהי נשבע ולבןע"ז

 תרח ונאטר נ"נ( ל"א )שם יצחק אביו בפחרנשבע
 )יהושע אחרים אלהים ויעביו נחוד ואבי אברהםאבי

 ז-ןמ.
 נחירה דם להמית. בכרי הצואר דקיית :נחירה

 הצואר. טן כשרה שחימה הפך והוא כ':(,)כריתות עליי חייבין בו יוצאה שהנפש הקזה רם עיקררם
 )חולין טיבעיא להם ניחר כ"ב( י"א )בסרבר להםר2חט
 הנוחר פ"1.ן. פ"ה: )שם נחירה בשר השם ויטםי"ז.(.

 בררך ואטרו פ"ה.(. )שם טלכסות פמורוהטעקר
 להיות שהל ביה"כ לנוחרו טותר הארץ עםטזטא
 לנחור לשוחמ טתירים יש ט"מ:(. )פסחיםבשבת

 שאין טלאכות לבעלי עורותיהם לסכור כריהתיישים
 בפרהצה, טתקלקל שהעור לפי טהשוחמים עורותקונים
 והבשר וריוח, הנאה לו ריש כיון תשחית בעלוליכא
 ו", ס"ק קי"ז סי' זהב מורי )יי"ד לנוי לטוכרו טותרנ"כ
 אפשר יטאי ומשום בנבילות, סחורה עהשין שאיןמפני אוסריו ויש ג'( סי' ירד רשד"ם ע', סי' שבעהנחלת
 ה. ם י ח ש ע"ע כ"ח(.סי' בניכדן כדשאת )ע" הנחירה נם אוסרין הבשרלטבור

 ט.ב.
 נשנךם, מי בח יהכנסו אשר צרה בקעה :נחל

 בנחל יצחק עבדי ויחפיו כטו מעין שם נמצאולפעטים
 )כהשלי נובע נחל מ"ו(, ע"ד )תהלים ונחל טעין בקעי1 ב, ב, ו,ושע אוו ע,ו ווו,ק ם,בש אתה "ם(, כ"ו )בראשית חיים טים באר 11שוימצאו
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 איתן נהרות כטו ד'( כ'א )רברים איתן נחל ד'(,י"ח
 וייבש כטו הק"ן. ביטי הנחל ייבש לרוב שם(,)תהלים
 הטליצה וע"ז ז'(' י"ז )ט"א בארץ נשם היה לא כיהנחל
 יבוא נחל שם מ"1(. 1' )איוב נחל כטו בנדואחי
 נחל ש"ע(; ארנון נחל כטו טקוטותפרם"םעם

 עבח אשר מ.( ל )ש"א הבשור. נחלאשכול;
 העטלקי אחרי בררפו טלחטתו אמסי עם חדאותו
 אשר יהורה מהרי טבע ושא צקלמ את הכהאשר
 נחל עזה; לעיר קרוב הנרול הים אל וזצא א"יבננב
 טנבול יצא איטר על ארנון נחל הוא ה'(, כ"ר )ש"בנד

 נחל ""; כץ )בראשית נרר נהל נר; טמהנחלת
 ישראל טלך אחאב טחטת להסתר אלהו הלךישמה מ" יץ )ט"א כרית נחל )ע"ע(; יבוק נחלזרר;
 אלע; רשתפך ירדן נהר בטזרח הוא כי טשםתראה
 הנחל קמן נחל הוא חח( מ"1 )בראשית טצריםנחל

 פאת כי ה'ה ל"ד )במרבר כנען לארץ הררוטיבנבול
 לפעטים מצרים. ארץ טול נשקפת כנען טארץררום
 העירהעומדת שם ג'(. י"נ )יהויוע שיחור בשם נםיקרא
 נחל רס"נ תרנם ולכן עריש אל היא הנחל עלכעת

 י"ד( 1' )עטוס הערבה נחל ערייט; אל וארמצרים
 ונקרא המלח ים אל היורד וארום טואב בין הנחלהוא
 )ישעיה הערבים נחל היסא; אל וארי בשםהיום
 על וכמו נדותיו, על הגרלים הערבים עצי ע"'מ ז'(ט"1

 ב'(. קל"ז )תהלים בתוכה עיבים על ונו' בבלנהרות

 נחל )ע"ע,; קדרון נחל פרת; נהר 'טהוארת)ק
 דרך ועובר תבור טהר ערר ד( ד' )שופמיםקייטון
 אל ותוצאותיו קממם נחלים 'טם לבלע טרעאלעטק
 נה ק נחל עכון עיר ובין הכרטל הר בין התיכקהים

 על העולים הרבים הקנים ע"ש נקרא ח'( מ"ז)יההטע
 אל הטופך כנען בארץ טנשה דרי טבין ויוצא'מפתו,
 עמק ר'(, מ"ז )שופמים שורק נחל התיכון;הים

 טעינות 1ב1 דן ממה נחלת אל פלשתים טארץהמתפשמ
 ישבה ושם ,,'סורק", הנקראים הנפנים טבחר ושםטים
 בעבר י"ח( ד' )יואל השטים נחל שטשון; אהובתדלילה
 ל(; ב א )ע"ע השטים אבל העיר בקרבת טזרחההירדן
 בטמה נעש טהר שירדו ל'( כ"נ )ש"ב נעשנחלי

 יהושן נקבר שם אשר סרח תסנת לעיר קרוב,אפרים
 ענלר אצל האמור איתן נחל ל'(. כ"ד )יהושע נוןבן

 שופמיכ פ' החזקוני וכ"כ בחזקה, שוטף נהל הואערופה,
 והראיה טיא, דרדיפי איתן נהרות הובשת כטוזהוא
 קשר עמק שהוא פי' רש"י אבל רנליהם. ורחצולדבר
 יעבו שלא הקרקע וחוזק יובש ע"ש איתן נחלזנקרא
 ל* ואי קנים לנחל סיטן חז"ל ולדעת יזרע. ולאבו
 רש"י(. נ"נ. )פסחים ערופה לענלה נחל טקרילא

 מ*ב.

י ירוישה ע' :3דזלוז
 אבלים נחום ע' :נחמה
 באב תישעה ע, : שבתבחמו,

 ורסה עתיקה מספחה : משפחת~יזקזיאש,
 היה נחטיאש ף ם 1 י ספרד. טולידא בעורבי,שראק

 1112. בשנת ':חי סאידום ן' יצחק בן טשה ר'קתן
 היה נחטיאש ן. יצחק בן יוסף חאנאנ אלאבו
 בשנת להערבים המשפמים תורת ספרי וטעתיקסופר
 היה מטולרא נחמיאיס יוסי בן יוסף1231.
 הסטרים כתב 50--1330 עתות ובץ הרא"ש,תלטיד
 על )כ"ק בערבית העולם( )אור אי.עלם" "מר .האלה
 על פירהט ה"ר; בטאה לעברית תעתק ה,טמיםתכונת
 בימע ט.שלי. על פ" אבות; פרקי על פירוטהתורח;
 נ"כבטולירא שחי נחטיאש ד ף יוס בן יוסףהיה
 על פ" וכתב הרא""ט בן יהורה ר' 'טל ייייויהיה
 נחטיאש ף י1ם בן ר ד1 1327. בשנת אסתרטנילת
 ק"ם= )תמת במולירא בסנפה מתו בניו 'מלשתעם

 לכתב העתיק נחמיאש ם ה ר ב א ן ב ף ם 1 י1849(.
 'סלטה שכתב הגרול" "הקנון על טהפירוש קצתעברית

 ובחוץ במולירא. היו אלה כל ערבית. בכתב ע"טן'
 נחמיאש ן' י1םף בן אברהם היו: הזאתלעיר
 והעתיק הם"1, המאה בסוף שחי קשמיליא אוקניאבעיר
 08[8ואע1818] ספר על אקווינאס תומאס שלפירוש

 110 )ח.'ח חטר בכרם נדפס טמנו וקצת אריסמו.של
 הפילוסופיא "קיצור של המעתיק איננו אךוהלאה(.
 שחשב כטו טאננוס, אלברטוס של טספרוהמבעית"

 אברהם רורו בן ע"י נעשית הזאת ההעתקה כיצונץ,
 היה נחסיאש ם ה ר ב א מקמולוניא. יצחק ב"רשלום

 הוא 1529. שנת בערך השם קרוש על והומתתלמורי
 ור"י קארו טרן בת'טובות נזכרו נחטיאימ ן' יעקבוחברו
 בליסבק רופא היה נחסיאש ן' ם ה ר ב א טצפת.בירב
 )ויניציא לרוטית מעברית ונעתקו רפואהמ "ספריוחבר
 הטוקד על נשרף נחטיאש יצהק 1604(.1591,

 בשאלוניקי חי נחטיאש דוד ר' בשנת1556.באנקונא
 אלעזר ור' שבתי, חיים לר' חיים תורת בשו"תונזכר
 1573. בשנת בקהשמא רב היה נחמיאש הדריאלבן

 במונאסמיר שופם היה נחטיאש 1' טיסה בןשלטה
 1643.בשנת

 ט.ב.
 שבו כאשר ירהשלם חוטות שבנה חכליה בז :~הש:ה

 לטלר המשקה שר היה הוא טבבל. הנולהבני
 נעתר למלכותו עשרים ובשנת )ע,ע(, תא ש ש ח ת רא

 ולהקים לירושלם לבוא רשיון לו ויתן נחטיהלבקיסת
 י"ד(. ה' )נחטיה יהורה על לפחה שטו וגםהריסותיה
 צרה אשר השטרונים טבני לנחטיה עטדו רביםשוטנים
 בא"י, טלכותם שתתחרימ חפצו ולא יהורה בבניעינם
 שונאיו את הכניע ולעטו לה' בקנאתו נחטיהאך

 בטשטרת סדרים 1לעשות העיר חומות להקיםוהצליח
 ל"ב ובשנת בירושלם היה שנים י"ב ה'. לעבורתהקדש
 בבבל. הטלך לחצר נתטיה שב ארתחששתאלטלכות
 כי נחטיה 'מטע כאשר השנה עברה בטרםאולם

 לעיר שנית בא בירושלם עשה אשר הסרריםנתקלקלו



6ב ישראלאוצרנחמיה
 בית קדשי את מיהר יד ובחוזק הסלך ברשיוןהקדש

 וללוים, לכהנים המניות וחקי הנדטמרות את ויכונןה',
 להם לקחו איטר הנכר בנות את להוציא העם אתוצוה
 נדרים עשה נם עסהם. אותם והביאו בבבללנשים
 שבת.4טסירת

 הכתובים סטשסעות הנראה לטי נהמיה[ של]זמגו
 לירושלם עלו ושניהם אחד בזמן ונחמיה עזראהיו
 אך משהטן. וזה מבבל זה ארתחששתא סלכותביסי
 ז' בשנת עלה עזרא כי לנהמיה עזרא קדם שנהי"נ

 לדעת למלכותו. עשרים ביטנת ונחסיה5ארתחששתא
 ולא לירושלם נחמיה בעלות עזרא סת כבריוסיפום
 הוא נהמיה ויאסר שנאסר ומה אחיו. את אייטראו

 זה אין מ'ן ה' )3חסיה ונו' הכהן ועזראהתהטתא
 והיה שקדמוהו אהר פקיד רק הפחה, חכליה בןנחמיה
 הוראתו תרשתא התואר רטם עזרא. ביסי בירהטלםנציב
 שאמרו: בנסרא וכן )צ0!6סןע(. למלך ומשנהנציב
 משמע נ"ם.( ,נמין חכליה בן נחט.ה הוה עזרא הוהוהא
 טחת בימי עוד הי עזרא היה אם כי זה. אחר זהשהיו
 הסתין ומדוע בעבודתו. כדטתתף היה בודאינחמיה
 את להשמיע כדי הכליה בן נחמ.ה על הסופרעזרא
 שנה ה'"נ בכהטך כן עיטה ולא העם אל התורהדברי

 היתה התורה שקריאת ודאי אלא לבוא.שהקדים
 הראשון נחמיה בזסן לירושלם עזרא ביאתברא'2ית

 השני נחמיה מן להבדילו כדי כן ומתואר הריטתאהוא
 הראשון ונחסיה עזרא מות ואחרי חכליה. בןשהוא
 עליהם. התנברו והשמרונים לרעה היהודים סצבניטתנה
 נכריות. נשים ולקחו בנוים והתעיבו נדולה, בצרהוהיו
 התרשתא, תחת פחה בתור חכליה בן נחסיה שבאעד

 ועשה הנכריות הנשים והבדיל ירויטלם חוסותויבנה
 אסור על נזרו נחמיה בימי הדת. לשמירתתקנות
 ביהודה ראיתי ההם ביסים דכתיב בשבת,מלמול
 י"נ. )נחסיה העריטות ומביאין ב,טבת, נתותדורכים
 שאלתיאל אסיר יכגיה ובני דרשו חז"ל קכ"ג:(.שבת
 )שנשבע אל אלתו על שניטאל ':אלתיאל נ'(, )דהי"אבנו
 ומה בבבל שנזרע זרובבל לו(, והתירו בן לו יהיהשלא
 עוד ויש צ"נ:ן. )סנהדרין יטמו חכליה בן נחסיהשמו
 כי חכליה, בן נחמיה אינו התרשתא נחמיה ביראיה

 לא והשני ב'(, י' )נחמיה הכהנים בין נמנההראשון
 ההיכל אל יבא אשר כטוני וטי ואמר: כהן,היה

וחי~
 ויכנם יבא שלא ופירוש"י י"א(, ו' )שם אבוא לא

 בהיכלו.זר
 ספר היה לא התלמוד חכמי בימי נחסיה[]סטר

 וכאשר עזרא, מספר השני החלק רק עצמו בפנינחמיה
 אמרו: ובפירויט נחמיה. ספר השמימו ספרים כ"דמנו
 חכליה בן נחמיה דעזרא דברימן )רוב סילי כלטכדי

 ע5 סיפרא איקרי לא ס"םאסרינהו,
 שמיה~

 א"ר
 שנאטר לעצסו מובה שהחזיק מפני אבא בדירמיה
 ספרו כתב עזרא צ"נ:(. )סנהדרין למובה אלהי 4זכרח
 וט' עצמו( יחוט )עד לו עד הימים דברי שלרחס

 ואילךז מעזרא היחום לספר סיימו )סי אסק.המאן
 י"נ ייט נחמיה בספר ט"ז.ן. )ב"ב חכליה בןנחמיה
 בכל וכמעם למובה. אלוה לי זכרה וססייםפרשיות
 היה בעצסו הוא כי כהטסע וסזה בעדו, סדברטקום
 אולם עזיא. של היחום ספר והשלים הספר,מחבר
 אחרו לפעסים נהס.ה ספר שסדרו הנדולה כנסתאנשי
 מעם איזה ספני הפרשיות וערבו הסאורעות קדסואו

 עוד פה כתוב עזרא שבספר היהם ספר סאתנו.הנעלם
 דברים, איזה בנחמיה נתוספו ונם יטנוים, באיזההפעם
 וע"ז י"נ, בפרשה ו' פסוק עד י"ב ספרשהכנראה
 נחסיה וביסי יויקים בימי אלה הפסוקים:סוכיחים
 וביסי זרובבל ביסי ישראל וכל ; כ"ון י'נ )שםהפחה
 בספר י' עד ח' מן הפרשיות מ"ז(. י"ב )'טם הפההנחמיה
 שונה הלשון וסננון הסופר, עזרא מעללי טספריםנחמיה
 שנה כמאתים שהיו נדולים כהנים ויש נחמיה.מסננון
 הצדיק שסעק אבי י"א( )י"ב ידוע כסו דורו ימיאחרי
 איזה נטצאו נם סקדק. אלכסנדר בימי כ"נשהיה
 י'( )י"א בנחסיה: כמו בדה"י. שכתוב מסהשנוים
 וסן י'ן )ם' ובדה"י יכין, יהויריב בן ידעיה הכהניםמן

 פותח פ""ב בנחסיה ויכין. ויהויריב ידעיההכהנים
 והולך יהוצדק, בן יהושע ביסי שעלו ולויםבכהנים
 הענין. השלים לא ולוים כהנים, משסרות כ"דומונה
 "כי בר"ה העם לפני משה בתורת קרא הסופרעזרא
 נאספו ר"ה( )של השני ביום ונו'. לאדונינו היוםקדרט
 ישראל בני ישבו אשר כתוב וימצאו ונו' האבותראשי
 חסר פה ח.(. )נחסיה השביעי" בחהט בחנבסכות
 אסרו עד כפור צום את דחו כי ונראה יוה"כ,אדות
 לחדש וארבעה עשרים וביום נאסר כי סוכות, שלחנ
 זרע ויבדלו ונו' ובשקים בצום ישראל בני נאספוהזה

 חמאתיהם על ויתודו ויעמדו נכר בני מכלישראל
 אך בנויארק(. לאמפערם יטלמה ממר )שמעתיונו'
 היה לא כי או הסופר, השממת היא כי נראהיותר
 הזה. הקדו'ט היום את שלאו לא כי להזכירםצורך
 ולא יהויטע בן יהויקים שביסי הכהנים סונה י"בבפסוק
 ביסי הלוים כ"ב: בפסוק רש"י(. )עי' כ"ד סניןהשלים
 רדוע למעלהן הנזכר יוחגן )הוא ויוחנן יוידעאלישב
 ובספר האלה. הדורות שבארבעה הכהנים ומדלנונו',
 ביום סתחלת י"נ פרשה דבר. מזה נזכר לאדה"י
 החסר ידוע זמן על מתיחם משה, בספר נקראההוא
 השני בית בזמו שנכתבו הספרים כי נראה ומזהפה.
 ורוה"ק, הנבואה 'חסרה כי כ-כ בדקדוק עוד היולא

 לאסוף עוד ינלו לא התורה וחסרון הנלותוממרדות
 הנכין בסדר הסדהשים הכתבים שארית אתולקבץ
 האחרים הספרים את הנדולה כנסת אנשישסדרו
 עזרא. ע"עמכה"ק.

 בערכו; האורים משפט שטיינבערג, :ביבליונרפיא
 והנ'בלי)- 1899, כעמגיץ עסראמעמאירען, דערציהונגען בע- ליטערארישען די גייסלער, י' ; נחמיה לס' בן-זאבמבוא
 שט.גרפיא

"* 



 רנינחסיה, "טראלאוצר

 חרבן כזמן ר"ע של תלמידו תנא : רבינוקכויה,
 )ב"ר ההרשתא נחמ.ה מצאצאי היה נחמיה ר'הבית.
 כן יהודה ר. מן ר"ע תלמידי עם ונסמך י"נ(,פצ"ח
 לר"ע היו הלמידים אלף י"ב י"ד(. )סנהדריןבבא
 סהם, אהד נחמיה ור' שבעה העמיד ובסוף סתווכלם
 השבעה בין נ'(. עם"א ,ב"ר תורה א"י כל ומלאועמדו
 ור' יהודה ור' ר"ס נחשבו השנה לעבר שהלכוזקנים
 ס"ב.(. )ב"מ הסנדלר ור"י וראב"י נחמיה ור' ור"שיוסי
 )רש"י דר"ע אליבא וכולהי נחמיה ר' הוספחאסתם

 היה ביכנה לכרם רבותינו כו2נכנסו פ"ז,(.סנהדרין
 הנלילי. ר"י של בנו ור"א נחסיה ור' יוסי ור' ר"ייטם

 נחמיה ר' פתח וכו'. ודרשן אכסניא ככבוד כלםפתחו
 לכו הקני אל שאול ויאמר דכתיב מאי וכו'.ודריט
 עשית ואתה עמו אום.פך פן עמלקי מתוך רדוסורו
 ק"ו, דברים והלא מ"1(. )יט"א ישראל בני כל עםחסד
 כך, עצסו לכבוד אלא משה את קרב שלא יתרומה

 ומהנהו ומשקהו ומאכילו ביתו בתוך ת"חהסארח
 בשם שנאמר מה ס"נ:(. )ברכות אכו"כ עלמנכסיו
 י"ד( פ"ד )אבות תורה למקום נולה הוי נהוראירבי
 )שבת שסו נחמיה ר' אלא שטו נהוראי רבי לאתני
 ביחד נהוראי רבי את טצינו אחד במקום אבל :(.קמ"ז
 מסתפק היה נחסיה ר' צ"ז,(. )סנהדרין נחמיה ד'עם

 בסה נהמיה ר' א"ל עני, לפניו בא וכאשרבסועט
 שתתנלנל יצונך א"ל ישן, ויין שמן בבשר א"ל סועדאהה
 בזה(. נסה לא )כי ומת בעדשים עמו נלגל בעדשים,עמי
 לפנוקי ליה מיבעי דלא נחמיה, שהרנו לזה לו אויאמר

 ס"ז:(. )כתובות האי כולינפ'2יה
 בטירושי לדרוש נחסיה ר' של דרכו 4מודו[]ררך
 תיבה כל הכלל מסר הוא ואנדה. בהלכההטקראות,
 בסופה ה' הכתוב לה המיל בתחלתה למ"ד'2צריכה
 היתה תאנה אדה"ר ממנו שאכל אילן י"נ:(.,יבמות
 תאנה עלה ויתפרו שנאמר נתקנו בו שנתקלקלו'2בדבר
 כדינן לא קין. הורנ כל לכן ה' לו ויאמר ט'.(.,ברכות

 סטי 4ו היה ולא הרנ קין קין. של דינו רצחנין':ל
 )ט"ר יהרג סין הורנ כל ואילך סכאן )העונש(,ללטוד
 טהלך שהיה בשעה להקב"ה לו היה כעם כ"ו(.פכ"ב
 נתהי 4זרעך אמרתי אני הקב"ה אטר א"א, עםלום
 כדי אחיו כן לום את מדביק והוא הזאת הארץאת

 וב"ר וכו' וחמור שור לי ויהי י"א(. פמ"א ן'טם וכו'לירשו
 עד אלא משה, וימת וכתב מת משה אפשרשם(.
 מ"1.,. )ב"ב יהרטע כתכ ואילך מכאן כהטה כתבכאן

 שק מיטלחנו לו מביאין היו וסהיכן היו ממשעורבים אמי ר"נ וביטר, לחם )לאליהו( לו סביאיןוהעורבין
 )ליחזקוחון לו עשו נדול וכבוד פל"ג(. )ב"ראהאב
 זד קי.ם ואמרו ממתו על ס"ת שהניחו אר"נבסותו.
 ע"י עבדו הישבמים שכל י"ז.(. )ב"ק בזה שכתובמה

 ויטה"ע עברו לא ולוי שסעון ראובו ושבםבמצרים
 בעי ואסר: היבה, דורש היה באנדה פ"א,.רבה

 כשהם מתים אדם של ובנותיו ובניו נפליםטמלת
 תרכה העזות בא דוד שבן דור :(. ל"כ )'טבתקטנים
 כל ונהפכה ביוקר, והיין פריו יתן והנפן יעות,והיוקר
 נם צ'ז.(. )סנהדרין תוכחה ואין צדוקים לדעתהמלכות
 רבו. מר,יע למד אי2ר פ':, )שבת מרכבה מעשידרש
 'טל סנהגן היה כך וטעיד: טמנו נמצאו רבותהלכות
 ויטוסעין דינין לבעלי מכניסין שבירושלם, הדעתנקיי

 בדבר ונותנין ונושאין לחין אותו ומוציאןדבריהם
 אחד עד תורה שהאמינה מקום כל ל'.(. )סנהדריןוכו'
 כשגי אחד באיש נשים שתי ועשו רעות. רוב אחרהלך

 שעד כטקום ריל .,. פ"ח )יבמות אחד באישאנשים
 'טמכחישו קויבה מחמת הפסולים עדים שני סהימיןאהד

 עדות מכחישות נשים שתי ואם מטנו. יותרנאסנים
 באניטים כסו דינם מהימן אחד שעד במקום אחדאיש

 נירי ואחד אריות נירי אחד דעות. רוב אחרשהולכין
 הארץ מעמי )רבים ואסתר מרדכי נירי ואחדחלומות
 יט.תניירו עד נרים אינם עליהם, פחדם נפל כימתיהדים

 ,הקאה( אפיקמוזין עושין אין כ',ד:(. )יבסות הזהבזמן
 )שבת ימאסו יטלא עוברים של הכבוד ספניברה"ר
 לו והתיר מים של נימא שבלע באחד מעשהי"ב.(.
 היה נחמיה ר' קכ"א.(. )'טבת בשבת חמין לחחםר"נ
 שניהם ,שחולקים מקום ובכל יהודה, ר' של פלונתאבר

 נ'(. ישער עולם יטות כריתות )ם' נחמיה כר'הלכה
א.

 צכי שבתי עי : הכהךנחמיה
 נחנק(: י' סתם ליוב )ינקרא יעמכ ברנחסן
 ויב מ"ז:ן )ב"ט ,טמוא4 טר של בדייני ספראהיה אכיי 310. דטנת יטת השלישי בדור כבליאסורא
 במות ועוד(. כ"ו: )ב.צה משטו יטמועות אמרנחמן

 תורתו יוכ ילמר ליסים צעיר עוד נחטן רב היהשמואל
 את זנשא הנשיא.ם טכךשפחת 'שהיה אכהו ברטרבה
 הונא יכ היו טחיסתו ונעלי חנריו יבו. נתלהא
 ע"י בנהידעא היהודים .שיב נתיב כאשי 'טשת.ורב
 ימשם לשלחי חות:י עם י"נ דלך ,259, גצר ברפפא

 צד נייבייעי הרצאת גאין שיייא יב )א:יתלמחתא
 אכהו בי ינה בסות חיהנו, בכ.ת דייו והיה0הו.

 אשי במחיזא טתיבתא וייש הע'ר ליא'ט ר"ננתמנה
 :כסימ ובעי עשיי היה י"נ נהירזגא. עם אזההא"רה
 יעוד(. ה'.ותענית

 כהלכה, היה ר'נ של תייתו רוב בהיכה[]גדוי
 היה הוא לסעשה הלכה לכיי ממונות בדיניוביחוד
 מאר ככדו דויי בני דדינא. לעומסא וירד טומחהדיין
 כר"נ הלכה הוא וכללא ס"ה.( )ב"ב בהלכה כחואת

 וחיה עצמו עיך את הכיד י"נ י"נ(. )כתובותבדיני
 ס.'י:ן, ,ב'/מ כרידקי בדיג. דידי לב. עלכחש כולאאומר
 אגא כ:ח החיים מן כהשיח אם אנא". "כגת לומיויניל

 במלה רבי סשטת התנא דכרי ועל צ,חח,~טנהדי'ין
 אנא ראיכא 'י:וה תח:. לא אמי "מא יאח י ע:יח יאאהו ארם של ביתו בתוך רבה חדיבה ח:םשנאת
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 לרב הוא : כ"ח מנילה ריט"' לנרסת אך : מ"מ)סומה
 והזמין לו לא בריב התערב אחת פעם יצחקן. ברנחסן
 נתחרמ לסוף אן בפומבדיתא הרא'2 יהודה רב אתלדין
 לחייב ניולה הקנה הקן )חמן רב ט'.ן. 1קדהטיןע"1

 שבועת ~נקראת :ן מ' ישבועות הכל לכופו'טבועה
 שמואל בדיכי הלך הוא רי"נ. יטבועה או"היסת"
 כרעת מעשה ועשה טסברה ולדון הדין עוסקלהמציא
 היותר הלכותיו ע"ם.(. )כתובוה מברחח בשמרשמואל
 ליה נמר אנר כל )יבית( ררביתא נללא הן:נכבדות
 1ב"ק לנפשיה דיגא אינש עביד ס"נ.(; ,ב"מאסור
 :ן; ל"ה )ב"מ היא פישעותא ירענא לא כל כיטונזר, :(;ק"י
 להתברר ,יכול עדים עליו שאין בדבד נבר דאליםכל

 )ב"ב מחאה הוי בפניו שלא מתאה ל"ד:(;1ב,ב
 השבועה על שניהם חשודים דינים הבעלי אםל"ם.ו;
 להקל נומה ברובם אשר טרפות בהלכות יביחודוהיהר באיסוי נם הלכוה לר"נ יש מ"ז.(. ),טבועוהיחלוקו
 אחדוה הלכות נ"ח:(. נ': מ"ה. מ"ז; מ"נ. י"ם.1חולין
 אנדה בדכרי נם ירושלמי. בהלמוד נם נמצאותממנו

 ראנרתא ספיא נקים והיה דברים, איזה ממנונמצאים
 זוהמא כמו יפים בפתנמים השתמש הוא (. : כ"נ)ברכות
 טחום קשה הטעונן יום של יחום כ"טיטשא ק.טייישימשא
 רקיימי שילהי מעבייה; קשה עבירח הרהוריצח,;
 : כ"ם.( כ"ח: )יומא לדבריו סימנים ונהן מקייטא,קשיא
 בהדי איתתא אינשי ראמיי היינו אומר אכינילעל

 ויבורתא שטה חדא שטייהו וסניין הויין יהיין ניטיהיח. לנשי, יהירותא יאה לא י',ד:(; 1מנילה פילכא.טותא
 בלעם על יטמן. וחולרה. 1דבורה נרכושתא שמהוחדא
 מעיקיא מהנ., "שמיא כלפי אפילי הרנפאאמי'
 אתם לך קום כתיב ולבסוף עמהם הלך לאכחיב

 ולא רחמי בעא תעניתא נוי ר"נ ק-ה.(.)סנהדו..1
 גודא מן חבומו לנחמו שסלוה אמי מ.מרא,אהא

 כ"ד.(. 1תענית מימרא ואתא דעהיה "לשלארעא
 אשר א ב ר הוא מהם והנדול הם יבים י"נתלמידי
 ל"ו: ,ע"ז בדייק נחמן יב דכיי את אחרון לרירס.ים
 1כסמוך(. יצחק בר נחמן ויבועוד,,

 דורות ה"וי, . 7?1 ח"ג דו"ד ויייס, :ביבליוגי.פיא
 41%. ח"נדראש')יס

 ר.ב.
 החמישי, מדור בבל' אמויא יצהמ: ברנחטן
 ר' תלמיד היה הוא 56ה. בשנה ומת 280 בשנתנולר
 אה מיא רבא מוה ואחרי בנהרדעא, יעקב בר)חמן
 שנים. ארבע בפומבדיהא מתיבתא ריש בתורמהומו
 נודל בעבוד נתפרסם כבר לימים צעיד עודבהיוהו
 דיש שם שהיה בעת בסודא היה הוא בהלכות.יריעהו
 לתלסידיו היטמיע אשר חסדא בר נחטן ר'סתיבתא
 שבועות ס"נ, )כתובות מדנב"י ששמע רבותהלכות
 לדאש תודתו את הביע והאחרון פ"ח(. חוליןי"ב,

 מן יאיה והביא המס טן הפטירו אשר עלהישיבה
 ל"י(. )ב"ב הקהל מס מלשלם ת-ח לפמורהתורה

 מפי לסד איטר ההלכות אה למסור דנב"י ינעביחוד
 האמוראים דברי את .טסדרו הועד מיאשי היה הואדביו.
 שלא מי מרנב"י: רבינא מיניה ובעא למעשה,הלכה
 ולא אנא חכימאה לא ליה אמר וכו' שבת בעיבקידש
 וסדרנא נמרנא אנא אנא, יחידאה ילא אנאחוזאה
 ופירש"י ק"ה( )פסחים כווהי מדחטא בבי טוחן וכןאנא,
 שמועות ומסדדנא בישיבה .טמעתי כך אנא,נמרנא
 את להקים מאד מדקדק והיה תמיד. רבותילפני

 וליבא אחד בא המשנה על כמו מכונן. עלהשמועות
 כחשחבש לא ליבה דהני מאן ארנב"י ס'.( )ב"קחייב
 משילין המשנה על וכו'. משהבש לא ניבא דתנ'מאן

 דתני מאן דנב"י אמר ל"ה( ,ביצה איובה דרךפירות
 מיטתבש לא משחירין דתני מאן נדטתביט לאמ'טירין
 לבי על לא רב כהטהבש. לא מנשירין דהניומאן

 לא אנא רנב"י אמר וכו' זירא לר' אשכחיהמדריטא
 אבין ר' אלא כהנא בר אבין ר' ולא חייא בר אביןר'

 ,קדושין אדידיה דידיה למירטא נ"מ למאיסתם.
 בנמדא שאמרו טה ועל במסורה, מדקדק היה גםמ"דן,
 :(. כ"ח )שבת כתיב מקרן אינב"י מ,טמע, תרתימקרין
 כשדה נקבה שעולה לדרוש רצה אהבה בר אדארב

 אחד חלב מלה שמואל ויקח שנאמר מטה יחידבבמת
 צ משמע זכר ויעלהו עולה. ויעלהו בנה( את מניקה)רחל
 אחת ועשו דרש עולא כ"ד:(. )ע"ז כתיב ויעלהארנב"י
 משמעצ. תרתי מצות מצות, כל ולא ה' מצוהמכל

 ואפשד יחידי, בוא"ו ד', ,הוריות כתיב טצותארנב"י
 נ"ה.( )יטבת כתיב בני ארנב"י השמועה, מובהלא בי בני אל כתיב והא בהול"מ(. ולא בפת"חלקרות
וכדומה.

 בנונע ומהם מאד, דבים באנדה מאמריו]באגדה[
 לעץ תורה דברי נמשלו למה כטו התורה.ללמור
 כך הנדול את מדליק קמן שעץ כשם '"ח( נ')משלי
 הוא ז'.(. ,הענית הנדול אה מחדדים קמניםת"ח

 לת"ח נאוה מעם יפה : רבא מאמר ועל לגאוה,התננד
 דעתו לפי הכעס ה'(. 1סומה מקצתה ולא מינה לאענה
 עוונותיו הכועס כל ואמד ביותר, מגונה מדההיא

 השתכהט לפעמים כ"ב(. )נדרים זכיותיו עלמכריעות
 בענין לפניו אחד וכיטדרש לשון, על נופל לשוןבסננון
 לו אמר וכאשד שמו, מה אותו יטאל המוציאברכת
 נ"ג(. )שם ידענא מתניתא אלא ידענא זיהמאיולא זיואי ולא זילאי לא אנא רנב"י אמר הברכה,בענין זוהמאי וד' זיואי ור' זילאי, ר' של ובמחלוקתל"ם,. )בדכות משנתך הטלמה אתה שלם רנב"י א"לשלטן,

 אחא כד' מסתברא ואמד במשלים השתמשולפעמים
 אמר מאי ידע ולא מנהטא רמין אינשי דאמרי יעקבבר

 נ"ד(. שבת פ"ו, יומא ג"ב עי' כ"ב,)סומה
 סה"ר ח"ב. הראשונים רורות הלוי, 138. צדאמוראער באבילאנישען דער אגדה באכער,ביבליוגדפיא:

בערבו.

 זקמ.



 מבראסלאוונחק ישראלאוצר

 חדשה שיטה מיסד טבראקלאוו:נחמן
 ב,טם נורעים מופת לבעל שחשבוהו וחם.דיובחסידות,
 פלר מעזיבוז בעיר נולד הוא מבראסלא11"."החסידים
 בשנת אומאן בעיר ומת 1770, בשנת ברוסיאפודליא
 ר"נ טוב. שם הבעל נכד היה שסחה ר' אביו1811.
 והשתדל הזה, טעולם להנות שלא תא11תי1 עלהתנבר
 את בולע והיה דאפשר, מה בכל מתעעניםלפרה2
 )מניד ממאכלו יהנה שלא כדי לעיסה מבלימאכלו
 1198 בשנת י"נ(. )שם בשלנ והתגלנל ג'(, דףשיחות
 והיה מאד. כבדוהו וטבריה בצפת והחסידים לא"ינסע

 ,שם וואלין והסידי ליטא חסידי בין שלום לעשותהנורם
 )(~81218~8(, בראסלאוו בעיר התישב מא"י בשובול'(.

 מסביבותיו. החסידים של ורבן לצדיקונתסבל
 ותעניות בסנופים ר"נ של שיטתו מוהר"ן[]שיטת

 אשר הצדיקים שאר של ל'טיטתן בעיקרההתנגדה
 אח"כ בדורות וגם ההיא בעת החסידים בהםהאמינו
 נם הוא הרע יצר לדעתו ; תשובה( ערך ח"ב עצות)לקוטי
 השם לעבודת האדם יתנבר ידו על כי טובפועל
 הצדיק 33(; צד פודוליא )קורות בדרכיו שלםונעשה
 צריכין ואליו המקום, ובין האדם בין האסצעיהוא

 "צדיק" ערך ח"א עצות )לקוטי חטאים עללהתודות
 משפולא הזקן ובראשם האחרים הצדיקים"תשובה"(.

 צבי שבתי אחרי לנוטה וחשרוהו ר"נ לתורתהתננדו
 משכנו להעתיק ר"נ הוכרח אשר עדוהפראנקים.

 הוא כי אומרים יש מותו. יום עד שם וישבלאוטאן
 באמרו שיטתו ע"פ עצמו ננד המחלוקת המעוררהיה

 מוהר"ן )לקוטי האדם" את ומרים מנביה"המחלוקת
 ואנשיו הצריק על שדוברים הרעות וכל קם"א(.סי'
 ואטר קפ"א(. סי' )שם להם נדולות מובותהם

 כי עדיין, שלי מאנשים נחשבים אתם "א.ןלחסידיו
 מי ואז עלי, ויחלוקו יעמדו כלו העולם שכל זמןיהיה

 מאנשים נחשב יהיה זה אצלי נשאר ויהיה בישיחזיק
 בכוונה, תמיד התפלל הוא ק'(. דף מוהר"ן )היישלי"
 1'(. דף שיהות )מניד דבר לכל מיוחדות תפלותוחבר
 ר' עשה וכן דבריו, לכל תפלות לחבר לתלמידיווצוה

 מאמריו. כל על תפלות לקוטי ס' שחבר הלסידונתן
 ידךטו ולא לה' שיתפללו לתלמידיו צוה פעמיםכמה

 מקומות(' בכמה הר"ן השבחי ט"1 סי' הר"ן )חייברופאים
 צריכין היו ואם טחלה. לכל בדוקה יותר התפלהיען
 והתפאר בהם, בקי היה כי בעצמו להם נתן רפואהסמי
 עמהם התוכח אשר מהרופאים יותר הרבה ידע הואכי

 י"ד(. סי' הר"ן )חיי מאומה יודעים שאינם לווהודו
 רק חינא, סמי "וישת הקדחת במחלת חלה אחתפעם
 רפואות ס' כתב הוא )שמ(. חינא" מדינת תיקקלטען
 לשרפו צוה מותו לפני רק ימיו, כל בו השתכוטאשר
 גם כמוהו. טופתים ויעשו אחרים בו ישתכדטולבל
 בם' כתוב אשר וסנולות ברפואות ישתמשו שלאצוה

 מחקר בספרי למד הוא א'(. סי' תנינא )לקוטיהמדות
ף ,ו( % - % 4 ) א  - א ף **4** *%ף%*  * % - -  4 - 4 % *  

 אחד בם' ס"ד(. סי' ח"א מוהר"ן )לקוטי האדםמכל
 כ"א בו ויבין שיורע מי "שאין עליו אמר נשרףאשר
 במסעו הר"ן )חיי חכמות" השבע נכל והכם גדולצדיק
 נם בצדיקים אטונה על צוה הוא ז'(. 1' סי'ללבוב
 בבחינת זה כי השכל נגד הוא כי אף מותם,אחרי
 המתים, אל לדרו'ט אסרה התורה כי ואם משה.קבורת
 רכ"ה(. סי' הר"ן )שיחות חיים דאיקרי צדיקיםשאני
 במדת הטתדבקת הצורה שהוא בהצדיק האמונהע"י

 כמו הוא הצדיק כי אמתית, לאמונה יצלחירצרה
 ח"א מוהר"ן )לקוטי הנדול אור ידו על להביטאיטייטית

 רי"ב(.סי'
 מנימיראוו נפתלי בן נתן ר' מחסידיו אחד]ספריו[

 "לקומי א.( והם: מבראסלאוו, נחסן רבי ספריהו"ל
 ; 1811 מוהילוב ח"ב 1808, אוסטרהא ח"אמוהר"ן"

 "ספר נ'( ה2יטתו; החם.דות בדרכי עה"ת פירהשיםב'(
 ביתא" "אלפא ד'( ן 1821 מוהילוב א"ב ע"פהמדות"
 בעברית נפלאות ספורי מעשיות" "ספורי ה'(שם;

 מנהנים על צדק" "מענלי 1'( ; 1813 שםויהודית-אשכנזית,
 ועוד. הלכות" "לקוטי ז'( 1547. יתיפאף שונים.ודברים

 82 ח"א פודוליא קורות ליטיגסקי, :ביבליונרפיא
 ח.. חוברת ח"א המ:רבי בגרדייגארד

 מ.ב.
 נופו 818מ8ן, )שלאננע הארץ על הזוחל שיף :~סש נחמן בן משה ; אביי ע' :נחמני

 עוקץ יש מהם לרוב ורגלים. שררה לו ואין מאדאר:ך
 ובהמה. אייט ממית אשר ארם 1ב1 הפה, מןיוצא

 המקומות מן כנראה בא"י מצוים היו רביםנחשים
 היטמות ומן ובתלמודים בתנ"ך נזכרו אשרהרבים
 שרף נחש מצינו: בכה"ק שם. נקראו אשרהשונים
 )ישעיה עקלתון נחש ט"1(, ח' דברים 1', כ"א)במרבר

 )שם אפעה י"נ(, כ'1 איוב )שם, בריח נהש א'(,כ'ז
 כ' א.וב לינ, ל"ב )דברים פתן 1'(י ל' י.2עיה ט"ז,כ'

 ח', י"א )שם צפעוני כ"ט(, י"ד )ישעיה צפעי"ד(,
 ס"ט )בראיטית שפיפון ט"1(, ל"ד ,שם קפת ה'(,נ"ט
 ט"1(, ח' )רברים עקרב ד'(, ק"מ )תהלים עכ'12בי"ז(,
 כ"א )במדבר שרף ט'(, ז' שמות ל"נ, ל"ב )שםתנין
 עפר זחלי 1'(, ל' כ"ט, י"ד )ישעיה מעופף שרףח'(,

 לנחיש י"ז(. ז' )מיכה ארץ זחלי כ"ר(, ל"ב)דברים
 ערום אבל בראשונה, רנלים היו עדן בגן אשרהקדמוני

 מפרי לאכול האשה את והשיא השדה חית סכלהיה
 על לו ויאמר ה' אותו קלל וע"כ . ה אסר אשרהעץ
 ואתה ראיט ישופך האי'2 תאכל, ועפר תלךגחונך
 משה שהראו המופתים בין ג'(. )בראשית עקבתשופנו
 לתנין, שנהפך המטה היה במצרים לפרעהואהרן
 מפני ב'(. )שטות בלהטיהם מצרים חרטומי עשווכן

 הנחשים את בם שלח ה', על בסדבר העםתלונות
 )במדבר מתו מהם ורבים העם את וינשכוהשרפים

 לעשות ה' צוה אח"כ י"ב(, ח' ירטיה עוד עי'כ"א,
 את הנחש נשך אם והיה נם, על ולשיטו נחשת נחיט 1'הכם הפסוק עליו וקרא מהם, להתרחק איך ידעלטען



% ישראלאוצרנחש

 ההו שם(. )בסדבר וחי הנחיטת נחש אל והב-םא-'ט
 בני היו כי הסלך חזק-ה שיבר אשד הנחיטתנחיט

 נמצאים הנחיטים (. ד "'ח )מ"ב לו סקסריםישראל
 ח'(, י' )קהלת ובנדרות י"מ( ה' )עטום הביתבקירי

 לכהטול היודעים אנשים ונמצאו י"מ(. ל' ,משליובצורים
 תהלים נ', נ' ,ישעיה לחיטים ידי על היזקו ולבטלבנח'ט
 החיות, סכל נסאם הוא הנחש י"א(. י' קהלת י',נ"ח
 נדסתה הרשעים רשעת כסו כהטל, בדרך הובאוע"כ
 לשונם ושננו י"ד(, כ' איוב ה', נ"ח )תחלים נחיטלחסת
 על משל בדרך בא נם ד,(. ק"מ ,שם נחשכטו

 נחש לויתן בריח, נחש לויהן : לישראל שהצ-קוממלכות
 אשור על רסוזים א'( כ"ז )-שעיה בים ותניןעקלתון
 המסים ופרת חדקל נהרותם ע"ש וטצרים,ובבל

 הוא והשלישי כנהשים סרוצתם בשסףעקלקלותם
 נילום. נהר יאוריו בתוך הרובץ התנ-ןמצרים

 חויא, בארסית נקרא הנחש ומדרשים[]בתלמיר
 רנליו שנקצצו לאחד (. 1 פכ"ו )ב"ר אויא נ;ילובליטון
 הרוסשת חיה אלא סתם חיה ט-קרי לא הנחש'טל

 נחש נחיט: נקדא שמות ששה כ"נ.(. נדה)תוטפות
 חשב ולא פל"ט( ,אדד"נ אכשוב אפעה צפעוני תני;שרף

 נחש בין הבדל יש לעיל. הנזכרים האחריםהשסות
 חויא בארסית א'( פנ"ד )ב"ד הר יטל לנחש ביתשל

 הראשון נ'(, פ"ח תרוסות )ירוש' דסורא וחו-אדביתא
 שנים שבע נחש של עיבורו יסי כ"כ. סזיק אינומהם

 שסזקין זמן וכל ח'.ן. )בכורות פנים ננד פניםוכשטש
 :(. ל' )ע"ז קלייט )ארטו( חמתו כח אבל נוספתנבורתו
 נה'ט סיני ואלה נ'.(. ,חנינה בבורות סצויםהנחשים
 שנה שבעים עיבורה זסן אפעה, בתלמוד:שנטצאו
 פרקיו בין ציצין לו שיש נחש סין דרקון, ח'.(;)בכורות

 )ירוש' והרדון חכינא סן הבא חברבר, מ"נ.(;)ע"ז
 עקרב, סין ס"ב:( )חולין חיפהטית ה'(; פ"חברכות
 ; פל"דן שמואל ,ילקום בלע"ז ,תס1קזסם8ן יטקרפיו;ונסרא
 )כתובות יארוד ; עכנא הוא '( א פ"ה ברכות )ירוש'חכינא
 י'( ס' )ירמיה תנין יונתן תרנם וכן תנין פיר,ש"י :(ס"ט

 עוף(; סין הסלה פיךט"י נ"ם: בטנהדרין ,אבליארודין
 עצסו שעושה גדול נחש ופירש"י :( קי"ז ,ב"קעכנא
 סן שנעשה עכנאי של התנור נקרא שסו ועלכנלנל,
 נ"ם:(; ב"ם י', פ"ה )כלים זה כנחש הנראותחוליות
 ועל והצב, הנהש סן הבא שךו ל"נ.(, )בדכותעדוד

 להביא נאסר י"ם( י"א ,ויקרא לסינהו הצבהפטוק
 דוסה שהוא קסן נחש שפופינא, קכ"ז.(; )חוליןערוד
 י"ח(. בשלח )תנחומא עכם ; נ.( פ"ח תרוסות )ירוש,לשער

 שססית, ארם יש לנחש ורפואתו[ נחש]ארס
 בינוני של שוקע, בחור של הן: ארם טיניושלשה
 נחש ש5 אדם :(. ל"א ל': )ע"ז צף זקן הטלספעפע,
 חז"ל קם"ו:(. )ב"ק במקוסו ועוסד וצף לטמונדוסה
 סשתיה או נחש בו שנשך אוכל כל סלאכולהזהירו
 ו'(. פ"ח )תרוסות נפ'טות טכנת טשום ססנוששתה

 א'1 ולכן :(, ז' )ביצה שחוק השום ל'.( ע"ז ס"ם:חולין
 'טמקיא ספני בו. האלה המשק-ן אשד פנולה כלילהניח
 שונא הנחש נ'(. פ"ם )פרה שתיה בשעת ארטואת
 משום בהם אין וע"כ וטוריים, ודבש ויטסן וחומץציר
 לפיכך סק-א כעצסו נחש ארם ס"ם:(. )הוליןנילוי
 הקודמ כל אוסד אלעזר ור' ב"ד, ע"י בטקילהס-תתו
 את רצוץ שבנחשים וסוב ע"ח.(. ,טנהדרין זכהלהרנו
 להרונ מוהד אוסר יוטף ד' פם"ו(. )טופדיםסוחו
 ר' אבל סאד(, מזיקין שם )כי השבת ביום בא"ינחש

 הזיק לא הבית בזמז :(. קכ"א ,שבת עליו חולקהונא
 ואהר ח'(. פ"ה )אבות מעולם בידושלם ועקדבנחש

 :(. ח' )סוסה סכישו נחש שדיפה שנתחייב סיהחרבן
 פ"א )ב"ק תרבות בן שהוא אעפ"י לעולם סועדהנחש
 נחש וייט כ"נ.( )יוסא ונוסד נוקם הוא הנחשד'(,

 נחש אפילו וע"כ אדם, בו ינע לא אם סזיקשאינו
 פ"ה )בדכות יפטיק לא תפלתו בשעת עקבו עלכרוך
 סקרעין הנהש; לנשיכת דפואות יש חז"ל לדעתא'(.

 )-וסא הנשוך את וסאכילין הכדישין את ונוזזיןתדננולת
 ח-ורתא דחסרא עוברא לי-תי חו-א דסרקיה סאן :(,פ"נ

 סישנשכועקרב :(, ק"ם )יטבת עלייה ולותביהוליקרעיה
 ליה ו'טייפי להו הטקלי וחיודא אוכמא סססיתטייתי
 בסילחא כשותא לוכליה חויא דבלע מאן ע,ז:(,,שם

 עקרב שנשכו מי :(, ק"מ )שם סילי תלתאוליהרסיה
 )שמן. יום אדבעים של דנלים סי לונ דביעיתלישתי
 ע"ז:ן. ,שם שחין סין לחפפית, דפואה הואהכחש
 ביתא אסרו ולבן וססיתו, הנחש את שונאההתול
 סיכדיך דילסא איניש בה ניעול לא שונרא בהדלית
 נדולים נחשים סזכיד התלסוד :ן קי"ב )פטהים חויאביה
 ומעיטה כ"ה.ן, )נדרים הבד בית כקודת נוזמאבדדך
 אורוותא תליטר ליה דסו מלכא, שבוד בשני דהויבחויא
 ירו'ט' ועי' : כ"ם שבועות )שם, יתהון ובלעדתבנא
 חסית אנא פזי, בד יודה ר' ואסד ב'(. פ"ננדרים
 ןטפסלות(' ססססולי תמני על אותו עבד דחיויסשך
 טליק דחיוי סשך חסית אנא יעקב בד שסואלוא"ד
 שכיטה כ"כ נדול שהיה שמן, )ירוש' לסלכותאקרובין

 לדמות הנחיט הובא העם בסשלי המלך. שלהסרכבה
 מינה ביש- קרוצי חיפהטיתא ילדת סה ואסדו. נטאםדבד

 ונו'. צפע יצא נחש סשורש ע"ד פ"א( דבה)שה"ש
 א-ן ס"ם:(, )כתובות שדיא סתא ואבני ילדהיאדוד
 ע"ז.(. )שם בכפיפה נחש עם דראדם

 כ.א.
 לאכול חוה את שהשיא הנחש הקדמוני[ ]נחש-
 טנהדדין : ס' )סוסה חקדסוני הנחש נקדא הדעתמעץ
 ז'(. סי' בדאשית )תנחומא הרע יצד נ"כ ונקדאכ"ם.(

 -51810ע316 פרמי ובשם טמן, סכונה העסיםובטפדות
 )אצל ז26"ט[ וגם טתי(, של "פויססא )בחזיק50168ע
 דבה הושעיא דבי לפי סאדאךן. הנוצדי ההנדיהכהטודד

 דנלים=כ שתי )בעל היה דיקדטים הקדסונינחש
 בפרהטיא(, בודאו בפני עצסו )ספקיד פנים עז ייז~ק"(ש(, ד', משנה )שם וחלב ויין מים לשתות אוהבהנחש
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 הלך הוא א'(' פי"ם וב"ר כנסל ונדול היה.אפיקורם
 כל על מלך והיה אדם סאכל ומאכלו זקופהבטימה
 ןב"ר אדם כבני סם.ת והיה :(, ט' )סומה ותיהבהמה
 והיו בנ"ע מיסב אדה.,ר את שראה וכיון (, יפ"ה

 בו הציץ יין לו וססננין בשר לו צולין ה:רתמלאכי
 וסתוך כ"ם.(' )סנהדרין בו ונתקנא בכבודו וראהנחש

 להן נתאוה בד"א סתעסק.ן והוה( ןאדם אותןשראה
 זוהסא בה הטיל תוה אל נתש שבא מ:עה שמן.)ב"ר
 בפני בוראו ננד הרע בלשון הנתש ופהת כ"ב:(.)ע"ז
 ואטר י.'מ(, סי' תקת תנתוטא כ"ב. פי"ט )שםחוה

 תאכלו לא לכם אסר והוא העולם, וברא אכל הזהטאילן
 העיקר, טן יוהר הנדר את עיטהה תוה ונו'.סטנו
 תנעו ולא אסרה והיא ממנו אכלך ביום אמרהקב"ה
 נטלה האילן לפני עוברת הנחש אותה שראה כיוןבו.

 מיתת דלא כמה מיתת לא הא לה אמר עליו,ודחפה
 י2ל דבריו ראתה וחוה בטכליה, טיתת לא כךבסקרביה
 כל כי הדעת, מעץ ואכלה הם טובים כיהדלטוריא
 לא טסית שהיה וטפני רש"י(. יטם )סנהדרן גורעהסוסיף
 לטעוז יכול היה כי ולהתנצל, כלום לטעון הקב"ההניחו
 הרבה ועוד שומעין מי דברי התלסיד ודברי הרבדברי
 )ברכות תתלה ונתקלל ,שם(, לטעין לנת'ט לו היהטענות
 וביטעה פ'ת(, )ב"ר הנחיט נתקלל קללות עישרהס"נ(.
 ידיו וקצצו מה"ש ירדו תלך גתונך על הקב"ה לושאמר
 וכו'(. סופ1 ועד העולם מסוף הולך קולו והיהורגליו

 לא שביקש מה לו. ראוי שאינו במה עיניו נתןהוא
 מן ם'.(. וסומה סטנו נטלוהו בידו שהיה וסה לוניתן
 לאדם כתנות הקב"ה עשה הנהיט את שהפשיםהעור
 של נדרו פרץ הנהש ל"ד(. רסז בראשית )ילקוםותוה
 להדוב ןץ1810עםוק8-ממונה ספקלטור נעשה לפיכךעולם

 לנתש שאלו פכ"ז(. ןויק"ר נדרות פורצי לכלתייבים(
 גדרו פרצתי אני אמד הגדדות, בין סצוי אתהלטה
 שאתה נהנה אתה סה לנתש שאלו וכו'. עולםשל
 הקללה (, י פ"ה רבה דברים ת'. )תענית וכו'נושך
 עולם סעדני כל אוכל ואפילו בו, נתקייסה תאכלועפר
 עד עליו סיושבת דעתו אין או עפר, טעם בהםטועם
 כל נתש נתקלל לא אלסלא ע"ה:(. )יוסא עפרשיאכל
 טובים, נחשים שני לו סזדסנין היו סייטראל ואחדאחד
 לו להביא לדרום כהטגרו ואתד לצפון סשגרואתד

 )סנהדרין וסרנליות טובות ואבנים טוביםסנדלפונים
 תוה הראשוה אדם לעכ"ם.ה

יש-נב
 הראב"ע הקדמה[ הנהש על ישראל הכמי]ד;ות

 הכירה תוה כי אוסרים "ם רעת מביא עה"תבפין-1ש1
 איך כי השטן, שהוא אהרים רעת וסבטל התיות,בלשון
 ישופך קללת טעם ומה עפר ויאכל נתון על השטןילד
 שאין שהתבדר אתרי כי נאון סעדיה דב ויאסד ידאש
 הנהש לא כי לומר נצטרך לבדו באדם כ"א דעתדבור
 החאר,.ו מר4 י*ה9 -.,י"י __*.,_ ירשו לא מדוע שדיבר, נאמד ואם המלאך. כ"אדבד

 דעת והשם זקופה בקוטה שהלך בעיני הישריאסר
 בשבילו דבר המלאך אם כי לדבר, כת בו נתןבאדם
 יתכן לא הסלאך וזה קללהו? טה וספני תטאמה

 ירסת הכל הרמב.'ם לדעת השם. של ישלוחולהיות
 ינחי2ו בו כי המדמה, הכת הוא הנחיט רטים,לדברים

 כ- המרגישת. הנפ'2 הוא סטאל הואהמנתט-ם,
 לי, יתאוה ערב שהוא ויראה דבר שום ישינכ2הדטיק

 טובה. מדרך להטותו הטשמין השמן הוא המעוררוהכת
 השכל, הוא עמו דבר ולא הנת'ט קרב לא שאליווהאדם

 ס.,ב ,2..'נ הני"ייים לדברים מלעינ האמתי השכלכי
 יצחק ועקדת במקוסו, הספורנו הלכו ובעקבותיופ"ל,
 תיך גחונך על סבאר אשכנזי אליעזר ר' היטביעי(.שער
 ברייתו וישונה נחון על שילך קללו עתה כי הכונהשאין

 כאילו יובן אבל שעי2ה, למרד ענין זה אין כיוטאכלו,
 ועם עפר, ומאכלך נחון ע( הולך אתה הנה ה',אמר
 ל'2אר כן שאין זרעה ובין בינך אשית איבה זהכל

 ברייתו יס.:ינה לוטר צריכ-ן אנו ואין ותיות.בהסות
 במבע '2נוי לה":וב נוהה הד;ת אין כי רנליו,ויטקצץ

 ומדה בר.יתו, מתחלה כן היה אם יצדק אבלהדברים'
 יורצץ תועלת' באין להזיק רצה שהנת'ט סדהכננד
 הענין פי"ם(. ה' )מעי2ה מ,?נאה רק תועלת באיןסותו
 רק אתריו, בזרעו נם נוהנ הנהש עם לאדה"רשקרה
 אז .2היה מה ביחד, בעצטו האדם בנוף הואעתה

 וכחותיה הניטמה והנתש(: וחוה )אדם נופיםבשלשה
 המתעורר כחותיו הא.:ה, הוא הנוף האדם,הוא

 בהם להשתסש להאדם '2:יתנו הנת'2, הואוהטתאוה
 וזוהסא ארם יטיל הנחיט א2 אך נפי:1.להשלמת
 הסותרות, בקי2ת אל ה;.ף שה.א האשה אתויפתו
 לאבדק ויוליכהו ילך נתונו 1;? יא:ל עפך כנחיט יהיהאז
 ויהי נתיש. נעיטה אדם של ':דרו תזיל שאמרוכמו

 שדרם בסדטה סרה ודברו במדבר י.2ראל בני היוכאשר
 לנוף המזיקות הכתות השרפים ויתעוררו נתיטנעשה
 שרף, לך עישה למשה ה' ויאמר לנפש. להועילתתת
 ויביטו נם, על אותו ושים הנופניים, כתותיו עללמשל
 על והולך העפר תנבורת בו יטנברו כנתש לאלמעלה,
 והיה רוחני, היותר האש יסוד שם על שרף אלאנתונו,
 והבים על. להתרוסם נפשו עצלות מהטת הנשורנל
 י'2לום שלא וכמו י2לו. נחש על להתנבר ילמד כיותי
 )מלבי"ם התיצוני בו ישלומ לא כן הפניטי הנתשבו

 ולפלא ה.(. כ"א בסדבר י"ם, ג. בראיטית אור,בתורה
 הנתשת נתש ענין פייטו הסשנה תכמי נם כיהוא
 סחיה, נתש או סטית נחש וכי : באסרם אנדה,בדרך
 ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין שישראל בזמןאלא
 היו לאו ואם מתרפאין היו שבשסים לאביהם לבםאת

 כוונתם היתה וכנראה כ"ם.(. ר"ה )סשנהניסוקים
 התולים. לרפא הנתשת נתש בכת האמונה אתלהתלש
 לאליל לשומו הנתיטת בנחש ישראל בני נכשלווכבר

 כתת ולכן ד.( י"ת )ס.'ב קטרת אליו והקטירו"נתישתן"
 , . _.. **,,* (* א*-* י-חיאי" הח"ף חיהיהי*י*ה*י

_ 
)נ:ל" ן. ע קו 1 כ4ן1ח ו1חנכס וימקנ וחקיומ 4פינ4 ע 4ש41 ו י  4פ1*)  1ח411 ויעע/ו1 ייכ11 נ"כ: הנ"שזרעי
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 נחש שאול. טלכות ביסי עטק, בני סלך :נהש
 יט"שבו לאלה הציק וביחוד ישראל שונא היההעטוני
 (. א פ"ה ס"ו קדטוניות )יוסיפום כתרתה היררןבעבר
 להשלים נרצה ולא נלעד יבש בני על להלחם עלההוא
 חרפה ליטים ימין, עין כל להם בנקור אם בלתיעמם
 סהם להרף נלעד יבש זקני בק'12 אז ישראל. כלעל

 כאמרו כי לאחיהם, זאת יוריעו איטר עד ימיםשבעה
 נחש בעדם. להנן וצריכים ישראל, לכל תהיההחרפה
 שאול להם. להטת.ן הואיל כי בנבורתו כ"כ בטוחהיה
 י"א )ש"א ויפיצהו חילו את ויכה לקראתו יצאהטלר

 לו שלח תחתיו בנו חנון וימלך נחש בטותא'-י"א(.
 אביו. עטו עשה אי2ר ההסד את בזכרו מנחסיםדוד

 חז"ל אך ב'(. י' )ש"ב הזה החסד זכר בא לאבטקרא
 אליו נטלמ אשר דוד אחי אליהו את יטהחיהאטרו
 )תנחוטא וכהשפהתו דוד אבות שהרג טואב טלךטחרב
 וכו' כבודו על שסחל נענש ושאול ב'(. סי'שטות
 ת"ח אינו כנחש ונומר נוקם שאינו ת"ת כלואסרו
 לפי צבאיו אני2י בידי טת העסוני נתש כ"ב:(.,יוסא

יוסיפום.
 ט.ש.

 כשויק ע, :בחש
 מפיבה ע,בחשול:
 אל"שבע ואחי יהודה שבמ נשיא עמינרב, בן :נהשין

 1' )שמות יעקב בן טיהורה חטישי ורור אהרןא'2ת

 הראשון נחשון היה ה:השכן בחנוכת ד'-י'(. דהי"בכ"נ,
 בסדר הרביעי היה שבמו כי אף קרבנו אתלהקריב
 נסע ישראל בני במסעות נם י"ב(. ז' )בסרבריחוסם
 אבי היה הוא י"ד(. י' )שם שבמו עם ראשונההוא

 י'ן. ב' דהי"א כ'-כ"ב, ד' )רות ישי בן דודכדשפחת
 שנקרא ואמרו עטינדב. בן נחשון סעלת את הרימוחז"ל
 שקד,ט מ'(. פי"נ )בט"ר שבים לנחשול שירד ספ:ינחשון
 קפץ סוף הים את יי2ראל בני יטעברו ביטעה השמיאת
 הנשיאים "לטלך" ונחשב ל"ז.(, )סומה תחלה ליםוירד
 בן כנחשון ני2יא יכול אמרו אשר עד לכלם.וראש

 לנשיאים תחלה הקריב ולכן י"א(. ,הוריותעטינדב
 יקריב טי למשה נאסר לא כי ס"ז(. סי' בטרבר)ספרי
 ובתרוהו בנחשון עיניהם נתנו י'טראל בני אךראשון,
 בנחשק כ"1(. פי"ב רבה )בטדבר לכלם ראש5ה.ות
 דברים ששה על להורות וא"ו טלא עתודיםכת.ב

 גדולים ששה וכננד קרבנו, את 'טהביא ביוםשנתחדשו
 משית, דוד, הן: ואלו יריכו, טיונאי נחי12ןשהקים

 שש היו אחד ולכל עזריה, טישאל, תנניה,דנ.אל'
 יתר על יתגאה שלא כדי אבל י"ב(. פי"ג )שםברכות

 לא לכן תחלה, והקריב לכלם ראש היותו עלהנשיאים,
 הנשיאים על להתנאות בא שאם "נשיא" בונאמר

 אין לו יאטרו הם עליהם טלך שהוא לאטרהאתרימ
 לא הותה ניטיא קרהוים שכולם הדיומ אלאאתה

 שכל טנחשק חז"ל לטדו גם פמ'א(. )שם נשיאנקראת

 שנאטר טמה וכו' באחיה שיבדוק צריך אשההנהשא
 אלטוני יפלוני השלטט אליטלך ק"י.(. )ב"ב נחשקאחות
 )ב"ב וכו' הן עטינדב בן נחשק בני כולן נעמיואבי
 נחשון מזרע בא"י נשיא היה התלמוד בזטן ועודע"א.(.
 נציב לקבוע בקשו נחשק יריכי ועמוסי עכדנדבבן

 כיטה דרש שדרש השעיר י"ב.(. )סנהדרין וכו'אחד
 ק"א:(. )זבחים נחשון ש5 שעירו היה מ"ז( י')ויקרא

יש-גב
 בסורא טתיבתא וריש גאון : צדומ ברבחישון
 בעלותו ששנא. בן עטרם טר אחרי 876-*88בשנות
 באור כתב הוא ביטים. בא זקן היה כבר גאוןלסשרת
 אליו וסיוחם המסכתות. כסדר בתלטוד זרותלטלים
 כתב גם 1566(. )קהשמא השחימה על "ראוטה"ספר
 הטועדים כי ומצא והתקופוח, המולרות בחשבוןספר

 ליטות סדרימ י"ד יש וכי שנים, 247 בכד2ךקבועים
 דר' )6אצס( עגול בי2ם נודע הזה החשבוןהיטנה.
 בן ש"ט בן יוסף לר' יוסף שארית ס' עם ונרפםנחשון,
 )ראשק האי רב ובנו נחשק ר' )1521(. חיישועה
 כל לאסירת התנגדו שרירא( רב בן גאון האילרב
 1'טערי ט"ד סי' ח"ג צדק )שערי כפוד יום בלילנדרי

 נמצאות נחיטון רב תשובות רוב קם"ג(. סי'ת'טובה
 קשה בטליצה ארסית בלשון ונכתבו צדק י:עריבם'

 בין אליו המיוחסות התשובות אבל נמרץ.ובקצור
 טעורבת עברית בלשון נכתבו קדטונים" גאונים"ת,טובות
 לדיני סתנגדות טתשובותיו איזה וקלה. פשוטהבלשון
 הוא אם עיניו בשתי סומא דיין להושיב וטתירדגמרא,
 י"א(. סי' ש"ז ח"ה )ש"צ לו צריכין ורבים ונבוןחכם

 הבוהר ברכת שאחר התפלה בעניני חדט דיןוהטציא
 עונה היחיר ייטראל עטו ואוהב באהבה ישראלבעמו
 אסן העונה כי האוסר התלטוד ננר וזהו לעצמו,אטן
 צד ח"א האשכול )ספר טגונה זה הרי ברכותיואחר
 ולא צרפת, חכטי בעיני הדבר קיטה היה כי עד9(.
 ק"ש קורם הברכה אחר לוסר והעריטו דבריו לדחותרצו
 סוסכין היו בזמנו כי אטן. שר"ת נאטן" טלך"אל
 נבוה הר "הוא כי עליו ואטרו למעשה, להלכהעליו
 ואין רינים, בתי בכל תדיר סעשה סברתו לפיועשה
 תלטוד בבית ומערב טזרח גאוני )יטחת תשובה"עליו
 הבאים ברורות גם ולכן 29(. צד מ' סי' ד'שנה
 בן אחיו סלך נחשון רב אחרי לדבריו. חששואחריו
 ע"ע חיים. רב בן צטח רב אביו( בן )ולאאטו
 ם. י נ 1 אג

 דו"ד . 181 ח"א סה"ד 206י ייחסין :ביבליוגרפיא
 128.ח"ד

 ס.ב.
 היו בא". ,ז6עעסס(. )ז16ע19 אדום טתכת ינחשת
 נתשת תתצוב טהרדיה שנאטי כטו נתשת,טחצבי
 תוב5 א'(. 1' )זכריה נתשת הרי וההרים כ"ו()שסות
 נם כ"בן. ד' )בראשית וברז5 תורש כ5 לומש היהקין



נחשק ישראכאוצר8;,

 וכהטך חובל יון י"נן- ז ומ"א נחשת חורשי היוהצורים
 י"נ(. כ"ז )יחזקאל נחשת בולי צור עם מסחריםעיטו
 קרסים ארנים מנחשת, היו והמקדיט המשכן כלירוב

 סיר מחתות' נחשת. וישת כיור מזבח מנחשת,יתירות
 עסורים י"ט(, ט"ו )רהי"א נחשח צפה ורלתותיהםנחשת
 למלאכת כ'(. נ"ב ,.רמיה נחשת עליו וכותרתנחשת
 סשקל היה לא מ ער מאר הרבה נחשת ה"המקדש
 נחשת מממ מנחשת, ק ז כ4 מעי עשו נםנחשת.
 רנלע על נחיטת מצחת נחיטת, כירק כ"ה, י"דהט"א
 כב4 ועשו "". )ש"א ראשו על נחיטת )כובעןקובע
 נחחטתים ונקראו ברנלע, הנתפס הא"ט בו לאסורנחיטת

 ,עזרא מצהב נחשת המציאו אח"כ כ"א,. ט"ז)שופמים
 ממורט נחשת ז'(, א' ,יחזקאל קלל נחשת או כ"1(ח'

 ביותר מזוקק והוא זהב כעין שמראהו מ"הן ז')ש"א
 נקנור 'טערי על כאמור צלצול, קול ונותן)888ז~ן,
 היו כספך על ל"ח.(. )יומא קלניתא סנחשתשהיו
 התקינו הרמאין שרבו כיוז אמרו, א'( )ייטעיהלסינים
 כסף וסחופין נחשת של במטבעות סשתסשיםשיהו
 קכ"ב:(. רף רר"כ )פסיקתאוכו'

 הנחשת נחש תרופת מחלות[ ננר ה:חשת~סג~לת
 לפי אמנם נס. בררך היתה הנחשים מארסלחולים
 סטלה בנחשת יש האחרון בזמן הרופאיםבחינות
 מחלות בער להנן או לסנוע עכ"פ או לרפואהטבעית
 רר' עשה 1852 בשנת החלי-רע. סחלת ובפרטשונות

 אטצעים אחרי לחקוד רבים נסיונות בצרפתבארק
 ויתבונן המנפה, בזטן הזאת המחלה כננרהמועילים
 המחלה ננעה לא בנחשת העושים הפועלים כיליעת
 במלאכת פועלים אלפים שמונת ססספר לרעה.בם

 לפי העם סיתר אשר בעור עשרים, רק מתוהנחשת
 בעיר טנפה היתה 1865 ביטנת סאות. כמה נפלוערכם
 לנפשם, וינוסו בתיהם את העיר יושבי ויעזבוטולאן
 בתור פרך עבורת עברו אשר בנחשת הפועליםאך

 אייט 250 עלה וסספרם הממשלה במחצביאסירים
 פועלים נם אז היו ההיא בעיר אחר. נם מהם מתלא

 ומספרם נחשת של המעשה בהרשת שעישוחפשים
 הרופא עצת ע"פ מלאכתם על וייטקרו מאות,כתשע
 נערר ולא להם. הוא מנן הנחשת כי הבטיחםאשר
 בע;י כל בי; העיר חלקי בכל כי אף איש.מהם

 וכאשר ולאלפים. לסאות המנפה חללי נפלוהספלנות
 בראותו הרופא השערת נתחזקה לפארם הסחלהבאה

 ששה רק מתו בנחשת פועלים אלף שלשים ממספרכי
 ה'2ערהו. ציקה כי הסמשלה נם נוכחה אזעשר.

 העושים הפועלים ביז כי היתה חקירתה פריותוצאות
 של"טה רק הסתים מספר עולה הנחהטתבמלאכת
 שולטה המחלה שאק כמעט הוא וזה אלפיםמשטרת
 ננפו מתכיות במיני העוברים הפועלים מן ובכללבם.
 מתו 11,500 סמספר כי ובכסף, בזהב העושיםב.ותר

 תוצאות העלו שונות באיצות חבחינות נם אנשים.719
 איש סת לא שטאקהאלם בעיר הטנפה בזמןכאלה.

 המחלה מן נצולו בספרד מהרריה, נחשת החדוביםק
 הבחינות לרנלי חנחקת מכיי מקום רקרבתהיושבים
 תחבולות להם לבקש הרופאים התעוררו האלהוהנסיונות
 במצב הנחשת יסור את פנימה הנוף בקרבלהביא
 בתוך להרכ.ב נסה בארק רר' כימיות, הרכבה ע"ינוזל.
 סים של באמבטי רחיצה ע"י הנחשת .סוד אתנופו
 של נפרית חוסץ יסוד סנטינרם עשרים תערובותעם

 כזאת ובהננה נחשת של טמיל עליו נשא נםנחיטת,
 בסחלת לריבוק חסוכנים היותר להמקוסות במחנסע

 בליעת ע"י ארוכה והעלה החולים. שם לרפאותהמנפה,
 ארם ל ל. עצתו נתן הרופא נחשת. של נוזליסין

 קבועות "שו "11ר סתניו:ם על לשאת המנפהביטעת
 אל קיוב היותי והבנו גחשת, י"מבעות או טבעותבו

 יאת גחי2ת, של נפרית בחוטץ מעורב צבעו יהיההנוף
 איוחת יגעת גחשת, של חלאר' נספיריט יעשנוהבית

 גחיטת. סוד .כילו אשי טינראל מי ישתוהצהרים
 הזאת ססחלה נפשות כמה הציל הזהובררך

נע"ם

 לנחש יהודה מלך חזקיהו קרא איטר השם :בקשהנן
 י'2ראל בני ליפאות בסרבר מיטה עשה אשוהנחשת
 לו מקטרים והיו כ"א( )במרבר הנחשיםמנשיכת
 פן ומיראתו חזקיהו, יט ער המלכים דזטןקטרת
 ,:הסיר בעח אותו כתת לאלהות לחשבהו בויתעו

 חז"ל ליעת י"ח(. ןט.'ב האיטרה וכרת והמצבותהבמות
 כל רי ען זוני, במספר נחושתים כמו נחשתןהשם

 לעוה"ב חיים לו ואין הזה בעולם לוקה לוהמקמיר
 כתיתת אספה(. סדר,ט ביטם תשם"ר סי' ח"א,ילקוט
 חזקיה ששטה רברים משל'2ה אחר הוא הנחשתנחש
 תפונה בלי נ"1(. פסחים י', )ברכות חכמים לווהורו
 אי'2ק כמו מנח'2ת וקטנות בזיון על סורה נחשתןהשם
 קמן כ. להם להראות חזקיה כן לו קרא ולזהמאיש,
 מבקרים איזה יעמלו ולשוא אלהות, ואינו בעיניוהוא

 הנחיטים את עברו ישראל בני כי הזה מהשםלהראות
 בני את להשוות כסל ררכם זה כי מאר, קדוםבזסן

 עבויה ולכל אלילים לעבורת בנונע העמ.ם ליתרייטראל
 ונסאסה.זרה

 זקמ.ן

 ט.1(, מ. )ברא'2.ת נחתומא אופה תרנום :נחהום

 )-0ת8ע פלטר ליחידים, לחם המוכר נדול אופהוהוא
 במרה אר ליחידים נ"כ המוכר אופה הוא5טא18(
 נברא מחר נחתום ר'ן. פ"ה ,רסאי מנחתוםקטנה
 ע"ן ן הר נ"1. )ב"מ זביז נברי תלתא מתרי פלמרזבי;

 ס'1( כ'ה ,רברים בחייך תאסין ולא רריסו חז.לפ-ד(.
 בעצמו לאפות קטח לו ,שאק הפלמר מן פת הלוקחזה

 התנצל ביסנא בר ר"י להאופהן. רי1ח לשלםומוכרח
 אפלמירא שסמיך מפני מכוונת דעתו היתה'טלא

 תבואה 'טלקהו הנחתומים א'(. פ"ח)שקלים
 אלא להפריש חכמים אותן חייבו לא האיץ עמימז
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 ש:י מעשר ולא ממאה אחד 'טהוא וחלה טעשרתרומת
 משום גוים של פת לאכול אסיו חז"ל :(. ח')יומא
 פת אבל בתים בטלי י:ל פת ודוסא ל'ה.(, )ע,,זהתנות
 אבל ייטראל. פלטר 'טם '?אין במקום התירו פיטי'טל
 אחי ממין או ממנו יפה פת עושה הנכרי פלטראם

 החי2יבות מיטום מתירין יש ה?ראל פלטר ביד'2אין
 הפת אם אפילי היחר ונהגי הדחס. 'טעת כטיי:הוא
 יקיסים אבל ~ניו. על מוהים .טביציט או נב'ציםנלרס

 סי' )יו"ר אסוד בשומן אוחה ומו'טחין מחבח עליטאופי;
 בהנ',ה(,קי"ב

 מ.ב.

 שנקרא כלי ע"י נמים ידים חזת : 1דים4טיית
 ובניו אהרן ורחצו תרגים דל'. כעין והוא"נטלא"
 רכיא. בנטילא מניה ויסבון כ"א( ל' 1'2טותמסנו
 ירים קירהט ( א אופנים: של'2ה על הוא 'ד'סרחיצת
 'טהתחילו קודם הכייר טן הכהנים ,טיחצוורגלים,
 נמילת ב'( י"ז-כ"א(, ל"1 )שמות הטקרש כביתהעבודה

 אחר הכלי מן הידים על 'טאובים מים יצקת הוא'ד'מ
 שהם האכילה קודם או ציכיו, עשיית ואחרהשינה
 האצבעות ראיטי על קלה נמילה ג'( רא.2ונים,מים
 ורנלים ירים קירו'ט אחרונים. טים והם האכילהאחר
 ידים מבילת היד, בנב והוא השלי'טי הפרק עדהיא
 תרומה, סיך טשום אצבעות שבאטצע השני הפרקער
 רהיינו במאכל שנוגע במה נמל אם ריו חולין אצלכי

 דיו אחרונים ימים ק"יי:(, )חולין האצבעותראשי
 ערופה בענלה לכתחילה. אפילו האצבעותבראשי
 )במרבר העיר זקני כל בנחל יריהם את רהצו)ע"ע(
 ידים בקירוש שצותה התורה טרת להרחבת י'(.כ"א

 שלמה גזר המזבח, אל יכנשת טוער אהל בביאתורנלים
 וחשבו י',ר:(, )שבת לקר'2ים ידים נמילת גםהמלך
  שעושה  למימאה בשל"טי  נמלי  1שלא ידיםסתם
 אותו עשו והלל שמאי אותו. ופוסלין בקוו"טרביעי
 מנייהו קבלו ולא ולשורפן, התרומה אף לפסולכיטניות
 רבר י"ח 1גזרו תלמירייהו ואתו נזרתן. נתפ'2טהולא

 הדבר הרחיבו ואח"כ לתרוטה, ידים נטילת נםובכללן
 שמיבולו דבר בין חלקו שבחולין אלא וחולין. למעיטרגם

 תחלה, להיות הכהטקין את מממאין שהידיםבמשקה
 חולין לאוכלי זה וכל במשקה. מיבולו שאין רברובין

 טהרת או תרומה מהרת על אינם אם אפילובמהרה
 אוכלי לכל ירים נמילת הצריכו שלבסוף ערהקודש.
 חולין' פירות סאוכלי חו'1 תרוטה, סרך טשוםחולין
 הרוח מגסי זה הרי לפירות ירים הנומל כל נחטןוא.ר
 מאכל מחמת אוכל והלכתא ק"1.(. חולין י"ח:)חנינה
 אינו מאכל ירים, נמילת צדיך כלל( ביריו נונע)שאינו
 המומאה אבות רמב"ם ק"ז: )חולין ירים נטילתצריך
 להסיד הוא נמ,ע של המעם עיקר פ',ו(, ברכות ח',פ.'ח

 עליהן, השודה רעה ורוח המומאה או יטעליהןהזוהמא
 ממונפות. במקומות ונוגעית הן עסקניות היריםכי

 דחיצת על י"ם( ל' )שסות עה"ת בפידושוחהמב,ץ

 נמילת רבותינו תקנו הזה הענין "ומן אומד:הכהנים
 כי כפים. נשיאות כמעם לזה שיתכוון בתחלה'דים

 לשולחן הקיוב כל כ' מעלה, של כבור דיךהרחיצה
 דוחץ משתיו וביין המלך בג בפת ליגע ליטרתוהמלכים

 בעבור האמת דרך ועל עסקניות, ידים היות בעבויידיו
 והירים והרגכים, הירים וסופו האדם אביי ראשיהיות

 והם לטסה, והרגלים אותן בהנביהו נופו מכללסעלה
 גופו כל שיהיה הספירות, לעיטר רמי אדםבןורת
 עשר בין ברית לו כרת יצירה בס' וכטושאמרכיניהם,
 נצמוו לפיכך רנליו, אצבעות עשר ובין ידיואצבעות
 הזאת והרחיצה ורנלים, הירים לרחויו עליו;משרחי
 לנמילת סטכו חז"ל אונקלם". אותה תרנםלקדושה
 לא וידיו הזכ בו יגע אשר וכל דכחיב התויה מןידים
 ממא שמף שלא אחד ה"ק י"א(, ס"1 )ויקרא במיםשמף
 ק"ו.(.)חולין

יש-גב
 מפני ירים גמילת לשם המעם ידים[ נ:י~ת )דיגי-
 רב כי מספיס, אינו נמלא הוא בו שרוחץ הכליששם
 נקרא לא ומדוע כוזא ששמו כלי עשה בתראהאשי
 יו"ד בלא ירים נמלת לכתוב לו היו גם שמו,על

 נטילה שלשון מפני אלא ברכות(, סוף מוב יום,סערני
 לירים נומלין יביעית מי שמצינו כמו לקיחה, ענין נםהוא
 שונים בזמנים לולב. "נמילח" על ומברכין ירים,ןריש
 כבקד הכלי: מתוך מים ע"י ירים בנמילת הארםמחויב
 על סים דביעית לערות ירקרק משנתו. יעורכאשר
 )כסף הזרוע עם חיבורו מקום ער וישב(. פ' )זהריריו

 )רוח זו היא חורין בת אומר נתן ר' ברכות(, ה'משנה
 נ' יריו שירחץ עד ומקפרת הידים( על השורההרעה
 שמאלו. ליר ימינו מיד בסירוג'ן קי"ם( )'טבתפעלים

 ס'.(. )ברכות ירים נמילת על מיר ויברך ידיווטפשפש
 לננוע שלא אפיטר ואי הן עססניות שירים מפניוהטעם
 לפי המעם כתב וההטב"א בלילה. הממונףבבשר
 רכתיב חהטה כבריה האדם נעשה השינה אחרשבשחר
 צר.ך לכן נ'(, )איכה אמונתך יבה לבקי'םחהטים
 יריו שמקו,ט ככהן ידים בנמילת ולהתקרשלהודות

 פניוידיו ארם רוחץ ואמרינן עכורתו. קודם הכיורמן
 מעכב המים שיעור אין וכריעבר קונו. משום~רגליו
 לנקות יוכל מים לו אין ואם גברא. כח צריך איןוגם
 קורם ירים נקיות על ומברך בעפר או בציוד 'ריואת
 את ואסובבה כפי בנקיון אדחץ רכתיב ותפלה,ק"ש

 יריו ימול ואל מ"1.(. ברכות כ"ו ,תהלים ה'מזבחך
 שיתין ביום הישן נ"א.(. )ברכות יריו נמל שלאמסי

 הרמ"א(. )הכרעת ברכה בלא ירים נמילת צי'ךנ'טמין
 וסבית הכסא מבית והירצא דעה(, רוח משום,אלו ממתו והטשכהט הסתים, בין והולך במת והנונעלעיל, כמבואד משינה הקם : ירים נמילת צריכין דבריםאלו

 ראשו והחופף צפדניו והנומלהמדחץ

 והחו"
 מנעליו

 בנופו והנוגע כליו, את שמפלא ומי בדנליווהנונע
 סי יו"ד ד', סי' )או"ח אפים סזיעת חהן זיעה במקום דחיצתעל
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 ימול המוציא עכיו 'סמברכין פת לאכול הרוצהקמ'1(.
 ימינו יד על שלם כיי מן מים ברביעית ידיו'טתי
 דבר יהיה שלא ויזהר יטמאלו, יד על ואח"כתחלה
 )אם טבעת להסיר צריך וככן והיד, המים ביןהוצץ

 למע;ה סירא ישיבת עלתה בןמנו כ- רבות,וז'טובות
 בעניני שאלית אליו שלחו ישראל תפוצות ומכלרמה
 בקבדצים נדהחו ממנו תשובות מאות כיטלשהדת.
 החכמ'ם" "וקבוצת הגאונים" "ת'טובות צדק""שערי

 והיך מעורבת עברית בלשון ומהם ארמית בי'12ן מהם , המ.ם שיהיו וצריך הנטילה. ביטעת טוב( אבן בהיש

 ואיש אייט לכל ערבית, בלשון נם 'טהשיב הראיטון ן בהן נעיטה ולא מראיהן נשתנו שלא דהיינוכיטרים
 נטילת על וצונו בטצותיו קד,טנו איטר ויברךסלאכה.
 הכתיב ז ע סמך ק"ו.(, ,חולין ערך בן אלעזר ד'ידים.
 קדיט ידיכם פטתשאו ה', את וברכו קודש ידיכםשאו
 ואסור )'טם(. ה' את תברכו 'טעה באותה היחיצהיטהיא
 ידים בנטילת המזלזל כל ואמרו ידים' בנמילתקזלזל
 :(. ד' )סומה העולם מן ונעקר :( ם"ב )שבת עניות לידיבא
 ידים בנטילת שפקפק על נ.דוהו .חנוך בן אלעזראת

 שלא יטעה הוראת זאת שהיתה ספק ואין פ"הן)עדיות
 אז 'טזלזלו שונות כתות ובני הצדוקים אחרילגרור

 )על ותלמירו. "טו אח"כ היו וביניהם ידיםבנמילת
 סי' או"ח 'טז"ע עיין התפלה ולפני שחרית ידיםנמילת

 סי' שם עלהסעודה ; 1'-ז שם צרכיו עיטיית על ;ד'
קנ"ז-הם"הן.
 בשם אבין בר אידי רב ואחרו:ים[ ראשונ,ם]מימ

 ואחרונים נדלוה ראשונים מים אמר אשיין בר יצהקרב
 מלח אכול אכילתך כל אחר חכמים שאמרו מפניחובה
 ויש העינים. את שמסמא סדומית מלח נמצאובמלח
 בין ואמצעים חובה ואחרונים ראשונים מיםאוסרים
 בתוך אלא נימלין אין אחרונים רשות. לתבשילתבשיל
 בחמין בין נומלין ראשונים מים קרקע. נבי על ולאכלי
 שחמין מפני בצונן אלא נוטלין אין אחרונים בצונןבין

 ובין הזוהמא. את מעבירין ואין הידים אתטפעפעין
 :(. ק"ה. )חולין חובה המים נמילת ביטר לתבשילנבינה

 בשר האכילו הראשונים מים אטר דיטי רב אתאכי
 לישראל 'סחומה בשר מוכר ישראל חנוני )שהיהחזיר
 ייטראל וכשבא לחם, מאכילם היה ונם לנוים, הזירובשד
 לו ומכר נוי שהוא כסבור ידיו נמל ולא ואכלאצלו
 והרמ מבעלה אשה הוציאו אחרונים וטים מרפה(,בשר
 דכידור בעובדא זאת ומבואר ק'1.( )שם הנפשאת

 הנוציים אצילי גם באו הי"מ המאה בסוף פ"נ:(.)יומא
 נטילת ע"י הידים לנקות ונכון מוב כי מסקנאלידי
 וכן ז8"תם(, )71~60 האצבעות בטזרק אחרוניםמים
 היהודים שנהנו כמו הגד1לים, מלון בבתי עתהנוהנין
 ויותד. שנה כאלפיםכבר

 ר.ר.

 צמחים ; כרם ; אילל ע' :נטיעה
 נממה ע' :נפירה
 סורא בישיבת נאון, הילאי בר : גאוןנטר'ונאי

 נאון. שלום שד רב אחדי ומלך 853--858.בשנות
 רב לפניו. שנה כיטלשים נאון היח הילאי טדאביו

 בא וקן היה כבד הנאונית לכסא בעלוהונמרונאי

 לחיי: לבו מלאו לא זאת בכל שאלתו. ,טכתבבל':ון
 ס" ד .2 ח"ד 1'ט"צ הנאוןיטקדמה1 ,טלום שר מרעל

 בית מטנהג. מדברות מתי2ובותיו גדול מספר (.פ
 העתיק בסדויו גאון עמרמ רב התפלות. ונוסחהכנסת
 בפת'חת וכתב האלה בענינים תיטובות כטהממנו
 ר"ט הילאי רב בר נמרונאי רב השיב '2כירסדורו

 מאה סדר אליסאנה קהל לבני מחסיא דמתאמתיבתא
 בזמנו. נהנו שכבר אחרים מנהגים גם ומביאברכות.
 לכפרה ותרננלת בר"ה כבשים ראיט ליקח המנהנכסו
 בורא בברכת בצפרנים במו"'ט ולהסתכל יו"כ,בערב
 לטנהג מעם צ"ג(. סי' ש"ד ח"ד )שם האשמאורי
 מעם צ"דן, סי' )שם הקבורה אחד בעפר ידיםלקנח
 ע"ב( כ"1 רע"ג ,בסדוד ביו"מ ככרות שתי עללבצע
 באספמיא די לרבנן שכתב תשובות ממנו ומצאנוועוד.
 עם התקיטרות לו היה הנראה ולפי מ"ב(, רע"נ)סדור
 סי' ש"ד ח"א, 1'2"צ ואשכנז צרפת '2הוא פרנגהבני
 אשר הקליר פיומי את מאד הוקיר נטרונאי רבי"בן.
 כי ופוסק במדרשים, חז"ל דברי על נוסדיםלדעתו

 דברי וביוה"כ וכו' וגבורות באבות פיוטים"האומרים
 נליות בקבוץ אבל וכו'. בידם הרשות וכו' וסליחותרצוי

 והפיום נ'( סי' ,ח"נ לאמרו" אסוד וכו' בתולות""ובהקבץ
 הדרך קכוצת לו מיחסים יש להקליר. ידוע הואהזה
 רב יאמר זה ועל העם. את למד ושם לצרפתמבבל
 היהודים את התעה רמאי שאייס אפשר כי נאוןהאי

 זקנים )טעם נאון נמרונאי רב הוא כי להאסיןבצרפת
 לאחרונים וגם לדאשונים זכרון הרכבי ועי' נ"1.נ"ה.
 אנרות חל.פות לו שהיה טפני ואפשר ו~~בבן.ח"ד

 הדרך. לקבוצת זאת ח'2ב1 מצרפתבי2ו"ת
 נתרבו כבר נמרונאי רב ביטי להקראים[]התגגדותו

 איסר התפלות נוסח את לי2נות החלו אשרהקראים
 סדר להם ובדו הגדולה כנסת אנשי טזמן נהוגותהיו

 הנכונה. הנוסחא לתקן הנאון התאטע וע"ז חד,ט,תפלה
 אנשים נמצאו אחת בקהלה כי הודיעוהו אחתפעם
 'טהם כמות הפסוקים כ"א פסח של בהנדה יאמרושלא

 סנהג 'טנוהג "מי : הי2יב וע"ז חז"ל, דרשותוכהטמיטים
 יטעויטה מי כל אלא יוצא שאינו לומר צדיך אי,זה
 ובוזה חז"ל בדבד. וכופר הוא לב וחלוק הוא מיןכן

 ולהבדילו לנדותו הקהלות כל וחייבין ותלמודמשנה
 אמר: ענן בן 'טאול בן דניאל על ישדאל".טקהל

 חום דניאל של אביו אבי שמו ירקב ענן"ותלמיד
 והזונים התועים לכל שאמר ובמינות, ברשעהטשולש
 תלטוד לבם אעשה ואני ותלסוד כד2נה דברי עזבואחריו

 ותסן לעצמם אומה ונעשו במעותם הם ועדיין טשלי, כתב בכ"ז נאונתו ימי נמשכו לא בי השףבימים,
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 הטקוטות סאהד 1כ1,. לעצמו" עול ושל רשע שיתלמוד
 יטפרשו מישראל אנשים כת דבר על שאלה אל'1באה
 ופרוצים 1שחיטה שבת מצות כוטטרים וזוין הדתסדרכי
 הטינים אלה והשיב י.טראל, לדת לחזור שרוציםבעריות
 פוקרים הטינ'ם שכל ':בעולם, הטינים טכלט?ונים
 )והס סחזיקין ומסרא תורה בדברי אבל חכטיםבדברי

 התורה בעיקר פוקרין בפרשתם הללו אבל וכו',הקראימן
 לקבלם אפור א. וכו' ממזרים והול'דו עריותונ'שאו

 ח"א )יט"צ בישראל טסזרים ירבו קשלא לקהללהכניסם
 ממזרות סטעם היא גזרתו כי מזה ונראה ז'(. סי'ש"ה

 שעזב 'שטי פוסק נטרונאי ר' הקראים. טתורתשחטור
 יורש ואינו יהוסו הפסיד אחרת בדת אותה והטירדתו
 אשה להפך וכן כ"ה(, סי' ש"נ ח"ד לשיצ אביואת

 היא ירושתו כי אותה, יורש אינו בעלה הדת טןשיצאה
 חדלה הדת מ; עיאתה עם והיא שארו, שנקראהטפני
 שהיו אנשים קטו ביטיו נ"נ(. סי' )ה"נ שארולהיות

 ורצו ארטית התורה את לתרנם הסנהנ עלמערערים
 סהקראים. נ"כ בא הזה והערעור ערבית, בלשוןלהרנמן

 אינם ואשר חובה הארטי תרנום השיב: הנאקאך
 מקום יש ואם וכו'. הם נדוי בני להכעיםטתרנטין
 ויפרש טהטתרנם חהן אחד יעטוד להם לפריטשרוצים
 ם. קראי ע"ע קמ"ה(. סי' א"ח )טור כרצונםלהם

 דורות הלוי 114; ח"ד דו"ד 1"יסביבליוגרפיזו:
 ח"נ ליטעראטור "דישע די חיגשע. 122; ה"גהראשונים

 5עש. היה געשיכמ; גרעץ ;22
א,  נ-שויק "בי*סויז.

 הספררם לקהלת חכם : ץסם גשנ ומן ו-ח- שו,ני
 1654, בישננת בךניציא נולד מהמחה; ורופאבלתדק
 דיץ היה בתהלה )1728(. תפ"ח יטבם ז, בלתדהוסת
 הקהל ורופא חכטה" "ראשית לישיבת וראשדר:ן

 טקום למלא ללתדק נקרא 1702 ובשנתבלעורנה
 הספרדים בקהלת אב"ד בתור אא'4ק ישלטה ר'החכם
 חבר ל~נדק בואו אחרי יטנים כשתיי יטמים".לטערי
 8ט8ם בשם והטבע ההשנחה על ספר א'טלסיתבלשח
 העף"ת כי הוכיח בו א'טך 8נעע1ם 8שת68יץ0זק0(8
 הטוריד והוא הרוח הטמטב הוא המבע, טנהינהוא
 נדפם הזה הספר ח'(. קמ"ז תהלים )עי' הנשםאת

 קהלתו טאנשי רבים חשדוהו ועי"ז 1704, בשנתבלונדון
 ויפנו )פנתיאיסמום(, שפינוזא שיטת אחריבנטייה
 רב אז שהיה אשכנזי צבי ר' הרב אלבשאלה

 חכם )שו"ת ניטו דוד ר' את הצדיק והואבאכהשטרדם,
 באימלקית ספר הבר בלי11רנ1 בהיותו ועוד י"ח(. סי'צבי
 הזטנים חשבונות על 1702( ,קולוניא 48א010א80שעבשם
 בחשבונותיהם. מעו העטים כי והוכיח הישניםולהץ
 ואימלקית. ספרד בלשק ומאטרים ספרים עודוחבר

 חארצבישוף ננד שכתב זה להזכיר ראוימטאמריו
 האומו- ביום היהודים על סרה דבר אשרקאננראנאר.

 ענה שקר כי והוכיח 1705. ספמ' 6 בליסבוןדא-פי

 ,הטאטר דברים עלילות עליהם רשם ביהודיםהכמר
 איזה כתב נם מותו(. אחרי בלונדון נדפס ספרדבלשון
 הוא 49(. 48, נליק ששית שנה הכרטל ,עי'שירים
 1'טם דת איט ספר וחבר ה,ש"צ, לכת נדול מתננדהיה

 נודע נימו לאלהים. עז וספרו חיון נחסיה ננד1715(
 "כוזרי או ק" "טטה ספרו ע"י סתווכח' בתורביותר
 בדרך וכספרדית כלה"ק שכתב 1714( )לינדון'מני"
 שבע"פ. התורה קבלת אמתת לבאר הראשון,הכוזרי
 עליו והשינ החכמות, כל ידיעות לחז"ל יחם הזהבספר
 חדש". "מחר בספרו רמוני חיים טשה ר'בזה

 ויכוחו לספר קרא ניטו דוד ר. הש:י[]כוזרי
 סדקד על להכות ודין עוז טטה הוא "כי ק ממהבשם

 ברצועת בסלקות אותם לדק הטאול ענן תלטידיהקראים
 נם שמו. של ר"ת כולל דן וטטה והסברא"האמת
 "כל הלוי יהודה שר' לפי שני" "כוזרי אותוקרא

 התורה אטתת להוכיח הוא שלו הכוזרי בספרסנטתו
 דרך אלא דיבר לא שבע"פ תורה ועל בפרט,שבכתב
 טלך ע"ד הסיפור באטתת טחלוקת שיש ולפיכלל".
 שלי הכוזרי על בסחלוקת לאפושי שלא "וכדיכוזר
 כדברים היו שלא בספרי קורא לכל נאטנה טודיעאני

 טלכות לא ראיתי לא וטיסי בודאם, אני מלבי כיהאלה
 ר"י עקבות אחרי שדרכתי אלא כוזר טלך ולאכוזר
 ונהלק וברורה, צחה עברית בלשון נכתב הספרהלוי".
 שהיה א'( להוכיח: ויכוחים או טאטריםלחמשה
 אפשר שאי ב'( הנביאים, ביסי שבע"פ תורהלישראל
 מחלוקות ( ג והטצות, התורה פירויט מלבם בדושחז"ל
 בקיאים ,:היו ד'( המקובלים, העיקרים על אינםחז"ל
 ה'( הפילוסופים. על להם נדול ויתרון החכטותבכל
 טפליא חיד"א ר' העיבור. טסוד חז"ל לאטיתתראיה
 צ"ה, אות ט' ערך הגדולים )שם השני הטזריבשבח
 244(. ישראל כנסתע"

 זקט.
 ניתל ע'בימלי

 בביח וטטונה-עוזר טחבד י אדאלחבייבויער,
 11 באעננריא ביטסע בעיר נולד באוקספורד;ברסיטא בהאוני- הרבנים בספרות וקורא "בודליי" הספריםעקר
 התלטוד 1907. אפריל 6 בווין וטת 1831,טארץ
 טאטרים וכתב ובישיבות, בעצטו למד הרבניםוספרי
 ובטאסף יודענטוטם" דעם צייטוננ "אללנעטיינעבמכ"ע,

 דונטאות קובץ והו"ל 1861. בשנת 81תזט0ג8ט~ט818(נ
 ,1865(. השיר" "טלאכת כ,שם שונים טכ"ימשירים

 של יד כתבי אחרי לחקוד לפטרבורנ נשלחהוא
 טאטר ע"ז וכתב הטסשלה, של עקד בביתהקראים
 אך )1866(. ביבליאטהעק" פעטערסבורנער דער"אוים
 על 18אק8זש060 ט6 6נומ81ש הוא נכבד היותרספרו
 )18%(. בתלמוד שנזכרו בא"י ובפרמ המקוטותכל

 טכל רשיטה לעשות לאוקספורד נקרא 18%בשנת
 בודליי עקד בבית שנמצאו בעברית הידכחבי



נייו ישראלאוצר67

 הךל שנים י"ח של עבודה ואחרי תש80410(,)וז8ז16[
 : הדפיס ובינתים ב"י, 500ע של שמות המבילהקוטלוג

 אלוואליד אבו שכתב עברית בלשק השרשיםספר
 של נ"נ פרשה על הרבנים פירהט ; )1875(בערבית
 על מאמר ,1877(; דרייווער העתקת עם ייטעיהוספר
 על שנדפס ואילך הי"ד המאה מראשית צרפתרבני
 הארמי הנוסח בציפת; הספרות בתולדות רענאןשם
 בימי היהודים דברי זכרונות ; )1878( טובי ספד'טל

 חלקים בשני 81ץ120~18ב( 6"(ל0נ )10108תסזאםהבינים
 הדפיס )ו0ו(י"ם( קאוליי עם ביחד 1895(;)1887'
 נתטנה 1884 בשנת )1897(. סירא בן מספרחלק

 בהאוניברסיטא התלטידים לפני הרבנים בספרילקורא
 כי 1900, שנת עד זאת במשמרתו ועמדבאוקספורד,

 סגי היה ימיו ובסוף לבהות עיניו החלו ההיאבשנה
 לפילוסופיא" "דוקטור התואר השינ 1890 בשנתנהור.

 במקצוע נכבד לחבר ונבחר בהיידלבערג,מהאוניברסימא
 .נ ).מ1 במדריד המטשלה של בהאקדמיאההיסטוריא

284),]2, 
 מ.ב.

 נראה בתלסוד הנזבר הנייר נכתיבה, גליונים :נייי-
 מצרים ביאור 'טגדל ,8טזוק8ק( נדול עשב או הגמא;חוא
 העתיקו וכן עליו, לכתוב גליונים עושים היווטסנו
 נייר ט"ז(. מ' ,איוב ובצה נ'( ב' )'טמות גומאהזקנים
 בלשוז ונם פ"ב(. גיטין )הר"ן הוא עשבים שלסתם
 אפשר קאהום לדעת טמא. הוא נייר הוראתערבית
 נילוס נהר של נייל השם עם אחד הוא ניירשהשם
 ספני המזרחי(, בטבמא מתהלפות ל' ואות ר' אות)בי
 נייר מצינו בטשנה הנייר. לעשב המקוד היה 'טםבי

 מתחלה עליו שנכתב ב'( פ"ד ,אבות טחוק וניירחהט
 עליו לבהוב בדי נייר שנית. עליו לבתוב בדיונסחק
 הדפתרא ועל הנייר על ע"ח.(, שבת )מיטנה מוכסיןקשר

 שהכסו' ה'( פ"ב )כלים ניירות חביות י"ז.(.,מגילה
 פ' על ונתן בחרס כתב שאם יוסי ר' מודה נייר,של

 נייו א'(. פ"ה שני מעשר ,תוספהא וכו' בניארהביות
 שטרור בותבין והיו ה'(. פ"ה ,זבים טוכאה מקבלאינו
 ניירא לו לומר יבול חברו של שטר והשורף נייר,על

 ונקרא אדם. טדיני ופטור ל"ג.( )ב"ק מינך קלאיבעלמא
 יוניו בליטון במו ז0ק8ק( )פאפטר פפייר בשםג"כ

 ללב-טו גם בו מיטתמשין והיו ג'(, פי"ז )כליםורומית
 שהיו מקום אטר הונא ר' מות, חצר ואת 1דר'12קלה,
 ,ב"ו פפייר ולובשי, כר-טין אוכלין שהן מות חצרשמו
 ופשח נפן מצסר הנייר סלאכת בי ואף ס"ג(,פל"ז
 ירע לא בנראה מקודם, רב זמן להסינים ידועהיה
 החל הבינים ביסי ורק הזה, סהנייר במקומוהיהםחז"ל

 ספריהנ רוב ישראל סופרי כתבו גז וגם בו,להשתמש
 א וערב שתי של רושם בו שעושים נייר קלף,על
 נ לבתוב אין לבתחילה הנעבדות, אהרות צורותמין
 ף. ל ק ע"ע ב'(. קב"ד סי' אה"ע ,ש"עספר

 ש"ט דברים ועוד כה2אנץ שמעק טר, התופפותכפרם
 ממחבר הי"ד המאה בראשית נבתב היסטורי, ערר'הם
 השתכיט המחבר בי נראה הדברים מתרצאות~לאי.

 ובפרם להרמב"ם החזסה וביד גדולות בהלכות,ם
 1 ,בנראה ניאורי-ט מנחם ב"ר חיים ב"ר ברוך ר':חבור

 יצחק ר' תלמיד שהיה בצרפת( שן10א העיד;יא
 הספד הנייר". "ספר נקרא שסו שעל ואפשדץקורבייל.

 לא וגם הבינים בימי לחבמים נודע היה לאחזה
 ור' בשו"ת סולון יוסף ר' רק האחדונים,!פוסקים

 בבית ב"י סמנו ונמצא הנייר. ספר את מזביריםקיד"א
 הגבוה ספר בבית שני וב"י 400( ,סי' רוסי דיגקד
 לוח הבנסת" "נייר בשם נודע גם לונדון. קהלתשל

 פינצי טרדבי ע"י ונזבר בביהב"נ יטהשתמשוהשנה
 חיים באהנרות )שטיינשניידר הם"1 במאחכאיטליא

 . מיבל(של

 צונץ בערכו; ח"ב הנדולים שםביבליוגדפיא:
 195. ח"ב 78. ח"א געשיכטע גירעמאן, 81. צדריטוס

 ס1א2ג( ((מו%משאג ק.872-98
 מ.ב,

 בתנ"ך ונזבד בסצרים, נדול נהד ; )0חא(נילום
 יור או יאוד הוראת בי מצרים. יאוד או "יאור"בשם

 "יאודי רבים בלשון ג"ב ונקרא נהר, הואבמצרית
 לנילוס היו בי ג.( ב"ם יחזקאל י"ח, ז' ,ישעיהמצרים4
 היו המצריים טספר. אין ותעלות נדולים סעיפיםשבע
 ע"ח תהלים י"ח, ז' )שמות היאור מן המיםשותים
 להשקות רבים מים בו היה הנילוס בעלותמ"ד(.
 בו והיו ח'(, ח' עמוס ח', מ"1 )ירטיה סביבוהשדות
 בי ער ה'(. י"א במדבר עי' נ', ב"ם ,יחזקאל רביםדגים
 וחרבו אמר: מצרים חרבן על לנבאות ברצותוהנביא
 מזרע ובל היאור פי על יאור על עדות טצור...יאורי
 יאורים ונתתי 1'-ז'(, י"ם )ישעיה ואיננו נדףיבש

 חשבו הקדמונים המפרשים י"ב(. ל' )יחזקאלחרבה
 נמצא ובן נילוס, לנהר עדן מגן שיצא ניחון נהראת
 את שהחליפו מפני חהו וביוסיפוס, ב"ז( )ב"1 סיראבבן
 בנהר שסצאו המצריים בבל, עם בהט או אתיופיאארץ
 את להשקות מיסיו שטף ע"י למחייתם מקורנילוס
 בשם לו ועבדו לאלהות אותו חשבו והננים'השדות
 הוא הנה נאטר מצרים מלך בפרעה ונם "חופי",אליל
 ספרא אביטול ואמר ט"1( ז' ,שמות המימהיהנא

 ,מ"ק הוה אמגושי משה שהיהבימי פרעה דרב,טשמיה
 יוצא להכ' ,מבשף( חרשי אמטשי דאמר למאןי"ח.(
 עצמו )שעשה גידופי אמר ואידך מבשפות, ביטבילליאור
  וריט"י עשיתיני ואני יאוד. לי שאמד יהנא להביאלוה(
 צדיך שאינו ואומר אלוה עצטו שעיטה ועוד'טם(.
 ,רש"י צרביו שם ועהטה לנילוס ויוצא וסשביםלנקביו
 פרעה בי נראה ויותר דבה(. שמות בשם שםלשמות
 בי ולעבדו, לו להשתחות היאור אל ללכתהשבים
 המים לקו ולבן ליאור, עובדים היו והמצרייםפרעה

 עמו ואח"ב תיילה א/והו אכה הקב"ה אסר תחלה, מהתוספות פטקים הבוקק "ני'ר" הבור הנייר[]ספר



% ישראלאוצרני:יה

 פרעה את ברך  כאשר  יעיב  ה'..  פ"ם  ,שט"רוכו'
 לבראשית )ת.'י דנילום טוי דיתמלון רעוא יהאא,ל
 ארון פי"ב,. )מ"ר לרנליך נילום יעלה ברכו טה ( זמ'ז
 הנהר בנילום וקבעוה )ליוסף( טצרים לו עיטו טתכת'של
 הנילום שפת על ועמד מישה הלך מיסיו, 'שיתברכוכדי
 ארונו צף מיד וכו' העת הניע יוסף יוסף לואמר
 וכו' בשופע טטעולה הנילום את היואה י"נ.(.)סוטה
 אז רבוים בזסן אוהם ראה שאם וכו' .שההיינוסברך
 קמא דקמא מעמ, מעמ תוספתם על ולא עליהםמברך
 דשם כנה"נ ל"ה, סי' ב"י בתשובות )רדב"זבמיל
 ק,,ל(.סי'

א.
 .גינוה

 יסנפרד שם, בן אשור 'סיסד קדוסה עיי
 נינוה את ויבן .סנער טארץ הכישדים עם נמרודסעל
 קודם שנה טאות כת'סע י'(. י' )בראשית עריםועוד

 וטקום אשור, מלכי לקרית נינוה נודעה הרנילהמספר
 כאשר ל"ז(. ל"ז ישעיה ל"1, י"מ ,ט.'ב סנהריבטישכן
 הנביא יונה את 'שלה ה' לפני נינוה יויטבי רעתעלתה
 גדולה היתה העיר ה'. אל לשוב העיר ירטבי אללקרוא
 יום מהלך בעיר יונה בא וכא'2ר ימים, 'שליטתמהלך
 אנישי נהפכת. ונינוה יום ארבעים בעוד כי קראאהד
 הסלך ונם ה' אל וישובו הנביא בדברי האמינונינוה
 מנרול צום קראו העם וכל ואפר ישק וילבש מכסאוקם
 אשר עד מאוטה אכלו לא והצאן הבקר וגם קמן,ועד
 איטור מלכי רעת אך נ'(. )יונה הרעה על ה'נהם
 אז נינוה. יושבי המאת רבתה הפעם ועוד מאדנדלה
 תהרב. כי וינבא האלקושי נהום הנביא סשא עליהנשא
 כשפים בעלת כהש כלה דטים עיר אותה יכנההנביא

 כי כתוב יונה בספר נ'(. ,נהום בזנוניה נויםהטוכרת
 הפריזו והז'ל רבוא, עשרה משתים יוחר היו נינוהאנשי
 עיסר שנים בה היו כי העיר את ויתארו אנדהבדרך
 בני אלף עשד שנים בו היו ועוק 'סוק וכלשוקים
 ובכל מבואות, י"ב בה היו ורהוב רהוב וכלאדם,
 י"ב בית ובכל בתים, י"ב הצר ובכל הצרות, י"במבוא

 מכריז יונה והיה בנים. י"ב לו היו נבור וכלנבורים,
 קולו שמעו נם יום. ארבעים טהלך נ'2מע וקולובשוק
 מלך לאסנפר הדבר הניע הזה ובאופן ובית ביתבכל
 לדעת אך מדרש(. בשם תק"ן רמז 'ב ה ,ילקוטנינוה

 פרעה היה בנינוה אז שמלך ה:לך הקנה בן נהוניאר'
 המיתה סן הקב"ה והצילו תשובה שעיסה טצריםטלך
 שהיו נינוה רעת נברה וכאשר בנינוה. אה"כ וסלדבים

 הנביא והיה שונות, בתועבות ומתועבים והומסיםנוזלים
 ויעמוד נבואתו פרעה וישמע העם, את מזהיריונה

 שלשת העם כל שיציסו ויכרין בנדיו את )יקרעמכסאו
 את העטיד וכן לבד, ונשים לבד אנשים והעמידיטים,

 רואים והילדים אהד, מצד וילדיהן אהד טצדהבהמות
 ובוכות. הילדים את רואות אמם ונם ובוכים אטםשדי
 איזה טצאו אם הרעה. מדרכם כלם הזרו השלשיניום
 השמו שנזלו הלבנים ונם לבעליו, ההזירוהו בשדהדבר

 אם לבעליהן. הלבנים והשיבו אותו הרסו המלךבארמון
 לבעליהן וההזייון עקרום נזל של נמיעות שתי בכרםהיו
 מה יוהנן ר' לרעת אמנם דר"א(. פרקי בשם)שם
 לא ומנדל תיבה בישידה ההזירו, ידיהם בכףשהיה
 אך נינוה, נהרבה כבר התלטוד ביטי )שם(יההזירו
 נינוה. שם על ונקרא העיר אצל ישוב שם היהכנראה
 סמר שאלת בענין ישאלה לרבי שלהו נינוה בניוטצינו
 ,תענית תמוז בתקופת אף לממר צריכין הם כי לוושלהו
 שהיא ספני בשבת נהרגת יסבנינוה וצרעהי"ד:(.

 הוא רבי בימי נינוה כי אפשר קכ',א:(, ,שבתמסוכנת
 והכפר העתיקה, נינוה הורבת למקום הסמוך נוניאכפר
 לנינוה. ההדשים ההוקרים ייהסוהזה

 בתנ"ך יסופר אישר כל ה;מ.ס[ בספרות]נ'13ה
 מתאים הורבנה ואדות ותפארתה גדלה על נינוה,על

 דיודורום דירודומים, היונים לסופרי הימים דברי עםמאד
 אישר להאשורים היהידות כתבי עם ונם ועוד.מסיקיליא

 נינוה השם הוראת בימינו. אשר קדמוניות הוקרימצאו
 וכן נין, טישכן או נוה היא המסורת בעלי נקודותלפי
 נין. ע"י נוסדה נינוה העיר היונים סופרי הגדתלפי
 האשורים אליל שם על נינוא נקראת היתידות בכתביאך
 בצורת היה האליל כי היות ויוכל בתורה. עשתרתוהיא
 שייכות יש תפונה ובלי ונונא=דנ,. נון כטו )ניןדג
 לפי אשר אשור מלכת סמירמים ובין נינוא או ניןבי;

 לדעת דנ(. בצורת ,אליל דירקים אמה היתהההנדה
 יבארו כי נמרוד, ע"י נינוה נוסדה הטקרא מפריביאיזה

 י"א(, י' ,בראשית אשו יצא ההיא הארץ "טןהכתוב
 במובן אשור והתיבה יצא, הפעל נושצ הוא נמרודכי

 נינוה העיר אשור. לארץ יצא נטרוד ר"לאשורה,
 הדרומית בבבל לנש וכהן מלך נודעא באנרתנזכרה
 טלך קטה"נ( 1300 )ערך הראי:ון שלמנאסרעיד כי נראה היתידות בכתיבות נם קטה"נ. 2900לערך

 בעיר אשור טלכי ישבו אה,כ שנים הרבהבנינוה.
 לנינוה כהטכנו את העתיק סנהריב אך כלה,המלוכה
 סנהריב ימי כדברי הסלוכה. בירת להיותוהזרה

 את ויהזק פאר הוא כי כתוב אבן לוהות עלההרותים
 תעלת משך נם גבוהים. וארמונות מנדלים ע"יהעיד
 אשורבניפל המלך ובפרמ אסר-הדן בנו העיר. אלמים

 בארמונות נינוה את נ"כ פאר היונים, בפי)סרדנאפלום
 העיר הוטת היתה ההנרה לפי אהרים. ובניניםיפים
 הוא נינוה הרבן ענין מרכבות. שלש למהלךרהבה

 פכ"ו( )ם"ב מזכיר מסיקיליא דיודורום מאד,מסוכסך
 נינוה הרבה קמה"נ( ,605 סרדנאפלום בימי עודכי
 לפי אך שנים. שלש העיר על צרו אשר הסדייםע"י

 מלך סיאקסאדים ע"י נינוה הרבה ואיזיביוםהידודומוס
 עד והזקה בצורה היתה נינוה אה"כ. יטנים הדבהמדי
 נתוך שעבר כושר הנהר היה ההלש והמקוםמאד
 להדום נמימיו להשתמש האויב יכול טצור ובימיהעיר,
 שערי באמרו נהום הנביא ניון ולזאת ההומותאת

 התרים ז'(. ב' )נהום נטונ וההינל נפתהוהנהרות
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 שם היתה אי:ר בהמסום חפרו אשר ובאמאלאיארד
 עיי תחת מצאו 1874, עד 1843 כהטנת נינוה,העיר

 5וחות הטרידי יקר וכלי תפארה ארמונותהחורבות
 של הספרים מארנר והם היתידות, כחרם כתוביםרכים

 הימים דברי חשכק תכונה על הם הלוחותסרדנאפול,
 החוף על ישבה העיר כי מצאו החוקרים ועוד.תפלות
 ולא מוסול, העיר פני מ51 חדקל נהר ש5המזרחי
 כפרים בה נכל5ה כי היות ויוכל ביותר, נדולההיתה
 מה5ך נד51ה עיר יונה תארה ולזה סביבותיהקמנים

 בב5. אשור; ע"ע ימים.נ'
 ,טץ818[ 84ע6"1(2 א%ם 8!1 -8?נ :ביבליונרפיא

 8!6%!תצ8310%א
 ,ת61תש1"

 1%8!4~1 1817 ; 80118 וש

 8~1%1(2 1847-60 ; 8"ץ000 ,אאת2%81!זע188נ
 168השע1875.24800

 זקמ.

 בסקדש המזבח נבי ע5 מים יציקת : המיםגיסוף
 בפירהט בתורה נזכר לא הסים ניסוך הסוכות.בחנ
 ור' הקבלה, ספי זאת למדו חז"ל אבל יין(, ניסוך)רק

 נאמר מקרא, )אסמכתא( רמז סצא בתירה בןיהודה
 בשביעי ונאמר ונסכיה בששי ונאסר ונסכיהםבשני

 יו"ד מ"ם הרי י"ח-ל"א-ל"ג( כ"ם )במדברככהטפטם
 התורה ס, הטים לניסוך רסז מכא, סים ר"תס"ם

 ד"ה : ק"נ שבת תוספות ועי' 5"ד. סוכה : ב')תענית
 לה' שכר נסך הסך בקהט אומר נתן ר'בשביעי(.

 ניסוך אחד 'מדבר, הכתוב ניסוכין בשני ז'( כ"ח)בסדבר
 שבעה כל הסים ניסוך וכו'. היין ניסוך ואחדהסים
 יוחק א"ר אסי ר' דאמר לה, נמירי ה5כתא החנ()ימי
 נמיעוח עשר חורתן בית בקעת איש נחוניא רבימשום
 נ'.(, )תענית ססיני לטשה הלכה הסים וניסוךערכה

 ונתנו :(. נ"ה )סוכה היו נביאים ססוד אמרוובירושלסי
 סיב נסכו תורה אסרה סה ספני : המים לניסוךמעם

בחני
 שיתברכ כדי בחנ סים לפני נסכו הקב"ה אמר

 בחו מים סנסכי, אין מ"ז.(. )ר"ה השנה ניטטי5כם
 הערבינ בי, של בתמיד ולא שחרית של בתסידאלא
 מחזקי זהב של צלוחית כיצד, הסים ניסוך כ"1.(.)יומא
 לירהטלם( סמוך )מעי, השילוח מן סמלא היה לוני,שלשה
 והריע תקעו ביהמ"ק( סשערי )אחד הסים לשערהניעו
 ש' ספלים שני לשסאלו. ופנה בכבש עלהותקעו,
 ומנוקבי היו( סיד של יהודה ר' )ולדברי שם היוכסף
 ואח, מעובה היין( )בשבי5 אחד דקין, חוממי, שניכמין

 )ספ: אחת בכת כלין 'טניה, שיהיו כדי דק מים()'טל
 אוסר ולמנסך היין(. ס, יותר במרוצה יורדיןשהסים

 בספל: המים מנסך הוא כי כלם )'טיראו ידך הנבה15
 הע. כל ורנמוהו רנליו נבי על אחד נסך אחתשפעם

 של צדוקי כה, שהיה ס"ח:(, )סוכהבאתרוניהן
 א נ י המלך היה כנראה הפרהטים, בקבלתהאמינו

 כחו כמו בשבת נם היה המים ניסוך )ע"ע(.אלכסנדר
 שאינ זהב ש5 חבית שבת סערב ממלא שהיהאלא

 ק51 סימיך אכע 5חבירו אמר תהום בחנ המיםת
 'ש רש"י(. כ"ה: יומא והיין. המים )ניסוך ריעיםוני

 קדום מזמן ב"טרא5 נהונ היה הסים ניסוך כיאיות
 נסך עליה ויסך ונו' מצבה יעסב ויצכ הפסוק עלואד.
 : ב"ע יונת, תרנם י"ד(, ל"ה )כראשית שמן ע5יהזק
 עתידק כדין ארום מוי וניסוך חטר ניסוך עלה:סיך
 ויסך הראב"ע פירש וכ, וכו'. דסמליא בחנאטעבד
 ויקכצו נאסר הנביא בשמואל יין. או טים נסך!5יה
 )ש"א ה' לפני וישפכו מים וישאכו המצפתהשראל

 ונראה מ"ז(, כ"נ )'ט"ב לד' סים נסך דוד ונם ו'(,'
 טיסים לה' עבודה סעי, היה המים ניסוך כימה

 בדברים סנמתם כל אשר בימינו החוקרים ונם,דמונים.
 טסכיסים ישראל וסנהנ סצוה כל התחלת 5אחריחרים
 )מא- מאד עד נוש, ישן הוא הסים ניסוך שסנהנ!זה

 ם; כי ם נ ע"ע והלאה(. 635 צד 54 שנה:אמסשריפם
 הש1אבה. ביתטמחה

יש-נב

 לחד'טים הראשון החרש : ניסאנו( )באשוייתניק(ו
 טלה מזלו השנה. לחשכו, ושביעי מצרים,סיציאת
 די ב' ביום חל ואינו יום. סלא=שלשים לעולם.הוא
 התקופה שהיא האביב" "חרש נם נקרא ניסןו'.

 דניסן ביוסא דנפק סאן האי רב אסר בשנה.הראשונה
 בע51טו חסר שלא ברוך אוסר דסלבלבי אילניוחזא
 בפני נים, ביסי תעסוד אל ואסרו ס"נ.(. )ברכותכלום
 מרקד שהשם, ספני האנם מן שעולה בשעה 'טחורשור
 ולבו אז עולים שהצסחים קי"ב:(. )פסחים קרניובין
 העולם נברא יהושע ר' לדעת )רש"י(. ונונח בונם

 עם הקב"ה דבר בו י"א(. )ר"ה האבות בו ונולדובניסן,
 פרק באותו מצרים לנאולת פקודה והיתה בסנהסרע"ה
 אהרי לחקור כלו בו לינאל. עתידין בו שלאחריה,לשנה
 בשנה הכףטכן הוקם בו יא(. י. )עזרא תערובותנשואי
 ואביהוא, נדב מתו בו ס'(. )שמות מצרים ליציאת'טניה

 ואחריו ז'( )במדבר המזבח לחנוכת ראשון נחשו,והקריב
 בכל לקרות נוהנים לכן יוסו. אחד כל הניטיאיםשאר
 ניטא(. )בפ' הנשיאים מ, אחד קרב, ניסן סר"חיום

 בהק 5התענאה דלא יוסיא איל', נאמר תעניתבסנילת
 תסידא איתוקם ביה תסניא עד דניסן ירחא סרישוכו'.
 על יחסאל נבא בו ף ד. תמי ע"ע וכר למספדדלא
 ונסתלק הנביאה מרים מתה בו " כ(. 4 )יחזקאלפרעה
 ב54 פסח, במץ החמץ, בודקין "ד לעם אורהבאר.
 כץ כ"א הסועה חול מ עד מיא העומר, ספירתמא

 נק, בן "רטע מת בו כץ פסח. 51 האחרתיםהימים

 בכל יטנים ככ"ח אחת פעם יריחו. את הקיפו בוכ"ח
 תקופת בו שחל ביום נ' שעה ד, ביום גדו5 מחזורתחלת
 מעשה עושה ומלכות בשם החמה ברכת מברכיןנים,

 חדש. ע"ע שמש(.בראשית)ע"ע
 ה.מ.

 באוסמריא. טעהרין בדרום ע'י :ניסוים3ורנ
 1420, -טנת בערך החל ניקולסבורג בעיר היהורים ישוב כשמנסכין א5עזר א"ר )שם(. בלשכח השי5וח מןמקודשת
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 ליכמעניטמיין והנטיכה טביבותיה, מהערים נררטיםשהיו
 ברץ סערי נריטים עליהם נתוטפו אח"כ עליהם.הנינה
 1575 בשנת נודעה ניקולטבורנ קהלת )ג145,.וצנאים
 דימריכ- פק אדם בידי העיר את הסלך שמסרבעת
 בסחיר היהודים על הנן פראנץ קארדינאל ובנושמיין,
 הביא 1(167 בשנת סווין היהודים נרוש 'ט'טלסו.הסם
 נפקדו תיריסא פריא ובזסן לניקולטבורנ, יהודיםעוד
 בערך או ס'טפחות 620 סםפרם והיה היהודיםשם

 המכהטלה שסה 1744 בשנת נפשות. אלפיםשלשת
 כל ולקחה פלורין אלפים וזשעה היהודים עלסם

 שלשים שנמשכה הסלחסה לצורך להם איטרהטוטים
 לשלם טעהרין יהודי את אלצה תיריטא הסלכתשנה

 בא הכסף ורוב המלחסה, לצורך זהובים אלףחסשים
 בית את הסמשלה הפכה 1778 בישנתמניקולטבורנ.

 הצבא. לחיל אוצר לבית ,נ.ישול( ההדשהתפלה
 לשבת הריטיון ליהודים נתן כאישר 8גא1-ן(186ביטנ:ת
 בעיר לשבה והלכו ניקולטבורנ את רבים עזבובווין
 שלייט עד ניקולטבורנ יהודי טטפר נתמעמ כי עדבווין.

 לערך יטם נסצאים )1912( כעה הקודם.סמטפרם
 בערך עולה התושבים כל ומטפר יהודים. מאותשס:נה
 אלפ.ם.תשעה

 לעיר נודעת ניקולטבורנ העיר :הכמ,ם[]ינמם
 הוא שם שהיה הראשון הרב בישראל. ונכבדהנדולה

 מוב יום ר' )1573-1553(, בצלאל ב"ר ליב יהורהר'
 טענדיל מנחם ר' )ג162(, תויו"ט בעל העלירליפמאן

 סרדכי ר' )ן(169(, אפינהיים דוד ר' (, )4,ג16קראכמאל
 סשלש יותר עם נדולה ישיבה שם לו 'טהיה מ ע נב

 'ט ר י ה רפאל שכרטון ר' (, )1829-1789 בחוריםסאות
 נין אליעזד ר' שם: נחשבו המחברים בין)1846(.
 הירש נפתלי ר' 1710(, )פפד"ס אליעזר" "ס'שנתסחבר
 ר' הסקובל 1717(. )יטם רצון" "מלוא סחברשפיץ

 ,פיורדא קדש" "זרע סהבר פראנער סנהם ב"רכדשה
 בעברית חיים" "רוח מחבר טרעבימש אברהם ר.1696(.

 סשה ר' יטהוציא הדיבוק ע"דויהודית-אשכנזית'
 הנליל, לרב המזכיר היה מרעבימש )1785(.פראנער
 סאורעות על 1801( )ברין העתים" "קורות ט'וכתב
וסנו.

 פרידלענדעד הנ"ל; העתים קירותביבליונרפיא:
 על 869 לדור תהלה קויפמאן, 1876; ברין הרורות.קורא

 .,א ."נ .1ן 15.(8 ;המצבות
 מ..ב.

 אליהו כן אהרן ע'נימומיריאו:
 שפת על בבולנריא, עיר )ניקופולים(:ניסופול
 מריינום הקיטר בזסן נבנתה ראנוב; נהר שלהיטנית
 השם והוראת הדאקיים, עם מלחסותיו לזכר)98(

 קדוסים היותר הזכרונות לפי הנצחק". "עירניקופולים
 וסנהנ השני, הבית חרבן אחר היהורם שםהתישבו
 811 בשנת אדר. ומ"ו בי"ר אסתר סנלת לקרואהעיר
 הכולנרים מלר קרום שלסח השכויים כיו ניסופול יהודיחיו

 ביזאנמים יהודים שם הת"שבו 967 בשנתבתיסאלי.
 נם 1592(. ליוורנו הכהן, אברהם 'טלסה ר' שו"תןעי'

 1376 בשנת )1189(. וגינוא ויניציא סראנוטא,יהודים
 על בודק" "בני הנקראים והם אוננריא נרושי שםבאו
 העיר ככשו התונרסים אוננריא. בירח בודא העיר'טם

 שישמאן איון האחרון הבולנרי הסלך סיד 1397בשנת
 תיאודורא הסלכה ב; 'טהיה עליי אוסרים אשר)ת18ם"8(
 את אז עיטו היהודים דתה. והסירה יהודיתשהיתה
 ויצליחו הססלכה ודרום צפון בין הסטחר לסרכזניקופול

 אדות על בניקופול היונים קסו 1535 ב'טנת טאד.עד
 'טולייסאן היטלטן אך להשמידם, ויבקשו ליהודיםהחובות
 בהם לנניע לבלי הפקודה קבל העיר ושר עליהםהנין
 יהודים קצ"ד( וטי' ק"נ סי' תם אהלי ,שו"תלרעה
 ואז 1492, בשנת טפרד סנירוש לניקופול באורבים
 ,הבולנריי(, אלבלנרי בן חיים ר' הכולל הרב שםהיה

 אבי סמולידו קארו אפרים ר' סקומו סלא מותוואחרי
 קארו יוטף ר' הרב מסום טלא ואח"כ קארו. ר"יסרן

 נדולה ישיבה והעסיד 1523 בשנת שם שבאבעצמו,
 עד המורים, על יוטף" "בית הנדול בחבורו שםועסק
 נטיעתו וטיבת לא"י, מושבו העתיק שאז 1536שנת
 1568 ב'טנת ביהודים. הנונרים התושבים איבתהיתה
 סקודם שהיה סזרחי יוטף ר' הכולל הרב שםהיח
 ט"ו סי' כהטה ןיסין קארא-היטאר בעיר דאתראסארי
 רפאל ר' תלמידו נמנה הזה הרב סות אחרי ב'(.טעיף

 ב'(. טעיף י"ז טי' ,שם הישיבה לראש סטיבוליוינטורא
 )ע"ע השו"ב היה וינמורא משה ר' הצעירואחיו

 סיטאלוניקי בנבנשת יהודה ר' נסנה אחריו א(. ר ו ם נ יו
 מהרש"ך ,שו"ת תלה על הקדסונה הישיבה העסידוהוא
 מרד אח"כ שנה ועשיים כחסשה קע"נ(. טי'ח"ב
 על צר 1596 ובשנת בשלמן, סיכאל הרומאניהנטיך
 עד אחת שנה כסו שם הואלאכים ויעסדו ויכבשההעיר
 וביום הפעם, עוד ויכבשוה התונרטים יד נברהאשר
 ויצר הפעם עוד הרוסאני הנטיך שב 1598 טפמ'12
 וישרוף רבים יסים תותח כדורי עליה ויסטר העירעל
 נהרם ההיא בעת לרדתה. יכול לא אך בניניהרוב
 אותם ויבנו היהודים וי,טובו המדרש, ובית הכנטתבית

 העירה. שבו הסציק סחסת הבורחים ור:בסחדש
 יליד רב להם נודמן וסנהל רב להם היה שלאובהיות

 והיה חייו, יסי כל שם שעסר בינה יצחק ר'שאלוניקי
 נדפם דרשותיו קובע וחנים. בשבתות עדתו לבנ.סמיף
 נמנה אחריו 1621(. ןויניציא נאסן" "בית בשםבחייו
 ובפרק ל"ט(, דף הדורות ןקורא חדידא ן' ראובן ר'לרב
 ן' ד:ד ושמו בעיר סופלנ ועשיר חשוב אייט היהההוא
 עם וחטד צדקות עשה דורו בני עדות ולפי י, 3 נ אש
 אטתרוק ר' בנו ח'(, ררוש נאמן ןבית העיר בניכל
 שנה כחכהשים רבים. ימים בטופיא רב היה שאנ1ין'

 יליד סבורך חיים ר' בן אברהם ר' שם היהאח"כ
 ההר בראש היום עד נורעת קבורתו וטצבתסופיא
 נמפלר1ן3'ך לינל' 16י נינ 1_ן. י י ם ק י ן כ( נש יקקןגקן צש י,ע"4י עק,ען/י., ו"ןרו ,.. ה""א 4ף141 אאאו רשוח הראנוב פני אלהצופה



 קיטרנירק ישראלאוצר

 לניקופול נדדו האשבנזים, בידי )ע"ע(בילגראדו
 הקדמוגים. הזמנים מן יותר העדה ותנדל רביםיהודים

 נתסעט 1735 בשנת הי"ח[ במאה היש:ב]ירירת
 התישבים רוב אמנם הסטחר, וידל בעיר הישראליהישוב
 בפעם בפעם הולבים היו במטחר ידיהם שולחיםשהיו
 בק"1 לעירם. ושבו מטחרם לרנלי הקרובות העריםאל

 לניקופול הקרוב ש"טטוב ליריד הטוחרים הלבוההוא
 יוטף ר' עשיר אחד יהודי הדאנוב בנהר טבעהשם
 בניקופול קדישא חברה בבר היתה ההוא בפרקהבהן.

 אה"ע המים )בארות דוד בב"ר אליהו עמדובראשה
 בעצם בעיר נדולה שרפה היתה 1745 בשנת ב"ח,.סי'

 לטאנולת היה קארו ר"י למרן המיוחם וביהכ"נהשוק,
 ב"ר זאב בנימין ר' הא'שכנזי הרב את שלחו אזאש.
 הנולה תפוצות בבל נדבות לאטוף העיר מתושבידוד
 השד"ר מלבו עזרא מד' מליצה בתב ובידו ביהב"נ,לבנין
 התעודות מתוך ננראה בניקופול. אז שהיהמצפת
 פודוליא' באדרינופולי, היה בנימין ר' השליח עמושהביא

 )שערי ורוטיא אוטטריא נלילות ובבל לבובטארנאפול,
 בניקופול היה אח"ב שנה כחסשים הקדטה(.בנימין,
 בזברונותיו דבריו ובה רוזאנים, עזריאל יחיאלהסוחר
 לעיר ירדתי ניקופול, עד באניה "ואבוא : 1796משנה
 המדרש בית ואראה הכנטת, בית אל הלכתי השבת,ביום
 )ביא-גרפיא ז"ל'י קארו יוטף ר, מרן בו קראאיסר

 על הרוטים ערו 1809 בשנת בב"י(. רוזאניסלמשפהת
 שעריה, לפניהם עדשפתחו ויהרטוה רבים ימיםניסופול

 אברהם העשיר וביניהם לרוםיא' רבים יהודים הגלואז
 נפשו פדו עצומות הוצאות ואחרי רב ובעמלדניאל,
 15-14(, נליון 1873 שנת אנבי );ברי לחפשיונשלה

 לכרות הונרחו שנים כשתי הרוטים שם שעמדוואחרי
 רוטיא על נפוליון עלה ההיא בעת בי הוגרסה, עםברית

 שאין במצולה ע'סאוה מהעיר הרוטים וכצאתלמלהסה,
 עד רבים ימים שעברו באופן באש וישרפוה דגיםבה

 עלה 1858 ביסנת בה. היהודים של הישובשנהחדט
 דאתרא מאריה אלטושנינו, נבריאל רפאל ר'בלב
 לקגץ ישראל בתפוצות שר"ר בתור לנטוע ההיא,בעת

 יותר שטבב ואחר בהב"נ. בדקי את לחזק בדינדבות
 רבה ברבה הביא מבלי לעירו שב באימליא אחתמשנה
 על תותח בדורי הרוטים הממירו 1877 ב.טנתבבנפיו.
 ברחו בה שהיו והיהודים שבבשוה, עד רבים ימיםהעיר

 טפר מאתם נאבד הסהומה בתוך ואדרינופולי,לטופיא
 קארו ר"י למרן המ'וחם להם שהיה נושן ישןתורה

 המלחמה אחרי 20(. נליון 1888 שנת דעת)יוטף
 וכעת ליום, טיום הישראלי הי':וב נתמעםהרוטית
 לההזיק בידם יעלה רב ובקושי בתים, בעלי ט"ו שםיושבים

 בקור חברת נודעת שלהם הצדקה חברות ביןהערה.

 ר' נורעים שם שישבו האחרונים התנמים ביןחולים.

 אלפנדארי עובדיה ר' בוני, נחום ר' אלמישנינו,נבריאל
 הנקרא מים עין יש העיר בטביבות אלמליח. שלמהור'

 )ע"ע(. קארו לר"ישקרו
 בתוגרסה, ישראל יכי רברי רייאניס, :ביבליונרפיא

 ~ש"ר מפתחות.עי'

 נקור ע, :ניקור
 נסנור ע' :ניקנור
 בשנת אנמיים בעיד נולד חמי' מיד : סיסיניר~ן
 בתחלה 68. בשנת לרומא סמוך ומת 'טנה י"ד מלר7מ,
 מכהטלת ארין את והדחיב ליהודים מוב נירק לבהיה

 ארץ ואת בגליל, ערים ארבע לו בתתו השניאנריפם
 מקלכים. הורדום בן לאריטטובלום נתן הקטנהארטיניא
 והיונים היהודים בין מריבה פרצה באשר 60בשנת
 ל'שפוט ק'טר לנירון שלוחים הצדדים שלחו קטריאבעיר

 אך היהודים, אל נומה נירון לב היה וכנראהביניהם,
 משפמו והחר-ץ נירון של יועצו בורום את שחדוהיונים
 תחת אח-כ הארץ. באזרחי נח,שבו לא קטריא יהודיבי

 אצילי בין בירהטלם מריבה פרצה פיטמום הפקידמשרת
 אנריפם העתיק ההם בימים בי המלך. ואנריפםהיהודים

 והנביה החשמונאים בהיבל וישב לירושלם מיטבנואת
 המקדש, בית לתוך מיטם לשקוף יוכל לסעןארמונו
 חומה בנו היהודים אך הבהנים, יטם יעשו מהלראות
 אז המלך. בית ובין המקהט בית בין להבדילנבוהה
 אך קיטר, לנירון צירים והמלך היהודים טוביולחו
 והיא פופיאה לאשתו הדבר את נירון מסר הזאתהפעם

 הימים דברי טופרי לפי בי היהודים, אתהצדיקה
 הפקידים רשעת אולם ישראל' דת אחר בטתרנטתה

 רומי. בקיסר למרוד היהודים את אלצההרומיים
 שם ולא ובעלילותיו בכףשחקיו מרוד נירון היהבתחלה
 )5טם85[( קיסמיום צבא שר נגף כאשר אבל לזאת,לבו

 את להשקיט קיסר אטפסיינוס את שלח היהודיםלפני
 באה ירושלם על אטפטיינום צר אשר ובעתהמרידה,
 את אבד התולדות טופרי לפי נירון. מת ביהשסועה
 מנות מבל רעות שטועות לו הניעו כי יען לדעתעצמו

 ססצא ני קיטר נירון אדות אנדה יש בתלטודמלבותו.
 סרדו היהודים ני רוסי קיטר לפני הלשינו קמצאובר
 בתחלה השתמש והוא קיטר, נירון את עליהם וישלחבו,

 חצים ויזרק לא, או יצליה אם לדעת שונימבקטמים
 אח"ב ירושלם. דרך נפלו ובלם השמים רוחותלארבע
 רבו, בבית שלטד הפטוק לו להניד אהד ילדשאל
 עמי ביד באדום נקמתי את ונתתי הילד: לוויאמר
 הקב"ה : בלבו נירון ויאסר י"דן, ב"ה )יחזקאלישראל
 נקמתו את יקח ואח"כ ידי על ביתו את להחריבהפץ
 ד' ממנו ויצא ויתגייר, הטלחמה מטערכת וינםמסני,

 נירק בי הנדה יש העסים בטפורי נם נ'1.( )נמיןמאיר.
 וממבע י"ב( י"ז )בלים נירונית טלע נזבר בתלמוד מת.לא

 קיטר. טנירון שם-תואר והוא כ"ה:( )ב"מנירונית
 מלחמות ס', פ"ף ס"כ קדמוגיוה ייסיפוס, :ביבליונרפיא

 ,תסאץ66ת116 ש/4לנ ,6,0(2,ף מס6תסע1 והלאה; פי"גס"ב

 ז-ןמ. 1003. ומעשיות אגדות לו ומיחסים הדמים( )עין"קאן-5"טסייי
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 מספר בייעק, במיכות בנרסניא עיר :נירגגערב
 זכר אין יהודים. 7724 וביניהם 1()(,(,840 לערךיוי:ב.ה
 לפני בנירנבערנ יהודים יי:בו כי ה.שניםבטקורות
 בשאר כמו שם "שבו כי לשער יש כי אף הי"ב.הטאה
 על הראשונה ההודעה ה"'א. הטאה בסוף נרסניאערי
 החסי':י היינריך לטלך עזרו כי היא נירנבעיניהודי
 ננד בהלחטו בנכליהם הטבצר את ללכוד 1105בי:נת
 הוא בדוי ספק בלי הזה הספור הרביעי. היינריךאביו
 הט"1 בסאה עירו יטי דברי כותב סייסטערליןטלב
 פריי- פאן אטטא הב"טוף ה"טנים. בסקורות נמצאולא
 סספר )1146( השני הצלב נוסעי ב.מי י:היהז.ננע;
 מפלמ לטצוא לנירנבערג נסו רבים יהוד.ם כילנו

 נמצא לא כי אף ספורו את לדחות ואיןמאויביהם,
 בעת לראב"ן. הצלב נוסעי מאורעות בספורי סמנוזכר
 שנת כסלו ובי'ח סכונה. על הקהלה נוסדה כברהה.א
 בנירנבערנ. הכנסת בית נתחנך 16!12( שנת ,:וףנ"ז

 נירנבערג יהודי היו באטת אם ורדיפ:ת[]ה-.גות
 הנויאות הרדיפות ביטי בנעימים נורלם נפל לאלפלטה
 מהם להנקם רינדפלייש גדודי בבוא 18!12, בשנתשהיו
 טצה( )רקיק ההוסטיא כבוד חללו כי האשמהעל

 ועשרים טאות שיט היה ההרונים טספרהמקוהטת.
 שכתב כסו ע'בד'יך' ד'ם' ס'ת נ'ק כטניןושסונה
 בן טרדכי ר' היה ההרונים בין בסימורבוך.המזכיר
 ויהודים הימים ארכו לא אך "הסרדכ.". מחברהלל

 בפנקם נזכרו 1305 כ:נת כי הפעם. עוד בעירהתישבו
 על אחד חיל שר ובין היהודים בין ריבות דבריהעיר
 עושר שטו כי נראה נם היהודים. בנו אשר חומהדבר
 אותם ננש 1347-13141( הרניעי לודווינ המלךכי

 היהודים, כל עם שנהנ כמו וארנוניות במסיםתמיד
 שלי "היהודים את טלא במה שבח 1331 בישנתאך

 וצוה מובע ובלב באמונה אותי עבדו אשרהאהובים
 וטאסר" טורח ומכל וארנוניות מסים "מכל נקייםשיהיו
 אשר אחר נתן הכתב פת,שנן י:נים. שלשבסשך
 טם עליהם שם ולאחרונה בשרם מעל עורםהפי:יט
 שנים שלשת עברו בטרם אולם זהובים. מאיתארבע
 טן ברחו רבים כי עד הפעם עוד אותם נניטהאלה
 אשר היהודים כל את לאסוף צוה 1333 ביטנתהעיר.
 טעושק אף עושק סכל עליהם ולחסות העיר אליבואו
 לנבות צוה 1342 בשנת כי בדיבורו עטד לא אךהטלך.
 טכל אפפערפפענינ( )נילדענער ה;הב" "סטבעטם
 אספסיינוס ע"פ אשר השקל טחצית תחת נרטניא,יהודי
 ביהכד'ק. י:חרב מיום דומי לקיסר עולם טי:פטהוא
 טפני אשר הקדוסים, הטסים תחת לסלך היה הזהה:ם
 הימ.ם ארכו לא אך מלכותו. לנדולי כהשכן או נהןרחקו
 צוה 1347 בשנת כי השרים, לידי עבר הזה המםונם

 לימראות אלף נידנבערנ יהודי ישלמו כיהסלך
 בשנת העיר. לראשי לימראות וטאתיםלהבורננראף

 לפניו שהיה מכל נודא אחד שוד עליהם בא1349

 צד, טכל עליהם ויתנפלו בזה, היהודים אתאשמו
 כסלו כ"נ ביום אי'ט, טאות כשש בנירנבערנויהרנו
 ק11 כי השודדים, את בלאמ עזרו העיר .טרי קיי.שנת
 בין שהיו ביהודים עינם צרה כי רבים יטים הזהליום
 יש העיד, בסרכז בתיהם ובנו הקדוטים העיריו:בי
 למען להרסם הפצו אשר ויש האלה לבתים חמדואשר
 היהודים סבתי איזה נתן הקיסר העיר. שוק אתהרחיב
 העיר לראשי והבטיח הרנ", יקרה "אם בתנאילעבדיו

 את ההטק נדודי ישללו אם עט סכל נקיים יהיוכי
 הזה ובדרך בעדם. לעצור יוכלו ולא היהודיםרכהש
 לניצרים תפלה בית בנו תלם ועל היהודים. בתינהרסו
 אחדשהיה בית היטוק. להרחיב פנו הזה הרחובויתר
 שטראמער פאן אולריך לידידו המלך נתן יהודיביד
 הוסיף 1350 ובשנת השוד( לפני יום )ם"ז נאוו'בי"מ
 לא האלוע התלאות לטרות אולם אחר. בית עודלו

 28 וביום הזה. קטל כדטדה רנלם את היהודיםטנעו
 ההרנה סיום חרשים שלי?ה עברו בטרם 1350פברואר

 לעיר נערדל.נגען טעיר יואל בן ?( )י:סחה פרוטאןבא
 לשבת הר,:ות בעד זהובים חכדטים וישלםנירנבערנ

 קכחו איטר היו מזער סעמ רק כי נראה בב"זבה.
 קרל הקיסר נתן 1351 בשנת כי השאק, יטיאת

 יהודים לאסוף )בורננראף( העיר לשר רשותהרביעי
 ובשנת אותם, ולעזור עליהם לחסות עליו ויצוהע'רה
 אישר והקיסר ליהודים ברית העיר ראשי כרתו1352
 בסוף כי עד שמה שבו לאמ לאמ הזאת. הבריתאת

 עשירות היותר הקהלות בין נירנבערנ היתה ההיאהטאה
 חמשה טם העיר י:ר העלה 1377 בשנתבנרמניא.
 שלטו והיהודים העיר, הוטת את לחזק זהוביםאלפים
 היה היהודים בין זהובים, טאות שטונה הזהמהסך
 זהובים טאה עלה חלקו ועל ראפף ושטו נדולעשיר
 כל כי נראה סזה להעיר. זהובים אלף שהלוהטלבד

 מאוטה, הועילו לא היהודים סם להנביל הקיסרהבטחות
 לפתוח היהודים אל פנה הדהק רטעת מצוא עתובכל
 החלו כאשר 1484 בשנת צרכיו. את למלאות כיסםלו

 זהובים אלף וטהם זהובים אלפים ארבעת בסךכרחמע בעל ולא "טרצונם נירנבערג יהודי להם עזרו אזגען, בנערדלינ- כמו לנירנבערנ. הקרובות ערים באיזהרדיפות
 לבדה. ראפף אלטנתשנתנה

 רדיפות התחילו 1385 בשנת כספיס[]שמ.טת
 התנכל ווענצעל המלך וחסם. עושק ע"י אהר,באופן
 היהודים כל כי צו ונתן טטונם, את לאבד היהודיםעל

 אחד-בנירנבערנ ביום במשמר יאסרו הנדולותבערים
 העיר שרי ליד למסור 1-1885להכריחם יוני 21 זההיה
 ישלמו האלה והשרים להם י:יש החובות שמריאת

 עם תחשוב והעיד הסכום. רבע נכיון אחריאותם
 טן זהובים אלף מ"ו שלמה נירנבערנ העירהלוים.
 יותר עוד יחדיו. העדים כל על שעלה אלףארבעים
 עם בדית הטלך עשה כאשד 1890. גזרת היתהנוראה

 ויקרא יהודים לנושים חייבים היו רובם אשר השרים וההטון בארץ, שהתפרצה השחורהע "המנפהלרנלי
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 חלק לו ישלמו כי בתנאי חובותיהם לכלשמימה
 פקידים שלח המלך העיר. לראשי והשארטהחובות,
 מן אחדים הלכו שם אשר לויניציא ובפרטלאימליא
 נירנבערנ עירוני סחורות את לתפום העשיריםהיהודים
 לא כי הדוכם מן ויבקש מסהרם, לרנלי שמהשבאו
 אף לרהם. ממלמלי את לתפום הבאים ליהודיםיתן
 היהודים והפסד היזקות דבר על מקורות לנו חסריםכי

 הפרי הזאת הרשעה עשתה לא כנראה אבל הזה,מהחוק
 אשר הלוים כי העיר, וראשי ה-טרים לו יחלואשר
 יועצי עם להתפשר יכלו לא היהודים מלויהם מןנפמרו
 פנו ספק ובלתי בהם. נהטים היו עתה אשרהעיר
 מממונם. חלק הצילו אשר היהודים אל הפעם עודהלוים
 הרשה איטר חרש חוק העיר נתנה 1391 בשנת עודלכן
 נדולות מהלואות למאה עשרה רבית לקהת היהודיםאת

 שהעלו המם קמנות. מהלואות למאה ואחדועשרים
 לחצי, העיר ובין המלד בין עתה נחלק היהודיםעל

 הסלך לבדו. למלך היה אשר הזהב" "מטבע מססלבד
 הציק לכסף נצרך היה תמיד אשר ,1410-37(זינמונד
 לא כי הבמחה להם כתב 1412 ביטנת ביותר.להם
 1413 בשנת ועוד דברו קיים לא אך עוד, בהםינוש
 הכסרים ועד להוצאת זהובים אלף י"ב מהםתבע

 צריך יהודי כל כי חוק נתן 1416 ובשנתבקונסמאנץ,
 פרידריך המלך נם לו. אשר מכל מעשר לולשלם
 ליהודים שונא היה לא אשר )1493-1440(הרביעי
 בבואו השרים, מרדיפות רבות פעמים עליהםוהסה
 זהובים, אלף עשרים מהם תבע 1442 בשנת העיראל
 המלך יקח כי אבו לא אשר העיר יועצי להפצרתורק
 לא כי ויבמיחם מאות ארבע לקהת נענה חלקם.את
 העיר יועצי שנים. חמש במיטך אחר טם עליהםישים
 ל11 1438 בשנת שונים. באופנים היהודים אתחמסו
 כתב שלאחריה ובשנה זהובים, אלפים חכהטתמהם
 "מרצונפ היהודים כי החשבונות בספרי העירמזכיר

 אשד פעם בכל נם ההיא". ההלואה מן ידיהםהשמימו
 שכפ על נדול חלק נללו רבה הוצאה העיר עלהומלה

 עי הומל העירה הטלך בבוא 1478 ביטנתהיהודים.
 וכדומד בישול כלי בד יריעות ממות להביאהיהודים

 נת המלך כי ואף ומשרהיו. המלך לצורך הארמוןאל
 יועצ בקשו שנים לשש 1470 בשנת חהט קיוםלהם
 אותם. ינרש כיהעיר

 סבל במסים העו'טק מלבד והגנלות[ קלו;]אות
 שונאיהנ המציאו אשר מיוחדים בחוקים קשה עולנ"כ
 אוו עליהם לשאת והוכרחו מקום, בכל הביניםבימי
 ננ הבדל ולעשות העם, מכל בנדיהם ולשנותחרפה
 לעיר מתהן באו אשר יהודים ובין העיר יהודיבין

 )1458 ראשיהם על מנבעות לשים נאסרוהאתרונים
 יהוד אך בעיר, בנדיהם על חרפה אות לשאתונצמוו
 כבשא 1453. בשנת הואת מהפקודה חופש קבלוהעיר
 משרתיו בבתיהם להחזיק להם אסור היההערים

 וילמדו עמהם יתערבו פן היהודים מרחץ אל לבהשאסרו
 בעלי בין מפסקת ברזל חומת היתה לא בכ"ז!עשיהם.

 זכרונות הב"ד בספרי נסצאו ולעתים הדתות,טתי
 היהודים. בשמחות וירקדו הדת על עברו איטר;נוצרים

 טארטין המפורסם הנוסע היה האלה העבריינים:ין
 ,,'טמונה במאסר ההטם אשר קולומבום, של רעו:עהיים
 יהודית כלה לפני רקד אשר על לילות" הטמונהמים

 נסחר אופנים. בכמה הונבלו נ"כ במסחר;1482(.
 רק הותר הב'טמים ומסחר לנמרי, להם נאסר ושכר.ין

 נאסר הבד מרכולת ליחידים(. ולא )לחנונים:מרובה
 של בטקולין אלא למכור הותרו לא כשר הבשרלהם.
 באימליז, לקנות הוצרכו הדנים ואף מיוהד, במקוםהעיר

 בשוק נענשו. היהודים לבתי דנים הביאו אשרוהדיינים
 לפני וירקות בצים לקנות ריטות להם היה לאהעיר
 חוק ע"פ הנהרנים החומאים אף בבקר. התשיעיתשעה

 בקורה נתלו היהודים כי מזה, זה נשתנוהמכהטלה
 ליהודי 1463 בשנת עשו כאשר קשים ובענויםמיוחדת
 או לחרטה אם ראשו. על יותח זפת 'טל כובעשנתנו
 ניטרפו 1467 בשנת כי מספרים נם נודע. 5א ענויבדרך
 ילדים ארבעה הרנו אשר על יהודים עשרשמונה
 השיץ ההיא בעת לנו. נמסר פרמי דבר כל ואיןנוצרים
 והסב )1478( קאפיסמראנו הכומר היהודים עלשנאה
 דריטותיו ליטמוע נאלצים היו והיהודים רב, והיננריטים
 יהודי היה ,שלא שווארץ פימר הכומר לדרשותונם

 שנאת 263(. ח"ח נעיטיכטע נרעץ שחשב כסומומר
 פאלץ האנם הטליץ י:חבר מדראמא נ"כ נראיתהיהודים
 את חרף שם אשר והישנה" ההד,טה "הבריתבשם

 ,1491(. )לערך אשי" ירב ורבינא תלמום הבליעל"הספר
 יום העירונים שנאת נברה כי אנחנו רואים אלהמכל
 כאשר ליהודים הסד נמה איטר פרידריך המלךיום.

 ממנו שבקשו העירונים אל ליטמוע אבה לאאמרנו,
 נם עליהם הנין ואולי 1473, בשנת היהודים אתלנרש
 ליהודים לאסור חד,ט חוק קבעו כאשר 1484בשנת
 חפצו "לא כי רק מספרים הסקורות ברבית.הלואה
 איטר )1493( במותו אבל החוק". את לקבלהיהודים

 העירונים בקשת נענתה רבים ימים ישראל שונאי קוולו
 נתן 1498 יולי 21 וביום מקסיסיליאן הקיסר בנולפני

 שמלוים מפני העיר טן היהודים את לנרשפקודה
 בתוכה מלאכה ולבעלי לעיר רע שם עושים ועי"זברבית'
 נאספו אקמובר 31 ביום לננבים. יד שנותניםומפני
 חוק באזניהם נקרא ושם הכנסת לבית היהודיםכל

 ובית הכנסת בית מפתחות לססור צריכים כיהמלך
 להם ניתן טעם זמן ורק העיר, ראשי בידהקברות
 ארבעה ;בעוד מקומם, את לעזוב עצמם אתלהכין
 העיר. את כלם עזבו 1499 מארץ 9 ביום לערך,תדשים
 הללו אשר' אלה יב-ן נמכרו, הקבוות ובית הכנסתבית
 שש לפני אשר בעהיים מרמין היה היהודים מקדשיאת

 חתונה בשמחת השתתף אשר ע5 נעניט שנהעשרה
 חכלה. לפני ורקד יהודית והנוצרים הנוצרים, של מרחצאות בתי אל וללכתנוצרים,
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 כארבע עברו 1499 הניררט משנת ההדש[].ש:ב
 ייטוב נחבמל הזה הזסן ובמשך שנה וחמשיםכהשות

 ובפרם ססחרם לרנלי שם שבאו אלה סלבדהיהודים,
 לשלם והוכרחו האפפען, עשב ולטסתר הבהסותליריד
 בשנת ,ועוד השטש כבוא העיר את ולעזוב לגלנלתסס

 סכרו אשר על לדין ספ.ורדא יהודים שני נתבעו1854
 הכלל סן היוצא כדבר ההאפפען1. בירידאתרונים
 שני הורשו מהקיסר סיוחדת תעודה וע"פ חסדבתורת
 לנור ספראנ מדייענבורנ פאן באסעווי יעקב הגבירבני
 שמות נרשסו אלה סלבד בשנת1628. יסים שניבעיר
 הנוצרים דת ללסוד העיר אל נאספו אשר יהור.םאיזה
 אולריקע הנערה נטצאה זה ולעוסת דתם, את יטםויסירו

 פתויי כל לסרות אשר שנה עיטד יטטונה בתהאצאלד
 ויועצי להתנייר דעתה על עסדה העיר ויועציהכטרים
 מהעיר שטרשו היהודים 116211. ט.טם נךטוההעיר

 יד תחת הססוכים בכפרים סחסה מצאונירנבערנ
 בעיר התייטבו בערך שנה 'טל'טים ואחריפירשמע;1, ,רייכם- סושלים סשפם להם היה אשר הרביםהשרים
 הנדולות הקהלות לאחת שנעשה ,פירמהופיורדא

 לסרות אשר וסוחרים, ברבית טלוי היו שם נםבנרטניא.
 טצות ולטרות 1566( )א158' העיר יועצי סחאותכל

 הסאה בתחלת העיר. יהטבי עם סחרו )1573(הקיס.-
 בעיר להת"שב וואלפסקעהל שמעון היהודי הצליחהי"ח

 נחשב זה עפ"י אשר בנורלות טסחרו לרנלינירנבערנ
 אשר וואסערכק יוסף היהודי ובן הסלך. פסיריבין

 לפקודה אח"כ ונתסנה נפוליון בטלחטות בצבאנלחם
 הנערה הורשתה סיותד חסד ובתורת הדואר,בבית

 שלשה טשך בנירנבערנ לנור טפיורדא לויקאראלינע
 הסרידה אחרי (. )1824 התפירה מלאכת ללמודיחד'טים
 אף למובה, בייערן יהודי טצב נשתנה 1848בשנת
 ואיזה 1861, שנת עד לנטרי ההגבלות כל נתבמלו לאכי

 זכה 1850 בשנת בנירנבערנ. להתישב התהילויהודים
 אזרח בתוד להתקבל קאהן ארנאלד הראשוןהיהודי
 אחרי ראשונה היהודים התאספו 1852 וביטנתהעיר,
 יועצי הנוראים. ביכים בצבור קהתפלל שנה 454עבור
 את יריסו לא "כי באזהרה הזה הרשות את נהניהעיר
 חברה רק קהלה ליסד להם ונאסר בחוץ", להשסעקולם

 התוקים נתבמלו אשר אחרי,רעליניאנספערבאנד(.
 ונדלה 1862 בשנת החד,טה הקהלה נוסדההפרמיים
 בנידנבערנ היהודים סספר עלה 1890 בשנתסהרה.
 עד7724. 1910 ובשנת 6889, עד 1905 ובשנת4307,
 סהרה נתסלא אשר 1864 בשנת נפתת הקבר:תבית

 1874 בשנת אתר. הקברות בית נפהת 1910ובשנת
 שמראמער פאן בארון העיר ראש היה התינוךבתגינת ח* לקתו אשר אלה ובין תדש הכנסת ביתנתתנך
 הקיסר ידונתן על אשר אולריךשמראמער חלציסיוצאי
 חזייהם היהודים דכהש להפקיר הפקודה את הדביעיקרל

 סאריץ דר' הראשק הרב נבחר 1872 בשנת18491,.

 דר' ואתריו 1907(, פברואר 5 )טת ציסליךבערנהארד

 הקהלה )1911(. שם עודנו אשר פריידענמהאלסאקס
 והאורתודוקסים הריפורם, בדרך אחזה סתו"טשנתיסדה
 "עדת בשם עצסה בפני קהלה ויסדו סהםנפרדו

 לא האסונה בסדרי הממשלה הוק ספני אךישראל",
 נקראת לכן אחד, בסקום קהלות שתי להיותיכלו
 להם ויבחרו "חברה", בקשם רק האורתודוקסיםקהלת
 הקהלוה שתי בין 1908. ב.טנת קליין א' דר' אתלרב
 לפני השתדלה והראשונה עצוטה, קנאה שוררתהאלה
 תפלה בית ליסד לאורתודוקסים לאסור העיריועצי
 תינוס:ת ללטד העירוני הספר בבית להיטתמש או ()1908
 בית ביניהם הרבה, צרקה מוסדות בעיר יש19101(.
 טחסה ובית 1907' ביטנת שנוסד נשזבים לנעריםסחסה
 בעראלצ- פיליפ 1908. בשנת הנוסד כהשרתותלנערות
 "בית את ליסד סארק 360,000 לעיר נתןהיימער

 )1911(. חינוך לצרכי הסוקדשליאופלד"
 נירנבערנ נחשנה הבינים ביטי רוחנים[]חיים

 את מצאנו הפוסקים גדולי בין והתורה. העושרלטרכז
 נ"ח, בשנת השם קידיט על שנהרנ הלל בן סרדכיר'

 ההוא בזמן נ"כ שנהרנ יוסף בר אברהם ר' הפיימןואת
 הורוויץ ישעיה ר' על 494(. ליםעראמורנעשיכמע,צונץ
 בפלפול אטרו הנירהש אחר שנה טסאה יותרשחי

 בבית ספ"ה.(. דף ,של"ה נירנבערנ;ר יטהואטחודד
 מעשה מצוייר כ"י נרול טחזור נטצא העירוני ספריםעקד
 בשנת ונכתב העולם בכל ליופי כטוהו אין אשר אטןידי
 אשר השלל כק חלק שהוא לשער וקרוב )1831(,צ"א
 טסנו ראיה אין אבל 1349. הסנפה ביטי השודדיםבזזו
 חשב כאשר נירנבערנ ליושבי עצטו בפני נוסח היהכי

 נזכר שלא ספני להיפך וראיה 170(, )רימוסצונץ
 סאינץ, סנהני זכר אשר בסהרי"ל נירנבערנמנהנ

 הרחוקה. אושמרייך ואף רננשבור5 ריינוס,ווארסס,
 ,סימורבוך( הזכרונות בספר בפרמ נזכרה נירנבערנהעיר

 הקהלות על ונזדות הבינים ביטי היהודיםלרדיפות
 הנדיבים זכרת סלבד הסנפה, שנת עד תתנ"1משנת
 ר' היה נירנבערנ נדולי בין הקהל. לצרכי נדבואשר
 על ספרו אשר סהרי"ל תלסיד הם"1 בטאה ווייליעקב

 כסה ונדפס ישראל תפוצות בכל נתקבלהיטחימות
 סרומנבורנ סהר"ם בתשובות מכרו ואחריםפעסים,
 להם רכשו אשד היהודים בין סווינא. לר"ס זרועובאור
 שנתסנה הראיטון ברלין, טאקס : נתיטבו האחרון בזכקשם

 בן ליב ר' נכד והוא 1874, בשנת בבייערןלשופמ
 בהקונסיססור,ום ראש רושב בבוסבערנ רב ברליןסאיר

 צבי תיים נת ר' של אחיו 1814( בשנת ,מתבקאסעט
 בנירנ- יהודים שופסים יהטבים כעת באלמונא.אב"ד
 ותיאודור עסקאלעס והם נבוהה, בסעלה נםבערנ
 1908 בשנת לאנדנעריכםדירעקםור(.מרעמענדער ,שמעללפער- השופסים ראש סנני בתור )1909(סייער
 רעאלשולע, בבית לפדופיסור ברודקי יוליוסנתסנה

 עלת קאן פאול בהפולימעכניק, לפרופיסור בכרך ויצהס דר'שכהט
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 למעלת הורם גערננראם ולודווינ פאסטראם,לטעלת
 מארנענשמעק דוד ישב בנירנבערנ )1908(.אציל
 בבייערן ,לאנדמאנ( העם לועד שנבחר הראשההיהודי

 טחברי אחד היה פראנקענבורנער וואלף1855-18491(,
 לקח והוא )1874-8(, הרייכסמאנ ובחיר בייערןוער
 העורך נ"כ נחשב העיר נכבדי בין הצבור. בצרכיחלק
 שנים שהיה 1881( בשנת ,נולר יוספסמאל נוסמאףדין

 אנודת טראשי ואהד בנידנבערנ הקהלה ראשרבות
 בגרמניא.הקהלות

 פאן נאכריכט;ן היסטארישע יוירפעל, :ביבליונרפיא
 די גריגלעב, 1755. נירנגערג, אין יודען-ג;מיינדעד;ר

 ה"ו ישורון )קאבאק, נירנג;רג פאן יודען ר;ראויסווייזונג
 אונד נירנב,;רג אין יודען דער ג;שיכטע בארגעק, .1868(
 נירנב;רג, מחזור דאס צימליך, 1878. נירנבערגפירטה,
 נירנ- דעס מארטיראלאגיום דאם זאלפ;לד, 1886.ברלין

 איזרא;לי- די צימליך, 1898. ברלין 4;טארבוכ;ס,ב;רג;ר
 די מומ;גהאף, 1900. נירנבערג, קולטו:ג;מיינד;טיש;
 אין פ;רטרייבונג, איהרער צו ביז נירנבערג איןיוד;ן

 1908 קורי;ר", פראנקישען דעס"אונטערהאלטונגסבלאט
 4שיס,1 46י2 0,6004וע316 ,4 -וש6ץ.ע77 20--44.גליונות
  ,פז%6 ת60תס,1881.1

 ד.נ.
 "טו בו יטנולד הנוצרים שאוטרים היום .ניתל

 168ת הישנה רומית טלשון ונשתבש)1%8!181זפם(,
 %1%18א. 1ת11ם0ת הבינים בימי טרומית או%1%118א,

 ביטם ונודע הקדמונים טהנוים הנוצרים נחלו הזההחג
 כי עולם של ברייהע תחית לזכרון וסמרנליאקלנדם
 הסבו והנוצרים להתארך. היום יחחיל ההואמהיום
 ומפני ד(. י א )ע"ע כדטיחם הולדת ליום הזה החגאת

 קלות בו נוהנין היו העים בחנ להשתתף היהוריםשנאסרו
 עסקו ולא בקלפים לשחק בו התירו הבינים ובימיראש,
 ביום דורון לשלוח מהטנהנ מדבר הרמ"א בליטודים.בו

 סי' יו"ר "ט"ע שלהם ר"ה שהוא ניתל אחרהשטיני
 אך קצ"ה( סי' הדשן תרומת שו"ת בשם י"בקמיה

 לעכוים דורן שולח אם : נאמר הצינזור שתיקןבנוסחא
 להם יניע אם סימן להם שיש אחר ביום הזהבזטן
 ואם טבערב לו ישלח לו אפשד אם ההוא, בהנדורן
 השו"ת חסר תה"ד )ובשו"ת עצמו בהנ לו ישלחלא
 לגסרי(. קצ"הסי'

 מ.ב.
 פרעה ע, ינכה

 מליטק ומקנה, מבהה צאן ענינו שקי :נכסים
 כענא תרנומו נ'( י"ב )ירמיה מבחה כצאן כמוארט.ת,
 היו ועשרם הקדם בני הון ע.קר כי ויעןלנכסתא,
 בהוראת נכם=נכסים, השם רבוי יצא לכןהעררים
 אל שובו רבים בנכסים וטמלמלים. קניניםרכזש

 ח' )קהלת ונכסים עושר ח'(, כ"ב )יהושעאהליכם

 ה'(. י' )שם מלכא נכסי כ"1(, ז' )עזרא נכסי;י"ה(,
 מקנה= 8טפ0ק מן רומית ביטפת נם יצא והוטטעם

 חז"ל ונחלה ס:ין נפנ1ננו86ק כסה כ!כמח8ותנש6ם

 ארבעה בשביל לטלכות נמסרים בתים בעלי נכטיאמרו
 ועל ברבית. טלוי ועל פרוע, שמר משהא על :דבדים
 ציקה פוסקי ועל טחו, ולא למחות בידם סיפקש"ש
 לממיון יוררים בתים בעלי נכסי נותנים. ואינםברבים
 ועל שכיר, שכר כובשי על דברים: ארבעהבשביל
 צוארם מעל עול הפורקים ועל שכיר, שכרעושקי
 כ"ם.(. ,סוכה הרוח נסות ועל חבריהם, עלונותנים
 דברים: של':ה בשביל מתמוממים בתים בעלינכסי
 דלעולם בעשה ועוברים לחירות עבדיהם שמוציאיםעל
 הם מה לדעת בשבת נכסיהם ומפקירין תעבודו,בהם

 טררשא בי בעידן שבת של סעורה וקובעיםצריכין,
 ונכסים חוב לבעל טשועברים נכסים ויש (. ל"ח)גטין
 באחריות המוכר נכסים הבעלים. בריטות שהן חוריןבני

 נפרעטנכסים חוב הבעל אין אחריות. להם טאיןונכסים
 מלוה )רמב"ם חורין בני נכסים שיש במקוםכוטועבדים

 מי מהם נובה אינו כהטועברים נכסים פי"ם(.ולוה
 איכא פ"י(. כתובות )הר"ן הלקוחות מן מורףשאינו
 כדאמר ערב מדין אלא אינו נכסים דשעבוד דאמרמאן
 נימין )הר"ן ביה ערבין אינון נש דבר נכסוהירבא
 סוף(.פ"א

 ברזל צאן נכסי מללג[ ונכסי ברזל צאן]נכסי
 בכתובה, ונכתבו לבעלה האשה שהביאה הנכסיםנקראים
 ליה" רהנעלת נדונייתיה "ורא שכותבין הנרוניאוהוא
 הבעל כי לו, הותירו הותירו ואם לו פחתו פחתוואם
 יסקבל הצאן שהם ברזל' צאן כענין האחריות. עליומקבל
 עם והחלב והצמר הולרות ומחלק אחריותן הרועהעליו

 "ברזל" והוראת ל"ח( רם"ז סי' יו"ר ,קש"עהבעלים
 הנכסים הם מלוג נכסי האחריות. ע"'ט חוזקמלשון
 בסתנה או בירושה לה ישנפלו או בנתובה נכתבושלא
 בחייה פירות אוכל והבעל הנשואין, או האירוסיןאחר
 אם כי עליהן אחריות להבעל ואין להאשה, קייםוהקרן
 ל"ח(. )יבטות לה הותירו הותירו ואם לה פחתופחתו
 השער שתולשים חראש, מלינת כענין מלוג נכסיפירו'ט
 הקרן ומניח הפירות אוכל הבעל כך הראש,ועוזבים
 כי ערוך ועי' כ' רם"ז סי' )יו"ד בזה ריטות לוואין
 של טלונ בנכסי חזקה לאיים אין דבור(. יון בלשוןהוא

 עמה יטהתנה אע"פ חזקה שני טהם אכל אפילואיטתו
 נכסי פ"ז(. סי' אה"ע ,ש"ע בנכסים פירות לושאין
 אוכל הבעל טלונ נכסי בין ברזל צאן נכסי ביןאשתו
 בעלה יוהט בעלה בחיי מתה ואם בחיים פירותיהןכל

 שניסאת אחר מלונ נכסי האשה טכרה אם לפיכךהכל,
 הקרקע נוף אבל הלקוחות. מיד הפירות טוציאהבעל
 הירועים בנכסים ודוקא שתמות. עד להאשהשייך

 ולא אחרת במדינה נכסים לה נפלו אם אבללהבע4,
 ארוסה וכן קיים. טכרה אותן, ומכרה הבעל מהםידע

 בנכסי לבעל שאין קיים מכרה הנשואין קודםשמכרה
 נכסי חוזרין נתנרשה ואם שיכנום. ער כלוםארוסתו
 נכם. בעלה אחר מתה ואם כתובתה. עם אליהסלונ
 תי'," 4ר,ר הרוז4 ליורשי ולא ליורשיהמלו1

 קנ"יי. )ביב ויבע ש ו, פ 1 ויןי* ן "ש " פט*4ם כע1ש, מכסתפ1ת608ק .. י. ,
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 נרוניא. מבריח.אחריות;
א.

 שטטריף חלי פ',(: ב"מ נכפית, ,קנקבהנ:ישה
 וזיעה טפרפרים אבריו לארין, ונופל ארם .שלדעתו
 81ט0[1ק110קאן. נופלים הולי 'כ נ ונקרא פיו. מתוךיוצאת
 היסדים מטבת באה הזאת שהמחלה האמינולפנים

 מחלת היא ובאטת בו. ונכנסים בארםהפוגעים
 הוי ערום הנר בפני העוטד כי אמרו חן'להעצבים.
 נכפק. בנים ליה הוין הנר לאור טטתו והכךשכדשנכפה,

 אותו עליה ישן 'שהתינוק מטה על מטתוהכהשכדש
 ונני שתא טבד פחות חוא אם ודוקא נכפה.תינוק
 הוו ריחיא בי דטשטשא :(. קי"ב )פסחים כרעיהלהדי
 אדם ישא לא יאטרו ט"ב:ו. )כתובות נכפי בנילה

 מצורעים, טכהשפחת ולא נכפין כסשפחת לאא.טה
 טום; ע"ע ט"ד:(. תלתאזימני,יבסות דאתחזקוהוא

טחלה.
 ט.ב.

 גוי ע' :בכרי
 ענפי על השוכנת לחולדה דומה קטנה חיה :בכ::ה
 פירש"י י"ד( ל"ד )ישעיה "ציים" טלת עלעצים.

 )לירטיה הרד"ק אטר וכן מ10;18ב(, ו נלע'זמרטריניש
 ואעפ"- נמיות. שהם וי"ט בציה הישוכנות חיות ל"ט(נ'

 )חולין בנדיים ודודטת מאד היא עזה סטנה.שה'א
 ארבע השובך טן הטולם את מרחיקין כן ועלנ'ב:י.
 ה'(: ב' ב"ב )טשנה היונים על תקפוץ 'שלא בדיאמות
 את ומטיתה בו תכנם שלא קטן הלול של פתחוערסין

 לשבעים יולדת הנמיה רש"י(. : קט'ו )שבתהתרננולים
 כדי אטות ד' צואתה סן וטרחיקין ד'ן, פ,כ ,ב'ריום

 הנק נטיה של העור ה.(. פ"נ ברכות )ירויש'להתפלל
 שער. אדרות טמנה ועהשיןטאד

 תלמוד ד?ס זאאלאגי? ל;יויזאהן,ביבליונרפיא:
 9ל.צד

 כ.א.
 האדטה צטח את ומולל הנוקב קטן 'ש-ן סין :נמלה
 והנקבה כנפים, בעל הוא ממנו הזכר 1ח8(.)אטייזע
 במלאכה והעהשים ועונתה, תחנתה בעת רק להכנפים
 וחריצות, בהשבל עבודתם ועויסים כנף, לה איןטמינו
 שרץ טכל כפיו בתבונות הוא נפלא הזה ה'2רץכי

 דאה עצל נטלה אל לך המושל יאטר ולכןהאדמה,
 ויכינו עז לא עם הנמלים ו'(. ו' )טשלי וחכםדרכיה
 לא אלטלא יוחנן וא"ד כ"ה(. ל' )שם לחטםבקיץ
 מנטלה ונזל מחתול צניעות למדין היינו תודהניתנה
 אחת ואין לחטה בקיץ תכין דכתיב ופירש"י :( ק',עדובין
 זריזות לטדנו כי אסרו אחר בטקום טחברתה.נוזלת

 אין אשד ונו' נמלה אל לך כתיב אמר ט'2רשיא ר'טנמלה,
 כן אם ואדאה אילך ( ז )משליו' שוטרונו' קציןלה

 של אקינא לגליטיה ופרטיה תטוז בתקופת הלךהוא,

 לחבדותיה ובשרה נכנטה אח"כ שיכירה, טימן בהועשה
 השטש ובא לגליטיה דלייה כלם. ויצאו צל 'סישבקן

 טלכא להו לית ש"מ אטר וקמליה. עליה ונפלועליהם,
 טטה דבר תקח ולא תנזול לא הנטלה נ"ז:(. )חוליןוכו'

 הרבה פעטים הטנטים שנטו כמו חבדתה, בו'2זכתה
 האחרות בפני ולהניחו טהן טאחת חטה נרנירלקחת
 ולכן ויניחוהו. טאחרת שהוא אותו יריחו עליוובעברן
 לכל לחם נותן ואוטרת: שירה בפרק מהללתהנטלה
 הרי הקטה שבתוך הנטלים חורי חטדו. לעולם כיבשר
 לעניים העליונים הקרצרים שלאחר הבית, בעל שלהן

 לעניים הכל אוטד ר"ט הבית. בעל שלוהתחתונים
 הנטלים כר"מ. והלכה י"א( פ"כ ,פאה לקמ לקמשטפק
 אותם וימטינו זרעים טיני כל לחטם בקיץאונרים
 עד לפעטים האדמה בעומק ירקבו לבל לארץטתחת

 האסצעי בהור ויטטינו חורים נ' שם להם ויש אמות,ב'
 אוכלים י2אינם אע"פ הרקבון, טן טשוטר שיהיהכדי
 משובחה היונים בטפרי גם יישנו. כי בחורף,טהם

 וחוזי כחכמים ונחשבו וחריצותה. שקידתה עלהנטלה
 מלך טידאם על היונים בהנדת טתנבאים והיועתידות,
 במות שהיה כסעשה המות מבשרי היו ובכללפריגיא,
 )תסש[0(. קיטוןהנבור

 הברית כ' פ"א; מ"ג עקרים אלבו,ביבליונרפיא:
 ואותוחם היים בעלי סגולות רובין, פ"ח; י"ד מאמרח"א
 בבית המלך שלמח ?ם הנמלה מעשה עי, ב;רכו.ח"א

 22. צד ח"ה ליעלינעקהמדרש
 ה. ט.ט.

 ליאפרם- בלע"ז המנרים, טמשפחת חיהנמר:
 חברברות מכוטה עורו כ"נ(. י"נ ירטיה1;8ק00[-)רש"י

 הנמר ח'ן. א' )חבקוק בטרוצתו הוא וקל ,שם(.שחורות
 בדרכים לטרף ה2וקד ח'(, ד' )שה"ש בהריםיושב
 )אבות מאד עז הוא ו'(. ה' ירטיה ב'. י"נ)הושע
 עם הבאים בימים אבל כ"נ(, כ"ח טירא בן כ',פ"ה
 אשר הבהטות מן אחד הוא ז'(. י"א ,ישעיה ירבץגדי
 ור"ע והלביאה, הברדלם טן בא הנטר הקדמוניםרעת כפ- ו'(. ז' )דניאל הים טן ירצאות בחלוטו דניאלראה

 )אבות והלביאה היער חזיר טן נולד כי אומרמברמנורה
 )קדושין חברתה בזונ טקפדת שאינה כחיה ונזכרי2ם(.
 הוא הנמר ח'.(. )בכודות שנים שלש לידתה ויטיע'.(,
 נ'( פ"א )ב"ק תרבות ב; לעשותו אפשר אבלטועד
 פ"א )טנהדרין איש הטית אם כ"נ של בב"דוטיתתו
א'(.

 3ד. תלמוד דעס זאאלאגיע לעוויזאהן, :ביבליוגדפיא
 כ.א.

 נבור היה נמרד נח. בן חם בן כהש בן : רנמר
 בבל טטלכתו ראשית ותהי ה', לפני ציד אישבארץ,
 ח'-י"א(. י' )בדאי2ית שנעד בארץ וכלנה ואכדואדך

 להראות בארץ, ציד נבוד להיות החל כי פירשהראב"ע
 בונה שהיה ה', לפני ומעם החיות, על אדם כנינבורת

 יאמרע כן "על לה', עולה החיות אותן ומעלה מזבחות החום(שונאים



נטרר ישראלאוצר77

 שנמצאו היתידות בכתבי כףשה. ביטי נם היהמשל
 איש כשם לא "נמודוד" השם יבוא ובבל אשורבחורבות
 והוראתו פרת. בקעת ליהשבי כללי כשם כ"אפרמי
 היתה שנער בקעת מלחסה. איש או קרבות""א"ט
 ירם ומשלוח נבורים היו ויושביה יטונות, חיותסלאה
 ארץ בבל נקראת הנביא בפי נם ועופות. חיותציד

 תואר לשם נסרד נעישה וכנראה ה'(. ה' )סיכהנסרד
 כזה ונסרד ההוא' מארץ שבא ציד היודע אישלכל
 סמנו ולקח עיף והוא השרה מן בבואו עשוהרנ

 נמרד סבני סאבותיו בירושה לו שהיו החסודותהבנרים

 הפלנה בדור סלך היה נסרר :מדרש,ם[]בתימ:ד
 המנרל לבנות ואטר בה והתנאה נדולה הקב"ה לוונתן

 על כלו העולם כל את שהסריד ע"'ט נמרדונקרא
 הסנדל פ"מ.(. חולין ע"ד: )פסחים בטלכוחוהקב-ה
 נ"נ:(. ע"ז)ע"ז כסו שהוא "ביתנסרוד" נקראשבנה
 הקב"ה שעשה הכתנות כי ואמרו אלוה. עצמו עשהכי

 ובשעה לנמרד, והנח-לן בתבה נח עם היו ואשתולאדם
 יטהיו ועוף וחיה בהסה כל אותן לובש נמרדשהיה
 לפניו, פניהם על ונופלים באים הכתנות את עליורואין
 המליכו לפיכך סנבורתו שהוא סבורים אדם בניוהיו
 שמראים במקום בבל ובחרבות )פדר"א(. עליהםאותו
 ועבודתו בל-נטרד נם נסצא "נסרוד" בשם אחתע.ר

 ונקרא אסרפל הוא נסרד אחריו. שנים אלפיהאריכה
 האש כבשן בתוך אבינו לאבדהם והפיל שאסר מפניכן

 את לאברהם נסדוד נתן ניצול וכאשר נ-נ.()ערובין
 תדנום ולפי פמ"ז( דר"א )פרקי במתנה אליעזרעבדו
 קודם נטרד. בן אליעזר היה י"ד( י"ד )בראשיתיונתן
 טתנאה והיה בהקב"ה כופד נסרד היה אברהםשנולד
 עובדים היו זמנו ואנשי אלוה שהוא ואוסדבעצסו

 נסרד של באלהותו כחיט אברהם אך לו.ונןטתחוים
 נם בדרך וניצל האש כבשן לתוך להשליכו נמרדויצו

 ה' בשם להאטין התהילו שריו וכל נטרד זאתוכראות

 ח"א בהס"ד יעלינעק סוסר, שבמ )סוף אבדהםאלהי
 זה ספור ועם 45(. להורוויץ קמנים סדרשים קובץ25,

 שלא באברהם ויעיר נטדד יבוא : חז"ל דברימסכיסים
 את הדשע נסרד שהפיל בשעה נ'.(. ,ע"ז ע"זעבד

 לפני נבריאל אסר האש כבשן לתוך אבינואברהם
 סכבשן הצדיק את ואציל ואצנן אדד רבש"עהקב"ה,
 בעולטו יחיד והוא בעולטי יחיד אני הקב"ה א"להאש
 פס"ד ב"ר קי"ח. ןפסחים היחיד את להציל ליחידנאה
 י"נ: ןחנ.נה נטרד של מצאצאיו היה נבוכדנצרי"נ(.
 לו(. דוסה היה במעשיו רק שם התום'ולפי

 ש. י.יש-נב-ש.
 נסרד שם נזכד לא בקוראן הערנ,ת[ בהגדה ]נמרד-

 : השני בפרק רס"ב הפסוק יפרשו הטבארים רקבפירהש,
 אלוה" אדות אברהם עם התוכח אשר ראיתו,הלא
 הזה הביאור אברהם, עם ומלחטותיו נטרד עלוכו'

 1%1ף11 הויא1איח החת1ריח אחרי יהחחמוחהן1ירח

--- 

 רבות. הוספות עם בסטרותם ול'שימם היהודיםבספרי
 המראה רע היה כנען בן נסרד : לאמר סספריםוהם
 חן'ן בהולרו זועה. ומעוררים סנואלים פנים עםסאד
 ותתנהו אותו הסתירה אמו אך כרנע, להטיתואביו
 ייא: השרה בהמות נם אולם לנרלו. הרועיםלאחד
 ה.ם. אל להשליכו נאל1ן והרועה מפנ.1. ונסו הילדסן

 ואניט. ותיניקהו. "נסרה" ותסצאהו ליבשה הקיעווהים
 "הנמרה" לאסר נטרד אותו ויקראו אליהם לקחוהוהעיר

 היונ. הס:פר נם סביא לזה דוטה ספורהניקתו.
 נטסר פרס מלך "כרש" כי 120-89(. )א'הרודומ
 לריעה טר טלך אסטיאניס אסו מאבי הולדואחרי
 הקל.כו והרועה בגרלו, סלכותו יירש פן ירא כיבהטות
 נבור אי'ט ויהי נסרוד וינדל כלבה. הנקתו ושםהיסה
 למלחמה כנען קם וכאשר לו. לא ערים ללכוד ויצאחיל
 ויוסף הוא. אביו כי רעת סבלי נטרד אותו הטיתכננדו
 כל על השתערה סלכ:הו כי עד וארצות עריםללכוד
 ויסלא לו. למרשב רבא" "כותא העיר לו ויבחרהארץ,
 ומקרים אי:מים חלומות לפניו. לשרת הננר תרחידי

 אברהם הולדת כי 1י'2סיעוה1, והרניזה. החרידוהונוראים
 היטישי יום בערב טכסאו. יפילהו אשר לבואקרובה
 בכותא אברהם נולר הראשון לירח העשירי יוםהוא
 פכ-מ. נבוכים מורה טצ"א, ב"ר צ"א, ב"ב )נםרבא.
 'שאל אחת פעם בכותא,. נולד אביהם כייסופד
 "אני". ותאסר 1" ארוני הוא "סי לאמר אמו אתאברהם
 אבי?"- אדון הוא "ומי ארונך?"-,,אביך". הוא"ומי

 אך לשאול. הוסיף נמרד?" אדון הוא "ומי"נסרר".
 סזהיר כוכב אברהם וירא זאת. שאלתו על יסרהואביו
 אולם אדוני". הוא ,לה ויאטר הרק.ע כפת עלועולה
 אשר הכוכבים אל נפ'טי "אין אמר חישך אישראחרי
 השסים סקצה יוצאת השסש וירא וכו.. יכסם"חשך

 הנדול". המאור הוא כי אלוה הוא זה "הנהויאסר:
 הגיע אשר נדול בקול קרא לעדוב פנתה כאשדאך

 לו!". שני ואין כאלוה אל "אין היצורים כללאזני
 את לפניו להביא ויצו לנסרד נשסעו האלההדבדים
 אלה, מחשבותיו על משפמים אתו וידבראברהם
 אברהם ויען יציתיך". אנכי כי אותי "עבודויאסר:
 !" האחד אלוה הוא ומחוללי יוצרי ! הדבר "שקר :ויאסר
 אברהם ויאמר אלוה?" סעשה "ומה נסרדויאמר
 הנני אנכי "נם נטרר: ויאסר ומחיה". מס.ת"אלוה
 עליו ננזר לאשר דרור לקרוא בידי כי וטחיה,ססית
 סיטפט לו אין אשר במקוסו ולהסית סות,סשפמ
 בדבי חיים וממית מתים מחיה אלוה "אבלדטים".
 מסזרח השמיט סוציא "אלוה כטנצח. אברהם ענהפיו"

 יכול ולא נמרד ויחרד 1כ1,. מטערב"צ להוציאההתוכל
 ש'ה- ופ"ו רס"נ, פסוק ב' פרק ןקוראן אותולענות
 ויצו פכ',ח(. זומא ובדר-א נה הישר ס' ועי'ע"מ;
 אברהט. את ולהישליךבתוכה נדולת תבערה להכיןנטרד
 הכבשן על עצים וילדים נישים אנשים ניטאו שניםארבע
י4י-(
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 ר"שב אבדהם!" עבדי על ושלוה קרה "היה האש:אל
 הדברים לרעה. בו ננעה אשר מבל באשאברהם
 הם ס"מ( )כ"א סהקוראן בטלה מלה הנעתקיםהאלה
 הערבים מספרי שלמות אנדות המביא פ4'א טוסרבישבמ
 צבאותיו נטרד אסף באחרונה ועוד. אלמסאיכמו
 עם לקראתו הנא הוא ונם אברהם, על לט~חסהויצא

 אלוה 1"2לח מערכה. טול סערכה ויתיצבו איש'2בעים
 ותקרקר טוחו אל ותחדור נטרד לחי על ותשבהצרעה
 לאכול יכול ולא שנה כארבעים ודמו חלבובשרו

 טכאוביו. הקל למען ראשו על בפמיש הבה רקוליטתות
 בכח ראשו על הנדולים מישריו אחד ויך היוםויהי
 עטה והצרעה וימת. נלנלתו ררוצץ הצרעה השקטלטען
 נביאו ואברהם כאלוה אל "אין . בקול ותקראכהשם

 מימום על להמסופר דוטה הזאת ההנדהואוהבו".
 אדר"נ פי"מ, במדבר תנחוסא פ"י, ב'ר נ"ז)ניטין
 המכרת )פמיש( רזפתא המלה כי היא ולפלאפ',י(.

 בספרו הנזכרת הערבית טרזבה הטלה היאבתלמוד
 אלכיסאי.יטל

 א. צ.י.
 ונפילים ענסים ע' וענס:ננם
 המים ניסוך ע, :נסור
 חיבבצרהואח"כ קדמון; קראי חכם נח: בןנסי

 נח נסי אבו נקרא אביו השטינית. בטאהבירוישלם
 בהקדמתו נח בן נסי ממנו. וזקן ענן של בזמן קראיוהיה
 ומרדותיו. טכאוביו ועל יומו קיסי על מתאונןלספרו
 וסזה בטכאובים(, )טסובל אח" "רב עצטו אתוקורא
 נער בעודו נסי אחא". "ר. בשם לכנהו היטבושיצא
 כלכל בבחרותו זקנתו. בבית ונתנדל אבותיו עליוטתו
 פרם, איראק, במדינות וסבב במלמדות, נפשואת

 וארמי. ועברי ואדומי יוני לשונות ארבע ולמדוסוריא,
 הוא הרבנים. וספרות הפילוסופיא חכמת למדגם

 בם, ויהנו הרבנים ספרי '2ילטדו הקראים אתמצוה
 הוא זה. למוד בהיתר האהרונים הקראים סוטמןועלו
 טעם ונמה הקראים באטונת כ'כ אדוק היהלא

 מחייב שהוא לפי הענניים. מן איננו הואלהרבנים.
 דת היפך מת. בטומאת שנממא טי את ורחיצהבכבום
 התישב ימיו בסוף המצות. בם. לוי ר' כמ"'טהענניים

 שם. טת וכנראה בירו'2לםנסי
 )כ"י הדברים" עשרת "ספר מיוחם לנסי]טפי'י[

 בנטצא. שאינו המצות" ביאור "פלם אוהטדשמלמא "ביתן לספר הקדמה והוא 610, סי'פירקאוויץ
 ופירה2ם הקראים דת עקרי מבוארים הזאתבהקדטה

 הכופר אשכל בספרו בדבריו השתכה2 הדסי התורה.על
 פראנקל פ' לדעת אבל נח. בן נסי שם הומרמבלי

 חי "קראים"( ערך וגרובער ערי2 של,אנציקלופידיא
 מספרי הדברים ננב שהוא הדסי, אחרי נח בןנסי

 התודה את ביאר כי אמר בהקדטתו הבוטר.אשכל
 בלשון ולא העבריים בדברי צחות בלשוז ברורה,"בשפה

 הנלה לאנשי חרפה 5שק שהוא וארמים,אשורים
 והגיונם חכמים בו ועשו 5שונם העברים נשושבעבורו

 מעניני מדבר ההש וכו'. שוננים" ובמקדא עלניםלשון
 שעמנז סדר כמו ספרו חלקי שאד ומזכיד וטהרהמומאה
 "ביתן הוא הספר שם כי ואומר וכו'. תפלהסדר

 והמלינים, הנצים שברון בו שיי2 והנבונים,המשכילים
 ולכל לקרובים '2עשה הטצות באור פלם ספרוכנוי
 הרב 'טחבד הספר "תם נאטר: ובסופו קצחת".יושבי
 נ"ע נח רבינו החכם בן נסי רבינו מרנא הדורמופת

 נוסף )הטוסנר נ"ע[ע הנשיא ענן רבנו של]תלמידו
 מ יאסר הדברות לעשרת בפירו,שו כהשונה(.בדיו

 שיהיו אלהיכם' ה' אנכי אטר ולא יחיד בלשוןנאטרו
 כל ויחשוב וקמנים, נדולים ואביונים עשירים שויםהכל
 הראשונות בחמש נמסר. ולו ה' דבד שעמו בלבואחד
 אלהים בעבור שנאמרו מפני ה' שם אחת בכליש
 חמש אבל ולעבדו, ליחדו לו ולהתקרש לכבדוחיים

 לטיכך בשר כל וחמאות זדונות בעבור נאמרוהאחרונות
 ומעיין שרש הן הדברות עשרת שם. בהם נכתבלא
 כל מבאר ואח"כ הטצות, כל תלויות ובהן התורהלכל
 הבתובות מצות שאר כוללים איך עצמו בפני ודבודדבור

 י"ב ומונה והתלמוד הרב חובת מבאר ובסוףבתורה,
 ובמיטפמים במצות שיתבונן י"א( : הם והאחרוניםתנאים,
 בקי שיהיה י"ב( ולהקים. לעשות אץ ויהיהוחקים
 והנדות. תוספתות וילמוד ובהלכות בתלמודבכהשנה

 ל"ז, ה"א קדמוניות לקוטי פינסקר, :ביבליונרפיא
 205; הקראים לתולדות בקרת גאטלאב;ר, 3.נספחים
 אראבישע שטיינשניידר, 119. ח"ח השחר 70. ח"והחלוץ

 ד;ס ג;.שיכט; פירסט, 87. סי' יוד;ן ד;רליט;ראטור
 62. ח"אקאר;;רטום

א.
 נפלאים. מעשים ומופתים, אותות נם(: )יחיד:נסים
 בראשו דנל עם מומ הוא המקרא בלשון נםהוראת
 הולכין הנם כשמוליכין )6~818868(, הצבא לחיללאותות
 )'2טות נסי ה' נאמד הזה וע"ד אחריו. הצבאאנשי
 לעזר הוא כי בו, ולבמוח אחריו ללכת צריכין 'ו( מי"ז

 כמו ומזהיר מזמר ענין לכל נטלץ נם מלת1"שועה.
 היו במותם מ י'(, כ"ו )במדבר לנם ויהיו קרחבעדת
 נם במלת השתטשו חז"ל העם. את ומזהירלסופת
 היהנאים הדברים על ת(. פ 1 מ ,ע"ע וטופת אותבלי2ון
 ונשאים רמים דברים על גם פלא. בדרך רק המבעמדרר
 יטנעשו סיני הר הוראת ופרשו ההר, בראש הנםכמו
 על נ"כ נקרא נם פ"מ.(. )שבת לישראל נסיםבו

 באויר, ותלוי במכהש קיום לדבר אין אם המקום,חסרון
 ק"ד.(, )שבת עומדין היו בנם שבלוחות וסמ"ך מ"םכמו
 דבק להם ואין עבריהם כמשני וחלולים חרותיםשהיו
 היו בנם בטשכן התיכון הבדיח או באךד.ועמדו
 כנפיהם כי עומדין, היו בנם כדובים :ן, צ"ח )שםעומד
 בנס ארון כ"א.(, )יומא נחשבו לא וטפיהן אמותעשר
 היכא ועוג סני היכא תיבה י'.(. )מנילה עומדהיה
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 נם היה הזה וע"ד קי"נ:,. )זבחים נעשה נם אלאקאי
 הארץ, 5הם קפצה יטלשה ואסרו הדרך, קפיצתשל

 צרךה. בן תשב"שי אבינו ויעקב אברהם עבדאליעוד
 )סנהדרין וכו. לאב"שי ארעא קפצה ניסא ליהאיתעביד
 הנהונ סמנהג שירצא סאורע כל נם נקרא גםצ"ה.(.
 בהיותה 5משה יטי5דה יוכבד נם כמו הסבע,רטנוי
 לפעמים :(. קי"ס )ב"ב בת אותה קורא והנתוב שנהק"5
 ואמרו אחד, בסאורע הנסים מספר הת5מודחהטב
 נסים ששה פ"ב:(, )סנהדרין לפינחם נעשה נסיםששה
 בתוך נבוכדנצר שהפיל ועזריה מישאל להנניהנעיטו
 לאבותינו נעשו נסים עשרה :(. צ"ב )שם האשכבשן

 נעשה נסים עשרה וכו' הים על ועשרהבמצרים
 היה נדול נם ה'(, פ"ה ,אבות וכו' בביהס"קלאבותינו
 כיטישראל סכלם נדול נם כ"א.(' )יומא הפניםבלחם
 להו'טיס יכול בדיה כל ואין דחוקים בתפלהעומדין
 נעיטה סשתחוים וכשהן קומתה, כס5א ביניהןאצבע
 שמן פ5"ה(. )אדר"נ אדם קומת כמלא ביניהןריוח

 כפול נם ויש י'.(. )שק5ים היה נסים סעשההכה8הה
 דאברהם האש בכבשן כסו נם", בתוך "נם 'ל חזשקראו
 מבחוץ ואקדיח מבפנים ואקרר ארד אש של שראמר

 היה אהרן בטמה קייח.(. )פסחים נם בתוך נםואעשה
 שנהפך אחר החרסומים מסות בלע כי נם בתוךנם

 ותצאנה נאמד הנביא באלישע צ'1.(. )שבתלמסה
 מ"ז.(. )סוסה נם בתוך נם 1נ1' דוביםשתים

 הנבואה שנסתלקה אחר השני[ הבית בזטן]נסים
 ר' ואמר בנלוי, לישראל נסים עוד קרו לאטישראל,

 סוף שחד סה 5ך לומר לשחר אסתר נטשלה לטהאסי
 כ"ס.(, )יומא הנסים כל סוף אסתר אף הלילהכל

 וע"ז חטבע, דרך ע"פ בהסתד. היה אסתר נםונם
 הסתד ואנכי שנאמר מנין1 התורה מן אסתדדרשו,
 י':ראל שובת נם קל"מ.(. )חולין ונו' מהם פניאסתיר

 ואמרו המבע, בדרך היתה ישראל לארץ בבל נלותסן
 כדרך עזרא בימי נם להם ליעשות ישראל היוראוים
 ההסא שגרם אלא נון בן יהושע בימי להםשנעיטה
 נס ע"פ נ"כ היה החשסונאים נצהון ד'.(.)ברכית
 השמ' הפך רק היה חנוכה ונם המבע, בדרךנסתר
 אחו י:ם להדליק כדי בו שהיה במקדש שנמצאהסהוד
 חנוכו מנם :(. כ"א )שבת יסים שסנה ממנווהדליקו
 ליחידים, דק בכלל לישראל נסים עוד קרו לאואילך
 כשעמז ביהמ"ק( )לצורך לדלתותיו נסים נעיטוניקנור
  שהניו כיון וכו'. לים אחת ד5ת והמילו ביםנחשול
 דופנ מתהת וירצאה מבצבצת היתה עכו שללנמלה
 הוריו נוריון בן נקדימון ל"ח.(. ,יוסא וכו'הספינה
 מפורסנ נס י"ס:(. )תענית חטה לו ונקדהגשסים
 ועי" חשוב. איש וביחום תמים לצדיק רקנעיטה
 או להרונ סוריינום כ'טבקיט ולכן ה'. שםיתגדל
 ש, סעמו אם להם אמר בלודקיא אחיו ופפוםלולינום
 כדרן סידי אתכם ויציל אלהיכם יבא אתםחמו"ע
  חטו"ו לו אסרו נבוכדנצר. מיד חטרע אתשהציל

 נם, להם ליעיטות היו וראויין היו גסוריןודיקים
 וראוי וחשוב( נדול ,בהוראת היה הנון מ5ך:בוכדנצד
 )תענית וכו' הוא הדיומ רשע ואותו יךו ע5 נם5ישטות
 מצינו בנלוי נסים קרו לא סדוע אחד וסעם'"ח:(.

 ראשונים שנא סאי 5אביי פפא רב לשאלתכתשובה
 ניסא1 ל; מתרחיש דלא אנן ומ"ש ניסא להודאירחיש

 נפיטייהו ססרי קא הוו א"5קסאי וכו'. תנויי משוםאי
 השם אקדושח נפשן מסרינן 5א ואנן השםאקדושת
 כ'.(.)ברכות

 לברך שצריכין למד יוחנן ר' הנסים[ על]ברכה
 ונו' הצי5 אשר ה' ברוך יתרו שאמר ססה הנםע5

 בו שנעשה מקום הרואה בכהשנה ואמרו י"ח(,)שמות
 במקום לאבותינו נסים שעשה ברוך אומר לישראל'נסים
 אריות וגוב האש כבשן על ונם נ"ד.(, )ברכותהזה
 לאבותינו שעשה למי הכום על סברכין בפסח נ"ז:(.)'טם
 ונשים נ',(. ,ברכות וכו' האלה הנסים כל אתולנו

 הנסים( כל על עליהם )ילברך כוסות בארבעחייבות
 חנוכה נר על ק"ח:(. )פסחים הנם באותו היו הןשאף

 הזה. בזמן ההם ביסים לאבותינו נסים שעשהמברכין
 רבים(, ובלשון וסלכות )בשם דרבים אניסא רקומברכין
 נ"ד.(. )ברכות נם לי שעשה ברוך אוטר דיהידואניסא
 לענע דאורייתא מק"ש גדול דרבנן הל5 כי השבוהז"5
 י',ד.(. )שם ניסא פרסומא כהטום הפסקהאיסור

 אניסא, סטכינן אמי אביי הנסן על סומכין]אם
 היכא כל ס"ד:ן. )פסחים אניסא סמכינן לא אסררבא
 סמכינן לא רעוע( סולם תחת 5עמוד )כנון היזיקאדקביע
 שאול ויטסע אלך איך שמואל ויאסר דכתיבאניסא,
 נזוקין אינו מצוה שלוחי דאמרו אע"נ ס"ז(, )'ט"אוהרנני
 כל לאו לומד החכסים בפי ומרגקא ל"ס:(.)קדושין
 לעולם ינאי א"ר נ':(. )פסחים ניסא מהרהייטיומא
 שמא נם. 5י עו'טין ויאמר סכנה בטקום אדם יעטודאל
 לו מנכין נם לי עויטין ת"ל ואם נם, ל1 ערטיןאין

 וסכל החסדים מכל קסנהי קרא מאי חנן א"רמזכיותיו
 נחיטים לו נזדמנו כ':,. תענית ל"ב, )בראשיתהאמת
 קכ"א:(. )ישבת השטים מן נם לו שנעשה בידועוהרנן
 )חולין והלכה דין לענין נסים מעשה סזכירין איןואמרו
 סכיד אינו הנם בעל אפילו אסד אלעזד רביס"נ.(.
 ל"א.(. )נדה לבדו נפלאות עושה דכתיבבנסו,

 שנעשו נסים הרבה מצינו התלמוד[ לחכמי]נסים
 בנסים מלוסד היה )ע"ע( גמזו איש נהוםלחז"ל.
 איתרחיש בסערתא, משו ובנו רשב"י כ"א.(.)תענית
 הואיל אטר וכו'. דמיא ועינא חרובא להו איבריניסא

 אלישע ל"נ:(. )שבת וכו, מילתא איתקן ניסאואתרחי'ט
 נזרת נגד תפילין מנית כשהיה נם לו אירע כנפיםבעל

 מה א"ל וכו' ספניו רץ אחד קסדור ראהוהמלכות,
 יונה כנפי ונמצאו ידו פשס יונה, כנפי א'ל בידךזה
 ח~ק לנהרא אטד יאיד בן פנחם ר' ט"ט.( ,שםוכו'

 ,ע"ז ניסא ליה אתרחיש פרסא ד"א ז'.(. )חולי;מיכך
 בת ר"ע י"ח.( )שם ניסא לה אהרחי'ט לא.ך י' ,. :י
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 ,ברכות וכו' לשרגא כב'ה ז'קא אתא ברברא)י'2;ן
 נסים הרבה אתרחיש דוסא בן חנ'נא לר' :ן.ס'

 ל.'ו.(. )ברכות הערוד את וה:ית חול'ם יטרפאבתפלהו
 היזקות(, ,ערטים מפסד; קא אמרו עיזי. הנך ל'ההיו
 כל לא, ואי )זאב'ם( דוב' ניכלינהו מפסרן קא איאמר
 נפלאות ועוד בקרנייהו, רובא לאורתא תית' זהדאהדא

 שנתסלא בנסים מלומדה היתה אשהו גםאחר'ם,
 סוקרת דיין יום' רי בנושל ה.( כ )תענ'ת )חםהה:.ר
 'טהמריח על המ'תו ואב'ו פירות 'טהוצ'א ןתאנהא:ר

 לחומץ יאסר וידל'ק ל'טמן 'טאמר מי וכ.'ה:קומ
 לההוא נגדיה 'טילא ר' ,שם,. החוכהן והדליקוידל'מ,
 וכו סלכא בי קורצי ב'ה אכל אזל גויה, רבעלנברא
 ליה ררשינא קרא בהאי נ'סא לי ואתעביד הואילאמר

 אפחית )מרחץ( בני לב' על אבהו ר' ח.(. נ)ברכוה
 עסודא, על קם נסא ליה אהרח"ט מתותיה, בנ'בי

 רבה ן. ס שם )בזרועו. אבריה בחד נברי והד מאהשזיב
 אבס1ם הדדי בהרי פורים סעורת עברו זיראורבי

 רחמי בע" לסחר זירא, לרב 'שחמיה רבה קם)ניטהכרו(
 ניסא מתרחיש ושעתיה שעתא בכל לא וכוואח"ה
 אתרחי'ט וכו. דר"נ וברת'ה דעיליש מעשח :(. ז')סגילה
 נברא ההוא ס"ה.(, )נימין במעברא עבר ניסאל'ה

 לרבא לצעורי בעא וכו', דרבא דינא בבי נגראדאיחייב
 דל'תי רחסי ובעי דעתך כוין לרבא ליה 'ט:חהוכו'

 לפניו: אסר סימרי, אתא ולא רחסי בעימ'מרא.
 לנו ספרו אבותינו שסענו באזנינו אלה'םרב'ט'ע:
 ראינו. לא בעינינו ואנו קדם סיסי ביסיהם פעלתפועל
 וכו' לדינלת דצפור' מרזבי רטפוך ער טימראאתא

 קא הוו אשי ורב זוטרא וסר אסימר כ'ד:(.)תענית
 רבנן ליה אמרי וכו', מלכא אזדנור רבי אפתחאיתב'
 בתלמוד ס"א.(. )כתובות אניסא ססכת ט"ם א'2י(,לרב
 אחד בחם'ד משטה כסו הנם. ע"ד רבות משטיותיש

 ונזכר לנוררה עליה ונסלך שרהו בתוך פרץ לושנפרצה
 לו ונעשה נדרה ולא הסיד אותו ונמנע הוא'טיטנת

 קנ',ו:(. )'טבת פרנסתו היתה וססנה צלף בו ועלתהנם
 )שם נשסים ויררו נם נעשה ב'טבת דליקה .נפלהסעיטה
 נס לו ונעשה א'טתו שסתה באחד טע'טה (_קכ"א

 נ"נ:(. )קם בנו את והניק רדין ב' לושנפתחו
 בערך אסרנו כבר הנסים[ :ל ישראל חכמ,]ד:ות

 מופתים על נשען לא ישראל אסונת יסוד כ' ת פ 1ס
 ר' כמו הראשונים החוקרים התאמצו ולכןונם,ם,

 את להקמין הבינים בימי אחריו והבאים גאוןסעריה
 שלא הסניעות מבע על ירבר הרמב"ם הנסים.פעולות
 הא,ט ורדת לסעלה הסים עלות סניעות כגוןישהנה,
 ואוסר: ישתנה, שלא המבע את עשה ה' כ'לסמה,
 ספעל אינו תמיר' וק.ומו קיום מבע לו ייט"הנטנע
 נבוכים )מורה פנים" בשום יש"טתנה יתכן ולאפועל,
 הקיצונים מן היה הרלב"נ חריזי(. העתקת פט"וח"נ
 כ" ואמר המבע, בדרך הנסים את לפרש השתדלואשר
 מסרשיליא כךשה ב"ר נסים ר' יתמיד. כי להנם אפשראי

 עה"ת באור כתב הי"ד ותחלת הי"נ המאה בסוףשחי
 חוקי ע"פ בתנ"ך נסים כמה וסבאד 1306 שנתבערך
 היתה ועסורה סדום סהפכת כי יאוסר והשכל,המבע
 כ' 1802 בשנת בזמנו שקרה כמו הארץ רעשע.'י

 בכ'י הוא זח ספרו סיציליא. האי את החריבהרעש
 ל'2אלת חבר אשר נסים סעשה או הנסים ספרונקרא
 בפרט וידבר ההבנה", נקי ה,טכל זך החברים מן"אחד
 הנמצאים הזרים והדברים הנפלאות ענ'ן על 'ד יבפרק
 דום בנבעון 'טמש שענין 'טאמר מי ו"ש ואוסר:בתורה
 דרך אם להב'נו אפשר תמים כיום לבוא אץ לא וכןונו'

 הי.2ועה הצלחת רק סופת שאינו להב'ב1 וייט וכו'סופת
 הענ'ן רק וכו', סתנועתו עמד היוסי יטהנלנל לאליהרטע,
 לעסק וינ'ע חסה דסדוסי עם לנבעון 'טינ'ע'טהתפלל
 בהם יהושע הכה בלילה כי הלבנה, שהיטקע עדאילון
 אל שב תסים" כיום לכוא אץ "ולא הלבנהלאור
 עד 'טנסע היום סחצי במחנה לנוה בא שלאיההטע
 הירה יטיאור סהחדש יסים בח' זה היה כי הלילה,חצי
 ללכת הגלנל מן יהושע נסע וכאשר הלילה, חציער

 מחלק נסים ר השסים. בחצי השמש היהלחברון
 הודעת בדרך שהוא מה כי ואוסר לפלא, סופתבין
 ומה סופת, נקרא נעלם דבר הודעת או היותו קודםרבר
 פלא' הוא נביא אסצעות בלי 'טקרא ענין ספורשהוא
 שנחלק הסכילתא ע"פ סבאר הוא סוף הים בקיעתאת

 כמו המים נצבו ברוח הים סערת וסרובלישנים.
 והשיבה הרוח נהפכה "טראל סהנה עבר וכאשרנר.

 הרברים ויאלה הים. אל היבשה לצד ,טנפרדוהסים
 כמו הבריאה בתחלת השי"ת בהם התנה כברהזרים
 ,עי' 'טיקרע ה'ם עם הקב"ה התנה תנאי חז"לשאמרו
 טמנו ויצא בחורב סשה שהכה והצור פכ"ז(, מ"נסורה
 ססחילות הנובעים לסיסות משסר סקום היה כיסים,

 שהם בנסים הסאמינים צרפת חכסי אמנםההרים.
 הפילוסופים וכל הרסב"ם על תפשו הטבע סדרךחוץ
 באוריהם להבין קשה ובאסת הנסים. ברברבזסנו
 הנסים כי סלהאסין הרבה יותר השכל, ע"פלהנסים

 טופת, ע"ע ה'. ע"פ רק השכל סררך למעלההם
א.

 ופרשן' תלסודי : סשיהראן יעקב בןנםים
 המאה של הראשונה בסהצית הצפונית באפריקאחי

 שהיה נסימ רבנו בן יעקב ר' אביו אצל לסד הואהי"א.
 ן ב ל א י ש 1 ח ר' ובבוא קאירואן, לישיבתראש
 ואהרי אצלו, יעקב בן נסים רבנו לטד לקירואן ן נ ח לא

 נם מהיבהא. רייט בתור מקוסו סלא חושיאל ר'מות
 רב בר האי רב עם מכתבים חליפות ע"י הרבהלמד

 הנאונים" "תשובות הרכבי )עי' ססורא נאון':רירא
 הוצאת הקבלה" "בספר דאוד ;' אברהם ר' 361;צד

 הא' רב בין האסצעי היה נסים ר' 73(. ח"אנייבויער
 הלכות דשלה מנרנדה, הנניד שסואל ר' וביןנאון

 הרבנים ספרות את העביר הזה ובדרך להאחרון,הראיטון
 ד בידי תומך היה הנניד שמואל ר' לספרד.מבבל



 מקירואן .עקב בןנס.ם ישראלאוצר

 נסים ר' בת את נשא 'טמואל ר' שו בני ויהוסףנסים.
 אך וחס.דח ומלומדת לו יחידה היתה בהולא':ה.
 66)(1 בשנת בנרנדה בעלה מות ואחרי )קטנה(.ננסת
 פרנסתה לה נתנו שסה והקהלה לוסינא לעירהלכה
בכבוד.

 "כהאב א'( : האלה הספרים חכר נס.ם ר'2טפריי[
 סנעוקי ספתח ספר בעברית אל-תלמוד" מגהליקסיפתח
 שבת ברכות : טסכהות איזה על חלקים בשניהתלסוד
 קרית )עי' התלסוד לכל מלאכתו השלים ולאועירובין,

 ל"ג.(, ב ח הגדול.ם שם 230' ח.'ב בני.בויערספר
 כתב הזה הספר 1847. בווין גאלדענטהאל עייונדפס

 סתרים" "מגלת ב'(, 1040. או 1038 ב'2נת נסיםר'
 ב.די היה אשר והערות, תשובות יפסקים הקכותעל

 אהד אחדים, גליונות רק בכ"י ממנו וניטארותלמידיו
 יידי- צור "ביימרעגע בהסאסף ניינר ע"י נדפססהם
 שכר בענין ואחד 16( ,צד געש.כטע ליטעראמיישען
 תר"ד- סי' ווילנא ,דפוס הסידים בספר נכללועוניש
 התשובה ל'-ל"ג(. סי' וויססינעצקי והוצאתתר"1

 כנראה 265( )צד הרכבי של הנאונים בתשובותשנדפסה
 שכתב תנחומים. ספרי קובץ ג'ן סתרים. ממגילתלקוחה
 ששים כולל הזה הספר בנו. שמת דונש חותנולבק':ת
 וסדרש.ם. התלסודים ושני וברייתא סמשנהספורים
 "ספר ונקרא לעברית, ונעתקו בערבית כתבםהוא

 ונחלק סהישועה", יפה חבור והוא החכמיםמעשיות
 מספרו סצה הו"ל הרכבי סעיפימי וארבעהלשקי:ים
 כתב ולדעתו )26-9(, שסיינ.?ניידר של היובלבספר
 שתי יש 1050. בישנת יסיו בסוף זה ספרוהמחבר
 הראיטון : המחבר בלישם שנדפסו הזה מהספרנוסהאות

 )גם 1557 בפירארא סהישועה" יפה "חבורבשם
 נדפס מסנו וחלק 1886ן. וואריטא 1746'באמשמרדם

 ליעלינעק המדרש ובבית 1870( )ליוורנו פלא" "ערטהבס'
 שבתלמוד" "מעשיות בשם נדפם השני 131(,)ח"ה

 שבתלסול; וסעשיות "מדרשות או 1519()קהטמא

 בשם לעווי ע"י לאשכנזית נעתק גם 1544(.)ויניציא
 בישם ועוד 1882ן, )ווין לעגענדענשאטץ" נסים'סו,ר.
 1890(. )11ין תלמוד דעם זימטענקעהרע אונד מוגענד"די
 יכיל עברי בלשון ותרגם הרכבי העתיק ':ממנוהכ"י
 בהוצאות מהנדפסת שונה הקדסה בו וי'ש דפיםקנ"ד
 למאטי; להוכיח לולב הלכות ספרו מזכיר 1ב1הנ"ל,
 הספורים וכו'. לכונה כ"א יתרה אחת אות בתזרהשאין

 טעם לפי סעט נשתנו שבתלטוד במעיטיותהנמצאים
 לתלות שיש עד גדול בשנוי מהם ויש והיופי,הסרר
 אחד בחכם הסעשה כמו אחרים, סקורות לושהיה
 ונפל נטוי קיר בדרך והיה וכו' בנים שני לושהיה
 משל ע"י הדי; הצדיקה ואשתו וכו'. ביטבתעליהם
 איטת פסוק סשלי סמדריט לקוח הספור הפקדק.סבעל
 ששם אלא ברוריה, היא ואשתו ר"מ הוא והחכםחיל

 עד לבעלה הנידה ולא מסותם היודעת אשתוהיתה
 וכא; סהים. נשארו והבנים השבת. כבוד מפניהערב

 נפ.לת מהדלך הייאה הוא בעלה נס.ם ר'בספור
 טתו י::א בדאגהה וה.א מזה, לאיטתו הג.ד וקאהסיר
 הקיר את הגבידו ובלילה הד.ן, בהצדקת אותונחמה
 ע"ב(. .": )'טם לב.תאביהם והובלו ח.ים הנער.םונמצאו
 ממדריש והזא הדנה, ואכסנאית מא.ר מר ספורעוד

 ':ר.'מ מסי.ם ש':ם אלא ז'( )דבור הדברותעשרת
 :!ראה ת.:יבה על.1 וקבל עמה ששכב באטתהכ.ר

 והם רצופים קילות שלישה אייות לפני ביערוהרטלך
 לח.י מז,מן ר"מ קול בת ויצתה בצ;ע, רק הזיסוהולא

 ר'מ ':ההע:ה רק כתוב נסים ר' של ובספורעוה"ב.

 כי ר,: ת.רא אל בה;1ם לו יטנאסר עד רביםימימ
 וכו' קך כזבה הרעח והאשה חמא דבר ממך נפללא

 מקורם נורע .2לא סעשיות נמצאו גם א'ן, כ'ב)'2ם
 ור' ר.'א ישל סעי:ה כמו שלפנינו, במדרשים אובתלמוד

 שלמה מאטר והתאמתות א'ן, י' )שם הננן עםיהושע
 ן. א ,י"א יפה נסיון ע'י מצאתי לא אלה בכלאישה
 פתאום שנתעשר העני החסיד קל ספור בו סובאנם
 וזה א'( )י"ם לסלך פקטרין בעבורו שבנה אליהוע.'י

 מזון בלי היה חס.ד "אייט לסו"ש בזטד אצלנונסצא
 אלסעלא אנבאר "כתאב הוא בערבית הכ"י '2םוטחיה"

 מעשיות ספר ובעברית: אלפרג" פי חסן תאל'ףוהו
 תפלה" "סדור ד'ן מה.שועה. יפה הבור והואהחכמים

 אך התפלה. בעניני הדינים כל לו וצרף השנה כל':ל
 התפלות וקצרו לפעמים שהשמימו המעתיקים סידנשהת
 אולם הנוסחא. על נכון סשפם לנו א.ן י:לפעמיםעד

 בנוסח החז.קו בספרד כי סדורו, את קבלו לאקקהלות
 רב נוסח קבלו והאשכנז.ם בבל מגאוני להםשהיה
 הערה הערוך בעל נתן ר. בתולדות )רפאפורמעסרם
 בשהרית הספרדים שאוסרים "ודוי" כולל הסדור29(.
 אך קטן. כפור ביום אוהו אוסרים והאיטכנויםיוה.כ
 לרבנו שהוא כתוב מיה.ן ,ח',ב גאון עמרם רבבסדור
 נסים ר' היה שסחברו וסשמע בבבל, יש.בה ראשנסים
 במעות. יי:יבה רא,ט שמכונה או אחר, איי2 אוזקנו
 על רזא" "פענח בספר טמנו ונזכר עה"ת, פירושה'(

 'טהפירו'ט ואפ,טר 1'(, ,ל"ד לשמות והראב"עבהעלותך,
 בפני עה,ת פירויט כתב ולא סתרים ססגילת הואהזה
 ברכיה לי, מצרף בם' סובא המצות" "ספר ו'ןעצסו.
 צד יעסב לבן הספרים אוצר עי' פ'ה. )ברישהנקדן
 סעשיות ספר בהקדמת הנזכר לולב" "הלכות ו'(362(.
 קירואן. ע"עכנ"ל.

 בן נסים רב:ו תו"דות רפאפורט. :ביבליוגרפ.א
 דו"ר ווייס, יה"אה; ,,5 הי.ב ה;ת.ם בכ~רי בהמא:ףי;קב.
 גאטעס- צונ,ן, 1~11; כי ההיים איר מיכל, 122ןה'ר

 שטיינשניידער. ן 54 צך ריט!ס 189. צדדינטייכעפארטר;גע
 אראביש; די 932; צד איב;רזע:צוגג;ן העבר;אישעדי

 במכ"ע יעקב בן נסים שאר, 103; יוד;ן דעדליטעראטור
 טה;א- יידיש; פיר צי':שריפט "וייכע:שאפט"יכע גייגרשל

 431. ה"הלאגיע"
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 פוסק : )הר"ן( נירונדי ריאובן בןנטים
 ~(132--י8;י1. בשנות בברצ;ינא חי האלפסי.וספרש
 למני אותו והל'טינו רדפוהו הקהלה מעשיריאיזה

 כהב הוא ז,. תט 'טע"ז. סי' הריב"ט )שר,תהטכרשלה
 עליהם להנן להסלך הקהלה בני ששלחו הבק':האת

 ר' אביו אצל לטד נסים ר' והלאה(. 22 ח"א)החלוץ

 שקורא אביו ביטם פיררש ואוסר נסים ר' בןראובן
 ר' תלמיד והיה שבועותן. סוף לאלפסי )הר"ן"מורו"

 ורבינו, סורנו שקורא כ"1.( הדורות ,קורא הכהןפרץ
 הר"ן )תשובות נומה" תלסידכם דעת "כן עודובחב
 להרסב"ם סשנה סניד בעל היה חברו מ"ח,.סי'

 )רשב"ץ נדול רופא היה נסים ר' כ"טנה,. כסף)הקדסת
 )שם לעצטו ס"ת וכתב סת"ם סופר והיה ל"ד, סי'ח"נ
 סת'טובותיו לשער נוכל זטנו על נ"א(. סי' סוףח"א
 ליצירה. בשנתק"ם שהיו קדדטין על שנשאל ל"ד,)ס"

 ונשאל נ"ב(, סי' )שם קי"מ סשנת ב"ד מעשהוסביא
 קל"ד בשנת הנכתב חליצה נמ על תלסידוסהדיב"ש
 ק"מ בשנט נפמר הוא שפ"ב(. סי' הריב"ש)שו"ת

)יוחסין(.
 ויורד ישרה סברה בעל היה הר"ן פוסק[]בתיר

 הלכות את להעטיד התאמץ הוא דדינא.לעומקא
 ננד לפעמים ספרש הוא סס'טיניו. ולהצילוהרי"ף
 אבל והרשב"א. הרסב"ן הרסב"ם וננד תם, ורבנוריט"י
 למעיטה. להלכה בנונע רבותינו על להלוק לבו סלאולא
 היו ישראל תפוצות ומכל סוטחה, לפוסק נחשבהר"ן
 תשובותיו ויטלח שאלות.הם ולפתור להלכה אליופונים
 וא"י. אפדיקא צפון אימליא לצרפת לסדינתו חף)נם

 בדמום. ר מהן ע"ז רק אך תשובות כאלף כתבבם"ה
 על מעמ והתרעם הקבלה, בלמוד התעסק לאהוא

 הריב"'ט )שו"ת הזה בענין הרבה הונה שהיההרטב"ן
 בעיני נם סאד וחשוב נכבד היה הוא קם"ז(.סי'

 הריב.'ט, היה הטובהק תלמידו תס"ז(. סי'  )'טםהנוים

 ונלמוד, שוסם העולם נשאר בחמאתינו : עליו כותבוהוא

 הוא לדור אחד דבר שדיד לנו הותיד צבאות ה,לולי
 רחבה ורעתו וכו' נ"ד נסים רבינו הנדול הרבסודנו
 חכסי בכל אליו ערוך אין ואשר וך, ושכלו יםסני

 וכנרניר השום כקליפח לפניו, כלם להשוות ואיןישדאל'
 שע"ה,. סי' ),טםשומשוס

 עג פיריטו הוא חשוב היותר חבורו]ספריו[
 ברורד בשפה ברחבה הלכותיו הסבאר )האלפסי,,הרי"ף

 ההלכד מפרשי בין אליו ערוך ואין וזבה, קלילהובסברא
 ענ פירויטו פוסק. בתוד מרש"י נם ונעלה רקש"י.זולת
 ד"ה תענית, פסחים, שבת, הססכתות כוללהרי"ף
 שבועור קדהשין, נימין' כתובות, סנילה, סוכה,ביצה,
 אן במעות. אליו טיוחסים וסכות לס"ק הפירדטוע"ז.
 עי פידהשיו הד"ן  בחב  ושם. הדוד:ת קודא בעללרעת
 המסכתוו רוב על פידהש נ"כ כתב הר"ן הר"ף.הלכות

 עי : הם שנדפסו אלה סאתנו. 'טנאבדו וסהםבתלמוד,

 נדרים, גימין, על 1822(. )דיהרנפורמ מציעא בבא1ל
 ובכיי פעסים(. כסה )נדפסו ונדה סנהדרין.קולין,
 ערך הנדולים )שם וב"ב ס"ק תענית ביצה, על:ם

 שנדפס נדרים מס' על פירהשו סאד חשוב ובפרמ:סים,.
 דעת בו שמזכיר דרשות י"ב כתב נם השסי"ז.~כל

 ,הראב"ע. הרמב"ם דעות ומביאקפילוסופים
 ווייס, . 1182 סי החייס אור מיכל. :ביבליונרפיא

 185. ה"הרי"ד
א.

 נסה ואלהים )ת18110קנמ18(. טסה בחינה, :נסיון
 אונקלס תרנום עי' י"א, כ"ב )בראשית אברהםאת

 נתנסה נסיונות עשדה מ"זו. ו' דברים ז', י"זלשסות
 של חבתו כמה להודיע בכלם ועסד אבינואברהם

 להרנו נמרד כשבקש א'( והם: נ'(. פ"ה )אבותא'א
 נ'( הכבשן, בהוך השליכו כאשר ב'( שנה, י"נונחבא
 ה', בימיו, רעב הביא ד', סולדתו, סארץ הנלהוהקב"ה
 לום את שבו הסלכים ו'( פרעה, לבית נלקחהשרה

 הבתרים' בין בברית סלכיות שעבוד לו הראה ז',בןאחיו,
 הנר את לנרש מ.( ובנו, עצמו את לסול נצמוהח'(
 יהודה רב אטר יצחק. עקדת י', בנו, ישמעאלעם

 וכו' בים שנים להקב"ה, אבותינו נסו נסיונותעשרה
 )ערכין וכו' בשליו שנים וברפידים, במדה במיםשנים
 ולא הקב"ה את אבותינו נסו נסיונות ע'טרה 11.מ

 הים, על אחד הן: ואלו הרע, לשון על אלאנענשו
 בשליו ואחד הסן, בסוף ואחד המן בתחלתואחד

 ברפידים, ואחד במרה אחד האחרון, בשליו ואחדהראיטון
 של זה במר:לים. ואהד בענל ואחד בחורב,ואחד
 שטר זה אותי וינסו שנאטר מכלם. קשהסרנלים
 אסוד פ"מ(. אדר"נ י"ב, )במדבר בקלי שמעו ולאפעמים
 נסיתם כאשר ה, את תנסו לא 'טנאסר ה., אתלנסות
 לאדם סותר אחד בדבר ורק מ'ז,' ו' )דבריםבססה
 העשר, עשר ודרשו 'טיתע'טר, ביטביל צדקח לתתלנסותו
 הסעשר כל את והביאו שנאסר שתתעישר, בשבילעשר
 אפתח לא אם צבאות ה' אסר בזאת נא ובחנוניונו'
 בלי עד ברכה לכם והרקותי השסים אדובות אתלכם
 כשבאה נסיון מין עוד ויש מ'.(. תענית נ', )סלאכידי

 בעניז ובפרמ עליה, יעבור ולא אדם לידיעבירה
 אדם יביא אל לעולם רב אסר יהודה וא"רעריות.
 עצסו הביא ישראל טלך דוד שהרי נסיון לידיעצסו
 איסרין טה ספני רבש"ע לפניו אטר ונכשל. נסיוןלידי
 אלהי אומרין ואין יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהםאלהי

דוד~
 אמד לי. סינסית לא ואת לי מינסו אינהו אסר

 מיד וכו' כ"ו( )תהלים ונר ונסני ה' בחנני רבש"עלפניו
 לבי בחנת דכתיב והיינו וכו' שבע בבתנתנסה
 )שמ פי יעבר בל זסותי אסצא בל צרפתני לילהפקדת
 שנבדו נדולים כסה וטצינו ק"ז.(. )סנהדדין וכו'י"ז(
 שסלק הסידא עמרם רב כסו הנסיק. בעת יצדםעל

 איפשוח דרנא לפלנא סמא וכי עבירה לדבדלאינרא
 יצרו( על להתנבר בחזקה במקומו לעסוד רנליו ב והרח ' )יררטלם(, וסנילה ר"ה על 1862,, )ווארשא שבתסס'
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 לקולו. רבנן שנתאספו עד עטרם בי נורא קלארמא
 בעלמא עמרם בי תיכספו מומב א"ל בסיפתינ;,א"ל
 לי אידמי ר"מ דאתי. לעלמא מיניה תיבספו ו5אהדין
 נקמ מברא הוה לא דנהרא, ניסא בהך באיתתא'2מן
 אמר שבקיה, מצרא פלנא ממא בי עבר, וקאכצרא
 שויתיה ותודתו בר"מ הזהרו ברקיעא מכרזי דקא לאואי

 למימר רני5 הוה פלימו בר"ע. וכן מעי, תרתילדמך
 יומא מעלי חד יוסא דשמן, בעיניה נידא יומאכל

 :(. פ"א. )קדושין וכו' בעינא ליה אידטי הוהדביפודי
 ובו' בתנורא ויתיב סליק ממרוניתא תבעתיה צדוקר'

 באודחא, קאזלי הוו יונתן ורבי חנינא ד' מ'.(.)'טם
 דע"ז אפיתחא )פתוח( פצי חד שבילי תרי להנהוטטו
 ניזיל לחבריה חד א"ל זונות. דבי אפיתחא מציוחד

 אידך א"ל נשחמ(. )שיצה"ר יצריה דנכים דע"זאפיתחא
 אנרא ונקבל ליצדין ונבפ'יה זוטת דבי אפיתחאניזיל
 כזה, נסיון מבקשים היו לא לדוב אך :(. י"ז. )ע"זובו'
 חמא לידי תביאני ואל יום בבל לומד תפלה תקנוועוד
 :(. ס' )ברכות ובו' נם'ון לידי ולא עק לידיולא

 מ.ב.

 נסך יין ע' :נסף
 על שמנסכים כהשקה יציקה' נסי מיש" :נשקים
 נסוך מלבד לקדבן, ושמן יין והם )81100~11(,המזבת
 נסך עליה ויסך לטזבח מצבה הקים יעקב בחנ.המים
 במזבח י"ד(. ל"ה )בדא,טיה שטן עליה ויצוק מים( או)יין

 מ'(. ל' )'טמות עליו תסבו לא ונסך נאמדהקטדת

 ההין נסך טקדיבים היו חמשב; והנובת המלואיםביטי
 הקד'בו ה' במועדי מ'(. ב"מ )שמות האחד לכב'טיין

 היטבת ביום ל"ז(. כ"נ )ויקדא ביוטו יום דברנסכים
 )במדבר ונסבו בשטן בלולה מנחה סלת עיטרוניםשני
 מנחה סלת עשרונים שלשה חדשים ובראיטי מ'(.כ"ח

 האחד לאיל עיטרונים וקני האחד לפד בשמןבלולה
 לעזרא אדתחש0תא המלך שנתן ברשיון י"ב(. ב"ח)שם
 די מדבחא על הטו ותקדב ונסביהון ומנהתהוןנאטד
 והסולת היין י"ז(. ז' )עזרא בירושלם די אלהכםבית

 לבדה והסלת נסכים' הנקראים הם הקרבן עםשטביאין
 הקרבנות, נסבימבכל מעון אין נסכים. טנחתנקראת

 ב"נ של ואילו יולדת בבש או ויטלמים בהמה עולתרק
 אחרות ואשמות חמאות אבל ואשמו, טצורעוחמאת
 או לבבש נסכים 'טיעור נסבים. מעון אין עוףוקרבן
 )חךו ויין שטן ההין ברביעית בלול סולת עשרוןבבשה
 משני שהנסבים העומר הנפת ביום העולהמכבש

 סולת עשדונים שני איל נסבי באי5(. בטועיטדונים
 הענל או הפד ונסבי ויין, שכק חחין בישלישיתבלול
 מנחת ויין. שמן ההין בחצי בלול סולת עשדונים'טלשה
 לבונה ולא הנשה ולא תנופה לא מעונה אינהנסבים
 המזבח על נשרפת בולה בי לכהנים בה ואין מלח,רק

 הסזבח, על היי; ויתנסך ע"ד(. ס"א נ"מ, )מנחותהחיצון
 ויודד היסוד על יוצק אלא האש על אותו נותניןואין

 ולא ונבחרים, תמימים להיות צריכין הנסביםלשיתיו.
 סולת או רע, ומעסו שריחו שמן או מעהשן מייןיביא

 ב'טרים והנסכים המנחוק בל פ"ז(. )מנחותשהתלקצה
 פ.,1.י. . פ.ה ,יטם הישו ומן החדש טן ומחו"5מארץ
 המותר מן מ"ה( )יחזקאל ישראל מכהשקה הפסוקודרשו

 המבל טן נסכ.ם מכיא'1 איו אמרו מכאןל"טדאל,
 יקרבי לשטן שלא 'טנזכחו הזבחים כ5 מ"ח(.,פסחים
 שאם פוסק הרמב"ם ד'(. פ"ז מנחות )משנהנבסיהם
 הגטרא ננר והוא יצא אחד מכלי ונסבו ביין מיםנתערבו
 כי; לחלק יש אך פסיל הכיא ואם יביא 5אדמזוג
 יין תערוכת בי שסותי החנ לנסוך השנה ב5נסוך
 משנה. לחם ועי' פ"כ, הקרבנות מעשה )רמב"םומים
 הנסכים שעורי כל י"ח(. סי' ח"ב יעקב 'טבותושו"ת

 בבהמ"ק נהגו לא הקרבנות ומנ.ן יחזקא5 בם'האמורים
 מיוחד לצורר יק 5דורות, נוהנין ואין והשניהדאשון
 שלישי בית כשיבנה הכהטיח המלך בימי המזבחלחנוכת
 שם(.)הרמב"ם

א.

 האדמה לעבודה הספד בית מיסד : טארלגעטער,
 בשנת שמראסבורג בעיי נולד ביפו; ישדאלמ"מקוח
 אקט' )2 תרמ"ג תשר- ב' ביפו ומת1828,

 לטד הוא ידיי. כונגו איטי "טראל מקוה באחוזתוגקבר 1882'
 ואח"כ ובעלפא-ט בשמדאסבורנ למדעיםבבית-מדרש

 מטיסי' אהר היה הוא פאריס. בעיר במו"מעסק
 וילך עסקיו כל את עזב 1868 בשנת בי"ח.חברת

 בה. היושבים מצב אל להתבונז לא"י החברהבמלאבות
 לפנ' מיטא נשא 1869 ובשנת להמיבו, אמצעיםולבקש
 הימב חאי שבו וידושלם, יהודה ע5 החברהאספת
 החבדים לפני והציע בארץ, והעסקים המסחר מצבאת
 "כל : ויאטר בא"י האדמה לעבודת למוד ביתלבונ;
 עבודת ע"י אך בי אחד, פה מסבימים לא"יהבאים
 הצדק כי ידעתי אני ונם שמה ישראל יויטעהאדמה
 החברה, ראיט ברטיה השר בלב נבנסו דבריואתם".
 והאספה נעמעי, הצעת אדות נדולה אספהויעשה

 בסף בידו ויתנו דבדיו. אחדי ולמלאות לקייםהסבימה
 הצליח רב עסל ואחרי הקדם, לארץ הפעם עודלנסוע
 אדמה כברת לו לתת המלוכה שרי הסכמת להשינבידו
 היהודים. בעד האדטה לעבודת למוד בית עליהלכונן
 העולה כדרך מיפו שעה חצי במדחק אדץ בכברתויבחר

 הסקום את לי לתת נעתד מירושלם הפחהירושלימה.
 אשר פראנק. אלפים וחמשה ששים במחיד בחראיטד

 וייטב לקושמא ויעל שנה, ב"ה במ.2ך תשלםהחברה
 הרשיון להשינ בידו עלתה אשד עד אחדים ידחיםשם

 נעמער קרל לבקיטת נעתר הוא בי מהשלמן.)פידמאן(
 לחברת בחר אשר האדטה את ונתן צרפתי,אזרח
 זטן ובל האדמה, לעבודת ספר בית עליה ליסדבי"ח
 האדמה להם ההשאי מכונו על יעטוד ביה"םאשד

 מס את להם מחל והשלמן מאד, מועמ בשבדבחבידה
 כל מטס פמר וכן י"אשוטת, שנם עשוו",בווי ןוןןן .י ,, , ,, , =ףי1י,**,*ש 1"יי" 114ארהחרירה
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 לגבול סחרן הזה. 'ס ביה לתועלת יבואו איטרהדבר'ם
 תורקיא.ארץ

 נעטער שב 1870 בק'ץ ישיאם[ מקי, :יה"ס],:יר
 הננים ארסת כין ישראל לסקוה ה'סור את והנ'חלא"
 סוכה ו'כן יווי, הכפי ארסת וכין יפו סכ.נותאשי
 עמהם ויישכ עניים צע'רים טל'?ה א"י ו'אסיףקטנה
 לעישות פועלים יי'שכ~י ההיא בסוכה כ'חר 1."טנוויאכלי
 הכנינים עליה ייבנה הארטה לגכיל סכ'כתעלות

 אלף וחמישה ע'שר.ס סר סכ.סו והוצ.אהנהוצ'מ
 רא'ש גאלדטמ.ך ס,י ;ם נת; כוה .סכוספראנ;
 ולהמן הב,רות ולחפוי הבנינים את לג"י ארחכי"-.

 אישי פראנק. אלף סמאת 'ותר עוד חסי חיה דברכל
 סחיטנתו את געטעי התי" אשי אחי החכי,; עלהטיל

 למ!רס חוק 'נ:רו אשי התליידיס נטי דא;לפעולה
 צ כידיעותיהם להשתסש סקוס להם כא'ן .עשו סהבביה"ס
 נושא'ם 'שטרות באחריותם יוציאי כ' חכי"ח לראיש'ויציע
 "'שר להחנונים לתתה ארסה הזת ככסף ולקנותפיר!ת

 בעון הצדדים ל':נ. נאותים יזנאים 'ג("' סכיה,ס'צאי
 כפר'ם נעסע--למכי דכר' הטטטלה-לפ. חפצהההיא
 בארץ ונם סאר. כוול הנליל באר,ו גרילית ואחתותרבים
 נעסעי השוה. בסקח טוכה ארסח לקנו,; א, יכלייהודה
 קאלישעי. רצ"ה צייז החוככ הרכ א!ז להביא מארחפץ

 ,שיהיה בכדי ישיאל. כסקיה רכ לה.!ת טהאר;.טעי-
לו

 לעז-
 היה לא ההיא בעת אך היישוב בענינ. רוחנ'

 הרכ. לקבלת סוכ'שר הטק,םעור
 הלך 1878 בשנת אחריס[ נעגיגים]קשתתש~תי

 הקונגריס לפני להציע תכי"ח סראישי איזה עםלברלין
  של  וז2101טו2( הרברים וכרון את אירופא. ממלכיתשל

 בשנת שם. '2נרדפים בארצות היהוריס לטובתהחברה
 לסדר.ר כי"ח של טועד חבר.ם שנ. בלוית הלך1880

 היהודים אדות אירופא יטי' אספת לפנילהשתדל
 היה ברוסיא, הטרעות בימי 1881 ב'טנתבסורוקא.
 לבוא שם דרך להפלמים לעוור ברארי בעירנעטער

 שנוסד הועד למזכיר נתמנה לפאיים ובשובולאמריקא.
 מתנגד הוא כי אותו חשדו רבים רוסיא. גולילטובת
 עורך יהודה ובן החבצית עזרך פרוטקין א"י.לישוב
 השיב הוא אך ננדו, מאסר,ם כתב! בירויטלםהצבי
 לפי אך ונפשו. לבו בכל א"י את הוככ הוא כילהם
 אין לע"ע כי הגולים הסון שמה להסב אפשר אידעתו
 הפעם עוד עלה 1882 קיץ בסוף להם. סוכישרתא"י
 החברה פתאום. שם וטת כי"ח החברה בי:ליחותלא"י

 קברו. על גדולה אבן סצבתהקימה
 גרזובסקי יהודה ; הרמ"ג החגצלת :ביבל'ונרפיא

 המ;לה" "'סד בריל יה,אל ; תר:"ה ב' ש:ה אהיא:ףכ"וח
 ה-מ"ג.מא,מן

 מ. ד.א.
 התלטוד ובזמן הכפורים. ביום התפלות סיום :נעילה

 'טסתפללין כדרך צבור תענית בכל נעילה מתפלל'ןהיו

 ארבע כפיהן נוואין הכהנים בשנה פרקיםבשלשה
 שערים ובנעילת בסנהה במוסף בשחרית ביוםפעטים
 אמרין דקסרין רבנן בירושלסי וספורש א'(. פ"ר)תענית
 שעיייססים, בנעילת אטר רב יוחנן: ור. רבאיתפלגון

 מיסר לך אית וכו'. היכל שערי בנעילת אסר יוחנןר'
 ס"ז דף פ"ד תענית )ירהש. ביום שמים יטערינעילת
 דרב גלותיה צייר הוה אדא דרב דאימא אחויע"ג(.
 דקלי בריש שיכהטא תיחסי כד א"ל רבא,בצוטא
 סתנה א"ר וכו'. שערים נעילת דנצלי גלותי ליתיהב
 לנעילת מגיע הוה סנין בצלותיה רב טאריך דהוה ידיעל

 נעילת מאי ע"ד(. ז' רף פ"ד ברכות )':ם ישסיםשערי
 מה אמר וישמואל יתירתא צלותא אמר רב'טערימ1

 פתח ררבא קמ'ה נחית רב בר עולא וכו'. ח'ינו מהאנו
 ובכי'יתא , וכו חיינו סה אנו בסה וסיים בחרתנובאחה
 טתפלל בנעילה וכו' שבע סתפלל הכפיר'ם יום אורתגי
 תקנו מתחלה כי ונראה פ'ו:(.  ויומא וטתודהשכע
 ישערי שננעלו בעת נעילה תפלת להתפלל כנה"גאנישי
 ועבודת הקרבנות שיתקבלו כדי הסקד'ש בביתההיכל
 נעילת במקום תקנו ביהמ"ק שחרב ואחר לרצון.המקרט
 החמה, שקיעת היינו שמימ שערי נעילת ההיכל'2ערי
 היתה הה'כל י2ער' שנעילת ולפי הכוכבים. צאתקודם
 צריכין לכן הערבים בין של נרות הדלקת אחרביום
 יצחק א"ר האילנות, ברא,ש שהשמיט בעת התפלהלכוין
 בשבת להיות שחל הכפורים יום ריב"ל בשם נחסןבר

 בנעילה. שבת של סזכיר בשבת נעילה שאיןאע"פ
 שאין אע'"פ צבור בתענית להיות שחל ר"ח עליהאוספון
 פ"ד ברכות ,ירוש' בנעילה ר"ח של מזכיר בר"חנעילה
 פלוגוותא אילין אתיין חנינא ר' אסר ע"ג(: ז'רף

 אין חובה ערבית( )תפלת דאמר טאן פלוגוותאכהינין
 פוטרת נעילה רשות דאמר סאן ערב של פומרתנעילה
 ע"ד(. ס"ז פ"ד, תענית )ירוש' ערבש5

 בסדורו גאון עטרם רב ב3;ילה[ שו3ות]3,סהאות
 ובא באשרי פותח ואוסר: נעילה תפלת סדרסב'א
 קדיש(. )אומר וסקריש וכו' קדךש ואתה וכו' גואללציון

 )כנוסח יד נותן אתה ומתחיל יכו'. וסתפלליזועוסדין
 עד וכיטמניע וכו', התיבה לפני יורד וים"ץאשכנז(.
 שהות ייש ואם מעמסה" "אבן אומר תמהרו ה'לפני
 ונופלים התפלה, את וטסיים סליחות שלש אוסרביום
 אסכלנא רחמנא חמאנא, דחמנא ואוסר פניהםעל

 נרע, לא ואנהנו וכו' סלכנו אבינו יט"צ ואומרויויטבין'
 וכו. בעולם ויתקד.ש שיתגדל הגדול שטך למעןעשה
 סאוחרים, ססחברים סליחות יש בת"ב 49(. 48. צד,שם

 סד' ופזטון צדק", "אשל בספרך" "אסתסהראב"ע
 57(. )שם סדרו" ותפלה חין מאמש "ידידיך קטןיהודה

 נותן אתה מן הנוסחא תחלת כל להם איןהספרדים
 אנו סה מיד פותחים אלא סליחתנו, הרבית עדיד
 לפניך נאמר סה היא: הדמב"ם ונוסחת חיינו.סה
 וחמאתינו סלמנות דבו עונותינו כי וכו' מרוםיושב

 האשכנזים סנהנ וכו'. חיינו מה אנו מה סספר, עצסו ואמרו שערים" "נעילת בכוטנה נקראת נעילהביוה.'כ.
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 וטתפללים קד"ש, חצי לציון. ובא אשרי הוא:כעת
 נותן אתה חמא. על ולא אשסנו של ודוי ברכות,שבע
 תחת "וחתסנו" ואומרים הבדלת, אתה לפושעים,יד

 אבינו שונות, ססליחות לקוטים ואוטריםוכתבנו.
 התפלה ובחתיטת תתקבל. וקד.ש ביטבת, אפילוסלכנו
 הוא ה' נ"פ, בשכסל"1 אחת, פעם ישראל שסעאומרים
 חל ואפילו אחת תקיעה ותוקעים פעמים, ז'האלהים
 דברי לעם אוסר וחכם הזקן ערבית. וסתפלליםבשבת,
 ולא לתשובה, לבם לעורר נעילה תפלת קודםכבהטין
 גזר חתיסת היא נעילה כי התענית, חולשת ע"ייתרפו
 להיות וחכם זקן איש וב1חרים ולעונש. לשכרדינם
 לעמוד הרוצים העדה סחשובי שנים נסצא ואםהש"צ,
 )סדור מוב סה ביטסאלו וא' ביסינו א' היט"צ,אצל

 את היט"צ בחזרת הארון פותחין יעקב(. ביתיעב"ע
 לתפלת רב. בסכום הפתיחה כבוד וסוכרין נעילה,תפלת
 בקדיש החזנים שסזסרין עתיקה סיוחדת נעיסה ישנעילה
 אבות.וברכות

 א"ח ש"; פ"ג; תפלה חלנות רמב"ם :ביבליוגרפיא
 על 1868. ר?ד;?היים ישראל, עבודת סדר תרכ"ג;סי'

 כפור, יום פיר שלוסגענ?ט נאוואקא1וכק., ד'הנ?ימה:
 ,תטזט688נ 11"~10(1אם,'2 ,8שא%'2 -ת140 . 1895אד?2א

 /0ץ8ע8ץננ
 0108'י

 מ60 1904 ; ת6א00 1 ,8[?8ם
 א8ם ,88!8,ן מ60ת0[.1904

א.

 עור בית : נעלים( זוגי נעלות, נם נעלים )רביםנעל
 יבמות )רש"י תוגה לשון נעל חכסים לשון סנעללרנל.
 כ"ג( י"ד ,בראי2ית נעל שרוך א"ל(. הינ ד"הק"ב.
 ארקתא חז"ל ובלשון לרנל, הנעל את הקושר פתילהוא

 הוא הנעל כי לסנדל נעל בין הבדל וייטדססאנא,
 שכופלין ברצועה אותו קושרין והיו הרגל גב אתחופה
 אבל לטעלה(, ופתוח )סבוקע סרופם סנעל אזניו,על

 וקושרין אזנים לו ואין הרגל, תתתית את רק חופהסנדל
 ה(. צ י ל ח וע"ע ק"ב. )יבסות בשינצין הרגל אלאוהו
 שהיה מעשה סיטום בשבת לנעלו אסור המסוסרסנדל
 ואה"כ תהלה יסי; של נועל נועל כשהוא ט"1.(,)ביצה
 חולץ ואח"כ שסאל של חולץ חולץ כשהוא שסאל,של
 בסקום ליסין. כבוד לתת כדי פ"א., )שבת 'מיןשל

 בחפצו כמטה שנצמוה כמו הנעלים, חולצים היוקדווט
 הסקום כי רנליך סעל נ?כך '2ל הסנה: אללג'2ת
 ה', נ', )'טמות היא קךט אדכת עליו עוסד אתהאשר

 בסקדש יהפים הלכו הכהנים ט"ז(. ה' ביהךטעוכן
 בזסן נם דוכנם בעת הכהנים וכן :ן. ס"ח פ"ה,,שקלים
 ה'(. קכ"ח סי' או"ח שיע ט'. סומה ל"א: )ר"ההזה
 ,ברכות 1בסנעל11ם' בסקל1 הבית להר לכנום אסרואף

 י'(, ס' )ההלים כעלי אשליך אדום על הסליצהנ"ד.(.
 וקנין הכנעה דרך הוא כי ואכניעהו, לבוז אהנהובלוסר
 או מנעלו לו נעל בחזקה כיצד שאסרו כסו עבד,של

 נחשב הנעלים לבישת נ"ג:(. )ב"ב סנע15 לוהתיר

 הוא פאר 'טהוא ויען ב.(. ז' ),טה"ש נדיב בתבנעלים
 עולה אבשלום ספני בברחו הסלך דוד לאבל.אסור
 לסיסן ישעיה ל'(. מ"1 )ש"ב יהף הולך והואובוכה
 )יקעיה ויחף ערום והלך רנל'1 טעל נעליו חלץאבלות

 לנע51 שלא הוא ביוה"כ ענוים סחסשת אחד ב'(.כ'
 באב. בתשעה וכן ע"ד.( ,יוסאהסנדל

 של אוטן הוא ארשכפא בתלמוד[ שונים]נע*ם
 הוו או'2עיה ורב חנינא ר, נעלים. עהטהסנעלים,
 ל'2ב מסאני לי עביד לאושכפא קאסר ה11אהטכפי.
 הנעשים נעלים ,18[[קוט[( אספליא :(. ס"ח )נמיןשנין
 עור של אספליא נם ויש ק"א.(, ,יבסות עבמצמר
 סצליח ורב הרגל. רוב את שחופין קמנים סנעליםוהן

 בו וסכניסין ספרד בארץ אותו ועושין הוא עורפירש
 צמר עב סבגד וכשהן הקרסולים, עד וסגיערגליהן
 אדום, עור של אנפליא ערדלין. או עדילריןנסראו

 ,-ז8מ ברדסין או דרדסין :1. ס"ב )ברכותאנפילאות
 ע"ד(. ל"ב דף פ"מ כלאים )ירו'ט' סנעלים סין8ט0[68(
 )שם(. הירך עד י2סגיעין עור של הם זרד שלסנעל
 1'2ל עור של סנדל ח'( פ"ב )עדיות סיידום שלסנדל
 הסיד על ומעבירו בהן, שאוחזין רצועות בו שייטעע
 של בהטה סנדלי שעיע. שנעיטה עד פעמיםכסה

 פ'ב )פרה תחליק 'טלא בקביל ה'( פי"ד ,כליםסתכות
 נפיק מסומד סנדל 86[0א(. )8106 סום נעל והואנ'(

 פי' הרוסמא צ"ל ואולי נ"מ.(, )יטבת הדוסמאסיניה
 '2ל סנעל סין )8"[081( קלנם )8ט0ט8טץ(. אדמהעובד
 )ן80[6ץיס8( קורדקייסין ס"ב.(. )סומה חיילות3עלי

 תלכנה ומפוף הלוך נ"א.(. )פסחים עור שלסנדלים
 לובשת היתה קצרה סהן אחת כשהיתה מ"ז(, ג',ייטעיה
 דר"כ )פסיקתא ארוכה שתראה עבין )6618א(קורדיק.ן
 עב והוא עור של סנעל סי; קרקיא או קרקא :(.קל"ב

 עור ולטמה בדבק סדובקין עורות סשני יעשוופעסים
 ואחד לת"ת ננאי דברים ששה ק"ב:(. )יבסותעב

 ע"נ בטלאי זומרא סר ואסר סמולאים, סנעליםסהם
 אבל העליון( )בחלק באפנתא אלא אסרן ולאמלאי,
 מ"ג:(. )ברכות בה לן ליתבנילדא

א.
 סצלה לסך בת :נעמה

 אשח~
 קין תובל ואחות

 טובת אי2ה על סורה נעסה השם כ"ב(. ד')בראשית
 נח, איטת היתה כהנא בר אבא ר' לדעת ונעיסות.חן

 ולדעת נעים, סעשיה שהיו נעמה? אוהה קוריןולסה
 ד'(. נ פכ ,ב"ר לע"ז בתוף סנעסת שהיתה ע"שאחרים
 ה'2ם אניטי את '2קהטו היונים לעם נתנלנל הזההענין

 היה ובדזל נחשת חוריט כל אבי לאלילים.הקדמונים
 ההרימ של פלדות אש חרש )ת108טזו( בול-קןלהם

 ואחותו קין, תובל ליטם קרוב בול-קן ושם האש.סוקיאי
 הלוקחת היפיפיה )8טת6ע( נונה האלילה היאנעמה
 'טלקחו האלהים בני ע"ד תוארה, ביפי האל.לים כללב

 יטם(. זוהר עיין ד. 1' ,בראשית המובות האדםבנות
 נעסה עלתה כי בראשית באגדת אצלנו נטצא כן פעכרך יפו סה נאמר 51כן יחמ' ה5כו ההמק כילכבוד,
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 הלכה ולא בצניעותיה, בתולה ישנשארה ספניהשסיסה
 והפץ בה חשק אשר עזא5 הסלאך מאהבהאחרי

 בתנאי 15 התרצה כי בערמתה, עשתה והיאלפתותה,
 חפצה סלא וכאשר הספורש. השם את אותהלילסד

 ועלתה זדועותיו סבין לברוח הזה ביטםהיטתטשה
 הקב,יה 5ה נתן זה ובזכות בראשית(, ,ילקוםהיטטימה
 נונה. והוא ב"ר( )סדרש לכת כוכבי 'סבעת בהיךסקום
 )ישעיה ססך" ולמני יטלחן לגד "העורכים ד:רשיםוייט

 ולפי בתו5ה, כמל הוא ולרד"ק נונה, הכוכב שהואס"ה(
 נעסה. שמה עשתרת נםנזינ.ום

 רקש.

 היא המואביה. רות אקשות אלימלך א'טת :נעמי
 ואחרי הרעב. ספני מואב בשדה לגור אישה עםבאה
 כ5תה עם נשארה 1כלי11 מחלון בניה ויטני אישהשמתו
 לבית שבה נעסי אותה. לע~ב הפצה לא איטררות
 השתוסטו אשר עד כל, ובחסר בעוני רות עם יהודהלחם
 ואמרו כזה, במצב אוחה בראותם עירה אמטי כלעליה
 )5שת נעסי תחת כי להם ענתה והיא נעטילהזאת
 מאד. לה מר כי "מרה" 5ה יקראו והרחבה,:עי:ות
 ממשפחת נכבד איש בועז בצ5 לחסות ליות יעצהנעמי

 נעסי ותהי אליו. רות נשואי את הסבה והיאאליסלד
 דוד יצא מסנו איטר ובועז רות בן קעיבדאוטנת
 )רות(. לנעמי" בן "יולד אטרו ה.טכנות כי ערהסלך'
 נחשון ונכדת אליסלך אחי בת נעסי היתה ,ל חזלדעת
 שמעשיה מפני נעסי ונקראת צ"ה.(, ,ב"ב עסינדבבן

 עסוקות היו לחם לבית ורות נעסי הלכו כאשינעימ.ם.
 סתאמצת רות כי נעמי ראתה וכאשר גרים,בהקכות
 ותאמר סצוות, ' איזה אותה ללכווד החלה אתהללכת
 אלין; תליני באשר ענתה ורות יחוד, לנו אסורלה

 )יבמות וכו' אלך תלכי שבת-באשר תחום לנואסור
 יען נעמי את בראותם התפלאו לחם בית אנ':ימ"ז(.
 בתכשימיה סשתכהטות לחם בית בנות היו בתחלהכי

 צב בענלת הולכת היתה בתח5ה בעוני' היתהועתה
 בבנדי סתכסה היתה בתחלה יחפה, הלכה ועתהמכוסה
 היתה ועתה וסשתה ממאכל אדומות ופניהסילתין
 )סדרש מרעבון ירוקים ופניה בלואים בבגדיםסתכסה
 רות. אליסלך; ע"עדות(.

 ז-ןמ.
 שנת קודם דוסיא. פודוליא בפלך עיד .נעכוירוכ

 והיו בפודוליא היהודים למרכן נעטידוב היתה~"ח
 ליפמאן ירימ די וביניהם וספורסמים' גדולים רבניםבה

 מיכל יחיאל וד' למשניות, יו"מ תוספות בעלהעליר
 בעת ת"ה. בשנת השם קדוש על שנהרנ אליעזרב"ר

 יהודים נפ5טו )1648( ת"ח בגוית הקוזקיםמרידת
 בידי העיר נפלה וכאשד נעסירוב, הבצורה לעיררבים

 כי יהודים, א5פים מש'טת יותד בה הרנןהקוזקים
 לפניהם עירם שערי לפתוח היהודים את להונותהעריסו
 מדינת דנלי את להם והראו פולנים הם כיבאסרם

 הזאת מהערסה ידעו בעיר שנרו היונים הנהנריםפולין.
 העיר ע5 שצבאו החי5 אנשי כי היהודים את פתווהם
 להם ועזרו הקוזקים בידי החזיקו ואח"כ פולנים,הם

 5הסר אבו ש5א וני:ים, מף עם היהודים אתלהרונ
 ההמדה ע"י נצולו אחדים ורק ת"ח(. סיון )כ'דתם
 הססוכה מולמשין הבצורה להעיר שברחו או שעהלפי
 הצבור סתענים הנהרנים נשסת ולזכר 14(. מצולה)יון
 כשמוע פודוליא. מדינת בכל סיון, כ' ביום שנהבכל
 ישראל. אוהב שהיה פולין צבא שר ח"טעוועצקיזאת
 נקסות ויעשה העיר ע5 חי5 אנשי אלפים שלשת עםבא

 ממרידת הארץ יטקמה וכאיטר 1'.(. ,שם והקתקיםביונים
 המירו ואיטר בנעמירוב, לישב היהודים שבוהטוזקים
 נעסירוב באה 1672 בשנת ליהדותם. חזרו באונםדתם
 ההיא בעת 1699. שנת עד שם ומשלו התורקיםתהת
 על סם והעלה חסעלניצקי בן יורי בנעסירובישב

 יהודים. בין נוצרים בין חתונתם ביום אשההנווטאים
 שהיה אהרן ושסו עשיר יהודי בן אשה ניטאוכאשר
 וישלח הזה, הסם לשלם חפץ לא ההורקים אצלחיטוב
 אתאשתו ויהרנו ביתאהרן את וייטרפו עבדיו אתיורי
 התורקי 5מהטל זאת הודיע אהרן שם. מצאו לא אותוכי

 הודה והוא יורי אחרי וישלח בקאמניץ-פודולסקשישב
 בראשית 5מות. כמטפמו הוציא והסהטל אשסתועל

 בראסלאוו לחסידי מרכן נעסירוב נעיטה הי"מהסאה
 סן ח נ ר' תלמיד הערץ נפת5י בר' נתן ר' הנהנתתחת
 כשלשת בנעמירוב נמצא כעת )ע"ען. 1 1 5א ס ראסב

 אלפים. כשסונת התושבים כל וסספר יהודים,אלפים
 בישראל. הגזרות לקורות גורלאגר,ביבליונרפיא:

 ול. 11 .גו 223 88; 27, פורוליאקורות
 ס.ב.

 ועל חי5 נבור היה הוא אים. צבא שי :נאסהז
 היה ו5זה במלחמה אויביהם את הארסים נצחוידו

 מצורע, נעשה נעמן כי סקרה ויקר לאדוניו.אהזב
 כי ישראל, סבנות שבויה נערה אשתו, שפחתותיעצהו

 ירפא יהוא בשסרט, אשד )אלישע( הנביא אלילך
 אדם, למלך הדבד את נעסן ויספר סצרעתו.אותו
 לטלך ספר בידו ויתן 5שסרון ללכת רשות 5וויתן

 מספור מצרעתו. נעמן את יאסוף כי ויבקשהוישרא5
 טלך אם השניאה, היתה מי עם לדעת נוכל 5אכה"ק
 ישיאל מלך כי וחשב נעסן דברי הימב הבין לאאדם
 הבין לא ישראל סלך אם או נעכק, את לרפאותיוכל
 כי הספד כוונת היתה כנראה הקצר. הספר תוכןאת
 חרד עכ"פ נעכק. את לרפא לנביאו יצוה ישראלמלך
 היה כי הזה, הצוי את בשמעו נדו5ה חרדה "שראלמלך
 ע5יו. להתנפל היא תואנה רק כי וחשב לארם נכנעאו
 אליו, נעסן את קרא הדבר את אל"טע כשסועויהי
 "הלוך לאמר: )ניחזי( מלאכו ע"י צוהו ראותווב5י

 )ש"ב וטהר" לך בשרך ו"שב בירדן פעמים "שבעודתצת
 בעצסו שהנביא חשב כי וילך, נעמן ויקצוף י'(.ה'

 ביד דברו שלח והוא ה', אל בעדו ויתפלל אליויבא
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 הלא באסדו בעיניו, נקלה בירדן לרחרן עצתו ונםאחד,
 5א הם ונם ישיאל, סיסי סכל דכהשק נהרות לוטוב
 עבדיו אך לארצו. לשוב ויחפט מאוטה, לויועילו
 שבע מבלו ואחדי הנביא, דברי את לנסותיעצוהו
 נעסן ו"טב קטן. נער כבשר בשרו שב בירדןפעסים
 עשר אתו שהביא הסתנה לו לתת ויאבה אל"טעאל
 בנדים. חליפות ושטר זהב אלפים וש'2ת כסףככרי
 סאליי2ע נעסן בקש אז סאוסה. לסהת מאן אלישעאך
 למען א"י סאדסת אדמה פרדים צמד משא לולתת
 עוד חפץ לא כי קדיט, אדסת על לה' לזבחיוכל

 על סה' סליחה ויבקש אחרים, 5אלהים עולה~עלות
 ננד רמון בבית אדוניו עם להשתחהת נאלץ יהיהאשר
 את ריסה אלישע נער ניחזי אסנם י"ח(. ה' )שםרצונו
 את ממנו לקחת שלחהו אל"2ע כי לו באסרונעמ;
 אפרים סהר עתה שבאו הנביאים סבני שנים בעדהמתן
 קלל זה ובעבור בנדים, חליפות ושתי ככרים לוויתן

 י. ז ח י נ ע"ע נעסן. בצרעת ניחזי אתאלישע
 ס'טך אשר האיש הז"ל לדעת :מררשים[]בתלמ:ד

 כ"ב )ם"א "טראל סלך אחאב את ויך לתוסוהקשת
 אדוניו ארם סלך הדד בן היה ולפיז נעסן, היהל"ד(
 ננף נעמן ס'(. תהלים טוב שוחר )מדריט נעסןשל

 אך ה'(, פ"ז רבה )בסדבר רוח נם 'טהיה ספניבצרעת
 ונתן קמנה נערה מא"י ששבה מפני אחריםלדעת
 ודרשו תזריע(. סוף )תנחוסא לי2פחה לאשתואותה
 שעתיד נענק ה:א ח'( ס' )תהלים רחצי סירסואב
 רחיצה ע"י המצורע את לרפא יכול הקב"ה כילהעיד
 )במדבר עבדיו לו שקראו "אבי" ע"ש "טיאב"בירד,.
 כי נ"ז(, ,ניטין תוי2ב לנר נחשב נעמן ד'(. פי"דדבה
 ובסכילתא פ"ב(י רבה ,דברים בהקב"ה בסקצתהודה
 יותר נעסן התניירות נחשבה א'( סי' עמלק פ')יתרו

 ה'( פמ"ו ס"ח )קדסוניות יוסיפום יתרו.סהתניידות

 המית הדד בן עבד נעסן כי חז"ל דעת אחרינוטה
 הדד בן אל כיון תפונה ובלי ישדאל, סלך אחאבאת

 אחאב מות אחרי היתה מצרעתו נעטן רפואתהשני.
 סלך יטלח אליו אשר ישראל סלך היה מי נודעולא
 ולדעת יהוא, היה מבקדים א.זה לדעת נעטן. אתארם

 הדד בן ביד נתן הוא כי יען יהוא בן יהואחזאחדים
 ב' בסלכים הספורים משלשלת אך ארם. מלך חןאלבן

 דוב דעת וכן אחאב בן יהורם היה הטלך כינראה
 מיוחם הוא נעמן השם לאנארדע דעת לפיהסבקרים.
 נמעי ספרש וכן הקדמונים, העמים אליללאדונים
 אך אדונים, לשם הנטעים י'( י"ז )ישעיהנאסנים
 חם האלה החוקרים השעדות ככל הזאתההשערה
 האיד. סן וקלוטות סאדקלושות

 ז-ןט.
 התודה וקדיאת הלסוד בעת חנוף תנועת :נענוע
 בזהד: ונזכד מאך, עתיק הוא הזה הסנהנובתפלה.
 אלא נענועא לא דעלסא עסין דכל הוי נואי ליה'טאילנא
 חכא סתנענען באורייתא לעאן דכד בלחוזייהו,'"שראל

 ובני עלאה מלתא אדכרתן לי אמר וכו'.וחכא?
 דישראל נשסתהון וכו'. מיטניחין ולא ידעינן 5אעלסא
 נשסת נרה' דכתיב דדליק קדישא בוצינא סנואתנזר
 אורייתא סנו דאתאחד בשעתא נר והאי כ'(, )טש4אדם

 נהורא וכו'. רנעא אפילו עליה נהורא שכיך לאדלעילא
 לא נהורא ההוא פתילה, נו דאתאחדא כיטדיטרנא
 וכו.. ולכאן לכאן נהודא סתנענעא אלא לעלסיןשכיך

 עלייהו דיטרי נהורא בלא כקש סדעיכו דעמיןנשסתין
 אורייתא ל-ן לית דהא טתנענען ולא סי2תככיןוע"ד
 ור"ל ר."ט.( רי"ח: פנחם )זהר, וכו' בה דלקיןולא
 הנר פתיל כמו התורה באור דבוקה ישראל מ2מתכי

 האויר, לרוח ואנה אנה סתנענע אשר בלהבהנאחז
 כל שאר אשר תחת לעולם. ננהם יאסף לאולכן

 בתורה. אחוזה להם שאין מפני כקש נדך אורםהעסים
 א'טאל הכוזרי, אמר בכוזרי: נמצאת הזאתהשאלה
 בקריאת היהודים מתנועעים לסה התדעאותך

 העיר בעבור כי אסרו( )אחרים אמרו הסחבר,אטר העברית~
 לטעם ססכים )אינו שהוא סבור ואיננו הטבעי,החום
 יכולים שהיו ספני בו, שאנחנו. דענין טצד אלאזה(.

 מהם שיתקבץ יכול היה כאחד, מהם רביםלקרוא
 ספרינו היו זה ובעבור אחד ספר על יותר אועשרה
 לעיין עת בכל שיטה מהעשרה אחד כל ויצטרךנדולים
 שהספר מפני תמיד, ושב נוטה והוא וישובהתיבה
 זה והיתח הקרקע(. על ולוסדים יושבים )שהיובארץ
 ההסתכלות מפני מנהנ שב כן ואחרי הראשונה,הסבה
 ע"ם סי' שני, סאמר )כוזרי תדיר בספרםוהראיה
 לכסה אחד בספר בתחלה משתסשים שהיו ר"לופ'(.

 אחר זה רק אחת בפעם בו לעיין כלם יכלו ולאקראים
 בו המע-ין כל לכן הקרקע על היה שהספר ומפניזה'
 לחברו מסום להת סמנו ושב הספר אל נופו שוחההיה
 ונעשה הנענוע טנהנ נולד וסזה חלילה. וחוזר בו,לעיין

 הלמוד דרך ואמנם אח"כ, נם לשנות יכלוטבעשניי2לא
 בו הקוראים הרבה לתלסידים אחד בספר הקרקעעל
 העניות כי ת.טן, יהודי אצל הזה בזסן נם נוהנ צדמכל

 בשם מביא הלקם שבלי בעל כך. לידי אותםסביאה
 עצסן לנענע העולם בני שנוהנין המעם זצ"ל שלטהד'

 אצבעות על עצמנו את להנביה נוהנין אנו ,ונםבקדהטה
 פעסים(, נ' קדהט קדוש קדהט שעונין בעתהרנלים
 שהיו הקורא, סקול הספים אמות וינועו דכתיבמשום

 אם וסה ק"1 המלך. איסת. מפני ומזדעזעיםסתנענעים
 כ"'ט דבר, יטום מכירין שאין ונתנענעו נזדעזעואבנים
 ,שבלי מאיסתו להזדעזע לנו שיש סכירין שאנואנו

 בעל י'.(. באכער הוצאת כ', סי' תפלה עניןהלקם
 את לנענע אדם שחייב בסדהט טצאתי : אסרהמנהינ
 ה' תאמרנה עצטותי כל שנאסר ש,ש בתפלהעצטו

 מ"ו:(. ,שם וחסידיה צדפת רבני סנהנ וכן כמוך,מי
 בעת שכתוב מה להנענוע מעם סביא הסודיםבעל
 מהדי"ל י"ח(. כ' )שסות וינועו העם וידא תורהסתן

 שהיה היסין בידו סדוד החזיק ש"ע תפלת טתפללכיטהיה
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 על נתו; הסרבל תחת היהה ויטמאלו מתוכו,מתפלל
 מהרי"ל ,ספר וכו' לפניו מאחוריו נופו מנענע והיה,בו.

 גזא1(. ווארשא ס"א. דף תפלההלכות
 מב:א בעל הנגיד 'טמואל ר' "הנ:נו;[]התנגדות

 בתפלה המנענע.ם על התלוצ'ו משיריו באחדהתלמוד
 בהטצפה  )וסי? הרוח" ספני ה.ער עצי ינועו"כאטר

 אוסר מפאנו עזר.ה סנחם י' 1886(.לצעדערבוים
 חי כל אם פ' מאמרות )עיטרה יט"ע בתפלתהנענוע

 אומר: הורוויץ ייטעיה ר' קי.,נ(. סי' 'טו"ת ל"נ;סי'
 )יש"ע, והעמידה כונתו, בטול נורם בתפלתוהמתנועע

 כל שנאמר ומה הכוונה. אל עוזר כלל התנענעותבלי
 וברכות ותשבחות ביטירות היינו ונו' תאמרנהעצמותי
 שאומר מי ייט ואם בתפלה. לא אבל תורה, ותלמודק.ש
 מוכיח הנם.ון כי לדבריו, לחוש שאין נ"ל בתפלה. נםכן

 וראה הלב, לכוין נורם בתפלה נענוע בלישהעמידה
 טתנועע ונופו ב"1 ממלך שאלות אדם הישאלבעיניך
 וקריאה תפלה עניני )'2ל"ה רוח? מפני יער עציכנוע
 מביא בכנה"נ אכהטמרדם(. דפום ר'נ. דףבם"ת.
 הברכות בחתימות בנחת להתנועע נוהנין פרהטיםשקצת
 וכתב הוא. ניחת שמי טפני יטנאמר מה לקייםבלבד
 ובלבד עביד כמר ודעביד עביד כמר דעביד אברהםהמגן
 החסידים נוהנין לרוב בהנ"ה(. מ"ח סי' )או"חשיכוין
 הרופא ש"ע. ובפרם התפלה בעת בחזקה נופםלנענע
 )ארח הבריאות לצורך הנענוע מעם נותן ברייניןשטעון
 ע"ע בלולב הנענועים על 1888(. ווילנא 126, צדחיים

לולב.
א.

 בשנים, רך עלם זכר הוא נער : נעי-ה ;נער
 השם היה בראשונה צעירה. עלמה נקבה היאנערח
 בנרמנית את[1 השם כטו ולנקבה לזכר כהטותףנער
 פעמים בתורה נער השם בא ולכ; כאננלית, נ)[תםאו

 ל"ד; כ"ד, )בראשית נערה והקרי נער הכתיברבות
 לימים צעירה אשה נם כוללת נערה ועוד(. כ"בדברים
 כ"ה( כ"ב )דברים המאורשה הנערה לאיש,שנשאת
 הנערות ימי ד'(. י"מ )שופמים הנערה אביחותנו
 יונק, : הפרקים הם ואלו אדם, לחיי הדביעי בפרקהם

 נערה אחרי הפרק שב. זקן, א"ט, בחור, נער, ילד,נמול,
 חדשים וכ"ד לב"ה חדשים י"ח הוא היונק בונדת.הוא
 שלש או שנים בן הוא הנמול ס':(, )כתובותלב"ש
 ומצינו שנים, י"נ עד הנער שנים, עשר עד הילדשנים,
 ל"ז )בראשית שנה י"ז בן בהיותו נער שנקדאביוסף
 נער בתואר ישתמשו אשר הכלל, מן ירצאים וישב,(.
 מסותרת. כוונה לפרש כדי נדול, לאיש ונם ליונקנם
 חדשים שלשה לאחר יונק שהיה בעת בכמטהכמו

 בוכה נער והנה הילד את ותראהו נאמר:ללידתו
 פ"א שמ"ד )עי' בנעד קולו דש"י וכתב ו'( ב')שמות
 הוא באלו נדולים אבריו היו כתב: והראב"עכ"ד(.
 נאמר נעד שמלת אמרו והרמב"ן הרשב"ם אבלנעד.
 ביום וכבר נקבה, ולא ובר אותו טצאה בי לבאדפה

 לנער נעשה מה טנוח שאמד כמו נער קרויהולדו
 ינמל עד לאשה אמדה וחנה ח'(, י"נ )שופטיםהיולד
 הפסוס על הרד'ק וכתב כ"נ(, )ש"א והביאותיוהנער
 ואעפ"כ ורך קטן נעד עודנו כ"ד( יטם )יטם נערוהנעד
 בחור כי נראה אחר מצד שיתחזק. ער הסתינהלא
 )בראשית ילד ונם נער נקרא וישמעאל נער. נ.'כ נקראזס;
 ע"ז ודריטו שנים, כ"1 בן כבר 'טהיה אף י"ד( י"בכ"א
 איבריו ונתמעמו ונחלה הרע עין בו הכניסה '2רהכי
 ישראל בני נערי את וייטלח הפסוק את י"נן. פנ"נ 'ר)ב

 אבל בכורים, המפרשים רוב פיהטו ( ד כ"ד)'2מות
 אומר והרמב"ן הזקנים, בני הבחורים הם כתב .עהראב
 כננד אולי נערי בלשון הבכורות יכנה למה ידעתילא

 מעם מעמו שלא ייטראל בחורי הפשט וע"דהזקנים.
 י"א( ל"נ )שם נער חבה בדרך נקרא יהושעחמא.
 את כתלמיד מיטה את לוה כי טיטרת, בלשוןואולי
 המלאך שנם חז"ל ברברי וטצינו שם,. )רש"יהדב

 נן סי' ח"נ המדרש )בית ממטרון הנער מכונהמטטרון
 אחד ויום שנים י-נ עד כקטן נידון הנער 139,.עדן

 מבן רק נדול טקרי עוניטין לענין אבל כנדול,ואח"כ
 וק.ימא כקמנה. נירונת הנערה וטעלה. 'טנהעשרים

 נערה, היא הרי ולמעלה אחד ויום שנים י"ב מבתלן
 בונדת היא ולסעלה חדשים ומששה הדשים. ':שהעד

 בנרות לתחילת נערות תהלת בין אין מ"ז.(.)קדושין
 שהיא עד ל"מ.(. )כתובות בלבד חהטים ששהאלא
 כסף ומאה קנם לה ויש בתולים מענת עליה ייטנערה

 אשה לו ליקח רשאי אינו הנדול הכהן כ"ם.(.)יבמות
 אלעזר ר' אבל נערותה. עת לה שכלו עד בתולהאלא
 עודנה אם הנערוה יסי אהרי נם טכשירין שמעוןורבי

 לנערה, קטנה בין נבול ייט אמרנו כאשר )יטם,.בתולה
 ולכן קטנותה, ימי כשכלים מתחילים נערותה ימיכי

 משותפים, התוארים ששני טקום בכל לפריט הז"ליתאמצו
 קמנה נערה ישראל מארץ וישבו הפסוק, עלודרשו
 פדת א"ר נערה? לה וקרי קמנה לה קרי ב.( ה')ס"ב
 מהעיר שבאה ר"ל ה'.(, )חולין נערן נערה דמןקמנה
 מקום כ"ח( נעק~דהי"אז' אוהעיר מ.'זז'( )יהושענטרה
 א"ר קמנים. כ"נ(? ב' )מ"ב נערים מאי ליריחו.קרוב
 אמנה. קמני שהם קמנים המצוות, מן שמנעוריןאלעזר

 ע"ע מ"ו:(. ,סומה כקמנים וביזו נערים תנאבמתניתא
 נד1ל. בת1לה; מצ1ה;בר

יש-נב
 ישבו היהודים בייער;. במדינת עיר :געררליבבך

 עליהם התנפל הפרוע ההמת הי"ב, בטאה עודשם
 בספרו הכהן יוסף ר' דברי לפי 1290' בשנת בםויהרנ
 מארמירא- בספרו זאלפילד העתיק )וממנו הבכהעמק

 סופר הזה ההרנ בדא כנראה אר 181(. צדלאניום
 אויס )מילער 1549 בשנת פאנעלמאן וואלפנאננהעיר
 מרדיפות הרבה סבלו עכ"פ 6(. צד יאהדהונדערמעןפינף

 בשוד 1349. המנפה וביטנת 1298, בשנתרינדפלייש
 מעמיננען. אלבערמ והנסיר העיד שרי השתתפוהיהורים
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 שללם ויבוזו היהודים על התנפלו 1384 יולי 29ביום
 ולא נפשם, על נמלמו והנשאדים דבים טהםויהרנו
 1:ענצעסלאום המלך בנעדדליננן. א"ש מהםטתד
 התרו 1152 בשנת פלורין. 3500 מהשלל חלקולקח
 ולצאת משכנם מישם להעתיק ביהודים העידדאשי
 את היהודים עזבו כנראה אחת. 'טנה בכדשךטהעיד

 כביד, זטן שם נטצאו ולא השנה כנלותנעדדליננן
 ב-ום היהודים כל נלו ולאחרונה הפעם. עוד שבואה"כ
 איזה הורשו הטלחמות בעתות ודק 1507. טארץ14

 וחכוטים טאות כשלש עברו כה יסם. להמלמיהודים
 האכ- עדואדד היהודי השינ 1860 בשנת ורקשנה,

 עורות עם טסחר ליסד רשיון דעניננען מעירשמעדמער
 ביהכ"נ ונבנה קהלה שם נוסד 1870 בשנתבנערדליננו.
 נערדליננו יהודי טספר היה 1900 בשנתלתפלה.
 ן. ד ע י י ב ע"ע 8299. התהשבים כל ומספד408

 ט.ב.
 נויק ע. :נח

 עמים ; נלות ע' : יהודהנפוצות
 נפחא תרטטו )א81811( בדזל חרש : )נפחא(נפח
 עבודת מקום הוא נמחא בי י"ב(. ט"ד )יישעיהמברזלא
 נפח של לחנותו הנכנם לדינא, כמ:(. )נמיןהנפח
 הכנים אם פמור, והזיקוהו ניצוצות ויצאו ברשותשלא

 )תוספתא חייב חנות בעל והזיקום ברשות)חפציו(
 בני על טהנפח יפה טישל הובא במדדש פ',ון.ב"ק

 שהיה לנפח מקל לוי א'ד עשו. לבני ביחוסםייטדאל
 כננדו, פתחו זהבי בנו ופתח פלמיא, באטצעפתוח
 אמד לסחנה. נכנסו קוצים יסל חבילות חבילותוראה
 אחד פקח שם והיה הללו2 החבילות כל יכנסואנה
 וג*ן טשלך יוצא אחד נץ טתיירא2 אתה מאלוא"ל
 יעקב 'טראה כיון כך שורפן. ואתה בנך טשלאחד
 אתה טאלו הקב"ה א"ל נתיידא. ואלופיו עישואבינו

 ואתם בנך משל אחד ינץ מיטלד אהד נץסתיירא2
 ובית אש יעקב ביה והיה הה"ד כלם. אוחםשורפין
 יוחנן ד' (. נ פפ"ד ב"ד ; א' )עבדיה ונו' להבהיוסף
 טדבד דנפחא מבא לקיש דיש ואמד נפחא, ברנקרא
 יצחק דד' מעמא מסתבד פי' צ"1.( )סנהדריןנפחא
 דמפךשי אית נפחא. בר ליה קדי דהוו יוחנן מדר'נפחא
 ואית נפחא היה יוחנן ד' של שאביו ע"ש נפהאבד

 ודאיה ,ר'ס"י( נהוד סני ע"ד יפיו ע"ש כן שנקראדאטרי
 לשון דאה יונתן א"ד טהירושלמי. הראשוןלפידהש
 בעבוד ע"נ( די"ח פ.א )סנהדדין הנפח בןשליטדנו
 בדרך כן ואטד שבכולם' קמן היה יוהנן ור'החודט
 נקדא נם שבח. בדרך כבוד בתואר ולאפחיתות
 ס"ב:(, )חולין מרפה ספק שהוא עוף נפחאע"בד

א.
 ז~כון ע' :בפם

 וונמים י1'נפילימי

 הפנים על שנופלין המנהנ : אפיםנפילת
 ה' לפגי ואתנפל אסר רבנו ט'טה ן. 1 נ ח תכשאוטדין
 הענל. חמאת על סליחה בק'ט כאשר י"ח( מ'ודברים

 ה' ארון לפני ארצה פניו על ויפול נאטר ביהו,שעוכן

 יהושע אל ה' ויאמר עי. אצל ישראל נפלו כאשרונו'
 ונו' ישראל חטא פניר על נופל אתה זה לטה לךקום

 ריטאי חשוב אדם אי; אלעזר וא"ד 1'-י"א(. ז',יההשע
 וכו' נון בן כיהוי:ע נענה א"כ אלא פניו עלליפול
 בפני עצמו לבזות דשאי אינו ופירש"י י"ד:()תענית
 כסופא, טשום )'סם(. יחרפוחו נענה לא שאםהצבוד
 נראה אחר בטקום קל"א(. סי' ,א"ח מותד בביתואבל
 נפילת ע"י חבירו על יקובל אם בדבר, סכנה נםשיש
 על יהוישע ור' ר"נ טחלוקת אחרי כי ומסופדאפים.
 איטתו שלום, אימא שבקה לא שטיתא, ד"אאדות
 ההוא אפיה. על לטיפל לר"א ד"נ, אחות שהיתהדד"א
 וכו' וחסד מלא ביו לה ואיחלף הוה ירחא דישיוטא

 אישכחיה ב1( נזהרה ולא בד"ח פניו על יפול יטלא)וחשבה
 אדהכי לאחי. קמלית קום ליה אטרה אנפיה, עלדנפל
 מנא לה אטד ד'2כיב. נטליאל רבן טבית שיפודאנפק

 כל אבא אבי טבית טקובלני כך ליה אמרהידעת,
 ואסור :(. נ"מ וב"מ אונאה טשערי חרן ננעייםהשערים
 אפילו ודנלים ידים בפישומ פניו על ליפול אדםלכל
 פ' ברכות אשרי )הנהת משכית אבן שם איןאם

 כיטנופלין ולכן ת",ב(, סי' ודיב"ש סוף. השחרתפלת
 להפסיק כדי תחתיהם עישבים טציעים ביוה"כ פניהםעל

 התלמוד בימי פ"א(. טנילה )מרדכי הסרקע וביןביניהם
 בפישוט הקרקע על אפים נפילת בתחנק נם נוהניןהיו
 צבור בתענית לבבל אקלע דב ומצינו ורנלים.ידים
 על נפל לא ורב אאנפייהו עלטא כולי נפול וכו'קם

 לצאת רצה ולא אבנים, רצפת היתה אצלו כיאנפיה,
 העם את טטדיח היה עי"ז כי טקוסו ולשנותמשם
 הנ"ל המעמים ומפני כ"ב:(. )תענית מטנולקום
 כשנופלין דק בהשתחויה אפים על ליפול שלא עתהנוהנין
 נייר. או עשבים תחתיהם ומציעין ויוה"כ בר,.הכורעים
 יו'טבין בתחנו; אפים על כשנופלין השנה ימות כלאבל
 וטעם השמאלית, הזרוע על דאשם וממין טקומםעל

 דונמת שהוא הכל-בו ידעת שטאל צד עלהנמיה
 שמאלו על אותו טרביצין היו אשד התמידקדבן

 על ממה שמאלו על תפילין וכשטניח אותו.כשיטוחמין
 תפלה לחבק שצריך חכמה דאיטית בעל וכתב ימינו.צד
 שמאלו הפסוק דומז 'טכן אפים, על נופל כשהוא יד'טל
 נופלים היו הנאונים בזסן תחבקני. וימינו לראשיתחת
 אין נעילה(. )ע',ע יוה"כ של בנעילה נם פניהםעל

 באדת תורה ספד שיש במקום אלא אפים עלנופלין
 בבית נופלין ואין ב.(. קל"א סי' או"ח )ש"עהקדש
 החתן, בבית ולא )לבהט(, הדין טדת להנביד 'טלאאבל
 או חתן יש אם וכן טילה, בדית שם שיש בביתאו

 כל ולא בר"ח נופלים ואין בביהכ"נ. בדית בעל אוסנדק
/נע ש   שבועות, חנ אסרו עד סיון מר"ח ל"נבעומד, ניסן,חדס ש ונען ע * 
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 חשון ר"ה ער יוה"כ סערב ער"ה, בו, נט"1 באב,מ'
 חנוכה בשבמ, מ"ו סוכותי, ריני סוף היום,סרר

 דוי ק וע"ע תחנון. ע"ע התפלה נוסח עלופורים.
 ה. י 1 ח ת ש ה1

א.
 אשת נפ5 זסנו, לפני סרחם סהשלך 41נפל:
 ססנו מוב מ'ז(, נ' )איוב מטון כנפל מ.(, נ"ח)תהלים
 אוסר רשב"נ קיימא. בן והפכו ג'(, 1 ,קהלתהנפל
 ופרויו שנאסר נפל, אינו בארם יום שלשים ששההכל
 בבהסה ימים שסנה י"ה(. )בסדבר חפדה חריטמבן
 לקרבן יר?ה והלאה השטיני ומיום שנאסר נפלאינו

 קל"ה:ן. )שבת הוי ספיסא שהה לא הא כ"ב(,ויקרא
 יבמות )ירוש' נפל אינו יום 'שליטים בארם המתקייםכל

 לענין בנפל הרבה רינים חלוקי י'ט י"ב(. רף ס:ףפי,א
 בסנע מטמא הנפל ויבום. ירהטה ואבלותמוסאה
 בסת ה:וגע שנאסר שסת, גרול כאדם ובאהלובכדטא
 אינו אם אך פ"ב(. סת טוסאת ,ימב'ם ארם נפשלכל
 וסעשה סספק, סמסא אינו עתה שם שנסצאידוע

 ובא לבור נפל שהמילה בריסון אחר סציק ':לב':פהתו
 אם הוא זכר אם לידע הבור( שפת ,על בו והציץכהן

 מוסאה לימי לנקבה זכר מוסאת בין ,להכח.ן היאגקבה
 סעשה ובא הנפל(. ראה לא והכהן האם, שלוטהרה
 ובררלם שחולרה מפני )לכהן( וטיהרוהו חכטיםלטני
 שבא קורם אכלוהו ובוראי ( מ )פסהים שםטצוין
 הנפלים לקבור רנכון עילם נרולי הסכיטו וכברהכדן.
 כהנים מומאת טפני צורתן כיטננטרה החייםבבתי

 יטל יטני ביו"ט אותו קוברין אין אבל שם(,יטך"ם
 ונהנו קבורה. טצות בנפל אין כי אחר, סת כמונליות
 הפושעים, תקנת כהטום אבן בצרור הנפל ערלתלהסיר
 ולסעלה יום 'טליטים סבן אבל שני, ביו"מ ססיריןואין

 או"ח )ש"ע ערלתו וססירין יטני ביו"ם אותוקיכרים
 תינוק ואפילו בנפל, הרבה הקילו באבלות תקכ',1(.סי'

 אין יום שלשים תוך הננ מן נפל או ארישאכלו
 א' 'טסת תאוסים וכן צ"ה(. סי' )ריב',ש עליוטתאבלין

 אחר לו סטוך וסת עריין חי והשני שלשים תוךסהם
 אע"פ נפלימי אחר הבא עליו. סתאבלין אין יום':לשים
 לנחלה בכור אחריו הבא חי כיטהוא הנפל ראיטיטיצא
 קורם לו נולד שלא הוא אונו ראשית י:נאטר'טזה
 לא לכהן בכור אך העולם. לאויר חי שהנא ילדלזה
 )בכורות חי כשהוא הנפל ראש אחרי כשהנאמקרי
 רסחייבי אח אשת לנבי 1'(. רע"ז סי' ח"מ ש,עס"1.

 סספיקא אח אשת נייבם ולא רבנן החטירו הןכריתות
 סתייבסת. ולא חולצת יום ל' בתוך מת אם ולכןרנפל.
 אשת אם אסר ררבא סשמיה רבינא ונהקרשה,עסרה
 אינה היא כהן אשת ואם ,מספק( חילצת היא"טראל
 וססבינן עליו תאסר תחייץ שאם ל"1:( ,יבמותחלצת
 שערו ע"י סימנים כיטננסרו אבל נפל. שהואאולר

 קים אם וכן קייסא, כבר נחיטב פ':( "2םוצפרנים

 הייבום מן פומר יוטו בן תינוק אפילו חדשיו לו דכלו*

 מעוברת, אשתו וה:יח שסת סי ולדינא כד'נ:(.,נדה
 לאויר הולד ויצא ילדה ואם תתייבם, זו הרי הפילהאם

 פמורה אסו הרי שנ.ד בקעה סת אפילוהעלם
 ש.וד; עד סופרים סרברי אבל היבום, וכהסהחליצה
 נסורים. הדשים לתשעה ונולד חד'טיו לו שכלובודאי
 ולד הוה יום ל' חי אם נולר, לכסה נודע לאואם

 מת ואם ומהיבום, סהחליצה אביו נשי ופומרקיימא
 ספק נפל ספק ה"ז היטלשים ביום אפילו שלשיםבתוך
 לא אבל סופרים סרברי חליצה רצריכה קייסאבן

 יש אם ואפ.לו טת נולד דאפילו וי"אתתייבם.
 ,אה"ע סתייבסת ולא חולצת חדשים לו שכ4להסתפק

 לחוסרא ותלינן ספק הוא השלשים יום ר'(. קנ"1סי'
 בתוך כטו ונחשב לקולא שהוא אבלות לעניןסלבד
 ואיטתו וכו' חנם שנאת בעת אומר נהוניא ר'שלשים.
 ששהה כל הוא בבהסה נפל :(. ל"ב ,שבת נפליםספלת
 שחימה לענין אבל קרבן, לענין ורוקא יטים.שסונה
 חד,טים מ' היינו חד,טיו לו שכלו ידוע אםלאכילה,
 ידוע אין ואם שנולד, ביום מיר סותר לרקה וה'לנסה
 בן בהסה; 9ע מו(. סי' יהר )שק שמעיל, תחלת ער נפל ספק משום אסור חדשיו לושכלו

פקועה.
א.

 הסניע הכח הח"ם, רוח נשסה, : נפשות( )רבףנ,?יט
 ,בראשית רמו בנפעח ~טד רסה ותקופת המף סטנתאת
 כי נפיטה בצאת יסות, הנפיט תצא וכאיטר ה'(.מ'

 )תהלים לארסתו ישוב רוחו תצא י"ח(, ל"ה )שםסתה
 חיה נשסה נפש לה: נקראו שמות חכהטה ד'(.קס"1
 הוא הדם כי שנאסר הרם, הוא נפש יחירה.רוח

 שנאסר ויורדת, עולה שהיא רוח כ"נ(. י"ב ,רבריםהנפש
 ג' ,קהלת לסעלה היא העולה אדם בני רוח יורעסי

 העולם(, )תכונת דברייתא האופיה זו נשסהכ"א(.
 שנים יטנים האיברים שכל יחירה מבא.האופייתא

 רכתיב נר קרויה הנשסה פי"ר(. )ב"ר יחידה והיאבגוף
 אנטוניעם א"ל נח(. פ' ריש )תנחוסא ארם נשטת ה'נר

 יצירה סשעת לארם, ניתנה סאיסתי נשסהלרבי:
 )ממפת פקידה כהטעת או הביטר( סן האיברים,סיצירת
הזרע

 הסולדת(י
 חתיכה אפשר א"ל יצירה. כהטעת א"ל

 ואינה סלח בלא ימים ג' עוסרת בשרשל
 אנמונינום לסדני זת רבר רבי אמר פקידה. כדטעתאלא מסרחתי

 י., )איוב רוחי שסרה ופקוריך שנאסר ססייעווהקרא
 אסק סי כנגד נפשי" "ברכי חמשה :(. צ"אסנהדרין

 סה נשסה. וכננד הקב"ה כננד אלא אסרן לאדודי
 מה הגוף. כל סלאה נשסה אף העולם כל סלאהקב"ה
 נראית, ואינה רואה נשסה אף נראה ואינו רואההקב"ה
 את זנה נשסה אף כלו העולם כ5 את זן הקב"הסה
 סה מהורה, נשסה אף מהור הקב"ה סה הנוף,כל

 בהדרי יהטבת נשמה אף חדרים בחדרי יהשבהקב"ה
 ססוף הולכין קולות שלש י'.(. )ברכות וכו'חדרים
 ט; שידצאה בשעה נשסה 1ק51 וכו' סופו ועדהעולם
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 הנוף מן שיהנאת בשעה אנשטה רחמי רבנן וכעוהנוף,
 כ':(. )יוסאובטלוה

 )-ז0=181 הנפש ב?צחיות האמונה ה:טש[]השארת
 ת%ויה ובו הרת, מעקיי אחד הוא ן11וא1( 01 6~1ו800

 י,א 5ע.קר זאת חישכ הרמב"ם ועונש. בשכרהאמונה
 טאמין אני .וס ככל ואומי-0 : עקרים עיטיהמהשלש
 לשימרי טו? נומ5 שמו יתביו 'טהבווא י"לסהבאמונה
 פ' לסשנ'ית וכפייושי כוצוות.,. לעוכרי וסענישמצותיו
 5כר שכי נותן הש"י הוא כי יאסי: בסנהרריןחלק

 אזהייתיי, על שעיבי 5טי ויעגיש החורה מצותשעהטה
 הכ-ת. החזק והעינש הבא, העולם הנדו5 השכרוכי

 ע5 "מייה והקיא שיספיק, סה הענין בזי: אסרנווכבר
 חמאתם השא אס ועתה שגאכר, נ,ה הזההיסור
 הש"י לי והשיכ ל'ב( )'טטות מספיך נא סחוי איןואם
 מספרי. אמחני לי חמא אשרסי

 המירים יכ.ם רסזים יש כפירוש, כתורה הזההעיקר ניכי לא כ. אה הנפש[ ל"ש"ית מח)"ד]יאיית
 באופו הפסוקים לפרש אפשר שאי כמעט ערעליו,
 ע% המויה עט.ו" אל "נאסף הלשון כמואהר.

 תמית אמי בלעם נם המות אחר הנשסותהתאחרות
 כ"נ(. )בטרבי כמוהו אחריתי ותהי ישרים סותנפשי
 אחר רוחנית כריתה על טירה להנפש "כרתעהשם
 ציירה ארוני נפש והיתה לרור אמרה אביגילהסות.
 יקלענה אייביר נפש ואת אלהיך ה' את החייםבציור
 האלהים אל תשוב והרוה כ"ה(. )'ט"א הקלע כףבתוך
 : רמזים היבה מצינו בתהלים י"ב(. ,קהלת נתנהאשר
 שיבע חיים אורח תוריעני ונו', לשאול נפיטי תעזוב לאכי

 ט"ז )תהלים נצח בימינך נעיסות פניך את.טמחות
 תמונתך בהקיץ איטבעה פניך אחזה בצרק אניייא(,
 כי שאול מיר נפשי יפדה אלהים אך ט'ו( י"ז)שם
 לא ועטך בשמים לי מי ט"ז(, מ"מ )'טם סלהיקחני
 כ"הן, ע"ג )שם לעולם אלהים וחלקי וגו' בארץחפצתי
 שמואל ט'(. קם"ז )'טם החיים בארצות ה' לפניאתהלך
 למה לו ואמר המלך לשאול נתנלה מותו אחריהנביא
 וקבהן ליההטע אמר המלאך כ"הן. )ש"א לעלותהרגזתני
 כהטמרתי את ואם תלך בררכי אם ה' אטר כההגרול
 האלה העוסרים בין מהלכים לר ונתתי וגו'ת'טמור
 ההיא בעת רקשוט בעלטא יהושע היה וכבר ( נ)זכריה
 אייט ה' יראי נרברו אז אסר מלאכי האברבנאל(.)עי'
 לפניו זכרון בספר ויכתב וישסע ה' ויקשב רעהואל

 יהיו כי ישעים ועסותם ונו' שמו ולחושבי ה'ליראי
 לרברי מזסב שהוא נ'(, )מלאכי רנליכם כפות תחתאפר

 כאלה. רבים ועור הנפיט. השארת עלהרמב"ם
 נסייא אתא עקילס תרגום "עלסות4 חז"ל[]ררשות

 והצריק*ם ע"ב(, ע"נ דף מגילה )ירהט' מות בו 'טאיןעולם
 אלהינו אלהים זה כי ואומרים באצבע אותומיאין
 הזה. בעולם ינהגנו הוא עלמות, ינהננו הוא ועיעולם
 ע"ב(. פ"נ יף פ"נ מ"ק )שם הבא בעולם ינהננוהוא
 עצמן לפמוי יכולין ונשמה נוף לרבי אגטונינוסא'ל

 שפירטה שמיום חטאת, נשסה או"י גיף 1 כזר היץ,ש
 אומרת ונשמה כקבר, רוסם כאכן מוטל תריניסטנ*
 באויר פ~יחת הריני ממני שפיישתי שכךום הטאנוף

 וסומא לחינר למה"ד מש5 5ד אכדשו5 א"5כצפור.
 נ,טמה סכיא הקכ"ה אף הסוטא. ע5 חיני הרכיבוט'

 ערבות צ"א:(. )ס)הדרין כאחר אותס ורן כנוףחויקה
 וננד ש5ום וננזי חייס ננזי יצדקת, וכהטסט צףקשכי

 שעתיד ונ'שמות ייוקוח צייק.ם של וגשמתןכרכה,
 ובו'. מתים כו להחיות הקכ"ק שעתיד ומ5לקכראות
 צרורה איוני נפש והיתת דכתיכ צייקים ש5נשטתז
 שמ"ר(. סי' רבייס ספיי י"ב: )חנינח וגו' החי.סבצריר
 ש5א לעי5ם, כאים רוחי ירט 5א נאמר המכו5כרור
 וישוב כתיכ ט'ח.1. )סנהדיין 5נרנה חוזית נ.טמתןתחא
 קא5הים א5 חשוכ וייח ינו, כשהיה הארץ א5העפי
 בטהרח לך שנחנה כמו לי חנה י"ב(. ~קהלת גתנהאשי
 צייקים של נופן '!ל יקכ"ח אף וכו' ב"ו למ5ד טש5וכר
 אימר חידקא ר' :(. קנ"ב ,שבת וגי' שייס .בואאיטי
 חיקד טשוככת שנאמי עליו טזררה היא אים ש5נשמתי
 טתאבלה אים נפשושל י"א.(. )תענית פיך פתחישמור
 כן אין אטי יב אסר קנ"ב.(. ,שבת שבעה כלעליי
 שנאמי שבגוף. נשסות כל שיכלו ער בארור

 .במוח נ"ז; ,ישעיה עשיתי אני ונשמות יעמוףמלפנ. רוח כ.
 הנפ'ט בהשאית האמ.נו לא הצרוקים ה'.(. ע"זס"ב,
 עולם שאין ואמיי הטתים בתח"ת האמיגי שלאכמו
 טן לוסי ברטת ח~תמי תקני וה ובשביל אחריאלא
 כי יאמיי נ"ד.(. ניכוח )משנה העולם ועדהעולם
 כ. שנתת טשמה 1 אלהי : אומי כהטנתי[ נאדםסתער
 ואתה בי נפחתה אחה בי יצרתה אתה ה.א,מהורה
 בי ולהחזירה ממני 5ימלה עתיר ואתה בקרבי,משמרה
 מתים לפניים נשמות הסחזיר בא"י וכי לבוא)עתיד
 :(. ס')ברכות

 חתימת אחרי שנכתבו בספרים ח~צוגים[]בספריט
 בספר במירחט. הנפש השארת אמונת נזכרההתנ"ף
 הגוף כי נאמר המלך, לשלמה הסיוחס שלסה""חכמת
 והיתה אלהית היא הנשמה אולם ועפר ארציהוא

 הגוף יחור כ'(, י"ט )ח' הגוף שנולד קורםבמציאות
 על לסשא הגוף כ- שלמה באתרות איננו הנשמהעם

 הנפש להשארת כ'(. )ו' האלהים אל ולשוב הזההארצי טססגי %צאת הנשמה נמהרת ע"כ מ"ס, )טהנשטה
 י'(. נ. מ"י. )א' ומשפם צףקה שעשו הצייקים רקזובים
 האלהים בהיק ותשכון א'( )ג' השכינה מזיו נהנההנפש
 בספר הנפש השארת נזכית נם י"ז,. י' )טןבשמים
 בבן ר'(. )פ',נ חנוך ובספר ועור( ל"א )פכ"נהיובלים
 בחשממאים כ"א(. כ"ח י', כ"א כ"ז, י"ז י"ב, )י"רסירא
 יוסיפוס ה'(. י"ז ב', מ"ו ה', י"י מ"ו, *' ח'. )ם' י'ספי

 כי האיסיים רעות מביא י"א( פ"ח ס"ב)מלהמות
 באופן נכספות הרקה מן רקה סרוח הנצחיותהניטמות
 כמו שם אסורות ולהיות ארם בני בנופות לכנוספלא
 סהבלי לחפשי יוצאות אשר אחרי אולם הסוהר,בבית
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 יצאו כאלו סאר שטחות הן הטפות במותהטטסיית
 שכים. במרוסי כצפיים ועפות לחרות.סעברית

 "ט התלמור ספר טלבד "שיא"[ חכטי]יעית
 עצמה בפני כבייאה מהנפיט המרברים רביםמדרשים
 חזקיה ר' ויחי: פ' בזהר, הנ'טמות. בעילםינצחית
 נשמתק אינין דכל חזי תא ונו' ע'ניך יאי נלטיפתח,
 הקב"ה קמי ק'ימין כילהו עלמא, ראתביי מיימארהוי
 דנשמתא בשעתא וכדו, וכו'. לעלמא נחתי רלאעד

 דיוקנא בההוא נשמתא ההיא בעלמא לנחתאומינא
 קיימיה על יעבור ולא ראורייתא פקודי דחטור ,ה קבלה ואימי קב"ה, קמי קאים הוא עלסא, נהאי דקיימ'סמיט
 ריוקנא לההוא ואשלים ריוקנא ט ריוקנא וצ'ירוכו'
 עילאה לתקונא דדמ' עלאה נפש בה ואעיל תקיניםככל
 עד רק נוף יש כ- וי"ל סב"ה בי צייר לית כךכ:'ן
 יבריח לעילם, בואה מים הנשמה תתלבש כומאר
 יקים הם אבל בצלמו האדם איברי כל מרוקסיםהזה

 והדעית האמונות בס' נאו, סעריה רב הרקות.בתכלית
 אחר פעל יחדיו והנוף הנפש כ. ~וסר פ"ד( 1')מאמר
 הארם את אלהים ה' יייצי היצ'יה. בתחלת קרםכאיטי
 ב'(, )בראשית חיים נשמת באפיו י'פח הארמה טןעפר

 רוב תמצא אשר וזה אחר. ועונש אחר נמילילשניהם
 הנסול כ, חהטבים קצתם הזה. בשעי נגיכ'ם איםבנ'

 הטף על שהם חשבו וקצתם בלבר לנפש הםוהעוניט
 בנ'מין' והוא בלבר העצמות על סביו והצתםלבדו
 מי כ. והוא בליטק. ידיעהם מעמ כלם אתוהמעה
 וכבר וכו' תחמא כי נפ'ט אימרת הלשון מהםשיסצא
 ונחבר אחר, פעל שהם הכתוב וטצד השכל טצרבארנו
 משל הרק מן עצמם לפמור ונשסה גוף 'כו5'ןלימי. אדם בא אם חז"ל ישאמרו מה הקבלה מצר זהאל

 שימרים שני בו יההשיב פררם לו שהיה למלךלמה"ר,
 יאמר: הרמב"ם לעיל(. ;ע' ס,מא ואחד ח'גראחר
 זו, במובה ויהיה הזה לנועם שיזכה הוא הצייקיםשכר
 המת הוא אל!, לחיים יזכו שלא הוא הר:עיםופרעק
 וזהו כבהמה, ואבד ברשעי נכרת אגא לעילם חישאינו
 ההיא, הנפש תכית הכרת שנאנוי בתורה, הכתונהכרת
 כלומר לעית"ב, תכית בעיה"ז הכרת למרו השמועהמפי

 לחיי ווכה אינה בעוה"ז הגוף מ, שפיהטה הנפששאיתה
 פ"ה(. תשובה )הלכות נכרתה העוה,,ב סן גם אלאעוה"ב

 אותו כי בתחלה התעוררו כבר : כתב רלאון כהשהר'
 היוצא הנהר מכח מתוכו יוצאות שהניטטותהמסום
 מאותו השפע כח מקבל הוא מכהש המקום אותומערן
 בו יש מתוכו הנשפע היטפע אותו ומכח היסוד.,אש

 שהיא כח ממש אוכל כך וכו' אחרת אש לאכוליכולת
 הרכב", חיים(. נ'טמת בס' )הובא ארם בני מרוחנדול
 הנפשות שורפת שהיא שאטרו בניהנום שהאשאומר
 אלא היסודית אש ולא כלל הזה עילם אש כסואינה
 בתכלית הזכות הנפשות שברא וכמו ימ', מאדדקה

 הרקה מ, דקה אש לכרוא ביכילתו יש כוהדקוח
 הגמול(' ,שעי בנפשותם החמאים בו ולכלותלהעניש

 יאמר: פל"ג( ד' )מאמר העקרים בספרו אלבוהר"י
 בחייו האדם היה כאשר הוא, לנפש והעונש הצערענין
 מעשות נפשו ותפרר גשמים ורברים תאות אהררורף
 מבעה, הפך שהוא הנוף מבע כפי ותרגיל הש"ירצין
 הרברים לאותן תכסוף הנוף מ, כשתפרר היאהנה

 כי לה,טינם, כלים לה אק והיא אליהן, ותמהשהרנילה
 הנברלים העליונות בצורות להרבק תחלה מבעהמצד

 בעבורת והרגל ולמור התחלות לה אי, אךמחומר,
 צער מכל יותר מכאיב צער לה יש ובוה וכו'היט"י

 הזה הצער ואי, וכו'. האיט משריפת יותרשבעילם
 האש אין כי האש' בה שישלומ ולא לנפש אלאההיא
 שני אחרי נכהשכת בהיותה אבל רוחני, ברברשילמ
 כ.טתפרר ובהיפך מופלג. בצער תצמער הפכיםצררים
 בדברים וסשכלת חכמה היתה אם מהנוף,הנפש

 תהעננ אמתתם על אלהיים והענינים טהחומרהנבדלים
 מצרף בספרו מקנריאה ישר ר' וכו'. נפלאתענונ

 לם' בהקרמה הסרקרק יוחני מם' מעתיקלחכמה,
 ונפיט הנפסרת הזנה נפש בנוף יש כ' שאמרהנפש,
 אף אוירית או רוחנית והיא ממנה שנברלתמרנשת
 יסורית היתה לא אם כי יסורות מד' מירכבת היאשגם
 הסכימו המקובלים בעלי רוב העונשי שתרגיש אפשראי
 נפסרת שהיא הבהמית נפש נפשות, שתי בארם ישכי

 ף גו ע"ע נצחית. שהיא רוחנית או הכהשכלתונפש
 תחיית יתרה; נשמה גיהנום;ונשמה;

 ם. י ת מה
 הנקרא הגפ,ם השארת ס' מ:דלסון,ביבליוגרפיא:

 סוקרא- הפילוכוף בין הנפש נצחיות על ויכוח בדרךפ;דאן,
 יהוש; 1787י גרלין ה:פש, ס' אל'1 ונלוה והלמידיו,טוס

 1847ן ברעסלוי י"א, עיקר והחקירה האמונה קוטנר,ה;שיל
 פאד- ת"ח, שני בין שיחות ה:פש, דשארת ראבין,שלמה
 זע;ל;. ד;ר אונשטערב,כקיים דער ג;גריף י 1908גורזע
 ,ע"ש1(ל 1,1022,ן( ,0,1(211.8 י 281 ח"ג גייגר, שלבמכ"ע
.1867 " מש אחש00מ ,4 ם 8,אוו ,שנ =(א2ט10

א.
 והששי ליעקב, בלהה ילדה אשר השני הב, :נפתלי

 נפתלי השם ח'(. ל' ,בראשית השבמים וירתגסרר
 אלהים נפתולי אמרה כי בלהה, גברת רהל לונתנה

 כבני נחשבו השפחות בני יע, ,יטם(, וט'נפתלתי
 שנה קל"ג בן ומת תשרי ה' נולד נפתליהאמהות.
 נפתלי י"מ(. כ"ח, היובלים ספר עי' קם"ב, רטז)ילקומ
 בן עוץ ב, אמורם בת טרימית את לאשה לולקח
 נקראה כ'( ,ל"ר היובלים ובם' וישב( הישר ,ם'נחור
 וטני יחצאל את הוליד נפתלי נהרים. מארםרסואו
 כ"ד(. מ"ו ,שם למצרים עמו הביא אשר ושלםויצר

 שלוחה לאילה נפתלי את הכהשיל לבניו יעקבבברכת
 כאיש נפתלי יתואר חז"ל באנדות כ"א(. מ"מ,שם
 בעת וגם חי, יוסף עוד כי ליעקב נפתלי הוריע,שם( ות"י יב"ע תרעם ולדעת שלוחה, אילה ע"ש ברנליוקל

 בני ובין עשו בין מריבה פרצה כאשר יעקבקבורת



 הכהןנפתלי ישראלאוצר4!.

 קצרה בעת נפתלי קפץ הסכפלה מערת אדותיעקב
 עיטו שמכר מכירה שמר יוסף מהיכל והביאלמצרים

 יעקב בני במלחמות י"נ.(. )סוטה ליעקב חלקואת
 ובמהירות בנבורתו נפתלי הצטיין הי'2ר בס' יספרואשר

 )ת"י יעקב מבני החזקים בין נחשב נפתלימרוצתו.
 היה נפתלי שם קנ"נ(. רמז וילקומ ב', מ"זבראשית
 דנלו של הטפה וצבע החושן מאבני אחלמה עלכתוב
 פ"ב(. )במ"ר אילה על'1 ומצויר צלול ליין דומההיה

 במדבר ישראל בני את נד2ה בפקוד נפתלי[]שבם
 וחמשים שלשה נפתלי לממה הנברים מספר היהסיני
 עינן בן אחירע היה הממה וני2יא מאות, וארבעאלף

 בערבות השנית ובפעם ל'(. כ"מ מ"1-מ"נ, א')בטדבר
 מאות וארבע אלף וארבעים המשה מספרם היההמואב
 היה במדבר ישראל בני במסעות ב'-נ'(. כ"1)'טם
 לאהל מצפון דן מחנה דנל תחת איטר עם נפתלימטה
 המזבח בחנוכת כ',ה(. ב' )'טם לאחרונה ונסעוטועד
 )שם קרבנו את להקריב האחרון נפתלי ממה נשיאהיה
 את נפתלי מבני בחר המרנלים משה בשלוח ע"ח(.ז'

 יהושע ע"י האר"ן בחלוקת י"ד(. ",נ )שם ופסי בןנחבי
 ותוצאותיו הירדן היה ונבולם השי2י, נפתלי בני נורלנפל

 א'2ר בני וחלק ממערב, זבולון בני חלק מולמסזרח,
 )יהושע מבצר ערי עשרה תשע נפתלי בחלק ועלהמננב,
 כ~טה כברכת ושמן מוב היה נפתלי בני חלק ל"ב(.י"מ

 וכן כ"נ(, ל"נ )דברים ה' ברכת ומלא רצון יטבענפתלי
 עדן, לחלקו וקורא ח'( פ"י ס"נ )מלחמות יוסיפוםמעיד
 אלא עוד ולא היתה, נפתל' '2ל בחלקו מבריה שלימה
 'טנאמר מה לקי'ם בדרומה, חרם חבל מלאשנמל
 נציב אשר מזה נם פ"א:(. )ב"ק ירשה ודרוםים

 ארץ כי נראה המלך חתן היה שלמה בימינפתלי
 לשני נחלקה נפתלי ארץ מאד. מובה היתהנפתלי
 קדש העיר עם הנליל היה בו אשר נפתלי הרי :הלסים
 טלן כננד שהיתה ז'(, כ' )יהושע מקלמ לעיר'2נועדה
 טוב, ה'ותר החלק גינוסר ובקעת :(, מ' )מכותבבשן
 ,טמטהרת ננוסר בקעת זו שלוחהא "אילה יפרשו חז"לכי
 נפתלי בידו מרף ואמרו )ב"ר(, כאילה פירות'האת
 )ב"ב נינוסר תחום בידו ועלה תחומין של בקלפימרף

 לבני ומנרשיהן ערים שלש נתנו נפתלי מחלקקכ"ב.(.
 מכל ל"ב(. כ"א )יהושע וקרתן דאר חמת קדטנרשון:

 חיל. נבורי היו כי נראה נפחלי בני אדותהכתובים
 חצור מלך יבין מחנה את נצח אשר אבינעם בןברק
 איש אלפים עשרת היה צבאו וכ5 נפתלי, מקדטהיה
 דבורה 1'(. ד' )שופמים זבולון ומבני נפתלימבני
 ה' )שם שדה מרומי על 'טהיו נפתלי בני את'טבחה

 מדק עם במלחמתו נדעון אחרי הלכו נפתלי בניי"ח(.
 למלך ונבחר חברונה דוד בא כאשר כ"נ(. ז' ל"ה, 1')שם
 הטבעה ושלשים שרים אלף מנפתלי עסו היו 'ישראלעל
 במלחסח ל"ה(, י"ב ןדהי"א וחנית בצנה חיל אנשיאלף
 בךהדד שלח ישראל מלך בעשא עם יהודה מלךאסא
 נפת5י ארץ כ5 ע5 5ו אשר החי5ים שרי את ארםמלך

 ארין אניטי כ'(. מ"ו )מ"א אסא את ההטיעובזה
 תנלת ע"י אשור לארץ הנלו אשר הראשונים היונפתלי
 רבה ואיכה כ"נ ח' ישעיה ועי' כ"מ, מ"1 )מ"אפלאסר
 מלך דיסימריום את נצח החשמונאי יהונתןפ"א(.
 ס'נ; י'א חשמונאים )א נפתלי קרש אצלסוריא
 ה'1 נפתלי אניטי 1'(. פ"ה סי"נ קדמוניותיוסיפום
 פ"ה רבה )יטה.,ש במקומם ושלא בצער תורהלומדים
 ומאומנת מאוסנתו אדם ישנה שלא למדו חז"לי"ב(.

 צורי איש ואביו נפתלי מממה שנאמר ממהאבותיו
 שבמים. זב15ן; ע"ע מ"ז:(.)ערכין

 ז-ןמ.

 נולד ומקובל, יב )כ"ץ(: הכהןבפתלי
 בקהטמא ומת 1649 בשנת אוקריינא בפלךבאוסמרהא

 ר'נפתלי אביו אבי )1719(. תע"מ שנת אלול כ"דעש"ק
 בסדינת ואח"כ ופינסק בלובלין אב"ד היה צדקכהן

 היה יצחק ר' אביו ת"מ(. שנת תשרי ה' ,מתמעהרין
 חכמים סמיכת )עי' בפראנ ורריטן סמעפין בעיררב

 מפרע- יהושע ר' אצל למד האחרון נפתלי ר' :(.קל"ח
 היילפרין מרדכי ב'ר ליזר אלעזר לר' חבר והיהמיסלא
 במעזרימש רב אח"כ והיה חריף, ר"א בשםהנודע

 נשבה נפתלי ר' בפיורדא ואח"כ לאוסמרהאהססוכה
 בידו עלה אך בארץ, פרעות אז שעשו המרמריםע"י

 שמעלקא שמואל ר' בת את ויקח לעירו, וליטובלברוח
 שבנה הטדרש בית לראיט ויהי לאשה, אוסטרהאאב"ד
 ר"נ ירש שמואל ר' מות אחרי ישראל". "נאון חותנולו
 לרב נתמנה שנה כ"ט כבן בהיותו הרבנות, כםאת
 הסכמתו שם כתב תמ"מ ב.שנת והנליל. פתנאבעיר
 לרב נתקבל )1704( תם"ד ביטנת פענח, צפנת ספרעל

 בשנה )1711(. תע"א שנת עד 'טם וישב פפד"מבעיר
 בכ"ד כי ומצוקה, צרה עת וליהודים לו היתההזאת
 בראשונה איט יצאה 1711( יאנואר )14 תע"אמבת
 בתים מאות כמה שעות כ"ב בערך ותאכל הרבמבית
 .הקברות. בבית אחת כ"א נותרה ולא היהודיםברחוב
 ול"1 רייכסמאלער אלף מאה בערך רבים ספריםנם

 בבית הרטמ הרב נשרפו. יהודים וארבעה תורותספרי
 למען בכוונה בביתו אש שהצית חשדוהו כיהאסורים
 אחרי השבעות. ע,י האש לכבות בכחו כי לעםהראות
 ויתטרר לברעסלוי, ומשם לפראנ הלך לחפשיצאתו
 נחמיה את אז החרימו ושניהם )714נ(, צבי החכםאתו
 הקד'טים קדט ובית לאלהים עוז ספרו אדות על ן, 1 יח

 יקב6 כי חפץ רץ צבי. שבתי ע"ד בהםשהלך
 מתננחם, לו מצא אך לאב"ד יטמת פחנא קהלאותו
 אוטסמ אז התטרר ושם ליסא( )אצל ריץען לעיררלך
 כסא על לההטיבו לו ויתחנן 5פניו ויבא פולין,מלך

 מלא ולא לווארשא שב המלך אך בפוזנא,הרבנות
 שנתרפא ואחר ליסא לעיר ויביאוהו הרב ויחלהבקיטתו.

 ניסן עד ויתעכב לאוסמרהא הלך ומשם לברעסלוי,שב
 ה' לפני "להתהלך לא"י לעלות בדעתו ויהיתע"ח,
 מים שר,ת בסוף הנדפם מכתבו )עי' החיימעבארצות
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 וימת נחלה לקושמא בבואו אולם תרי"ז(, זיטומירחיים
 הנדפסה צואתו ע"פ אורמא-קייום. מות בהצר ויקברשם.

 תואר שום מצבתו על נחרת לא ההכנה שערבספרו
 מצבתו נוסח )עי' הכהן יצחק ר' בן מוהר"ר... הרב אכ

 לו ויתן צבי החכם עם התקשר ר"נ או(. ה"בבהנרן
 באוננריש- רב שהיה מרדכ.. יעקב ר' בנו בת רהלאת

 ר"נ תע"ו(. )שנת לאשה עסדין יעקב ר' לבנובראד,
 מהאבות רחל" עם ,לעקב שהוא הוה הקשר עלהמליץ

והאמהות.
 שני ה', ברכת א'( חבר: הכהן ר"נ]:פריו[

 משנה מם' כל סיום חכמים סמיכת כולל א'חלקים'
 קדמטה ח"ב בפלפול, שלאחריה טם' לתחלתונטרא
 תסיד- )פפד"מ ברכות מם' על גמ"ת חדרטיםוברכה,
 סררזרעים,כ"י(. על חדושים הזרע, משך ח"נתם"ו(,

 בנומריקק בראשית מלת על דרשות ישרים' פיב'(
 )אמשמרדם רחל, בית תפלת נ'( תם"ב(. )שםוכו'

 לעצור תפלה קדישא; לחברה תפלות חבר נם1741(.
 ר' שנדב הורה לספר שיר )1713(; בפראנהמגפה
 בדרך צואה חיון; נחמיה ננד אגרת אוסמרליץ;ברוך
 שמונה בת תפלה חבר הוא 1729(. )ברל.ןמוסר

 )איוב לתיטן כנפ.ו יפרהש כנשר( אבר )יחליף נץיאבר
 "בן תימן רוח ש5 שר נקרא חז"ל ובדברי כ'ו(.ל"מ
 5"א.(. )נימיןנץ"

 רקש.
 שמש : השמשות ביך ע' : החמהבץ

 פקירים ע, :נציב
 מינרוניא במחת בבב5, נדולה עיר : ,"ש18א(~עיכיז
 וכלנה אכד טרחית. צפונית מסופוממיא4טדינת
 וכנה חרן נציבין. אכד ירהשלמי תרנם י'( י')בראשית

 ישוב וחדייב. ונציבין חרן תרנומו כ"נ( כ"ז )יחזקאלועדן
 בומו השני הבית בימי עוד בנציבין היה יהודיםשל

 בירהש5ם. הבית 5בדק שקליהם שולחים והיוהורדום.
 היה ושם בתירא בן יהודה ר' של משכנו היהבנציבין
 ה5ד תרדוף, צדק צדק דרשו כי עד הספואר, דינובית
 לנציבין בתירא בן יהודה ר' אחר יפה, בי"דאחר

 ובא בא"י בתיר בעיד נו5ד ריב"ב לוב:(.)סנהדרין
 בערב אצלו ונתארח נלותא, הריש לבקשתלנציבין
 פ"נ(. רבה )איכה מאכל מיני שמונים שם ואכליוה"כ
 רא ובאשר ירהט(ם ,1ם תמידיח התקשרות לווהיה

 :כזה ממח מסרב! אוכל היה כי לפניו והחפאר אחד נכרי ' ואחוד, פנים אופנים בשמונה, לצרפן אפיטר איטרמלים
 יגוני להפר עוני לכפר רצוני לטלא לקוניאחלה
 להפר יגוני לכפר עוני לטלא רצוגי אחלהלקוגי
 עוני לכפר יגוני להפר לקוני אהלה רצוגילמלא
 לכפר עוני להפר יגוני אחלה רקוני למלארצו:י
 רצוני לטלא לקוני אחלה יגוגי להפר עוגילכפר
 לטלא רצוגי אחלה לקוני להפר יגוני לכפרעוני
 לקוני אחלה רצוני למלא עוגי לכפר יגונילהפר
 אחלה לקוגי למלא רצוני לכפר עוגי להפריגוני

 429י ליטעראטורגעשיכטע צונץ 100. ח'א הגרן282. העבודה עמודי 14. הגדולים שם :ביבליונרפיא
 פראנקפורטער האראוויץ, 282. צד יובעלשריפטגר;.ן

 ,ת18ט802[1 .12 21 מש .(ג1צ -272 י 60 ח"בראבביג:ן
286.

מא"ה

 71~118ן: באננ5ית האביכם, ,באשכנזית מירף עיף :בץ
 הלשק רשימות דורשי מ"ז( י"א )ויקרא למינהוהנץ

 שהעוף מפני נצח, המלה מקור נץ בשם מצאוהעברית
 מקור יטיו; אריכות עקב הנצתות על במצרים רטזהזה

 כן כי האויב, על והתנבר נצחון בהוראאע נצחהשרש
 והנשנב הנעלה על הנץ רמז בסצרים החרמוטיםבכתב
 )ישעיה דם בהוראת נצח הטלה טקור השמש;ועל

 השם סקור דם; יעלע רק מים ישתה לא הנץ כיס"נ(,
 כנפי ע"ד הרות סיסן היה כ:פיו בפרשו הנץ כינוצה,
 שם. דרך לו שבותר צפונית רוח על ביחוד והורהרות,
 לנכח במרום וימריא נוצתו יחליף הוטיר בתוראולם
 נוצתו להשיי לו יק5 אשר חם רוח ימוח שם.טםדדום
 התףיוחף ראייר הבתור רצוו חהו נטוריו. כנשרולחדש

 פסת מקרבן אוכל י,י1, כי /פנ'ו גסתו וויו תווונע,
 כתיב ואמר יהודי(, שהוא אותם דימה ,כיבירהשלם

 קאכילנא הא ואנא י"ב( )'טמות בו יאכל לא נכר בןכל
 טאליה? לך ספו קא מי ריב"ב א"ל דשופרי.משופרי
 מאליה. לי ספו להו איטא להתם סלקת לא.-ניא"ל
 לנבוה אליה א"ל לי. ספו מאליה להו אמר סליקכי

 מאי אטרו ריב"ב. א"ל הכי? לך אטרסלקא-טאן
 הוא דארמאה ואשכחוהו בתריה בדקו דקטן!האי

 בנציבק דאת ! ריב"ב לך שלם לריב"ב לי שלחוהמליה.
 בר"א טעשה :(. נ' ,פסחים בירהטלם פרוסהוסצודתך

 לריב"ב לנציבין הולכין .טהיו הסנדלר יוחנן ור' שמועבן
 וחזרו א"י את וזכרו לציידן והניעו תורה היטנוללמוד
 שלח בנ בנ בן יוחנן ר' יכרית(. כי ע"פ דברים)ספרי
 כתובות ,תוספתא תרוטה בדיני שאלה לנציבין5ריב"ב
 .רד טרתא בר יצחק ד'(. פ"ה 'טם ירוש'פ"ה,
 ע"ז )ירי2' ודורש יושב הדרומי שמלאי ומצאלנציבין
 א"ר ל"ו.( )ע"ז בנציב.ן דרש שטלאי ר' כי ח'(.פ"ב
 אחד זקן שאלתי ושם וכו' לנציבין יטהלכתי מעשהיוסי
 לו והשיב בסנדל' או בטנעל ריב"ב חלץ היהבסה
 סנדלים היו לא ששם וכו' במקוטנו סנדל יש וכירבי!

 לו השיב שהזקן נאמר ובבבלי א'(, פי"ב יבטות)יררט'
 מר.'נוס מלכות בימי ק"ב.1. )יבמות במנעל חולציןוכי
 לוקיום הצבא השר רומי, בידי מסופוממיא ערינפלו
 וכל תושביהן כל ויהרוג ואידיסא נציבין את כבשקימום

 והרס האלה הערים את ויחריב שם הנטצאיםהיהודים
 כוסרואיס ע"י מחדש נבנתה נציבין עירחומותיהן.
 ונתישבו מסופוממיא, ת א הערביים שכבשו בעתנהשירואן
 וב בא ויכוטב 2ון ו ווו" ו. נפח כנטוש סעדיה דב בימי יהוושם. ונם המחמדים, תכמיבנציבין

 ו,מב'נ,"
 ג5ותא ריש בתור אחד יהודי נמטם למטו1 ריו נאק
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יהודים כאלף שם סצא ממודיליא בנימק ר,בבבל.
פתחיה ר' 51(. ,ח"א טים בנחלי ניולה שהעירואומר
 שיסד אחד כנסיות, בתי שלשה שם מצאבסבובו
 אבן "ש מהם באחד הסופר, עזרא שבנה ףשניםריב"ב
 בנציבין הוירבן. אחר ייהשלם מהיכל שחלצואדומה
 דיב"ב. קברנמצא

 מ.ב.
 עם ותלכמדיו הטלוחיו הנוצרי ישו דת :נצרות
 לעת. מעת הנוצרית הכנסיה אבות ע"י שנעשוהשנוים
 זכרם נו חשצ נצריא. או נוצרים קרוים הנצרותמחזיקי
 הצינזורים. ע"י הנוסחא נשחתה במקומותשלאבתלמוד

 י"ז:(, )חענית הנוצרים מפני מתענין אין בראשוןכמו
 מתענין כי יאטרו שלא וחוששין שלהם יו"מ שהואמפני
 היו לא המחעדות בזכק חכמים אמרו אבל להכעיסםבו

 ה'(. יפי"ז טופרים )טם' ובו' הנכרים לאיבתחוששין
 ישו.ע"ע

 הנצרות עקרי לדעת אנו צריכים הגצרות[];קרי
 כי כלל, בררך ונאמר ישראל. טדת למקורםביחוסם
 לדעות ההבה רומוה היו הראשונים הנהנריםדעות

 שנתיסדה סעה אך ישראל, טמקור שבאוהאיסיים,
 דעות ע"י הנצרות עקרי נשתנו )ע0זטעס(,הכנסיה
 הכניסו החחדונים הטצרים כי החוץ. מן בהשנתערבו

 סב'בותיהם. אהשר והנוים טהיונים רעות איזה2ה
 כי אבענתם, לפי הוא, הנצרות של הראשוןהעיקר
 אליו אשר האלהי המשיח היה הדת מיסד הנתנרי.ישו

 עון על לכפרה היה מותו וכי ישראל, נביאיהתנבאו
 בבחו "2ו בי הוא השני ועיקר נחש. של בעמיוהשלם,
 כי אף כהטה, דת את ותקן רבים שנוים עשההאיתי
 כי היהרות. בסים על נוסדה שהנצרות הםמודים
 וספרי שנתישנה, העתיקה הברית ע"פ ובתבוכה"ק
 ת רי ב )ע',ע החדשה הברית ע"פ נכתבו גליןהאון

 נומה הדעת כ" ישו, בערך אמרנו כברחדשה(.
 ידעוהו שלא והראיה כמוהו. מיוחר איש היהשלא
 מה כי הזכירו, לא יוסיפום וגם בזמנו, המשנההבמי
 הוספת הוא נ'( פ"נ סי"ח )קרמוניות ארוחושנמצא
 במציאות, היה ישו כי ננוח אם ונם המזייף.המעתיק

 וכהטיחי המינין המון בין מובלע היה בי לב אליו .2מ1לא
 שקר(. משיחי מין; )ע"ע אז שהיו רביםשקר

 בעת למכביר היו זרות הניות ע"פ חיצוניםוספרים
 אחרי ישו תלמירי שהטציאו ההד"טה הברית כעיןההיא
 של הראשון המעורר שהיה הממבל יוחנן ולולאמותו.

 ראות מבלי כנפל הנצרות היתה כי ספק איןהנצרות
 אשר האיסיים מחסידי אחר היה יוחנן השטש.אור

 הכהשוח לקראת וחכה צער חיי וחי בתעניות גופוהסתנף
 את מקרש והיה הרומיים. עול צוארם מעל לפרוקכרי
 שנרפא נעמן שע'טה כדרך הירדן בטי ומובלעצמו

 סזהיר יוחנן והיה החמא. סמל היא והצרעתמצדעתו,
 כררך לבוא, הקרובה הנאולה על ומבשר התשובהעל

 שבתי יסי ער אח"כ ונם בזטנו הזיה בעלי במהישעשו

 לבני שנתנלה הנביא אליהו שהוא חשב יוחנןצבי.
 עליו והשליך לאל"טע חשבו ישו את ובראותוארם,
 נלרה זה יוחנן ברכי ועל בבריתו, להביאואדרתו
 מאותו שלנו המררשים מספרי נדררס אםהנצרות.
 הדור שאיפת את בעין עין נראה לו קרוב אוהזכק
 נקח שיבא. יום בכל עליו מחכים שהיו להכהשיחההוא
 נילי הפסוק על המיוסד פל"ר רבתי הפסיקתאלמשל
 צדיק לך יבא מלכך הנה יעקב בת הריעי ציון בתמאד
 היא זו מ'(. מ' )זכריה חמור על ורוכב עני הואונמטע

 ונו' זרעם בעים ונודע ישעיה, ע"י ברוה"קשנאמרה
 ? זה למקרא ישעיה אמרו מי כננר מ'(. ס"א)"טעיה

 ליתן עתיד שהקב"ה ציון אבילי כננד אלא אמרולא
 ורעם בנוים ונודע שנאמר אויביהם, על נ"צוחםלהם
 וצהרים' ובקר ערב הישועה את שחמרו אבלים אלווכו'.
 וסלעיגין אותם שמבזין לישראל נדולה צרהוהיתה
 האחרת שנה של נזירות אותן שרואים כיקעליהם.
 מפסיקות, ואין זו אחר זו באות והן בהם ננלהשהכמשיח

 שמא כזאה. היתה לא מימינו ואימרים טביניןמיד
 וחרש חדש בכל רעות מתחילים וא"כ וכו'. מניעכמשיח

 המשיח מלך זה בודאי ואומרים מבינין ואח"כוכופלים,
 שמו נקרא ולכוח כהטיח, זה חמור על ורוכב עניוכו..
 ושחקו האסורים בבית השנים אותם כל שנתענהעני
 )תהלים בשת אלב"2 ואויביו וכו'. ישראל פושעיעליו
 וכל עליו נזרו, יציץ ועליו עליו, החולקים אלו י"חןקל"ב

 הנביא כי הרעיון על מיוסד וחוא סוף(. )שם לוהדומים
 ישראל עם כן וכמו אחרים, עון עליו סובל הצדיקאו

 י'2עיה בספר צפון הזה והרעיון האומות. שאר עוןסובל
 וטכאובינו נשא הוא חלינו אכן ונ"נ. נ"ב, ט"מ'בפרקים
 טוסר מעונותינו מדוכא מפשעינו מחולל והוא ונויסבלם

 ובמצב ר'-ו.(. )נ"נ לנו נרפא ובחבורתו עליושלומינו
 בערב יום בכל עליו מחכים והיו כדטיח, דרהט שהיהכזה
 הסשיח שהוא לומר איש לכל היה נקל ובצהרים'בבקר
 בו ראו אם ובפרמ עליו, לחקור כ"כ מדקףקים היוולא

 המתייטרים טן הוא ומי ורדיפות עוני שלסימנים
 בזמן מהרומיים .נררף היה לא לישראל כמשיחלהיות
 הולים לרפות טהאסיים כאחר ישו היה נם 1ההוא

 דבוקים ומוציא הרע, עין ננר סנולות עושהבתפלה,
 הפו-ויטים בו האמינו לא ואם אניטים, מגוף רעותורוחות
 והתחבר רבר לכל המאמין ההמון אצל לו הלךהחכמים
 הפרושים. נפש 'טנואי והמוכסין )8ט61108טע( הארץלעמי
 חסיר לאי.ט תואר רק מתחלה היה בן-אלהים שלהרעיון
 שהאמינו ער תלמיריו בפי אח"כ נתנשם אך שמים,וירא
 ובאמת האב. ככח הבן כח יפה וכי לה' שותף נעשהכי
 כי ותלמיריו, ישו של בתורתו חד'ט רבר נמצאלא

 ירועים שהיו "טראל חכמי מאמרי על נוסרורבריהם
 דוטה ו'( וסתי י"א ,לוקום הארק" "תפלת העם.בקרב
 לוקום ה'-ז'; )מתי ההר על הררוש "קףיש".לתפלת

 המחכים לתלמודיו ואזהרות מוסר דברי הם י"א(ו',
 ואמר באה. שכבר לנאולה ולא לבוא, עתידהלנאולה
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 יום יודעים אינכם כי משמרתכם על התיצבו לכן :להם
 בעל ירע אם כי לב על שימו זאת רק אדוניכם,בוא
 על עומד היה הננב יבוא בה האשמורה אתהבית

 ס"ב- כ"ד ,טתי ביתו את לחתור נתן ולאכדטמרתו
 יודעים אינכם כי כך2סרתכם על עסדו כן עלמ.'נ(.
 סאסד ע'ד והוא י"ג( כ'ה )יטם היטעה ואת היוםאת
 נם צ,'ז(. )סנהדרין הדעת בהיסח יבוא טיטיח כיחז"ל
 תחשבו אל ואומר: עת. בכל 'טלום יטלום קוראאינו
 שלום להביא באהי לא בארץ, 'טלום להביא באתיכי
 אשר וסי לתלמידיו: ואסר ל"ד(, י' )סתי חרב אםכי
 )לוקוס חרב לו ויקנה בנדו את נם ימכוד ידו תיטינלא
 טרים על באסרו אחיו יטמעון עליו נ.בא וכבר ל"ון.כ"ב
 ולתקומתם בהטראל רבים לטפלת נצב הזה הילדאסו
 להפרושים התננד י.2ו ל'ד( ב'  ויטם מדניםולאות
 הכיטדים, הפרו'טים נם להם יטהתנגדו כסוהחנפים
 ואסרו כ'.ן, ,סוטה פרויטיןע "טכת ביטם אותםויתארו
 פרוש נקפי, טרוש שכסי, פרויט הם: פרושיןשבעה
 פדוש ואע'טנה, חובתי מה פרויט טדוכיא, פרו.2קיזאי,
 ברכות ירוש' כ"ב: )שם וכו' נכייתא סה פרושטחזי,
 ישו ם(. פרויטי )ע-ע לננאי וכולן ע"ב( י'ד דףפ"מ

 התננדו וכן 'טני בבית יטהיו הכהנים ע"י לקרבנותהתננד
 ראוים היו לא האלו י2הכהנים טפני הפרוי2יםלהם

 לא בעצסו ישו הצדוקים. טכת היו ורובםלעבודתם
 באתי כי ההשבו אל באמדו: טשה תורת לבמלרצה
 להקים כ"א באתי להפד לא הנביאים. או התורהלהפר
 אל לה,2תוות לעולם בדעתו היה לא נם י"זן. ה')מתי
 ונקדא האלהים, הוא אהד אם כי טוב אין ואמדה',
 ודק י',ז(, י"מ ,סתי דבי או "מורהע התואר בשםרק

 דברי את ב,טסו ובטלו לאלוה עשאוהו אחריוהבאים
 נבואת על נוסדה ישו אם של ההריון הנדתהתודה.
 י"ד( ז' )ישעיה בן ויולדת הדה העלסה הנההנביא
 בית ואתה הנבואה לקיים כדי לחם בבית שנולדואסרו
 יצא לי ססך יהודה באלפי להיות צעיד אפרתהלחם
 נולד ובאסת א'( ה' ,מיכה ונו' בישראל מושללהיות
 )מאנאמס- בנליל לחם בית שהיא ואפשרבנצרת,
 סרים את עשו הזה ובדדך 481י. כ"מ חלקשריפם
 מנילה פ"ב, ב"ד )עי' ורות רהב לתטר דוסה ישואם
 המור על לידהטלם ויבא י':(. הוריות כ'נ: נזידי"ד:
 מ'ן, מ' )זכריה החמור על ורוכב עני הפסוקלקיים
 וקראו אותו וקלסו לקראתו יצאו העם כי עליוואסרו
 לה. הודו ע"פ בסדרש שאסרו ע"ד "הויסענא".לפניו
 אנא סבפנים אוסרים ירושלם אנשי כי כל"ה, מובכי
 ה' אנא סבהוץ אומדים יהודה ואנשי נא, הויטיעהה'

 ע"י נדון יי:ו כ"ו(. קי"ח תהלים )סדרש נאהצליחה
 סשפם לפי הצלב על תלייה ונתחייב רומי נציבפנמיום
 כהשיח הוא כי העם את והתעה התפאד אשר עלדוסי,
 כ"ו )סתי ישדאל סלך יטהוא או לנואלם, ורוצהישראל

 ההנדות וכל ע'(. כ"ב לוקום נ"ח, י"ד סדקוםס"נ-ם"ה,
 הספודש שם בנקבו הנדוף דבר על סנהדדין ע"י נדקכי

 סיתת כי אח"כ. היהודים בידי בדויה הסצאההיא
 הסיתה הסלכות. סיתת רק בי"ד, סיתת היתה לאהצלב

 כסו בתלטוד, הבות פעסים נזכדת הזאתהאכזריות
 אין ג'(, פם-ז )יבסות הצלוב על וצלוב מגיידראוהו
 ':ותת ע:דמו צלוב ק"כ:(, ,נסדא הצלוב עלסעידין

 י'ן. פ"ו )שבת הצלוב סן מססד פ"ד(, אהלות,תוספתא
 שאוסר בסה רומי בסלכות סורד שהוא יודע היהישו
 לתלטידיו, אסר ולכן בצליבה, ?נ'2ו כי וידע כהטיח הואכי
 את וישא סננד נפשו את ישליך אחרי ללכת החפץמי

 העידו שנקבר ואחר כ"די. מ"ז )מתי אחדי וילךצלבו
 כד. והכל השלישי. ביום לתחייה קם כי נשיםאיזה
 יקימנו היטלישי ביום מיוסיים יחיינו הפסוק,לקיים
 אחרים, נסים סעשה מלבד ו'(. )הושע לפניוונחיה
 פני על שהלך בחזרים, וטכניסם רוחות טנר2שהיה
 עור שקרן ההר על השתנותו כ"הן, י"ד )סתיהסים
 )י2ם ואליהו ס'טה היו ועסו כאור הזהירו ולבושיופניו
 ארבעים שם ויחי במדבר ויניחהו הרוח נשאו כי א'(.י"ז
 חיוה ר"ל וכנראה י"ב( א' )סרקוס השדה חית עםיום

 וכהנה. כהנה ועודהקו"ט,
 את חשבו הראשונים הנרצרים ה:וצרית[]הכנם.ה

 הבישופים ירושלם. היה ומרכזם נמורים. כיהודיםעצמם
 ערלתם, בשי את מלו במספר עיטר הסשההראשונים
 הרבנים עם מתוכחים והיו אלילים, עובדי להנויםוהתננדו
 הצדוקים עם הפדויטים שהתוכהו כמו הדת לעמריבנונע
 אך גסודים' ליהודים עצמם את חשבו הם נםאשד
 הסכונה סתרשיש יטאול תלמידו ע.'י בא הנדולהשנוי
 הכנסיה או הנצדות של האמתי הסיסד שהיהפאול

 היונים רעיונות בנצרות הביא הוא )אסזטא0(.הנוצדית
 לבן ישו את עשה הוא אלילים, עובדי הנויםוהניוני
 כמו )ננוסטיקים(, היודעים דעות ע"פ נשסיאלהים
 העולם בבריאת הי2תתף לדעתו אשד פילון, שלהלונוס
 עצמו לאל ואה"כ למקום, האדם בין אסצעיונעשה

 בין הדת חונ את להרחיב חפץ פאול סמנו. חלקאו
 יונית בחכמת אחז ולכן היונים בין ובפרמהנוים

 היהודים אותו למדו אשר י2להוהמיתולוניא
 הסעשיות, סצות את בטל ובעבורםהאלכסנדדיים.

 כי אסד ובפידוש נח. בני סצות שבע לקיים צווםדק
 ,אל הסילה במל ולכן משה תורת לקיים צד'ךהנמול

 על הנצרות את העמיד ולאחדונה נ'(. ה'הנלמיים
 ככתוב באמונה נחיה למען בישו. להאסין אחדעיקד.

 חשב פאול י"ז(. א' הדוסיים )אל יחיה באסונתווצדיק
 אלהים סכלות כי ואטד מהחכמה, למעלה האטונהאת

 בעצסו וישו כ"ח(, א' קודנתים )א' אדם טחכמתמוכה
 נם כ"נן, מ' )סרקום יעשה דבד כל למאסיןאטר:
 ?ז111810 01 116 דדייפעד ,עי' השכל וננד הטבעננד

 אסנם 1(111~00( מ66,י61מ 8סת6פ8 6~8מ611110ע
 להיות להם נדסה והרוסיים להיונים הנרצריםהתחברות
 החד,טה תורתם להם שלסדו בעת כי בעסם,בונדים
 כוכבא, בר סרידת בזסן ובפדמ היהודים. עלהלשינו
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 מאד טבהיל באופן ביניהם הדת שנאת נברה כיעד
 מבדיל לנבול היה כי עד לעת. מעת התרחבוהפרץ
 ביונים הנהנרים נתערבו לבסוף הדתות. שתיבין

 דום. א הוא לעשו היהודים בעיני שנהשבווברוטיים
 השלמת, הדת הנצרות נעשה קונסמנטין הקיסרבימי
 אשר היהורים את לשנוא פאול מעשה בצעוהוא
 בה שהתנהנ היהדות את ולשמום סהם, אחד היהישו
 להפריד 325 בשנת החלימה בניס והטועצה יטיו.כל
 ומינכר. נמור פירוד הנצרות לכנסת היהדות כנסתבין

 נזכרת השילהש דבר על הדעה הש'לוש[]ר;יון
 תלמירים העמידו לתלסידיו שאמר מותו אחרלרא,טונה

 כ"ח )טתי דסוךטא" ורוחא וברא אבא "בשם הנויםנין
 מזה, פאול ירע לא כנראה אך הסורית(. העתקהיימ.

 ,א' אלהינו" וברוח אדונינו המיטיח "ב,טםבאמרו
 הטשיח ישו "בשם אמר פמרוס וגם י"א( ה'קורנתים
 תש.נו" הקדש רוח טתנת ואת חמאתיכםלסליחת
 אלהות אינו שרוה"ק משטע ל"ח( ב' ה.טליחים)מפעלות

 ישו קורא אחד במקום כי הוא ולפלא עצטו.בפני
 ראשית שהיא ואומר אחד" ה' אלהינו ה. ייטראל"שמע
 טשממ אחר ובמקום כ"מ( י"ב ,טרקוס המצוותכל

 ישו את עשה פאול ורק ל"ז(. כ"ב )טתי הזההפסוק
 פאול על הקדמונים הנוצרים ע"ז צוחו וכבר י"ג(.ב. טימוס נ'; י"ב ו', ח' קורנתים )אי ממש לאלוהדומה
 ה' אחדות ובמל אלוה במעלת ישו אתשקד,ט
 כי ספק ואין 8מטמ8מ!018(. 81188מ!60 .1ץ%)16

 של המיתולוניא עם להתאים השילוש ברעיוןהתאמצו
 )עי' בתולה בסמל הקדש דוח את המתאריםהעטים
 פירשפרעכער" אונד זאהן "פאטער בספרוציממערן
 קונסמ קאפמישע די : זיננבילדליכעס עבערס' ;1896
 הקמולקום אמונת אח"כ נתהוה ומ?ה 10(. צר1892.
 יותר עוד נתרחקו השיתוף באמונת :שו. אםבמרים
 רא,טי לעיסר ה' אחדות עשו אשר מהיהודיםהנוצרים
 מרכז בקסרין שהיה אבהו ר' ת(. 1 ד ח א )ע"עביהדות
 אני אל אדם לך יאמר אם ע"ז: אמר בא"יהנצרות
 דמי נבוכדנצר א'(. פ"ב תענית ,ירוש' ובו' הואמכזב
 וסמרי מלאך ירר שעה באותה ראובן אמר אלהין,לבר

 אית ובר מיליך תקין א"ל פיו, על רשיעאלההוא
 די ננו ועבד מישך יטדרך רי אלההון בריך ואטדחזר ליה~

 ושיזיב מלאכיה שלח די אלא כאן לית בריהשלח,
 פ"ו(. סוף שבת ,שם עלוהי התרחיצו דילעברוהי
 נרדפים היו )8ט15ץ115מ11( באחדות שהאמינוהנהנרים

 לנומים אותם חשבו כי יוסמיניא, ע"י צואריהםעל
 בארצות הנהנרים נהפכו רמולה הרדיפות וטפניליהדות,
 מיסדי השם. ובאחדות מחמד בדת לסאמיניםהקדם
 דומה שהיא מרים האם עבודת נם הכניסוהנצרות
 פרינ תמוז, אסתהר, הורוס, ובנה איסיסלעבודת
 ננד שהוא הנוים כמו תמונה וכל פסל וע'טוובאלדר,

 ובכל והרנ. והשה הצלב מן איסונין וכמה ישראל.דת
 נספחו אשר הנוים חשק למלאות די היה לאאלה

 ל1 היה אחד וכל בעצמו, מ"טו פסל עיסו כי ערלהם,
 האלה הנהנרים את הפוסקים חשבו ולכן בחיקו.יראתו
 בדרך הלכו נם קט"א(. סי' יו"ד ,ש"ע אליליםלעוברי
 כמו שחורים מלבושים כהניהם את להלבישהגוים
 ואסרו שחור( טלשון כטרים נקראו )ולכן הנויםכטרי
 'טהוא לעבודתם, פררטים להיות רק אשה ליקחלהם
 לייטא צריך היה הגרול הכהן נם כי י'טראל, רתננד

 ונברלו ביתו. ובעד בעדו מתפלל והיה לאיטה לובתולה
 ביום הראיטון ליום שדחו ה'טבת ביום מזה זהנ"כ

 ,טלא פסחם יום וקבעו מקברו. י'טו קם כישאומרים
 ביו"ט נשתנו ובפרמ ישראל. של הפסח בחניחול

 יצאו. י.סראל מטקור כי עוד נ"כר לא כי עדהאחריס.
 הראוונים הנצרות ראיטי הנוצר,ת[ הכ:ס'ה]אבות

 עוד הנצרות שה'תה בזמן היו הכנסיה אבותשנקראו
 ,טהורו כפי היונית לחכמת נטו אך ליהדות,קרובה
 בספרים יוסיפוס, בספרי ולמדו יחביריו. פילטאותה

 ממקור שאבו הם יטנם הסיביליא, וספריחיצונים
 ברא'טונה התנגדו הנצרות אבות ומכה"ק.היהדות
 עמהם ובהתוכחם אליליהם, ועבודת הנויםלתורת

 ספרות ובפרמ ישראל, ספרות של ניטק בכליהשתמשו
 ללמוד היהודים חכמי עם נתחברו זה ולצורךהמדרשים.

 האבות ראש ופירהטיהם. התורה דרשותמהם
 ףתה ואמו 185 בשנת באלכסנדחא נלד סא1ריננ
 התלמוה חכמי עם התוכח בקיסרע ובהעתוישראלית.
 ץ1818ש15ח היהודי ממורו אנדות פעמים כמהומזכיר
 מזכיר נם 8ט58זש118. 8ם( 118ק01מ1זע .1 ,3 .ד1)26
 )מאנאמסיטריפם 1108ט3 שקורא הנשיא בן הללאת
 א י ע ש ו ה ר' את מכיר והיה 433(. צד 30 חלק1881
 הכנסיה ימי דברי שכתב איזיביוס ,ע'ע(.רבה
 בשם משתמיט הוא כי אף קיסרין. מחכמי נ"כלמד

 לחרפה. אצלו היא והמילה בזיוי, של לכנוי"יהודי"
 "נמול" או "יהודי" בשם 8ט0611ץ15נ מתננרו אתומננה
 "טעיא בשם יהודי איש את הסורי אפרים שמננהכמו

 היה ימוס רונ הי 5ץ6ע0(. 1505זו8 11 ,469נזירא".
 וטומרים מיהודים ולמד הכנסיה אבות בי.המלוטד

 בכלל יהודים דעות וסזכיר להושע(, הקדמתו)עי'
 יהודים אליו נלוו נם מ!165טף(.)1מטץ560ץ1186

 פירש מלוד אחד יהודי ירהי"א(. )הקדמתובמסעותיו
 יונית בלשוי בספר והעתיקו רומית בלשון איוב ספרלו

 יליר הנינא בר היה השני טלמדו לאיובו.,הקרמתו
 תלמוד בית ,עי' חנינא בר חמא ר' ואיננומבריא,

 למוד אסרו התלמוד חכמי כי ויע. 3(. הערה 131ח"א
 בר לבית לבוא הירונימוס הוכרח ,ע"ע( לנויהתורה
 181018קא( ,84 56 1מט1א50ם!=5ע 61 בלילה.הנינא

 הימב שידע יהודי היה השלישי מלמדו)1פטמ0068.
 אנרותיו ועי' מובי, לס' ,הקרסה ועברית ארמיתלשון
 עליו הרעימו היהודים עם התחברותו על 18(.,טם

 ללמוד רצה הירונימוס של דורו בין אונוסמ.ןמתננד.ו.
 ו;דבה פירהט מהם ו,טאל אפריקא בצפון היהודיםמן
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 1 שלא טפני כלל )ו ה'מיבו שלא יש אך .ך, בתנפסוקים
 ן דעתו לפי כהונ; לו השיבו שלא ויש תורה, ללטדורצו
 א:תם והשב הנצרות רוח עם טתאיסים היו לאכי

 כה"ק לשון הבינו לא הנצרות אבות דוב 'סקר.לדברי

 ן והעהקת השבעים סהעתקת רק העבר,במקורם
הואולנאמא.

 ן הקתוליקים כת ראשי הנצרות[ ראשי של]אספות
 )06מו8( טנהדריא כעין יחר להתאסף רנייים היוהרהית

 בדת. ונדרים נהוצים תקונים ולע'סות דהוקות,4תים
 בעלי בירויסלם, "שו שליחי נהאטפו הראיסונהבפעם

 ן ביסנאתם לרוב הצמיינו כעשרים מטפרם אשרהאטומות
 ן טהברתם. המצרים את להרחיק והתאמצוליהודים
 ן אסרו הרביעית הטאה בראשית אלוירא בעירבהאטפה
 פרי את ברכו היהודים כי ביטיהם נהוג קהיההטנהנ
 ן אטרו נם הניצרים, של הארץ ותבואותהאדסה

 וקאנון לחם עטהם לבצוע או היהודים עםהתחברות
 התחתנות אטר 582 בשנת במולידא הטינוד 50(.49,
 תערובות טנשואי הנולדים את ולחשוב יהודים,עם

 ן אשר פקידים להיות ליהודים אטר נסורים;כנוצרים

 בעברים לשטש ליהודים אטר נוצרים; יענשו ידםעל
 ן את קי.ם 633 ביטנת מולידא של הטינוד 114.)קאנון
 ואין טיטעכומ, טטשלת תחת באונם היהוריםהטרת
 ן כי הבמיחו אבל ייטראל, לאטונת לחזור למוסררשות
 לאח~ז היהוד.ם את עור יאנטו לא והלאהטהיום

 על יגן איסר טי כל כי והודיעו הנוצריםבאטונת
 במולידא הששי הטינוד החרמ. עליו יחולהיהודים
 את )נרש מישינמיליא המלך הוק אישד 638בשנת

 יקבל אחריו יקום אשר טלך כל כי ויחלימוהיהודים,
 הי"ב הם,נוד היהודים. נגד ההנביות את לקייםעליו

 ערוויג המלך נזרות לקיים החלים 681 בשנתבמולידא
 לאסור 8קם( 1מטזסא!0ש18ץ .ווצ )8 היהודיםעל

 הראימון, ביום ועבודה אסודוח' טאכלות שבת,שטירת

 האלה ההגבלות כל הארץ. טן לצאת נם להםואטר
 ביד טפרד נפלה אשר עד בספרר בהאספותנזרו

הטורים.
 לארץ חק האטפות אחרות[ במדינות]הכינודים

 ההתחברות באטוד לרוב התעסקו 450 יטנת קודםטפרד
 מועדם ובימי בשמחתם לטמוח הטלא היהודיםעם

 לכנום שלא בשבתם, לנוח שלא הפטח, בחנובפרם.
 בשנת באודלינם הטינוד היהודים. של הכנטתבבית
 יתגיירו שלא )ר,,ל ליהודים תעדובות נשואי אטד533
 לניצדים אטר 692 בשנת בקושמא הטינוד כך(.)שם

 על עברו הדהק בשעת אך יהודי, טרופאלהתדפאות
 יהודים לרופאים קראו בעצטם והאפיפיורים הוההחוק

 מ8ז0!8[( ברוטא היטלישית בהאטפה אותם.לרפאות

 בבתי לשרת הניצדים אטרו 1179 בשנת)אממ01ם
 בית לבנות שלא ביחד; עטהם ליוד ושלאיהורים,
 יוכלו הניצרים טותד; הישנים אבללתקן חדש.הכנטת
 להעביד ליהודים אטוד להיפך; וכן יהויים עללהעיד

 טכנה. בשעת יהודים על להנן מוחד טמומר;נחלה
 בשנת לאטר: הזה הטינוד על כותב יהודה שבםבעל
 סצרפת וכומרים הנטונים כל האפיפיור קבץקי"ם

 ימלשה והתענו נדולה חרדה חרדו הקהלות וכלוסטפרד,
 דק רברו לא כי אלהיהם להם ויערב רצופים,יטים

 ברומא הרביעית האטפח 112(. צד ורנר )היצאת מובן
 לרוסא צייים שלחו בנבנשתי יצחק ובראשם היהודים, ונדולי היהודים, על קשות נזרות נזרו 1215 בשנת,

 באותו באביניון הטינוד נשארה. הרבית על והנזרה, . טקצתם במלו וכנראה הנזרות. לבמל מהאפימיורלבקש
 להכנסיה מכל טעשר יתנו שהיהורים נזרההיטנה

 'מ'טה פסחם חנ בכל טס יתנו זה וטלבר הנרצרית.ן
 וצוו ללבושיהם הנבלות עשו נם כדטפחה. לכל דנריםן

 ללכת להם ואסרו בנדיו. על קלון אות יישא יהודישכל
 הטיתד פסחם. חנ בו שנופל ביסבוע הנימו לחוטתחויו

 בימים בשר לאכול ליהודים אסר 1209 בשנתבאביניון
 אטר 1227 בשנת בנרבונה הסינור מחענים.שהנוצרים
 נעשו ליהודים הנבלות לנוצרים. בשר למכורליהודים

 בשנת אוננריא ובאופי; ביטנת1267, בווין בהסינוד נםן
 לשכור אסד 1317 בשנת בולוניא בעיר הטינוד1279.
 טאלאטאנקא בעיר הטיטד ליהודים. בתים ימכוראו

 תפלה בית בשכונת לגור ליהודים אסר 1335בשנת
 1388 ביטנת טפרר פאלנציא בעיר האספהלניצרים.

 בעיר. מיוחד ב:קום ידורו היהורים כי אוסרנזרה
 לבוא ל.הור.ם הכר.חה 1434 בשנת בבאזיל האטפה1
 להטיר היהורים לב על יסרברו כמר.הם דרשות לשסוען

 לאסור החלימה 1563 ביטנת בטרענט האספהדתם.
 שם הדפטת רק אסרו ולאחרונה ההלמור, הדפסתאת
 להנצרות. המתנגדים בו שנכתבו והדברים "תלסור"ן

 1869-70, בשנות ברומא בהוואם.קאן הכלליתבאטפה

 לבוא אוהם בקשו אך היהורים, על דבד שום נזרולא
 צום אטמענשמיקע דער זאמלונג )פדידבערנ,להאספה

 ע"ע והלאה(. 65 צד קאנציל 11אטיקאנ.'טעןערשמען;
 גוי; חדשה; ברית נה; בןאפיפיור;
 ישו. ויכוהים;הנשטה;

 פריינורג קאנציליענגעשיכטע, העפעלע, :ביבליונרפיא1
 ,?10 וע18~4(1ג ש ע(1מ12(74,18( 1890 ן11890-93
 .יו.49ן

 .ק~
 ןנ

א.מ
 הניצרים חילות נקדאו זה בשם הצלנ[ ]נוסעי-ז
 לירושלם לעלות לסה"נ הי"א המאה בטוף התנודדואשר'1
 הטחמדנים טירי קדושיהם קברות כל ואת אותהלשחרדם
 טהם אחד שכל טפני כן נקדאו והם הארץ.טושליל
 היטני. שכטו בצד טעילו על בד של ועדב שתיהרביקם
 לא שנים טאות נטשכה אשר הזאת הגדולהחתנהגה)(
 או והטערב, הטזדח עמי בין הטלחטה פתאום.נבראה1י
 בשנים אבל דבים. יטים אדכה והעצד.ם, המחטדניםביןת
 עולי-הדנל להנ~צדים להצד טחטר טאטיני הוטיפוההןל1
 השני, אורבן ההדש והאפיפיור הקדושה, לארץ דרכםעל'ד
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 אשכנז, קיסר ננד טעמדו את ולבצר לחזק בקשאשר
 מאמיניו, לבות לרכוש כשר שעת זו בתנועהמצא
 העם על השפעתו את עי"ז ולהנדיל סרוחו עליהםלשפ:ך
 הפרהש, בפמר נם השתמש זאת לתכלית וכהניו.שר.1
 סירהטלם שבו אשר יבסרעיו ונ5הב עז דסיוןבעל

 אסונתם בעלי שסבלו והחרפה הלחץ את ראוובע.ניהם
 נסורה וסחילה סליחה הבמיח האפיפ'ור אויביהם.סידי
 הארצות קצות סכל ויתאספו הצלב, נוסעי לכל פשעסכל

 וצרפת, אשכנז וסאבירי העם סדלת ופ:הזים,פויטעים
 ולשפוך לנזול חלרצים ויצאו לרבבות, עלה מספרםאיטר
 לאין חללים הפילה אשר ההיא התנועה החלה וכהדם,

 המדינות בכל פולימית לסהפכה הסבה ותהיסספד
 הרבה שנתה והיא רומא כבהש מיסי היתה לאאשר
 עתיקות קהלות כטה והחריבה עסנו של החיים סדרינם

 ודם. באשוגדולות
 בשנת יצאו הראשונים הגדודים תתנ":[]גורות

 ובדרכם צרפת טעפון )1096( החסישי לאלףתתנ"1
 ולנקום חרפתנו לבקש הולכ.ם אנו "הנהאטרו:
 הרנוהו אשר היהודים הנה הישמעאלים, מןנקטתנו
 כנראה )הראב"ן(. סנוי". ונכחידם תחלה מהםננקמה
 )מריבירש( ומריער סיץ בערי צרפת אדמת על הרצחהחל
 באשכנז אבל אשכנז, לארץ הצלב נוסעי ':נכנסובטרם
 ריב ע"י ליטטצה פרועה אז היתה הארץ המבח.נדל

 ברעהוונלחסו איש קנאו הטרים האפיפיור. עמהק.סר
 התעכב הרביעי, היינריך בעצסו, הקיסר באחיו,אייט
 הנ"ל הסכסוך ע"י טעמה כבר והשפעתו באימליאאז

 ססורות יי2ראל קהלות רוב היו וע"כועלבונובקאנאסא.
 אשר הסעמים ההנמונים נם כי מושיע, באין ולהרגלנזל

 לעסוד יכלו לא האוסללים היהודים על הסובאמת
 טצרפת השס:עה הניעה עת הפרוע. האספסוףבפני
 ועוד ולמספד לצום הרהיין ערי יויטבי היהודיםקראו
 כספם בתתם הרעה בעד לעצור ידם לאל '2תהיק11
 ר בשפייא נכזבה. זאת הק:הם אבל נפשם.בעד
 בקינתו: הפייטן באייר. היטבתביטמונה ב.ום ההרגההל
 "ואקונן :... אהדים פרטים טזכיר טים", ראשי יתן"מי
 ביום בו בשסנה ,באייר( ב,2ני אשפירה, הרוגי עליטר

 עיטרה." כלם נועו ועלוסי כהני ה:קרה, )'טבת(סרנוע
 רבתה עוד במרם אבל עצסה. את שחטה אחתאשה

 וע"י בפרץ יקותיאל בר' סשה ר' הפרנם עמדההרנה
 בהערים הנרדפ.ם את יוהן ההנמון החכ.אהשתדל:תו
 ידם קצרה אם הזעם.-אך עבר אשר עך '2לוהבצ:יות
 עליהם נוספו הנה בשפייאר ההנסון היג עםלה:הם
 אייר ובכ.'נ נדודים כטה עוד כעמים 'מיםבטשך
 בהם ויהרנו וירסיזא" קהל על ערבות "כואביההנפלו
 בידיהם לקים בחרו אנשים כמה ומף. נשיםאנשים
 בניהם את 'טחמו אבות עולה. בידי מנפול רחייהםקץ

 על נמבלו אשר אלה נם ילדיה;. את רהסניותואסזה
 שנטלמו אלה נם מח.ים. בסות כן אחר בחרוכרהם
 בנים על "ואם האספסוף לידי נטסרו ההנסוןלבית

 נהרנו נפש טאות כשסונה נפ5'. בנים ע5 האברומשה
 להנקם החלימ הכהן שסחה אחד בחוד ההיא.בעיד
 להמבל אתם וילך סותו, לפני אחיו דם עללכה"פ
 ההנסון.- של נכדו בלבב סכינו את תחב תפלתםובבית

 סאות הטלש כאלף המבח. נדל עוד )סננצא( נץ י א סב
 הדם וברבות סיון, לחדש בשלישי אחד, ביום נהרנונפש

 1ל1ניא לק המרצחים. של אכזריותם נם נדלההנשפך
 נחבאו ושם השבועות חג בערב הצלב נוסעיבאו

 והיו עליהם חסלו אשר הנוים שכניהם בבתיהיהודים
 ההגמון הוליכם בסיון בעשירי עליהם. להנןנכונים
 יטם. להחביאם שלמונו תחת שהיו כפריםלשבעה
 ייטראל בהריסת-בתי החנ ביום הצלב נוסעיויסתפקו
 האוסללם סחבואי להם נודעו אך כאשר אבלובבזה.
 אלה מלבד אחד, עד וישחמום עליהם נםהסתערו
 הציתו או עצסם את שחטו 1 הרעה פני קדסואשר
 הרבותיהם. תחת ונשרפו כנסתם בבתי או בבתיהםאש
 סדם עקובה ההוא האספם:ף נדודי של דרכם היתהכה

 ובשאר ובביהם באשכנז שעברו הסקומות ובכלנקיים,
 מף על אף חסלו ולא ישראל קהלות טבחוהארצות
 שלם ובלב השם את קדיטו הנהרנים כל אבלויונק.
 ישראל. שמע בקריאת וטתו שמים דין עליהםקבלו

 בעצתו סהקהלה רבים הסכיסו במריער רק)הראב"ן(.
 כולם אבל עין, לסראה להמבל סיכה אחד איששל

 יעלינעק לדתם. אח"כ חזרו ההוא מיכה הא"טסלבד
 בקהלה ההרונים שטות את פדסם וירסיזאבקונמרם
 יטמות מפוי'טים שם סיון. ובר"ח אייר לחד,ש בכ"נההיא
 את שהמביעו או ששחמו והנשים האנשים שלרבים
 הטקונן ובקונמרם חיים. יטנקברו או יטנשרפועצסם
 ישראל שקהלות וכפרים ערים של שסות שמוניםטזכיר
 באוננריא רק הי:ם. קדוש על נפשם ססרושבהן

 ויראו וברכושם בנפיטותם עסנו בני נסלמוובבולנריא
 יושבי כי ההם. באויביהם אחיהם דם נקסתבעיניהם
 ובכתסרות בחרבות הצלב נוסעי פני קבלו ההןהארצות

 נסלט סהם אחד ,טליש רק כי עד רבה סכה בהםויכו
 שם נם נדלה כי אם ובאננליא ההרים.אל

 לא הצלב, ססע בעד העם הסון בין בפרמההתלהבות
 היה לא בעצמו הסלך כי ביהודים, הרעה שםננעה
 חוקי להפר העיזו לא הנוצרים וקנאי אדוקסאסין
 טדלת כטה סכרו עת אדרבא פרעות. ולפרועהארץ
 חלק לקחת ביכלתם תהי לסען להם אשד כלחעם

 הכסף בעלי היהודים סוחרי הרויחו זו מצוהבסלחמת
 היהויים. צרות נדלו הקדויטה בארץ רק זה.במו"ס
 הכניסו ויכביטוה לירושלם הצלב נוסעי פלימי באוועת
 עשו וכן ביהכ'נ, לתוך העיד יושבי היהודים כלאת

 חיים. כולם וישדפוםלקראים
 בכ5ל[ היהוד'ם מצב ע5 האלה הרד'פות]השפעת

 "שנותינו הכהשורר: התאונן הראיטט המסע לפני נםהן
 נם ויטפלות", בוז והנה נקוה לאור ובקלות, בדלותספו
 חרסם עם ננר הנוצרים ששנאת לכחד אפשראי
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 כל מצבם היה 5א זאת בכל ההן. בשנים ונרלההלכה
 ובנכסים. בססחד התעשרו הסקוסות ברוב נרוע.כך

 הסלכים חסות תחת והצליהו התרהבו נדלוהקהלות
 ישיבות בכסה ופשמה פרחה התורה ודעתוהשרים,

 סלך היה הרביעי ה'ינריך הקיסר כירוע.מפורסטות
 לביתו שב עת הראשון הססע אחרי נם הסד'2ל

 שם, שבתו ימי סיטך הנע'טה מכל וישטעטא'מ:יא
 רשות נותן כי אר.5ותמסיטלתו בכל רודיע מארהתרנז
 בזכותם היטתטשו וכולם ל'הרותם ליטיב האנוסיםלכל
 רוטרר טלבד ההנסונים, כל 'טכטעט ידוע נםזאת.

 היהודים על הגינו טטריער, וענילבאררמטננצא
 של שכניהם הנוצרים נם יכלתם כפ. להצילםוהשהרלו
 לטורת היה הרצח וכל בבת.הם, החביאוםהנררפים
 כל על הנלנל נהפך הצלב נוסעי סיטי אבלרוחם.
 נרולות קהלות כמה ובטערב. בטזרח י'טראלקהלות

 ובישיבותיהן, ובעשרן בטסחרן ההשפעה רביתוח,טובות,
 נושאי האוסה רא'טי טאד. נתדלדלו או לנטריחרבו
 ונם דחוקים. למקוסות נפוצו או נהרנו או התורהדנל

 ונתפשמה התנברה חדשה צורה לב'2ה הדתיטנאת
 א'טר נסים סעשי ,:ל שונות הנרות ע.'י הארצות.בכל
 כהני יטהפיצו ויטקרים ובלבולים מלבם נזירים איזהבדו
 פרצה רבר, לכל הטאטינים העם הטוני ביןהצלכ

 סציל. טירה אין אשר נרולה כטנפה לי'טראלהשנאה
 לישראל מוב עור היה רוחם אשר וההנמונים היטריםנם
 קם עת וע"כ האספסוף רוח בער לעצד יכלולא

 לצאת לטאסיניו ויקרא חשלישי אבנינוםהאפיפיור
 ישראל צרות נרלו הקרושה העיר בער לטלחמהשנית
 כל נדל לא ההרונים שסספר אסת מבראשונה.הפעם
 התחתונה. ההריומה ער ירר בכלל ישראל מצב אבלכך,

 ובחסרם ברצונם תלויים היו וחייהם הפקר נע'שהרכושם
 נם שקע האלה הרייפות שע"י ספק ואין השרים.של
 העם. רוחכן

 לבות לרכוש בחפצו האפיפיוד תתק"ו[]גזרות
 את הפקיע לסלהמה, לצאת ההמו; רבבות ונםהאבירים

 הפקר. ישראל יטל מסונם ויעשה ליהורים הובותיהםכל
 ובנזל, בעשק והשרים הסלך הסתפקו אסנםבצרפת
 ורבריו ואבדן הרנ הנזיר רודאלף ררש בא'טכנזאבל
 הממהרות ירים ואלפי קשובות אזנים אלפיסצאו

 הנסונים, איזה של רצונם לסרות נם אחריהם,למלאות
 הצלב נוסעי באו לעת מסאינץ. האדכי-הנמו;כמו

 היה הנרצחים ובין כן, נם ורצחו הרנו לצרפתטאשכנז
 אפרים ר' אומר באננליא, הרשב"ם. תלסיד פמרירבנו

 אשר אננלימירא סלך ע"י עליון סלד "הצילםמבונא,
 באותה אבל וממונם", נופם ולהציל לנוננם לבונתן
 ההיא בארץ ישדאל ערת נאשמה )1146( עצמהשנה
 אהד שילר דם", "עלילת של בבלבול הראשונהבפעם
 בירי נרצה מנורבימש' וויליאם שנה. עשרה שתיםבן

 שמות לעשות ההן העלילות החלו אז וטניהיהודים,
 ובאשכנז בצרפת כטו באננליא, ישראלבסהלות

 כבשה באנגליא ל"שראל השנאה הש"שי[]הטסע
 השל"שי הצלב מסע יטי ובמשך לאמ לאמ ררךלה

 לפני עוד הארי קצות כל את והקיפה עיזה בכלפרצה
 הסלך ?ר לג להכנים היהורים על ננזר הנדי הסלךמות

 אלפי ששים י:ל העצום הסך את ההוא הטסעבשביל
 לב-הארי ריכרד שנכתר וביום הסיינה. בערךלמרא
 נשרפו או נהרסו היהודים בתי בלונרק. המבחהחל
 הרריפות פרצו עצמו זסן באותו וכסעמ יושביהם,על
 הסלך ועת ונורבימ'ט. סמספורר בלין, הארץ, פנותבכל
 נילו עור הקרהטה לארץ לררכו צבאו בראש הארץעזב

 )ע'ע(. יירק. בעיר ההרנה נדלה ובפרטהרריפות
 תכופות ורבו הלכו הצלב נוסעי בא,טטת האלההנזרות
 הראיטונות, את משכחות היו והאחרונות אלה, רי אהאלה

 רוח, מקצר לכתבם הספיקו לא ההם בימיםוהחכסים
 רבי ישראל. בספרי הרשיסות סאר מעמותוע"כ

 בסוף )1320( רועים ה מסע את סזכירקלוניסום
 רשעים "בפרוח סעמים: בדברים בחן" "אבןספדו
 סלא עליו יקרא אשר נבל עם לכלותינו עלינועמדו

 זקן בנו הרנו באפם נורל ירו קדש זרע עלרועים,
 דב עם ויסת שיבה, א"ט עם יונק ובתולה, בחורועולל.

 ברית להם ויכרתו לבם חלק יצאונימישראל...בני
 סרבריו ברצק". סופם באונם שתחלתם אע"פחישה,
 בנסיונם. עמיו לא שרבים רואים אנואלה

 אליעזר לרבנו תתנ"ו, גזרות קינטרס :ביבליונרפיא
 קונטרם תרי"ר. ליפסיא יעלינעק, ה:צאת )הראב"ן(, נתן:ר

 י,ד;נ- דיא אינער בעריכטע תר"ס. ווי:א יערינ;ק,ווירטיזא,
 נ"כויער, הוצ' קרייצציג;, ד;ר וועהרענדפערפאלגונגען

 שם. והרכבי ה' ציון שפ"ר, תרגימ די"י, גרע.ן, 1892.ברלין
 .ג. 80058נ : 56[: 78י6נ 01 ,ת1ץ6"תול6~18"תמ1

 ל. ל.י.
 . )נצרה(נ(ור"רן

 בקצה עכו, בפלך בנליל עיי
 מירו'טלם, ימים 'טלשה כמהלך לבנון. הרי שלהררומי
 התיכק. ים לסימי ממעל רנל ומאתים כאלףונבוהה
 בתלסור. ולא ביוסיפום ולא בתנ"ך נזכרה לא הזאתהעיד
 כי הערבים ספרי בשם מביא הארץ תבואות בעלאך

 העפר ההוא שבמחוז לפי לבן, עיר שסה היהלפנים
 מוב יין מקום בהר, לבן בית והוא לבנים, הםוהאבנים
 ידועה נצרת פ"ו:(. )מנחות לנסכים מביאיןממנושהיו
 בלה בידיהם אשר הססורה לפי כי הנוצרים ימיברברי
 ועור(, כ"ו י"א לוקום כ"נ, ב' )סתי ילרותו את ישושם
 ר' מ"ז(. א' )יוחנן לרעה יצאו תושביה כי אותהויבזו

 נצרה את מזכיר ישבה" "איכה בקינות הקליראליעזר
 וועלהויזען חשב זה ובעבור כהנים, משמרת שםשהיתה

 )איזראעלימישע הזה בשם אז נקראת הנליל ארץכי
 והירונימוס איזיביום 220(. נעשיכמע יירישעאונר

 רומיים מילים 15 שהיתה ואומרים נצרה אתמזכירים
 בזכק 68ץ1156( .1 )186 יאמד אפיפאנום לנק.למזרח

 סיהודים. מיהשבת נצרה היתה אח"כ ונםקונסמנמי,
 לבקר שם לבוא הנהלרים החלו השיטית הסאהבסוף
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 שם ראה הקרמש אנטוניום להם. שנתקדשהסקום
 ע"י נחרבה נצרת לנוצרים, תפלה ובית יש;ביהכ"נ

 ירהטלם את הצלב נוסעי לכדו כאשר אךהסאראקינים,
 נתגרל ומאז בישוף, שם והעם.רו סחדש נצרת אתבנו
 סלבר אלמים, לשבעת עתה שיניע ער הנוצריםישוב
 יהורים. שם נטצאו לא אך סחסרים. אלפים'טלשת

 מ.ש.
 טרפה ע' :נמב
 ונמבה זכי ע' :נמבה
 הסעלה סאנשי אחר : 3ךריון בןנסיימון

 מעשה וע"פ בוני, היה העצסי שמו ירושלם;ועיטירי
 אחת פעם כי סספרת האגרה "נקריסון". כנוהושהיה
 סים להם היה ולא לירווטלם לרגל ישראל כלעלו

 הלויני א"ל אחר ארוז אצל ב"נ נקריסון הלדלשתות,
 לך אתן ואני רנלים לעולי מים סעיינות עשרה,טתים
 "'ב לך נותז הריני לך נותן איני ואם סים, עינותי"כ
 יררו ולא הזסן שהגיע כיוז זמן. לו וקבע כסף,ככר

 שיש מעות או סים לי שגר לו שלח בשהדיתנשסים
 בסנהה ביום. שהות לי ייט ערייז לו שלח בירך,לי

 אותו עליו לנלנ וכו' מעות או סים לי שנר לושלח
 ועכשיו נשסים יררו לא כולה השנה כל אסרארון
 נתעמף עצב, כשהוא יביהס"ק נקריסוז נכנם וכו'.יררו
 שלא לפניך וירוע גלוי רבש"ע לפניו אסד בתפלהועסר
 לכבורך אלא עשיתי אבא בית לכבור ולא עשיתילכבורי
 נתקשרו סיר רנלים. לעולי מצויין סים שיהיועשיתי
 סעינות י"ב שנתסלאו ער גשסים ויררו בעביםשמים
 מים יסי לי תז ]הארון[ לו אסר וכו' והותירוסים
 עולמו את הקב"ה הרעיש 'טלא אני יויע בירך. לישיש
 שאוציא עליך פה פתחון לי יש עריין אלא בשבילך,אלא
 כרשותי וג'טמים חמה שקעה שכבר סעותי אתססך
 ועמר נתעטף לבהמ"ק, ונכנם ננקריסון[ חזריררו.

 אוהבים לך שיש הודע רבש"ע! לפניו ואסרבתפלה
 באותה החסה. וזדחה העבים נתפזרו מירבעולסך.
 לי היה החמה נקררה לא אילו הארון לו אמרשעה
 חסה שנקררה נקריסון נקרא ולכן וכו'. עליך פהפתחון
 ידושלם על הרוסיים שצרו בעת כ'.(. )תעניתבעבורו
 כלבא ובן נקריסון : עשירים סהשלשה אחר הואהיה
 את לכלכל עליהם העסיסו אשד הכסת ציצית ובןשבוע
 זיינא אנא אמר חר הסצור. ימי במשך העיר יושביכל
 ומיטהא, וברסלחא ברחמרא אסד וחר ושערי, בחיטילהו
 אוצרותיהם שרפו הבדיוני אך )עצים(' בדציבי אסרוחר
 את וחשרו הרוסיים עם לחלחם לצאת חפצו כיבאש

 כי ונראה נ"ו.(. )גיטין השלום סבעלי שהםהעשירים
 לו שהיה עליו נאמר כי התבואות, לתת רצהנקריסון
 )פרר"א שבירהטלם ואחר אתר לכל קמח סאיםשל"טה
 כשהיה עליו ואסרו נרול, צרקה בעל היה נקריטוןפ"ב(.
 ההתיו מציעין היו סילת כלי הסרדט לבית סביתויוצא
 וריב"ז ס"ז.(. )כתובות סאחריו אותן וסספלין עני.םובאו

 אלף בה קורא והיה בתו כתובת על חתום שהיהסיפר
 ובשעת חסיה. 'טשל חין אביה סבית זהב יינריאלפים
 לאכול, סה לה ה.ה שלא כ"כ עניה היתה ירהטלםחרבן
 ליטבור בעכו סוסים טלפי מבין שעורים סלקטתוהיתה
 )'טם(.רעבונה

אבי"ה
 הסבמא לסיסני יקים תוים : )במורוה(נפור
 תנועות נ'.כ ונקראו )8ט0[81ט1סמטק(, הספרבקריאת
 שכל ולפי בההברה. האותיות שסניעות ע"ש)015(י0ע(

 אופנים, חמיטה על חמבטא כלי בתנועת מורגשתאות
 וקטנות לנרולות נחלקות והן חכהט, התנועות סספרלכן
 א. במתון הכהטכתן, מרת לפי ותולרות אבותאו

 נרול, קכךן הן: הגרולות הנועות. עשר בם"הבסהירות,
 פתח, : הן הקטנות '12רק. חולם, גרול, חירקצירה,
 קבוץ. חטף, קס*1 קטן, חירקסנל,

 ניתנו לא בצורתן הנקורות ה:קורוה[ המצאת]ומ;
 נקור סאין פשום ספר שהיה ספק "מבלי כימסיני,
 ,כחרי היום" תורה ספר רואים אנחנו כאשרוטעמים,

 התלסור, חכמי בימי סשסשות היו לא נם פ"ל(.מ"נ
 פה בעל וההפסקות והתיבות האותיות הברתולסרו
 בלבביהם הקרמונים אצל שמורות והיו סיסנים,מבלי
 רברי בכל נסצאו לא וצורתן שסותן כי פל"א(.)שם
 נתחייטו כי ונראה ומררשות. ובאנרות בגסראחז"ל
 ובעלי ג 1 י ח יהורה ר' ע"י ונשתלמו הגאוניםבזמ;

 לחכמים, הנקור נתקבל לא אז ונם האחרונים.הססורת
 מתחילים, בשביל שמוכנימ בספרים תינוקות לסלמרירק

 אסרו כבל ונאוני נקור. בלא נשארו הספריםושאד
 תרע"א המצפה )מ"ע בצבור בו שקוראין ס"תלנקור
 מסורה בספרו הראה בחוד אליהו ר' 5(. צר 40נליון

 והטעסים הנקורות חרוש כי יטלישית בהקרסההמסורת
 בן 1 ד '2 א ן ב ע"י התלמור חתימת אחרינעיטה

 סמפחת בספרו יעב"ץ הרב בפירךט וכ"כ לי. ת פנ
 אפדים ר' והתיקונים(. הזהר על רל"1 )כהיטנהספרים
 י"ד( סי' ג' ,שער אפרים שערי בספרו מרנליותזלמן

 בססורת )רקדוק( זו חכסה כל4 בירינו איןאומר:
 סה רק הלמ'ס, אייט ספי איש יטקבלו היט"םסחכמי

 בחכמה לטצוא ינעו המסורה( )בעלי הקרסונים'2אבותינו
 בספרו וריב"ל )פנ"ס(. בינה אסרי בעל דעת וכןזו.

 זה כענין האריך 2( הערה פ"ו )ש"א בישראלתעורה
 רפאפורם ריט"ל הזאת. להרעה ראיות הרבהוהביא
 ברורות בדאיות זאת חיזק 107( אם ,ערך מיליןבערך
 רעת וכן הרבנים. וספרי ומררש בש"ם סקוסותסכסה
 הסרקרקים.רוב

 ה. מ.מ.
-  וסימני הציונים הם הנק~רות מנקוד[ ]קדמות-

 "אותיות לפעמים נקראו ולכן ההבדות שלהקולות
 רבר בין להבחק יתכז לא הנקורות בלעייקוליות".
 ולבנה. לבנה בין לחלב, חלב בין ק?ר, ביזוקרל?5ר'
 יכים. וכרוסה קיטלסה שלמה בין למטה, סטהבין
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 אג להפריד הדעת על לחעלות אפשר אי כטעםולכן
 הם הכתב עם הנקוד מתחלתו; הכתב טןהנקוד

 היא אמת לטף. וכנשמה בנחלת הקיטורהכשלהבת
 הנקודות עם העברית הלשק של הקריאה רנילוו7 ע"יכי

 או הנער אבל נקודות, בלא נם אח"כ לקרותאפקר
 הנקודות עם עברית לקרוא למד לא שסעולםהאיש
 למד אם ונם אופן, בשום המלות לקרות יוכללא

 ללמוד לו קשה יהיה דרדקי מקרא מפיהנקודות
 ללמד לסלמד אפשר אי נם בעצמו. אח"כלקרות

 המלות כל מבמא שיזכור באופן ך התנ כללתלמידיו
 אנו מוכרחים ולכן וספר. ספר בכל הנמצאותהזרות
 עכ"פ הנקודות, נם המציא הכתב את הממציא כילוסר
 הסריאה אמות שהם אהו"י שאותיות ליטער וישרובם,
 כדטה בונק הנקודות ונשתלמו הראשונות. הנקודותהיו

 הנקודות כי עצמה. בתורה לא אך התורה עםיטנתנו
 של תינוקות שלמדו הקריאה איפני הם הסעטיםכמו
 הנקודות נכתבו לא מדוע רבים סעטים ויש רבן.בית

 כי הצבור. לפני למקרא הכשר תורה בספרוהסעסים
 שיכולין שמות צרופי חיא התורה כל הקבלהבדרך
 הפיטום, הפירוש היא והנקודות פנים, ם בטלפריטה
 הקורא נם הכתיב. רק בתורה "הקרי" נזכר ש)אוכסו
 מות יט אמנם לנקודות. צריך ואינו מומחה היאבהורה

 התלסוד, חתימת אחר עד ידועות היו לאהנסודות
 כ. תנועה, בהוראת "נסודה" שם להם נידע )אנם

 שדרשו האותיות על להסיטנים כ11נ1 נקידותבשם
 הקריאה וסיכני להלן(. בתורה נקודות )עי'עליהם
 סטרה, קראו התנועות מבלי והכתב סתם, "מקרא"קראו
 לטסרת", אם ויש לסקרא אם "יש באמרם כוונוולזח
 על תעשה אשר הפעולה ע"ש "מקרא" הנקודותוקראו
 ,פסחים עובד וקרינן עבד כתיב למשל: ואמרוידיהן.
 מי נ"ם:(, )קדושין יות; כי וקרינן יתן כי כתיבכ"ו:(.
 "מקרא והוא ל"1.(. ,פסתים קרינן עוני עני.קרינן

 )נדרים מסיני למשה הלכה שהוא עליו שאסרוסופרים"
 )'טם(. מקרא זה האלהים בתורת ויקראו ואמרול"ז:(.
 במס' התנועות על נקוד הלשון טצינו אחת פעםורק

 הפסוקים ראשי )כצ"ל( ושפסקו שנקדו ספרסופרים:
 קהלת במדרש ז'(. פ"נ )סופרים בו יקרא אל'טבה
 שבמים: של שמותיהן אצל מוב(. כהטמן שם מוב)פסוק
 ד' תני מכפרין היו לא אחת אות חסרים היואם

 לחוד אות כי כדטסע מזה אחת. נקודה אפילוההטעיה
 על דורש היה ור"ע קרצים, נקראו נם לחוד.ונקודה
 הוא הפירווט כי נאמר ואם כ"ם:(, )מנחות וקהן קוץכל
 מהן. לסד ודרשות הלכות איזה להבין קשה התניןעל

 י"ב:( ,ברכות בחי"ת יחמוף שלא ובלבר איטי רבואמר
 להביא רדצים "ט חמפית. מהברה נם שידעכהטסע
 מעה יואב כי שסטופי סמה הנקוד איחור עלראיה
 עמלק זכר את תמחה סחה של במצוה ~כר זכרבין
 להףונ ורצה כ"א:( )ב"ב באדום זכר הרניכלוהוא
 הריטב"א פירטו כבר אך השבוש. שלכ:דו רבואת

 שלא אלא בקריאאזו פשע לא 'טהסלמד והרימב"אחמר"ן
 דבר וזה במעות, קריאתו בהחליפו התלכרד עלהשניח
 אדעתיה ולאו מנוקד-כהונן לפניו הספר אם נ"כסצוי
 לחתנו השיב חריב"ש משמהט. או שבהט שם שהיהאו

 ר' דא"ל שאסרו מה על ששאל בונפיט, ניצקהחכם
 דודיך מובים כי קורא אתה האיך אחי לר"עישטעאל

 שישהבש כר"ע נרול בחכם אפשר איך :(. כ"מ )ע"זומ'
 נאמר לא אם אותו יודעין שהתינוקות פסוקבקריאת
 מעובףא הקשה נם נקודים. היו לא שלהםשהספרים
 הריב"'2, והיטיב לזכר. וכר בין רמעי דיואבדרביה
 שיש כמו בספריהם הטלה בזאת מחלוקת זטהיהשאפשר
 בן-אשר ובין למרנחאי, סערבאי בין מלות בהרבההיום
 סחלוסת היה התיבות בחילוף אפילו והלא בדנפתלי.ובין

 אח-י ללכת והוצרכו לחכמים ספק והיהבספרים,
 ספסקי נרע ולא רפ"ד(. סי' הריב"ש )'טו"תהרוב

 ובכ"ז עלסא, לכולי מסיני לטשה הלכה שהםהפסוקים
 הכרע להם שאין בתורה ססראות הכהט שישאמרו
 נם הנקורות נזכרו ותקונים הזהר בספר נ"ב:(,,יומא

 אוותן כד נפיטא, בלא כנופא כולהו אוותןבשמותם,
 מעמי שה"ש(. ,זהר בקיומיה אתקיים נופא האנקדי
 מנהנין אילין נפשין, ואתוון רוחין ונקודין נשמתיןאינון
 בראשית בס' התיקונים(. )הקרמת וכו' איליןבתר
 בספר אחרים. במקוסות וכן בשמותן הנקודותנפקרו
 דאינהו דכהטה באורייתא נקורא הדין נאמר:הבהיר
 בנופא דחיי כנשמתא באתותא ודסו בענולא,כולהו
 קיימא רלא היכא כל למיחיי לה אפשר דלאדאינש
 ניטמתא, בלא ורבתא ימרתא סימרא למינקם ולאבנוה
 ולא בנקורא אתותא דסתקיימי נקודא הריןכותיה
 נקודא. בלא לאתמרא זומרתא או רבתא לסלתאאפשר

 כי האומרים אלה והאחרוניט[ הגאונים]דעת
 לדעת חוקרים אינם הנאונים, בזמן התתילוהנקודות
 שלא בימיהם חדש דבר היה הנקוד אם אפשראיר

 ספלפלים והיו הנקוד, הממציאים הם ומי מי לנוחודיעו
 אינם נם ביניהם. דעות חלוקי היו ובודאי הרבה.בזה
 ארות בעצמם הנאונים שיאטרו סה להבין לב,שטים
 אחרת לכוונה הנאונים דברי שהופכים וישהנקור.
 ומביאין הנקוד. לקרמות הסתננדים עם להשוותכדי
 סיותסת נרעץ )ולדעת וימרי במחזור אתת סתשובהראיה
 ס"ת, לנקוד אסור אם וששאלתם נאק(: נמרנאילרב
 ניקוד, בו שסענו לא מסיני לטשה שניתן תורהספר
 ואסור לסיסן ציינוהו החכמים כי בסיני ניקור ניתןולא
 לפיכך תוסיף, בבל נעבוד פן סדעתינו, להוסיףלנו
 וננינות מעמים פסוקי שניתנו ואע"פ ס"ת. נוקריןאין

 שכל ושום ח'( )נחמיה כדכתיב במסורת ססיניהקרייה
 וכו' בספר נקידה בסימני ולא נאמרו, פה עלתו',

 בסחזוד אמנם 91(. צד הוצאתהווזויץ וימרי)מחזוד
 שו"ת )עי' הנ~צנים סתעעבות היא כי נזכר לאוימדי

 מפני ס"ת נוקדין שאין שנוהן הם;ם כי מימעתיק.! שבוש בזה חש כי נראה ועוד דל"הה. סי'הרמב"ן
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 המעמים נם כי טספיק, אינו טסיני הנקודות ניתנושלא
 שניתן "ם"ת באמרו ועוד הס"ת. פוסלין מסינישניתנו
 שלא טשמע ניקוד" בו 1 נ ע ט ש א ל בסינילמשה
 שהוא אוטר היה בזטנו הנקוד היה ואם בזה, ברורהיה
 הקדמונים החכמים על דעתו ובודאי בא. טקרובחדש
 רב תורה. ספר זולת הספרים בכל הנקוד את'שציינו
 בנקוד הנלוי ס' ואת האנרון ס' את נקד נאוןסעדיה
 התנצלות כתב ובהקדטתו ופסוקים, במעמיםשלנו
 יאטרו ימטא יוהרא, שום בזה אין כי להוכיחארוכה

 גם כי ויאטר הקד,ש, ככתבי חבוריו את יחשובכי
 וטעסים, ונקודות בפסוקים כתבו החש:ונאיםקורות
 כי ראיה הרי סירא. בן וכן ,ארטית(, הכשדיםבלשון
 להעיר וראוי שני. ביה בזטן בכתב הנסוד היהכבר
 העברית, השפה את שכחו כבר שני בבית כי ע.'ז.נם

 פה, בעל בנקוד בתורה לקרות להם אפישר היהוא'ך
 שהיתה הם"ת זולת בנקוד הקדיש כתבי להם היו לאאם
 ראיה טביאים הנקוד טאחרי כאטור?. נקודבלא

 כהשה שהניח תחשוב ואיך החבר, אטרטהכוזרי:
 ספק טבלי הכוזרי, ישראל?-אטר בני אל תורתוספר
 אנחנו כאישי ומעטים נקוד טאין פשומ ספר'שהיה
 )ר"ל בהמון עליים שיסכיטו אפשר שאי היום,רואים

 כטו קבלה(, טבלי נקודות בלא הם"ת '2יהיה'טיסכימו
 תורותיו ושאר בפסח הכדצה על שיסכיטו אפשרשאי
 שמתישבת מצרים ליציאת זכר שהם קבלה()מבלי

 ההם במעשים מצרים יציאת אטיתת ישראלבנפשות
 טהשנים בהשנה עליהם להסכים אפשר שאיהטתטידים,

 טבלי החבר: אטר טוחה. עליהם יהיה שלאטבלתי
 וה'2בר והקטע בפתחא בלבבות ':טור שהיהספק

 טפני הכהנים כלב והטעטים והשבא והנמייה,חירקן
 הטלכים ובלב ישראל, בני את ולהורות לעבודהצרכם
 ,דברים חייו יטי כל בו וקרא עטו והיתה שנצטוומפני
 ובלב בדינים, אליהם צרכם טפני הישופמים ובלב ז,,י

 ושטו בהם. להתנדר החינוף אנשי ובלב וכו'הסנהדרין
 והטהשרתים( הטלכים )ף'ל והמעטים המלכיםשבע
 טמשה. בקבלה העתיקום אשר ההם לתכונותאותות
 תחלה בפסוקים הטקרא תקנו אשר על תחשובוטה

 תורת בספר בדרשם חז"ל דברי טבאר )הוא בנקודואח"כ
 ואח"כ במעטים ואח"כ הנקוד( שהוא סקרא זההאלהים
 והחסר קטלא שטירת על שהואן )ומבארבטסורות

 טקמץ לנוין לטדו 'מלא )ר"ל נכרי כל ושמירתוכו'.
 היקש(. )בדרך ההקשה מן יוצא וסנול וציריופתח

 השתדלות או לבטלה לריק בזה שמעשיהםהתראה
 אטנם כ"ם-ל"א(. סי' נ' טאטר )כוזרי חובה?בדברי
 בפירושו אולם פה, בעל היו הנקודות כי לוסרשכוונתו

 טוכרחים הטעטים קודם וטסדרו נקוד הוא טקראכי
 יתירה בטעלה הוא שהנקוד טודה הוא כי לוטראנו
 נתנו שניהם ולפ"ז יחד. כוללם והוא הטעטיםטן

 כדי סנולה ליחידי אלא נלו ולא פה בעל היו אךמסיני,
 נראה כי לוטר: הכתרי ומוסיף הנרם ילטדםשלא

 המעמים( קודם הנקוד ,חהשב והמעטים הנקודסקביעות
 מערך איננה )סה,( נעזרת טחכטה ולא יהיה שלאסדר

 אצל טקובל 'מיה.ה יתכן ולא פנים בשוםחכטתנו
 יתכן ולא רצף, טיחיד או רצוים טרבים אלאההטון
 נעזר או א י ב נ יהיה אם אלא מיחיד ההטוןשיקבל
 כי טפוהש זה הרי ל"ב(. סי' )'טם וכו' האלהיבענין

 שחושבים כמו פשום, טנקד ע"י נעשו לאהנקודות
 רוה"ק. בעל או נביא ע"י אלא הנקוד,טאחרי
 היו ובודאי וטלאכי. זכריה חני עם פסקהוהנבואה

 כי הנקודות, סיסני עליה שנכתבו סתרים טנילתאז
 העם ראשי בלב אפילו נשטרים שיהיו אפישראיך
 את לכתוב להם י2הותר קודם התנאים ונם פה?בעל
 הכוזרי דעת ואולי סתרים. טנילות להם היו שבע"פתורה
 עזרא זטן עד בע"פ הנקודות היו כי אוטרים ישכדעת
 ארטיה בלשון הנקודות שטות ולכן בכתב. תקנםוהוא
 ואם והחדשים. הטלאכים שטות כטו טבבלשהעלו
 לסיטני נותנים היו מבריא בעלי הנקוד מטציאיהיו

 ספר ובעל הסטדר ספר בעל עבריים. שמותהנקוד
 הנקודות שנתנו אמרו הנקדן טשח ור' הקוראהוריית
 בתולדות הרד"ק ויסדום. עזרא והזר ששכחום אלאמסיני
 הדקדוק חלק ובטכלול ראש, לטעלה אותן טריםהנקוד
 שלא לבבכם בכל אדות על בדברו הפעליםשער

 בכל, בטלת חולם נקודם יהיה שאז טקף טבלילקדאם
 נתנו אישר התנועות להחל.ף חז"ל אטרו לא וזהאטר
 שער אשורי לכתב היחימ ספר )עי' עכ"ל ~סיני,לטשה

 יעקב ר' על סטכו הנקוד טאחרי ופט"ם(. פט"זנ'
 בספרו וז"ל ההיפך, נראה בדבייו נעיין אם אךעטדין,
 מענין נם פה להזכיר ראוי : הכתיבה( )עליית עזטנדל
 מהמושכלות היות עם אשר המעמים ובכללו העבריהנקוד

 עם קדם טימי וטוצאותיו שתולדתוהראשונות
 אשר הטצטרף טטע שהן אחד בזטןהאותיות

 בלתי האותעת כי חברה בלתי לאחד סציאותאע
 התיבות הטעטים וע"י נשטות, בלי כנופותנקודות
 בהכרח טנוקד, בלתי בטכתב שנ'טתנדש וקיטות,חיות
 לקרותו ,מ.בין הנקוד שטוש וטכיר היודע לבקייצמרך
 הנקודות, ידע ולא האותיות הטכיר אך שכל,בשום
 הטחברים אצל טוסכם ולכן החתום. כספר בעיניווהיה

 אחת שפה והחוקרים, והדורשים וטקובליםתלטודיים
 הטקרא בהקדטת שתראה כמו מסיני, ניתן שהנקודלהם
 הססורה על הטדברים גדולות טקראות )ר"לנדול

 אלהים ברוא טיום אלא כן, אוטר איני ואניבכלל(,
 לו הצריך ונקודו הכתב את בראאדם
 לכהשה שניתן עד בשלכות היה לא אפשר אבלודאי,
 סופרים בסמפחת עכ"ל. צרכו. כל לו טימלםבסיני
 קכ"ח )בתקונים( שם : עטדין הרב יאטר רל"ובהשנה

 בהקדטת וכן הסוד, ע"פ הנקודות שטות מבארא'
 בם' נם שפו,שו המעטים שטות וכן א', ז' הלזספר
 בידוע ס"ת. ע"פ הזה בספר וכן פעמים, כמההזהר
 אחרונים, בדורות טבבל בידינו עלו הללו מותשש
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 טעסים פסקי אמנם אם לראשונים, זכרון מהם א'ןכ'
 )נדרים הטודר בין אין בפ' כדאיתא הם הלם"מודאי
 לא סלפנים נקיאו, לא הללו בשמותן מ"מל"ז(
 ולא אמוראים ולא תנא'ם לא הודיעום ולאירעום

 אלה ליחס אי; לכן התלמ:ד, בעלי כלל ברםניטתסקשו
 ע:"ל. התנא, לריטב,י ס בה עליהם שאמרהרמזים

 על וךא ת 1 מ 'ט ה על רק סש'נ הוא כ. נאמרהרי
 צורתם' על או בעצטם והמעט.םהנקוד

 בכתב 'טה.ו
 עור שהיו עז סנדל בספרו 'שאמר וכמו מקדם,מימים
 אומר אשתדלות בספרו בכרך יעקב ר, משה.קודם
 רפאפורט )כ. סראית נבהלת. מיטמוע נעויתי ז:ע

 הנאון הנם הנקוד( איחור על עטדין מהרב ראיהמביא
 הנם הנקוד? קדמות על בקחטרים מופרים טמפחתבעל
 עמרת לנזול בחור אליה לר' ידו נתן עמדק יעקבר'

 ר"א- ה' כ-וד גידל והטעמים! הנקודוה מעלהי2יבה
 הנקוד קדטות בענין אמנם ל'טחקים, עמו ירקיעפורט
 1כ1. מזנק'ם יטקר נם אשר וי.2 ובהו תהו דבר'1כל

  הריב'"2  חתן בי 'טהחליט על  כואשימי וכ; ~15(."שם
 נברא. ולא היה .טלא "דבר כאיחורהנקוד סאס'ןהוא
 )כדעת למחלימ החתן את עיטה ,רפאפורטןהוא

 נדול אך לססתפק, והריב"'ט( החותן ואתהבהור(
 ,שמ דאיוב" רביה .2ל כיטבוישו רפאפורט שלשבךטו
 מפני בבל בנלות נשתכח הוי"ה שם על הנקוד~15(:
 יטנקדו או האחרות, המלים 'טנקדו בעת נקדוהו'2לא
 והנוצרים אצלינו כטו ארני נקודות המפורש '2םעל
 המפורש ליטם עולות אדני של הנקודות כי להיטובטעו

 אופן בשום נכון '2אינו 5ז0ע~ג. השם אתוהעתיקו

 הי"מ המאה באמצע הבבלי[ או האשי-י]:קוד
 סהאותיות למעלה הסנוקדים סכה"ק כ"י איזהנמצאו
 1.טד"ל סשלנו. כיטונים נ"כ הם והציונים למטה,תחת
 כתוב שסצא טפני "הא'12רי" הזה הנקוד אתתיאר
 : בפדמא המונח תרנום עם חומש של אחד כ"יבסוף

 והיה בבל סארץ הובא אשר טספר נעתק זה"תרנום
 ב"ר נת; ר' והפכו אשור ארץ בנקוד לטעלהמנוקד
 מכיר ב"ר יטסואל ב"ר מאנקונה סנחם ב"רסכ.ר

 והניהו הנקדן, צדוק ב"ר מנחם ב"ר אוייריססדינת
 אברהם ע"י הזה הנקוד ונתנלה טברני" לנקודונסחו

 אחרתים מנמאים כ" שך שמצאפירקאוויץ
 עיטר מתרי דפים איזה ועוד טתורה חתיכותואיזה
 ובשביל 37(. 28, צד קדם הליכות )עי' פיסי תרנוםעם
 )עוואלד, הקראים הסציאו הזה '2הנקוד סקודם ח.2בוזה

 תנועות שש יש הזה בנקוד 161(. צד 4,גא1יאהרבוך
 והשורק. והחולם והחירק והצירה והפתח הקטץוהם

 הוא"ו בתוך נקודה השורק אז וא"ו, סלאהוכשההברה
 אינו הסנול לאותיות. למעל וכולן שלנו, בנקודכמו
 מעם כמו הקטץ הן: הנקודות צורות הזה. בנקודנוהנ

 שלנו, כמו והחירק הצירה יתיב, כטו והפתחפהפך,
 ויש פסוק. סוף מעם כסו והשורק שבא, כמוהחולם

 חסרון או רפה לסימן לאותיות ממעל מהשכב קולהם
 יהודית-אשכנזית, הכותבים לרשום יטדנילים כסוהדניש
 על להורות טודכבת, נקודה רפיות באותיות יבואוולכן

 החטף לסיסן טושכב סו יבוא נם היפה. .ועלהתנועה
 סן פאקסימיל )עי' התנועה טן למעלה הקו יכאואז
 שק הא.2ורי לנקוד במבוא מלאכי של האחרוןהדף

 סיימו '2המעתיק עליו וכתוב 44(. צד מולפינסקר,
 י2ני2 ושמונה ועשרים מאתים אלף שנת תשריבחדש

 נחלת בספרו רפאפורמ הנהונ(. למספר,לשטרות=936
 הנקוד סציאות את חשב 7( סי' תורה אור )חלקיהודה
 מציאה ואומר: אלה, ביטינו הקראים של לזיוףהאיטורי

 הטציא איטר קראי והוא אחד ססזייף וכזב י:קר היאזו
 וכתב ססורה, אניטי ננד נקודות של אחרות צודותלו

 במצבות ע.2ה כאשר שנים, י2ל קדמון מספר ספרובסוף
 אף כי ואומר לזה יתננד בנרך אך וכו'. ספריםוכמה
 לחשדו אפשר אי מצבות, לסזייף חשוד פירקאוויץכי
 ראוים היו מחו ולא כחו לא כי הנקוד. את זייףכי

 בפני כשימה הערוכה כזאת חדשה מציאהלהמציא
 מצאנו כבר נם בנליונות. וחילופ.ם מסורת עםעצמה
 ש?א )לעיל( בפרסה האשורי הנקוד את סזכרתריטימה
 כ- מסקנא לידי בכרך בא ולכן פירקאוויץ. ידי בוחלו

 י ס נ כטו הקדסונים הקראים ידי היא הזאתההטצאה
 הרבנ.ם לנקוד התננרו אשר וחביריו, )ע"ע( ח נ ןב

 הבבלי. נקוד אותו וקראו אחר נקוד להםוהמציאו
 נקודות ולאלף : באמרו נסי הקראי דברי טרוסזיםוע"ז

 י ש נ א ל ויתרות וחסרות מעמים ופסוקומשרתות
 ט"א(. צד קדטוניות לקומי )עי' וכו'שנער

 נקדנים, נקראו הספרים שנקדו הסופריםנגקדגי2[
 המומחים מיוחדים מופרים ע"י נעשית הזאת המלאכהכי

 שנתארו אנשים שטצינו וכסו הנקוד, בהלכותובקיאים
 סהם ויש נקדן. בתואר סצינו כן סתם סופרבשם

 אדות על ספרים וכחבו הסנוקדים הספרים.2הניהו
 ונם המסורה, ע"פ התנ"ך בנקוד השונותהנוסחאות
 מטאה חיו הזה בשם הסכונים הנקדנים הנקוד,בדקדוק
 שמות כמה מביא צונץ הדפוס. הסצאת עדהי,ב

 המיוחדים 7,(122-1(. נעשיכמע ,צור נקדןבתואר
 מחכסי הנקדן קרספיא נמרונאי ב"ר ברכיהשבהם:

 שועלים" "כישלי ס' שחבר הי"ב במאהפרובינצא
 נם 1661(. פראנ רומית העתקה עם שייז,)מנמובה

 הנקדן זלמן ר' או הכהן יהודה ב"ר יקותיאל ר'נודע
 )כ"י( המקרא וטעסי המסורה על הקורא" "עיןסחבר
 )ע"ע(. היים דנ יי ה ע"י ואסתר עה"תונדפס

 עשר יש המסורה לפי ובגיך[ בתורהנ:קידות
 וחכדט בצבור, שנקראת בס"ת אפילו בתורה,נקודות
 א'( הן: בתורה הנקודות וכתובים. בנביאיםנקודות
 שם ב'( בתרא; י' על נקוד וביניך, ה', מ"זבראיטית

 ל"נ י"ט שם נ'( א'י'ו'; על נקוד אליו. , טי"ח
 וישקהו, ד', ל"נ שם ד'( בתרא; 1' על נקודובקומה,
 על נקוד את, י"ב, ל"ז שם ה'( התיבה; כל עלנקוד
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 כ5 ע5 נקוד ואהרן, ל"ם, נ' במדבר ו'( התיבה(כל
 שם ח" ה'; על דחקה,נשד י', מ' .טם ד(התיבה;

 ושטיק, מ"ו, כ"ם יטם מ'( ר'; על נקוד אישר, ל',כ"א
 ולבנעו לט כ"ח, כ"ם דב-ם יץ בתראן ר עלנקוד
 וטסף בוזרא. ד' מן חוץ אותעת י"א על נקודעד,
 י"ם ש"ב י"א( : וכתומם בנביאים נקודות חנדטעליהן
 מ', ס"ד י'טעיה י"ב( התיבה; כל על נקוד יצא,כ',

 ההיכל, כ', ט"א יחזסאל י"נ( ; התיבה כל על נקודהסה,
 מהקצעות, כ"ב. מ"ו שם י"ד( התיבה; כל עלנקוד
 נקוד לולא, י"נ, כ"ז תהלים מ"ו( ; התיבה כל עלנקוד

 ו' על ולא ל'ל'א' על ולסמה התיבה, כל עלמלסעלה
 נ'(. פ-ו סופרים)מס'

 עשו חז"ל לדעת האלה[ הנקורות ;ל הז"ל]רעת
 .. אטרו: וע.,ז כנה-נ, אנשי וסייעתו עזרא האלההנקודות
 מה טפני לי ויאסר אליהו יבא אם עזרא אסר כךאלא
 יאסר ואם עליהן, נקדתי כבד לו אני אוסר כך?כתבת
 פל"ד(. )אדר"נ סעליחן נקודה אעבור כתבת יפהלי

 לדעת והכתיב. הקרי על כסו האלה הנקודות עלודרשו
 על רבה כתב סהנא שאתה מקום כל אלעזר: בןר"ש

 הכתב על רבה נקודה הכתב, את דוריט אתההנקודה
 בירושלמי הוא וכן פס"ח( )ב.'ר הנקודה את דויטאהה

 על רבה שהכתב בשעה אסרי רבנן ב'(: פ.ם)פסחים
 אטר הנקודה. את וססלק הכתב את דורש אתהנקודות

 את מלמעלן אחת נקודה אלא שם שאין אע"פדבי
 המסתפקים נם הכתב. את וססלק הנקודה אתדורש

 ידועות היו האלה הנסודות כי טודים התנועותבקדמות
 רבות אנדות עליהן ודרשו הקדמונים, התלמודלבעלי
 היא כנראה הזאת המסורה להלכה. מהן פסקוונם
 הנסודות, בדרשות ורבי רבנן נחלקו כבר כי מאד,ישנה
 ונחלקו ביסיהם הנקודות מעסי נ'טכחו כבר כיוכוטסע
 60(, ח"א )דו"ד קדומות כבהלכות התלסוד חכמיבהן
 המסורה ובעלי עזרא סימי שהיו לומר אנו טוכרהיםולכן

 סיטה תורת על הוסיפו ולא נרעו לא הם כיהראשונ.ם.
 ודרישה חקירה מבלי יו"ד של כסהנו אפילווהנביאים
 שנעתקו לפניהם אשר השונות הנוסחאות בכלוהשתוות
 זמן עד עזרא וסזמן ונאטנים, מובהקיםמסופרים
 יססכו אשר ראוים אנשים היו לא וההנאיםהסופרים
 עזרא ונם לכה"ק. הנונעים בדברים ישראל רובעליהם
 הנוסחאות בין מעצטם להכריע יראים היווסייעתו
 להורות האלה התיבות על נקודות חעסידו לכןהשונות
 אחריחן, ולחקור לדררט וצריכין בהן ספק איזהשיט
 )פ' עה"ת בפירו,טו החזקוני בעל וכתיב. הקרי עלכסו
 היו מסופקות 'טבתורה נקודות תיבות כל אוטר:לך(
 רבינו משה יבוא אם אמר הסופר, עזרא שלבידו
 כבר לו אומר אלו? את כתבת סה מפני ליואוסר
 אומר עליהס? נקדת למה לי אומד ואם עליהם,נקדתי
 )עי' מעליהן הנקורות את ואעבוד מחקתים, לא הרילו

 נ' ,בסדבר והקבלה הכתב בעל תואי(. ויפהמזרחי
 על תעשה הנקורה : יאמר אהרן( על נקוד עלל"ם

-- - -  ----- 
 רואים 'טאנו כמו הנקודה, שעליו מה 5מחוקהתיבה
 וצריך תוספת שם כש"ש יד כתבי קדמוניםבספרים
 הרלב"נ(. ,;" וכל טכל נמהקת שאינה הורהשעליה הנקודות עס בכתוב התיבה ניטארה י?כבר ולפיתיקון,
 עיקבא: דמר טמעשח י"נ( ,סג'יה מהירויטלסיוראיה
 תיבות י כה-י שרמוט בלי לכתוב כשרצו עלמאונהנ
 מחיקת על טורה הנקוד כי תרכ"ה(, תמוז המד-ט,בית בסכ,ע ':מערן ןזלמן נכתבו לא כאלו והוי עליהםונקדו
 פיטרה לעשות שרהנ.ם ויש פה. איננה וכאלוהמלה
 והעדרה התיבה על הנקודה כי הוא לזה המעם :פכ"ב,  סוף נ'  ומאמר העקרים בעל כמו והנקודה הכתבבין
 כתיבת בין באטצעות היא הנה כתובה יטתשארעד

 פקד "א'טר שכתוב אע"ם יאטר כאלו והעדרה,התיבה
 לו. מפל היה ואהרן טשה, הטונה היה ואהרן"מיטה
 ~16(. אוריטריפיט 6א, ח"ב נהמד באוצר ניינר,עי' העיקר היה בלנד משה כי כבוד, דרך שנכתבאלא
 12,. נליון נ שנה הכרמל ועי'257;

 כל פה וגבאר הנקורות[ על ופשטים]ר-שות
 והפ,טט: חז"ל ד-טות עפ'י התנ"ך סדר לפ'הנקודות

 . עליך. חססי אברהם אל שרי ותאסר הפסוקא'(
 י' על נקוד ה'( מ"ז ,בראיטית וביניך ביני ה'ייטפום
 אל אלא לו אמרה שלא מלמד חז"ל, ודריטובתרא,
 'ד,. פל )אדי"נ וביניך ביני טריבה הטמילין על וי"אהנר,
 יו"ד. מלא ביניך הנוסחא לפי דורש הרא.טון כיונראה
 שהפכה ר.,ל זאת, אמרה הנר על כי לנסבה, נוכחתוהיא
 וי"א וביניך. ביני ה' ייטפומ לה ואמרה הנר אלפניה
 והיא בינך, כמו יו,ד, הסך בינ.ך האחרת הנוסחאלפי
 הסמיל וז-ו הגי, הרה א'טר בין-בנך, סן מורכבתמלה

 דור.טים האחרונה הנוסחא וע"פ ובינך. בינימריבה
 ת"ל ומה ותהר, הגר אל ויבא כתיב ט"ה( ,פ'בב"ר
 שרה בה יטהכניסה מלמד אלא בןי וילדת הרההנך
 ובנך וביניך", "ביני יוחנן א"ר עוברה. והפילה הרעעין

 על ת"י ועי' מ"כ. פירוש הרה. שהיא שלך ,בןכתיב
 לאברהם י:רה דברה הפיסט ובדרך הזה(.הפסוק
 היו.,ד זכר ובלשון וביניך, ביני ה' ישפום לוואסרה
 אי"ו על נקוד למה יוסי ר'סשום תני חז"ל: ואסרו אי'.ו. על נקוד מ'( י"ח.בראשית איסתך ,טרה איה אליו ויאמרו ב'( עליו. נקוד לכןחסד,

 למדה שבאליוי
 פ"ז.( מ )ב שלו באכסניא אדם שישאל ד"אתורה

 לשאו5. צריכ.ן היו דלא אי"ו, נקודת והיינוופירש"י
 התיבה. עוקרת נקודה דכל באוהל' שהיא היודיודעין
 הקשו וע"ז ד"א. ממנה ודהטו לדרשה אלאשאינה

 עיקר דהיא שרה איה על לנקוד לו דהיהבתוספות
 ששאלוהשאלה

 שנם דרישו דבה במדרש אך עליהי
 להם היה הפ.טם ולפי אברהם. איה שאלולשרה
 ולכן אי"ו אותיות נחסרו שבה כדטלנו אחרתנוסחא
 שייך "ויאמרו" תיבת שבסוף ו' ואות עליהן,נקדו
 ויטיעוד "לו". וחיבורן נקודה, בלתי שנשארה ל'לאות
 ויאמד אשהך", שרה איה לו "ויאסר הוא כךהכהוב
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 כי אשוב" שוב "ויאמר נ"כ .2נאטר כטו יח.דבלשק
 ובקומה בשכבה ידע ולא נ'( מדבר. ה.ה אהדרק

 כדטום תנא בתרא. 1' על נקור ל"נ(, י"ם)בראשית
 של שבקוטה 1",1 על נקוד למה חוני. רבי בר יוסיר'

 ידע. בקוטה אבל ידע לא שמטכבה לומר יבכירה
 מינה נפקא הוה? דהוה טאי לסיעבד ליה הוהומאי

 כ"נ. )נזיר הסרא לט:תי איבעי לא אחרינאדלפנ.א
 על נקוד לסה שם( )נזיר התום' ופרשו י':1.הוריות
 ונראה דל.תיה. כטאן היא דהרי לך לוסר שבקומה,וי"1

 וכן התוספות בעלי לפני מנוקדת ההיבה כלשהיתה
 נקוד הפשמ ולפי ת"י(. ,עי' התורה על י טפ.ר'טנראה
 חסר היה אחרת בנוסחא כי "ובקונה" ,טל וי"1על

 וכן ל"הן, )פסוק הצעירה יטל ובקמה אצל כטוהוי"1
 מלאפו"ם, במקום בראשיתשור"ק ספר בעל כךעטנוצינו
 ד'( קום. ולא קם שרשו השת.ם בעלי מ'2קל ע'פכי

 ,בראשית ויבכו וי'טקהו צואריו על 1.פל לקראתו ע':וזירץ
 לבו. בכל נשקו שלא סלסד וישקהו. על נ:.ד ר'(ל"נ
 לנשכו אלא לנ'טקו בשט שלא כלמד אזטר ינאיר'

 ומה רשע, אותו של ש.ניו וקהו '2י'2 קל צ:ארוונעישה
 )ילקום שינ.1 על בכה מה צ:ארו על בכה זח 1יבכ1?ת"ל
 לנו'טכיהו. בניסטריא וישקהו רמז הטורים ובעל ל.'ז,.רסז
 הוא טוב 1.שקהו נקודת על הדרש : הראב"ע יאמר זוע

 לעשות עשו חשב לא הפיטם דרך על כי משר.ם*תיקי
 להם היה הפשט פי על ובאטת ויבכו. והעד לאחיורע

 כלל, נשקו ולא וישקהו תיבת בה יטחסר אחרהנוסחא
 נמצא ולא הלשון דרכי ע"פ הזאת הטלה מ.ותיתנם
 הצואר על נפילה לשון סקום בכל כי לו. דומה ךבתנ

 ויבך, אחיו בניטין צוארי על ויפול כטו לככיה,ססוכה
 על ויפול י"דן' ט"1 )כראשית צואריו על בכהובני:.ן
 וילכו ה'( כ"ם(. ט' )טם עוד צואריו על 1.בךצואריו
 י"בן, ל"ז )בראשית בשכם אביהם צאן את ת לראאח.1
 וב"ד שם(, ,אדר"נ ולהתפתות ולשתות לאכול אלאהלכו הצאי את לרעות יטלא סלטד ודרשו, א"ה. עלנקוד
 ונראה עצסן. את לרעות אלא הלכו שלא איתא דפל
 לרעות "וילכו שכתוב בלישנא דייקו הטסורה בע;.כי
 ולמדו לשכם, לכתוב לו והיה בשכם" אביהם צא;את
 אל רק "וילכו" אל חוזרת אינה בשכם ותיבתמזה

 יש הדי וא"כ ב'טכם, אז שהיה אביהם צאן ר"להצא;,
 ואין בשכם, אביהם צאן ובין לרעות וילכו ביןהפסק
 נקדו ולכן יחד, אותן הסחברת "את" לטלת טק:םכאן
 בזה הרניש הטעטים בעל נם סיותרת. ה.א כ.עליה

 ושיעוד מפסיק. לאות ~תביר לרעות טלת אתוהטעים
 ]שהיו אכיהם צאן לרעות אהיו יילכו : ה:א כךהכתוב
 הלכו לא כי דרשו הזאת הפ.סקא ועל בשכם.אזן

 אשר הלוים פקודי כל 1'( עצמן. את רק הצאןלדעות
 נ' )בטדבר ונו' לכושפח:הם ה' ע"פ ואהרן נד:הפקד
 למה תניא בתלמוד, ואטרו אהר"ן. על נקוד4ם(.
 באותו היה שלא הפקודים? '2בחוכדט אהרן עלנקוד

 ספק ובלי המנין, נק היה שלא על עליו נקודאהרן
 מקום בכל כי של", "וא"1 למחוק וצריך היאמעות
 תשר"ב( )רכת בילקום אטרו וכן כלו. על שנקודכהשטע
 ה.1 שלא ור"ל הסנין. כה היה שלא אהרן עלנקוד
 פקוד : ה' דבר לסשה רק כי הפוקדים, היינו הטוניןמן
 נאמר נם אהרן, ולא ט"1( פסוק )שם לוי בניאת

 ם.ן( פסוק )שם צוה כאשר ה' ע"פ משה אתםויפקוד
 סלת חסר והסורי ה,טמרוני בתרמם נם אהק.ולא

 בדרך או לנפש טטא יהיה כי איש א.ש ז'(אהרץ.
 תיבת של ה' על נקוד י'(, ט' )בטדבר ונו'רחקה
 ב'(. פ"ם )פסח.ם במשנה נזכרת הזאת הנקודהרהקה.
 וכטדתה ולחוץ, הטודיעים ט; רחוקה? דרך היאאיזה
 העזרה סאסקופת אומר אליעזר ר' ר"ע. דברי רוח,לכל

 ספני לא לומר ה' על נקוד לפיכך יוסי ר' א.'לולחוץ.
 ופירט"י ולחוץ. העזרה סאסקופת אלא ודאישרחוק
 סהכא. תיבא להאי סמיוה דמשטע בא, לטעט נקודכל
 ח2דט דחוק לדררט שסעהי אני אוסר: טברטנורההרב
 בירושלמי ישראל(. בתפארת )ועי' העזרה טאםסופתאטות
 בהעלתך( )פ' בספרי רהוקה. דרך ואין רחיק אייטדרשו
 קרובה בדרך אפילו הה"א על נקיד רחוקה, בדרךאו

 רבה במדרש הפסח. את עטהם עושה טטאוהוא
 דרך היה שלא מלטד ה"א(, )צ"ל ח."ת על נקודאיתא
 שאפילו וי"א ולחוץ. העזרה אסקופת טן אלארחוקה
 את עמהם עושה היה לא טטא והוא קרובהבדרך
 כי ונראה בכהשנה. ור"א ר"ע מחלוקת והואהפסח.
 "רחקח" היתה ר"ע נוסחת נוסחאות. ,טתי לפניהםהיו

 טהלי ולחהן הסודיעים סן כנון מטש רחוקה דרךודרש
 יב"ע, שתרנם וכסו קרי טטא יטהיה ר"ל להדרך,ולא הא" אל וטיוחם רחק היתה ר"א ונוסחת מילין,מ"1

 ומדרש בספדי וכמו לילא", בקריות עלמא באורח"דטרחק
 לשוי ונם זכר לשון הוא דרך הפשם ולפי )הנ"ל(.רבה
 רן כי ויען בל"ז, רחק מצאו אחרת ובנוסחאנקבה,
 גל נקדו לכן נקבה בלשון דרך בא רחוקותלפעס,ם
 עד ונשים דיבון עד חשבון אבד ונירם ה.ןהה"א.
 די"ש על נקוד ל'(, כ"א )בטדבר מידבא עד אשרנפח
 שבאשר די"ש על נקוד רבה בטדרש ואסרו אש"ר.של
 נ"כ(, החדיבו ולהלן טנפח )פי' כן היה מלהלןשאף
 העכו"ם וצ"ל האומות. אלא החריבו שלא מלמדוי"א
 מלמד אש"ר על נקוד )שם( באדר"נ שנאטרכטו

 ובילקום הטדינות. החריבו ולא )הע"ז( העכו"םשהחריבו
 כל )על אש"ד על נקוד נ"כ נאסד תשכ"ב()דמ"ז

 אשר כתוב באחת ונראהשהיויטלשנוםהאות:התיבה(.
 פירוש לנמרי. אשד התיבה חסד ובשלישית אשובשניה
 נפח ר"ל "אצלא כמו "אשרא הדאשונההנוסחא
 השניה ובנוסחא בכלל. מידבא ולא למידבאהסמוכה

 חז"ל ונם אש, בנפיחת שם שעבדו ע"ז שהיא אשנפח
 נפוח צריכה שאינה אש שתבוא עד נפח עדדרשו
 הוא וכן כ'(. )איוב נופח לא אש ע"ד ע"ם(,)ביב

 אבדה ואמרינז השמרוני: ובתרנום השבעים, בתרטם של וא"1 איתא )פ"נ( רבה במדבר ד'.,. )בכורותכונין
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 ובתיגום טידבא. ע5 אוקדא רנפק עד דיבק ערחשבון
 דחישבון ותקלתא : טדברא העתיק מידבא תרווץ אךהסויי
 כמשמע וכן דטדברא. לנכח עיטא הצדי לדיבוןאבדת
 מידבא". עד אשך "נפח לשון יובן לא כי הפשמ,ע"ר
 מ"ון, כ"מ )בטרכר וגו' האחד לכבש ע'טרון ועשרוןמ'(
 תניא חד'ל: ואטרו ועשיון. של בתרא ו' עלנקוד
 ראשק עשרק שבאטצע וי"ו על נקור לטה יוסי ר'אטר
 ג' בשל לא יטיוד שלא חגצ של הראשת יר,משל
 אוטר י"ט פ"ז:(. )טנחות לאיל שנים בשל ולאלפר
 ששתי טלטד האחדצ לכבש עשרון עשרון ת"לטה

 והכטים וכו' טחוק ואחד גיוש אחי בכהשכן ה.ועשרונות
 ועשרון שנאטר אחד עשרון אלא שם היה לאאוטרים
 סופרים בטס' וכו'. כ"ה( ,בטדכר האחד לכבשאחר
 נקוד צ"ל ואולי השני. שבעשרון וי"ו על נקודאיתא
 ע"פ שהוא ואפשי התיבה(. כל )על הושני עשרוןעל
 אלא שם שאין אע"פ 'טמו )פסהים בירושלטי רבידעת
 את וטסלק הגקודה את דויש את טלטעלן אחתנקויה
 שמסלקת שבע'טרון האחת הנקודה על וכוונתוהכתכ,
 היו שלפנינו הנוסחא שזולת ונראה התיבה. כלאת
 ,חסר "עשרן כתוב באחת אחרות' נוסחאות שתילהם
 האחד" לכבש אחד "ועשיון כתוב ובשניה עשרון",וא"1(
 ור"ט יוסי ר' נחלקו ובזה השני(. עשרון תיבת)וחסר

 כאילו הוא והרי וי"ו על נקוד שאטר יוסי לי'וחכטים,
 בעלת במדה אלא יטדוד שלא ללטד חסי,נכתב
 גדושה אחת טדות, שתי שיש אטר ור"ט אחד,עשרן
 סלא אחד עשרון, טעישרן זאת ולטד טחקה,ואחת
 אחד ועשרון הנוסתא היתה החכטים ילפני חסר.ואחי
 הנסחרת י'( השרה. עשרון התיבה כל על נקדוולכן
 את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלת אךהינולה'
 על נקוד כ"חן. כ"מ )דברים הזאת התורה יבריכל
 כתנאי: נקודות. י"א בס"ה שבעד, ע' ועל ולבנינולנו
 שלא טלטר שבעדצ ע' ועל ולבנינו לנו על נקודלטה
 דברי היררן, את ישראל שעברו עד הנסחרות עלענש
 לעולם, הנסתרות על ענש וכי נחטיה ר, א"ל יהודה.ו'

 על ענש שלא כישם אלא עולםצ עד נאכר כברוהלא
 שעברו עד שבנלוי עונשין על ענש לא כךהנסתרות
 הזאת הברייתא ל"נ:(. )סנהדרין הירדן אתישראל
 שמעל שאטר בר"ח יוסי ר, דברי לפיש בגמראהובאה
 ב.טי ואחד כהטה ביטי שנים חרטים, כישלינהעבן

 בגמרא, וטקשי עשיתי. וכזאת כזאת שנאטריהושע
 לא מעטע טאי השתאועד

 א.ענויט~
 טשום יוחנן א"ר

 על )אלא הנסתיות על ענש שלא לפי בר"שי"א
 )ושמעו היידן את ישראל שעביו עד הידועות(העבירות
 עיבל והר גריזים בהר וקללות ברכות עליהםוקבלו
 מסוף זאת שלטדו ונראה רש"ין. בזה. זה ערביםונעיטו
 הזה. כיום אהרת ארץ אל רשלום הקיסהפסוק
 שבנשחא ואפשי פה, הנה טעתחת האלה התיבמשתי

 תעות אחר הפמוק נפסק התלשד בעלי לפףשהיתה
 הנמחרוח הזה כיום התחיל השני והפמוס אחרת,ארץ

 הירדן. את "שראל שעברו עי העתידות, על להורותוגו'
 ולבנינוא "לנו על הנקוד היה ר"י ליביי הנוסחאובעיקר
 הזה "כהיום מן ולמד בטקרא, חסיות היוכאלו

 ענש 'טלא עולם" ער והנגלות אלהינו לה'הנסתיות
 הנגלות ועל הירדן. את עברו במרם הנסתרותעל

 ]שתי נחטיה ר' א"ל וזטן1. עת ,בכל ע.ם ערנענשו
 לעולם הנסתרות על ענש וכי חדא[ בדבר,תשובות
 יסל הנסתרות על הכלל נענש לא כן אחרי גם]הלא
 על ]וגם עולם ער נאטר כבר הלא ועוד[הפימצ
 על עני2 שלא כשם אלא צ נקודה[ יש שבעיהעי"ן

 שעברו עי שבגלוי עונשין על ענש לא כךהנסתרות
 תיבות על הנקורות היו יבר.ו ולפי היידן. אתישראל
 הנקודוהן, כטספר אותיות י"א בהן )שיש אלהינו""לה'
 אורח לאו כ. )שם( רש"י רטז כאשר עליהן נקדוולא

 אחרות בנוסחא כי יען השם. את לנקד הואארעא
 הנסתרות הזה כהיום כחוב: היה וכך חסרות,היו

 "הנסתרות כי ופיררמו עולם, עד ולבנינו לנווהנגלות
 "ולברנו לזולתנו. אחראין אנו ואין לברנו לנו"והננלות

 היררן את נעבור כאימר ד י ת ע ל כלוטר עולם",עד
 בזה זה ערבים וכולנו בנינו על גם נופלתהאחריות
 שעונות ר"נ ולמק הזאת. התורה דברי כל אתלעשות

 הם אבל עונש, לענין שורם 'שניהם והנגלותהנסתרות
 עליהם. נענשו לא היררן שעברו שקודם בזטן,חלוקים
 ררך על הם אלה וכל כולם. על נענשו ואילךומכאן
 וכתיב.קרי

 ובספר בססורה וכתובים[ בנביאים]ה:קודות
 לעזרא נ"כ בתנ"ך הנקודות נתיחסו ואכלה""אכלה
 נקודות על זולת דרשות עליהן נמצא ולאהסופר,
 המלך אל ויאמר י"א( להלן(. ,עי' בתהלים"לולא"

 עכדך העוה אשר את תזכר ואל עון איני לי יחשבאל
 כ'ן. י.'מ )ש"ב טירהשלם הטלך איני יצא אשרביום
 "גלא" די ב.ומא נאטי בת"י יצ"א. ת.בה עלנקוד
 קרובה יותר אבל י"רן. )ט"ו ונברחה קוטולמעלה שגאטי כמו "ברח" לחקן היה ונכון טלכא.רבוני

 בן ושמעי אהרת, בנוסחא חסרה התיבה כיההושערה,
 ךדבר בדבריו זאת הכליע דוד ישל כבודו טפנינירא
 פסל יצרי י"בן כטוהו. רבים פסוקים ויש קצרה,בלשון
 יראו בל ה ט ה ועייהם יועילו בל וחטודיהם תהוכלם
 הט"ה. על נקור מ'(' ט"ד )"טעיה יבשו לטען ידעוובל

 : תרגם והסורי ובהבולגאטא, השבעים בתרגוםוחסרה
 ולא יטטע.ן ולא חזין ילא דעבדאינן אוטנאוסהדין
 פסל! יוצרי התול: בדרך שאטר הנביא דבףילפיש יש "הטה" תיבת כה שחסרה הנוסחא ולפיידעץ.
 העובדים את יברא שלכם שאלהות היה יאוי אשיתחת
 שכלם האלהוה, פסילי את יוציים שהם הוא נהפוךלו,
 לא להם שחוטרים ע"ז יוע.לי. בל וחטודיהם והבל,תהו
 עיים עיי טלשון "ועדיהם" תועלת, לאיזה להםיהיו
 להכ.שמ להם יטה.א ע"ז חטודיהמ( לשון על נופל,6שת

 מץ ?- טהא-ן י"ג( יבושו. ידעו--לטען וכל ייאו בל הנמתיות הזה כיום התחיל השניק
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 ההיכל ל כ י ה ה וקיר עשוים והתטורים הכרוביםהפתח.
 קדמאה ההיכל כ"א(. כ' מ"א ןיחזקאל ונו' רבעהטזוזת
 והסורי. השבעים בתרנום וחסר מיותר, והוא עליו.נקוד
 כסו ההיכל, על ולא הבית על רק נופל קיר ל.טוןכי

 הבית קיר את וימד פעמים, כמה ההיא בפרשהשנזכר
 ןפסוק סתם וקיר י"ב(, הבנין)פסוק וקיר 1'( ה')פסוק
 הפסוק הטיעור ההיכל. יתאר ואח"כ הבית, נ"כ והואי"ז(,
 והתמורים הכרובים וקיר, הפתח מעל עד מהארץ :הוא

 סקצעת בארבעת י"ד( ונו'. מזוזת וההיכל :עשוים
 רהב, ווטלשים ארך ארבעים קטרות, חצרותהחצר
 כ"ב(, מ"1 )יחזקאל מהקצעות לארבעתם אחתמדה
 נטצאת ולא מיותרת הזאת התיבה כי מהקצעות. עלנקוד

 מקצעות בארבעת נאמר וכבר העתיקים,בתרנומים
 בנפש תתני אל מ"1( עליה. נקדו ולכן הפסוק,בתחלת

 האמנתי א ל 1 ל חמס ויפח שקר עדי בי קמו כיצרי
 נקוד י"ד(. י"ג כ"ז ןתהלים חיים בארץ ה' בטובלראות
 האותיות כל על ומלמעלה מלמטה, לולא תיבתעל
 יוסי דר' משמיה תני חז"ל: אמרו וע"ז 1'. סןחוין
 על נקודלמה

 לולאי
 רבש"ע! הקב"ה, לפני דוד אמר

 לצדיקים טוב שכי משלם שאתה בך אנימובטח
 ביניהם חלק לי יש אם יודע איני אבל לבוא,לעתיד
 את ממעטת הנקודה ופירש"י ד'.ן. ,ברכות לאאם

 לראות לו היה ברור דבר שלא לוסר הכתובסשמעות
 אבי אלהי לולי כמו לא, אם לשון לולי ה'.בטוב
 שונה כי להתבונן עלינו אבל ל"א(. )בראשיתונו'

 ומלממה מלמעלה בהיותה מכולן, הזאתהנקודה
 ע"פ לומר ונוכל ו'. מאות הנקודה נשמטובהתחתון
 שלפנינו, הנוסחא עלת נוסחאות שתי פה היו כיהפשם
 בתרנומים יטחסרה וכמו לולא, תיבת כל הסרהבאחת

 התיבות יטאר כמו מלמעלה עליה נקדו ולכןהעתיקים.
 יללאע האוהיות היו השניה בנוסחא אולםהמנוקדות.
 : קורים והיו ויפיח, לתיבת נתחברה 1' ואותחסרות

 ונו'. האמנתי ]אבל[ חמס, ויפיהו שקר עדי בי קטוכי
 ומללו דשקרא סהדי עלי דקמו מטול : הסורי תרנוםוכן

 ם. י מ ע מ ע"עעולא.
 הגקוד אל מבוא פיגסקר, שמחהביבליונרפיא:

 היהס ספר בכרך, י;קכ 1863. ווין הנבלי, אוהאשורי
 ב"ח, אשתדלות, ספר הנ"ל 1854. וואר,טא האשורי,לבתב

 הספרות אוצר 24. גליון ד' שנה המגיד 1896ןווארשא
 ח"ה 572, ח"ג השלה 347.ה"ד

',238 
 א'. שגה המערכי נר הכותב, 94; ח"א הגדולה כנסת431. ח"י 282, ח"ז

 א. ,4008868ן 18!ז1901.88 ." ,168ז810פזע ז68שז[ 8~א ו/!1(8,11]2 ,86.48]2

 ההם האנשים העיני כמו ינרירה, דקירנקור:
 י"ז(, ל' )איוב מעלי נקר עצמי מ"ז(, י"ד )במדברתנקר

 האסורין הנידין עם האסור החלב להסרת בפרםוהושאל
 הסכין וחתיכת דקירת ע"י המליחח קודם כשרמבשר

 או טרייבערן וביהודית-אשכנזית שתושז0ק,ןבאננלית
 האסור(. להפריש כלומד בעברית, פרש מפעלפורוטן,

 אחוריים בנקור ובפרט בשוחט כטו בטנקרכדקדקים

 על סוטכין ואין בכשרות, וטוחזק בקי להיותשצריך
 יו"ר )עי' בדבר נונע שהוא מפני הביטר לנקרהמבח
 ליהודים אחוריים למכור שלא נוהגין י"ד(. ס"הסי'

 מאר שקשה טפני אותו, לקנות נוים שטצוייםבמקומות
 אותו. לנקר ביותר סומחה וצריך אחוריים שלהנקור

 של צלעים י"ב הותך הנקור קודם הנקור[]סדר
 כי הטבור. עם בשוה הי"ב הצלע את ויחתוךהבהסה,
 ,לחם יחשב לאחוריים והי"נ הי"ב הצלע שביןהבשר
 חלק א', ןציור הניקור סדר וזה הסמ"ע(. בשםהפנים

 ומוציא לשנים וטפלחו בראש מתחיל א'(הפנים(:
 עליו המהודק מעליו הרך הקרום וטעביר המוח,סמנו
 העב הקרום ויסיר ד"מ(, בעוף. בין בבהמה ןביןהיטב
 נומל ; דם משום האסור )1( הנלנלת בעצםהדבק
 אחד ניד וסוציא הלשון מצד בסכין וחותך )11(הלחיים
 אחד חומ וטוצ'א הלשון שור,ש תחת וחותך לחי,מכל
 יטבאחורי והחוטין )הרשב"א(, לבן אחד וחוםאדום
ב'ל סשם ויהניא )רמ"א(, בעלמא לחומרא )111(האזנים

 ואפילו ביינדליךמ "טרפה הנקראים ארוכות ונצכ!ווז
 ומוציא שחימה לטקום לנרנרת יורר ב'( )הרוקח(.בעוף
 הורידין, שהם הצדדים משני לביטר סמוך נידין שניכךטם
 וה'ם"ך(. )הסמ"ע הצואר שבאמצע הלבן החומובעוף
 החומין כל נחתכו כבר העף מן הראש הפרידואם
 יזוב דמם כי להוציאם שוב צריך ואין ונפתחוהללו
 לארכם יחתוך והושם הנרנרת המליחה. בעתלחוין
 שלשה יש בכתף נ'( מליחה. ע"י הדם מהםשיצא
 האמצעי ן.י1(, זרוע נקרא ליטדרה המחובר הפרקפרקים,
 הניד מוציא ן1ץ(. יד נקרא והשלישי ).ץ(, כתףנקרא

 ובפרק היד, כמדת שמדתו הכתף כל לאורךהנמשך
 הטאחיזו שרשו הוא שיטם הימב הסכין ישקיעהאטצעי
 מעיקרן. ייטרש הנמשכים והחוטין הנידין וכללהנוף,
 שומן נזר יש מבחהן הראש לצד האטצעי פרקבשמח
 חותך ד'( מיאוס. משום ויסירנו )11ץ( דד ישובתוכו
 לזה הסמוך אדום בשר ומאותו )ן111-1ין, החזותאת

 מן וכן החזה, כל לאורך שנכמטך דם של חוממוציא
 והחומין ואזניו עוקצו חותך הלב ה'( השני.החזה

 ,לרס"א השחיטה בעת בתוכו מתקבין שהדםשבחללו
 הסמפונות יפתח הריאה 1'( בעלמא(. חומראהוא

 ויסיר הדם, סהם יטיצא )688~1( והקנוקנות)61סת0ז6(
 הלב. מתחת קטנה אונה הוא )צ61ת8קק8( הורדאאת
 בו. תלויה שהמרה במקום והחלב הנידין יחתוך הכבדז'(
 )ולרש"י והחלב הקרום צדדיו משני יקלוף הטחולח'(
 המתפצל ניד מתוכו ויוציא עביו(, מקום שעל הקרוםרק

 אחריו יחממ וכשיצמנן חם, בעודו כש."ן.לשלשה
 העליון קרומים שני עליהן יש הכליות ט'()רמ"א(.
 אסור והשני הכליות, חלב כהטום מדאורייתאאסור

 שבו הלובן ועל שבתוכו האדום הניד ויוציאטדרבנן.
 הקרב שעל חלב י'( :(. צ"ב )חולין בש"ס פלונתאיש

 דיני ויתר הכנתא י"א( חלב(. )ע"ע חלקיו וכל)הכרס(
 דובא הסניא וישליך א' ח נ כ ד א ד ר ה ע"עהטעים
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 )ב"ב י"ג הצלעות טספר י"ב( המעי. לבין שבינווחלב
 עד לססה מהשדרה ומסודרות יותר, ולפעסיםצ"ד.(
 הן כי שלסות הן הראש לצר העליונות ששהחזה.

 אלא החזה. בעצם נוגעות אין כי שלמות בלתיהן האחוי לצד התחתונות השבע החזה, בעצםסחוברות
 )תנוך( כברל ורכות לבנות עעסות ע"י להסחוברות
 הבולם הסחוס לנוכח מגל כראש המתעקטיםהאוזן,
 לאורך ).%1(. והז' הו' הצלע בין ועומד המבורלצר

 אליהן העוברים גידין ה' נטצאים הקיצונותהצלעות
 )על הבהטה ביטין סהן שלשה החזות, ערמהשררה
 י"נ- הצלעות 1על סשטאלה השנים י"א-י"ג(הצלעות
 מכל ג' לימול וסנהגינו חלב, טישום אסורין והןי"ג(,
 ליטלפן רצריך לשמאל. יטין בין למעות שאפשרצד,
 לאחוריים )התנוכים( הצלעות ראשי חסים.נעודן
 שמחים בשר גזרי סשלשה נבנים הכסלים י"ג(יחיטבו.

,,,,.,,,י,,-י

 סתחלקין שטימין ג' כדשטאל. השנים סיטין שלשהוהן
 נומל שלשה. ~שלשה שמשמאל השנים שנים,לשנים
 נמשכין הן חמים ובהיותם וטהשך, בירו הגידיןראשי

 קולף י"ד( אחייהן. לפשפש צדיך צונן הם ואםסעליהן,
 מרפישא וברחז"ל הכבר, חצר או היוהרת שעלהקרום
 הטבריל האלכסוני העור הוא ))פש~תאקאן6(,רכברא
 הריאה בין כלומר לתחתונים, העליונים האבריםבין
 ט"ו( הקרב. שעל החלב והוא והכרס, הבבד וביןוהלב

 כדי בראיסן ).מן%( המלפים סן מעם חותךהרגלים,
 הטלאים החומין אותן המלפים כין וחותך הדםשיצא
 )הרמ"א(. סיאוס סשום ג"כ ואסוריןדם

 לממה מתחיל האליה בישר האהוריים[ בחלק]נקור
 61(. העצה נגד עד הפרשות לאורך ונמיטך הזנבאצל
 עצם הוא דאממא הבוקא בסכתי?ת כעלי תחוביםובו
 ב' גירין: ה' נמצאים בו העליונה. אדכובה אוהירך

 יש
 נ1 , *~היי
 אציור

".,י, ,, 'ה :בשיא
 ין כ
 ש(ון,-/'71

] %
 בהמה של בשרל הנקורהלקי

 ונקראים זה גב על זה עלים או לוחות בסווסונחים
 ונאחזים הברס שמחי כל וסובבים בפלי, חז"לבלשון
 יק יגיעו הירבים נוכח לסמה הרכים. הצלעותבראשי
 ומשם 111ן(, הי"ב הצלע לעוסת שהוא ).1ן(, המבורער

 וכל וסתחדדים, איש כזרועות ראשים לשנייפררו
 סהחלק )ל% סהירך האדבובה פרק עד סגיע וחודחוד

 61( העצה נגר לסעלה הירכים ע"י והולכיםהאחור(,
 15-11. שבשדרה הקמנות הצלעות חסשויצסדובעוקצי

 קרום הכסלים על פרהש הללה לצד הבהטהבפניסית
 וצריך הבסלים, שעל הלב משום האסור וקלושרק

 סתירין ויש שתחתיו, החלב גם אוסרין ויש אותו,לקלף
 נראין הכסלים וכשסקליף )רש"י(. חופהו שהבשדספני
 חלב, סשום ג"כ שאיסורן בבסל שהן החומיןראשי

 והתחתונים רם משום אסורים הפרשות לצדהעליונים
 שתחת החלב גורר ב'( ג"כ. חלב משום הזנבלצד

 ונוהגין הבהסה, צידי כושני יפה יפה וסקלפוהמתנים
 ולא בצלי מוב יותד שמעסו צלי אלא לאובלו'טאין
 החומין כל ועוקר בסבהשל. איסור בו שישטיטום

 סהכרכשתא לסמה וטתחיל חלב. באותוהטעורבין
 עצם או .)ג( "הנקא" עצם בקרבת)תוט1ס~ץ(
 חתיכת על לטמה ויכלה הירך באורך והולךהסושב.
 הבשד ג.( גירין. שישה יש בו ז'(, )אות השוקביסר
 נטצאים בו קניא הנקרא הקוליא עצם את הסובבהעגול
 סטעל ד'( הנשה. סגיר שיונקין וסהם גיריןתשעה
 גבי על בשר גזר יש האליה לחתיכת וסתחתלהקניא
 רם. סשום שאסור גיר נטצא ובו 8( )בהנקאהירך
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 השני, לקליא וכן מתוכו הניד ונוקר הסוליא מחתך (ה
 ז'( דם. כךשום שעליהם קרום וטעביר הכצים נומלו'(

 הקדום וקילף הכרכשתא שבראש החלחולת אתטנוטיך
 הקצה, אל מקצה דם יטל חומ אותו עם שעליה חלבשל

 מכל לחלחולת הסמוך חלב אותו כל ועוקר הסכיןונוטל
 שמתחלק חומ סמנה וסוציא כא4ה חותך ח'(הצדדין.
 מפני קצותה, עד האליה סעיקר החומ ומכהש.ךלשנ.ם,
 השמנונית ונורר הכליות, מחלב יונקים החומיןשאוהן
 במקום כסכין ומפרק האחד הירך פוסק מ'(מתוכה.
 הזכרות וחותך הנשה גיד שבו בעצם הזכרותשיש

 החלב, כדטרשי קצת בהם שיש ספני וכהטליכווהנקבות
 חומין מיני מכל הימב מנקרו שבצדדין הכשרוגם

 לצורך הסש אם ר"ה ביו"ט חשפילו בירמ בשדלנקר
 וסיסק קי'א מספרם בבהמה הנכממשים הנידין כ5יףמ.
 חמומ שצריכין הנידין ומהם "קיא". טלאו שלחנותכל
 ד י ג ע"ע )הרוקח(. נ"א ממנו תאכלו לא וסימןנ'שו

 חלב. דם;הנשה;
 פ"1- אסורות מאכלות הלכות רסב"ם !ביבליונרפקא

 ניקור סרר זהב עטרת לבוש ס"ה; סי. יו"ר ש"עפ"ח;
 4טון עם אחוריים חלקי הנקור סדר ס"ה; סי'סהעיטור
 הכהן, יצחק ת"ר; קראקא יהזקאל, בר' יהורה לר,אשכנז
 ליפמאן, יו"ט ר' תקצ"ב; לי11רנ1 נ"ט-ם"ד; רף כהןזבהי
 יקזת.אל ר' הנשה. גיר פ' ריש להולין חטורותרברי

 אהרן ר' תקכ"1. פ.וירא בסופו, הפנים להםקויפמאן,
 מליסא, שמואל ר' תפ*ב. אופיבאך אהרן טהרתפערילש,

 רוד צנה דייטש, דוד ר' תקע"ט; ווילנא שמואל,זבח
 תרט"ו.פרעשבורג

 ד.א.
 רחיצה ע'בקיות:
 יש בנקמה עלבק. תביעת אי ישע נמיי *4סשה

 על עונש כתור הבאה הנקמה רעה. וסדה טוכהמדה
 ומשממה איבה סחמת והבאה טובה, מדה היאר,טע
 כרשעתו רע לרשע הכהטלם ה' רעה. מדה ה.אלבד

 יקום עבדיו דם כי ונאמר קנא4, "אל בתואריתואר
 כ"א(, ד' )יואל נקיתי לא דסם ונקיתי ס"נ(, ל"ב)דבדים
 )ויקרא ברית נסם נוקסת חדב אתפרע, פרעכתדגומו

 ועונשן שכר יש כי שהפרו, הברית קנאת כ"ה(כ"ו
 כסו ה', שונאי שהם ישדאל שונאי נקמת הנוקםוכן

 מפליטתים עיני סשתי אחת נקם ואנקסה שאסרשכה2ון
 )תהלים לי נקסות הנותן אסר ודוד כ"ח(, מ"ז)שופמים

 י'(. ע"מ ,שם השפוך עבדיך דם נקסת מ"ח(,י"ח
 עת עד בלב טסונה היא אם נדולה יותר היאהנקמה
 )ישעיה באה נאולי ושנת בלבי נקם יום כי ודרשוקץ.

 נקם יום מאיס"ג(,
 בלבי~

 נליתי ללבי יוחנן א"ר
 עוניט שהיא הנקמה צ"ם.(, )סנהדרין נליתי לאלאיברי
 כל כמו אדם. בני בדין בי; שמים בדין ביןלחייבים
 נקם ודרשו מ"1(. ד' )בראשית יוקם שבעתים קיןהודנ
 כשה:א היא? סה זו נקסה כ'(, כ"א ,שמותינקם
 חרב זו נקסה אוטר הוי ברית, נקם נוקמת חרבאומד

 שהיו הנקסה בסייף. אותו הורנין שב"ד נ"ב,()מנהדדין
 נקסה נדולה ואמרו סאד, הגונה היא מובהמדה

 אל ה' נקס:ת אל שנאמד אותיות, שתי ביןשנתנה
 נקס:ת שתי עולא ואמר צ"ד(. )תהלים הופיענקמות
הללו

 למה~
 את לענהט וכו, לרעה ואחת למובה אחת

 שקבלו לישראל שכר ולתת התורה קבלו שלאהגוים
 ל"ג.(. )ברכות פארן מהר ע י ופ ה שנאמדאותה,

 איבה של שהיא נקסה י21 ונטירה[]נקימה
 והיא ממונות, ודיני מו"מ בעניני ובפרמוכהטממה

 תקום לא ההזהרה נאטרה זו ועל וסנונה. רעהמדה
 היא נקימה י"ח(. י"מ )ויקרא עמך בני את תמורולא

 בלב היא ונמירה רעה, תחת רעה לנמול אפילובפועל

*1 %  ח-.י8,/עמ /1

48 ינ

לן
 הבטן בתוך הבהמה~אברי

 האמצעי העצם נומל ואח"כ שבו, הנשה ניד וס,וחלב,
 סמנו, החומין ומיני החלב ומקר סקצתו הזכרותשפסק
 שוק, של לעצם שסמוך השני הקצה נדול בסכיןוחוהך

 "( השני. לידך וכן שם, נקשרים הנ.ד שיטרשיספני
 אלם מהור, הוא וחלבו האסור אחד ניד ב: ישהכחל
 האצבעות בדוחק אם : למהור ממא בין בו להבדילנוהנין
 ואם שומן. שהוא בידוע סים ססנו 'צא החלבעל

 בבשול ואסור וערב שתי לקרעו וצריך הלכ, הואנתמעך
 לפרש אפשד אי כי אומד העמור בעל איט. צ4כ'א
 בקי ממנקר עין בסראית אלא בכתב הנקור אופניכל

 על עב בגד ישים המנקר בכשדות. וטוחזקומומחה
 הימב יקנחו בחלב בסכין שנונע פעם ובכלידכו

 אחר ימים ג' תוף הבשר לנקר וצריךבסטרם:מ.
 נם שרי ובו"עבד יתקשה שלא החלב סןהשהימה
 נקימה היא איז.' תניא רעה. תחת מובה לגמול אפילו מוהר ימים, נ' בתוך הבשר הדיח אם )הרס"א(אה"כ
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 א"5 מגלך, דהשאי5ני א"5 נקימה, גמירה? היאואיזו
 איני א"ל קרדומך, השאלני ההש א"ל לטחרלאו.

 נקימה. היא זו אתה, השאלתני שלא כדרךכהשאילך
 לא. א"ל קרדומך, השאילני א"5 נמירה? היאואיזו
 במותך איני הילך, א"ל חלוקך השאילני א"ללמחר
 כהשל כ"ג.(. )יוטא נמירה היא זו השאלתני.שלא
 השניה, לידו סכינא ומחת ב,סר מחתך שהיהלאדם
 נדרים )ירהטלמי כן וה"נ לידיה? ויטחא יחזודהאם
 נם אולם בזה. זה עדבים ישראל בל כי ד'(,פ"מ

 בת.'ח כגון שמותר. הכלל טן יהנא יש ונמירהבנקימה
 ת"ח כל אמרו וע"ז שמיא. בעניני ונומר נוקםשהוא
 ורש"י כ"נ.ן. ,יוסא ת"ח אינו כנחש ונומד נוקםשאינו
 איבה נומר ואינו בגלוי נקמתו נוקם הוא כיפירש
 מטה כן טשמע לא אבל מגונה, טדה שזה כנחשבלב

 כנחש ונומר נוקם ת"ח אם אהר במקוםשנאמד
 דעלמא, במילי ובאמת ס"ג.(. ,שבת מתניך עלחגרהו
 להיות ת"ח חייב למחות אפשר שאי בסקוםובפרמ

 משיבין, ואינן חרפתן שוסעין עולבין, ואינן הנעלביןק
 אומר הבתוב ועליהם ביסודין, ושמחין מאהבהעושין

 הטעביד כל רבא ואמר בגבורתו, השסש כצאתואוהביו
 ר"א כ"ג.(. )יוטא פשעיו כל על לו טעבידין מדיתיועל
 גדול שזה לא נענה, ור"ע גשמים תפלת על נענהלא
 כ"ה:(. ,תענית מדותיו טעבירעל )ר"ע( שזה אלאטזה
 מוסרין אין אותיות ע"ב של שם רב, אמר ר"יואמר
 מדותיו על טעמיד ואינו וכו' שצנוע למי אלאאותו

 שי,ש טי בל אמד, מאדגיזא נביהא רב ע"א.(.,קדו'טין
 ,גימין דין לו עושה עד שוכן ודומם חבירו על קנאהלו
 בעפר יתן בכי, קרא להאי ממי כי אסי ד'ז'.ן.
 האי כולי ג'ן ,איכה לחי למכהו יתן תקוה, יש אוליפיהו

 בדרשתו לומר ישו למד ומזה ד':(. ,חניגה"ואוליע!
 השמאליתע גם לו תן הימנית הלחי על יכך "אם ההרעל
 להסידים רק נאמרו חז"ל דברי אמנם ל"מ(. ה',טתי
 כ"כ. גוזמא בדדך ולא העם, להמון ולא מעלהואנ'2י

א.
 אפיפנום. אנמיוכום צבא שר פמרוקלי; בן :נ/,(בדר'
 ותחת לשחתה, יהודה לארץ נדגיאש אדוניו מאתנשלח
 אלפים ושבעת רגלי איש אלף אדבעים היופקודתו
 עם ארם נציב תלמי מאת נשלח שנית ופעםפרשים.
 לפני ננף מלחמותיו בכל אך א"ש, אלף עשריםחיל

 בהרפה נם האחרונה בפעם אשר עדהחשמונאים
 מ'-ס"נן. ח' שם ב' ל"ח, ג' חשמונאים )א'לאנמוכיא

 אלף עמו הביא כי עד בנצחונו במוח היהנקנור
 בלבבו ויתברך היהודים' שבוי את להם למכרכנענים
 ח' )שם השבוים מממכד הבסף את לדומאלהביא

 שלח אשר הפילים על פקיד בתוד ונזבדמ"ב-כה'ד(.
 כי יאמר יוסיפום י"ב(. י"ד )שם יהודה לארץהקיסד
 ה'ן. פ"ה סי"ב )קדמוניות שמרון פקיד היהנקנוד
 ואת נקנוד את ש5ח ליויאש בי מסופר אחדבמקום
 ליזיאש ממפלות יסופד ואח"נ יהודה, לארץטדגיאש

 סלייקום בן דימימריום כי נאטר אח"כ שנים איזה4ח,. ל"ז- נ' חשמונאים ,א' לא_נזכר נקנוד השםתודגיאש
 ישראל, את שונא והוא שריו, כל ראש נקנור. אתשלח
 את לתפש היתה נקנור מנמת ירושלימה. כבדבחיל
 שלום טלאכי אליו לשלוח ויערים בצדיה, המכבייהודה
 על בחרב יצא ואז נקנור, עקבות את הכיר יהודהאך

 יהודה, לפני נסנור חיל וינגף שלמה כפר יד עליהודה
 עלה אח"כ נסי. והנשארים איש אלפים כחסשתויפלו
 לקרחתו יצאו העם וזקני והכהנים ציק הר עלנקנור
 אך הקרבנות. את גם ויראוהו נדול כבוד לוויעשו
 ב.דו יסגרו כי מהם וידר,ש להם צחק לבו בנבהנקנור
 נקנור ובין יהודה בין המלחמה תהטביה. ואת יהודהאת

 אדר. לחדש עשר 'טלשה ביום חורון בית אצלהיתה
 את היהודים ויכרתו במערכה, ראשונה נפלנקנור
 כ"ד ז' )'שם ביררטלם ויוקיעומ הימנית ידו ואתרא'טו

 אדות הספור אחרי ב' בחשמונאים אולםוהלאה(.
 דיטימריום כי ג"כ יספר לאנמוכיא ונוסו נקנור'טליחות
 את ירא הוא אך הפילים על אשד נקנור אתשלח

 עם ברית ויכרות עטהם, להלהם אבה ולאהיהודים
 אליקים אך רע, כל עשות מבלי בירושלם ו"טביהודה
 נאלץ ונקנור הקיסר לפני נקנור את הלשיןהבוגד
 על לטרות לבו את ערב לא כי יהודה, עםלהלחם
 לב נהפך הספור סהטשך כנראה אולם הטלך.מצות
 ה' את חרף אשר דשע כאיש יתואר כי לרעה,נקנור
 הנת השבת: את לחלל אבו לא אשר ליהודיםבאטרו
 מצות את לע'טות אתכם וצויתי הארץ אלהיאנכי
 בא נקנור הספר(. סוף עד י"ד חשטונאים ,ב'המלך

 המקדש בבית במה ויבן רב הרג בה ויעשלירושלם
 בעזרה רק בטלחטה לא והוסת חזיד, עליהוהקריב
 נקנור בו שטת היום הכהן. מתתיהו בן יוחנןבידי
 בתלמוד ה'(. פ"י שם )יוסיפום לחנ היהודיםקבעו
 'טהיה ואמרו נקנור, יום אדר( ,",ג הזה היוםנקרא
 על ידו מניף היה ויום יום ובכל יונים מאפרכיאחד
 ואהרסנה בידי תפול איטתי ואוטר וירושלםיהודה

 בהונות קצצו ונצחום חשמונאי בית טלכותוכ'טנברה
 שהיה פה ואמרו ירחטל5, בשערי ותלאום ורנליוידיו

 תעשה ירו'טלם על טניפות שהיו וידים בנאוהטדבר
 בתענית נקנור יום שנפל ויען י"ח:(. )תענית נקמהבהם
 הפודים אהר ליום התענית את א"י חכמי דחואסתד
 הגאונים, בימי במל נקנור יום הג פי"ח(.,סופרים
 )ה"ב נרע'ן לדעת השמיניח. במאה זה היהוכנראה
 ונקנור אנטיוכוס צבא שר פמרוקלי בן נקנור370(
 אנשים שני הם דיטימדיום צבא שר הפילים עלאשר
 עכ"פ אחד. אייש שהם הסופרים דוב דעת אךשונים,
 וכנראה אחר, איש היה לשבח בתלמוד הנזכרנקנוד
 לבית קלל מנחשת שעדים ונדב ישדאל, אישהיה

 כאשר אך נקנור". "שער נקרא שמו ועלהמקדש
 והאניה מהשעדים אחד נמבע ליפו הים דרךהביאום
 ל"ז. )יומא כלם ונצולו נם לו ונעוה להשבדחשבה
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 פ"נ( ,יומא ביררטלסי אב5 1'(. פ"ב מד:ת ז..סימה
 שהוא ואפשר נקנור. '2ם נזכר ולא הנם מע':ה רקאיתא
 פ"ה סי"מ קדמונ'ות ןיוסיפום האלף יטם נקנורהיה
 לשם אחר מעם נסצא ,פכ'דן ביוסיפון אמנםב'(.
 נקנור, ראי2 את תלו הזה ה,טער על כי יען נקנור,שער
 יטל או הבית הר 'טל המזרהי לשער כ11נת1 כיונראה
 .החוסה

 ז-ןמ.
 ואור ככו בלילה. ומאיר למאור הערוך דבר :נר
 מנורה לעשות נצמוו ישראל בני י'(. כ"ה )ירמיהנר

 ה' לפני בקר עד מערב תמיד... נר להעלותבסשכן

 בזמן במקדש. היה וכן ב.(. כי'ד ויקרא כ', כ"ז)'טטות
 ושמואל יכבה סרם אלהים ונר נאמר שילהמי:כ;
 בעזרה ייטיבה אין והלא נ'(, נ' )'ט'א ה. בהיכלשוכנ
 ונר סאמר הכי אלא בלבד? דוד ב'ת למיכיאלא

 במקומו שוכב ושמואל ה' בהיכ5 יכבה מרםאלהים
 בהיכל במנורה תמיד מאיר יטהיה הנר ע"ח:(.)קדושין
 העולם באי לכל היא עדות ואמרו המערבי. נרנקרא

 זה רבא אמר עדותה? סאי ב'שראל, שרויהששכינה
 היה וממנו חברותיה כמדת יטטן בו '2נותן מערבינר

 פ"1 תמיד פי"נ, אמור )סיפרא ממיים היה 1ב1מדליק
 ח"א אפיון )ננד ביוסיפום נזכרת במקדט תמיד נרא'(.
 נר להדליק ונהנו פ"נ(. הבחירה בית רטב"ם ועי'כ"ב,
 בצד כ'מ.(, ןמנילה מעמ מקדש שנקרא בביהכ"נתמיד
 הנר המדליקין עושין יפה ולא במקדש, כסומערב
 חשש בזה שייט אלא עוד ולא הקדש, ארון לפניתמיד
 כראש תסיד נר מד5יקין הם שנם הנוים חוקותמפני
 להניחו שינוי איזה לעשות צריכין ולכן תפלתם.בית

 יטנעשו שונות נרות מצינו בתלסוד ' הבית.בכניסת
 שמשימין זכוכית כלי אשיטית( )או עששית :בימיהם

 דולקח שהיתה עיטשית ואמרו להדלקה, שמן או נרבו
 ומשחא דמיא עששיתא כהדין נ.,ג.(, )שבת בשבתוהולכת
 וארא )תנחוסא גוויהון טן דליק ונורא כחדאמתערבא

 דמיא )6618~08( דקנדילא אששיתא כהדא צ"ד(,סי'
 )בסדבו נביהון מן דלקא והיא כחדא טעורביןומשחא
 פ"ז( פ"ב כלים )תוספתא זכוכית של פנס פי"ב(רבה

 זכוכיו של נר א.(. פ"נ )ב"ר ופנסין נרותהדליק
 קנים לה יש סתם מנורה ס"כ.(. ט.'ז: )שבתופנסין
 אחת נר ובראשה אחד עמוד אלא קנים להושאין
 עליו שהדליקו פסומ ואמרו פמומ, נקראת עיטשיתאו

 ד.ן ט' ,שבת למלמלה אסור הכל לדברי שבתבאותה
 )חולי י מהניא למאי במיהרא שרנא מליצה בדדךואסרו
 סצח נר כי והשכל, התורה אור על נמלץ נרס':(.
 כ ןשם אדם נשמת ה' נר כ"ג(, 1' )כדטלי אורותורה
 )סנחוו כבוד לתואר נר במלת השתכמטו חז"לכ"ז(.
 ישרא נר לרבם קראו ריב"ז ותלמידי י'( ערכיןפ"ח,

 י"ו )ש"ב המלך לדוד נתנו שכבר התואר כ"ח()ברכות
 שהי, ע"י אלא שמו, אביאל והלא אמרו נריה ועלג'(.
 שביעי, )ידוש' נר שמו נקרא לרבים נרו מדליקזקנו

 בשבת. ד נ ה ת ק 5 ד ה בטצות הפליגו חז"5 פ"ב(.ווף
 חוה לו ונדמה וכו' היה עולם '52 נרו אדה"ראסרו
 שבת )ירהט' לאשה הנד טצות מסרו לפיכךמיתה,
 לנצחק זכר הוא חנוכה, נר הדלקתו"בו.

 ה4 קו"ט הללו והנרות;ח'2מונאים,
 בביהכ"נ נר להדליק ,מנהנ בנ-ות[]2נהגיט

 יט'טד פ'תילה נ'ר ר"ת הנפיט, על מכפר יטהואנעה"כ
 טילה, ברית 'טם יט"ט בביהכעננ נרות להדליק'מנהנ
 והוא ,מצוה נר כי ע""ט הברית, שם 'טעוטק בבית"1
 שהאב הראיטונה שפעם נוהנין שהיו ססומות.יש ז'(. סי' מילה הל' הלקמ )'2בלי וכבוד שמההררך

 בידו שעוה של נר עמו מביא לביהכ"נ בנו אתמכניס
 הרשב".ן(. של בנו בשם '2"ח סי' ה או )ב"ילהדלקה

 יטתי בידם אוחזי; לחופה החתן יובילו אשרה'טושבינין
 ורבו" "פרו בניממריא נר פעמים ב' כי דולקותנרות
 זורקין שהיו מנהנ מביא התשב"ץ מוב. לסיסןוהוא
 ת ח ט ש ב לפנים שעשו כמו החופה ביטעת דולסותנרות
 נרות דולקין הנפש ביציאת )ע,ע(. הש1אבהבית
 נרות דולקין האבל יטי שבעת ובמשך לראשו,ססוך
 במקוטו דלוק יהא ונר רבי צוה וכן האבל,בבית

 היאהרציים ביום ושנה שנה ובכל ק"ג(י)כתובות
 האדם כי ועוד אדם. נשמת ה' נר כי והמעם)ע"ע,.
 ואש ומים' עפר רוח אש יסודות מארבעהמורכב

 חנוכה. הנרן הדלקת ע"עבראי2ם.
אבי"ה--א.

 ישבו יהודים בצרפת. עיד : )6ממסטץ8(](בו-נבובוק
 אספת אסרה 589 בשנת החמקית. בטאה שדבה

 בעת תהלים כתמורי לומר ליהודים בנרבונההנוצרים
 אונקין ששה ע"ז עונש וקצבו עלמין, הבית עלהקבורה
 חנסיך במרידת היהודים השתתפו 673 בשנתזהב.

 וואמבא, המלך ננד פאול והדוכם מנימשהילדריק
 בשנת העיר. סן היהודים את נרש המלך נצחוםוכאיטר
 על נפיט במר השלישי סמיפן האפיפיור התאונן17%

 לקנות '2יכולים היהודים זכיות על אריברמהארכיבישוף
 נדצרים עם ולעבוד הנדצרים, עם ביחד ולדורקרקעות
 הנדול קרל כי הנדה ייט היהודים. של וכרמיםבשדות
 חלף למהטבם העיר ושליש דבות זכיות ליהודיםנתן

 העיר. בידו להסניר עזרו הם כי אליו, ואמונתםעבודתם
 ס' מחבר מנרבונה שמעת ב'"ר מאיר ר' העידוכן

 הקבלה בספר דאוד ;' אברהם ר' טצוה"."מלחטה
 לו לשלוח אל-רשיד הרון מהכליף בקש קרל כייאמר
 היהודים ונשיא רב להיות מבבל מכיר ר' החכםאת

 ספק אין אך בעלמא, הנדה רק היא וכנראהבארצו,
 תורה שם והפיץ בנרבונה התישב ןע"ען ר י כ ס ר'כי

 ולבניו לו "נשיא" בשם כבדוהו והיהודיםברבים,
 כאלפים נרבונה יהודי מספר היה הי"ב במאהאחריו.
 ואנשי מולתי הנסיך בין הטלחמה מפני אךנפשות,
 לחסות ויצאו היהודים שם נתמעמו 1187 בשנתהעיר
 וסצה דיב היה 1286 בשנת בצדפת. אחדותבערים
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 הזאח התשועה ולזכר רכיטם, להם והשיב עקיהםהנין
 ח: 'טנה. בכל היים באותו יצחק, בר' מאיר ר'ק-ע
 בנרבונה ויכוח ה'ה 1245 ביטנת נרבונה. ליהודיפורים
 בראש הארנ'בי':וף, לפני יהודים ובין נוצריםבין

 היהודים כי והוכיה שמעון ב"ר מאיי ר' עמדהיהודימ
 להם ועזרו ויטריהם הנוצרים למלכי נאמנים תטידהיו

 נחן 1281 1276, בשנות הסאראקינים. עםבמלחמהם
 נורשו 1306 בשנת מיוחדות. זכיות הארכיבייטוףלהם
 מנרבונה. וגם מצרפח היהודיםכל

 סרכז נרבונה היתה הי"ב במאה ניגונה[]יכמי
 רבות פעסים נזכרו ונדוליה והכסיה בצרפת,היהוד'ב
 שם שהיה מטולידא בנימין ר' הנוסע הרבנים.בספרות
 לתורה קדומה עיר היא "נרבונה כי מספר 1165בשנת
 ונדולים חכמים ובה הארצות, לכל תורה 'צאהוטשם

 ר' הנדול הנשיא בן קלוניסוס רבי וכראשםונשיאים

 נחלות לו ויש ביחוסו ]נשיא[ סכונה דוד מזרעמודרוס
 להוציא יכול אדם ואין העיד טהטל מאתוהרקעות
 ור' הייטיבה יאש אברהם ר' ובראשם בחזקה,ממנו
 בה ויש ת"ח, הרבח כנגדם ואהרים יהודה ור'סכיר
 היה נם ב.(. דף )ססעות יהודים" סאות שלשהיום
 בר' קלוניטוס בר' משולם ר' נת4 ב"ר טשולם ר'שם

 ר' נאק, יעקב ר' )עיע(, הבבלי נתן ר'מודרוס,
 נ:רואן ר' 'וסף, בר. דוד י' )ע"ע(, דריטן הסיטה
 שלסה ר' קמח/ טשפחת עחק, ב"ר אברהם רהלק

 נרבונ/ יוסף ב"ר דוד ר' הכהן יצחק ר'בנבנעמזי,

 ס"ר קריה בספרו מאירי מנהם י'ביבליוגרפיא:
 המ:היג כפר מנהם, ב"ר אברהם ר' והלאה. י"ח:דף

 ,088ץ;( 248. צר 1868 מאנאט:שריפט ~הלאה.ט"ז:
 ~1ןן";( פס1ם(((1ן, 430--401 ; ,ש 21 .169.11

 ס.ב.
 עבדו בשמרון אשור סלך שהושיב הכותים :נרבל
 מלחטות בעל והוא ל'(, י"ז )ס"ב "נרגל" אקילאת
 הסבאימ ובפי מרדך, בבבל ונקרא )8ץ18ב( כוכבבמזל
 "נרנא" הארסי השם עם יחס לו יש ואוליניריג.

 מצבות על סלחמתו. כלי חובלים וסקל הותחשפירושו
 וראש אריה בתבנית נרנל האליל נראה חקדםשרידי
 אשורית רשום כותא בעיר הסצבות אחת ועל לו,אדם
 כות(. אנשי אל )אריאל, כותי" נישי אלו אריה"אלו

 סג רב היה שר-אסור( נרנל )באשורית:נרנל-שראצר
 עבודה ע"ע נ'(. י"מ )ירטיה בבל מלךלנבוכדנצר

 בערכו(. האורים )סשפמ ה רז
 מ.ב.

 שאך ע' :נררשיר
 שרירא רב )אגדת סורא אצל בבבל עיר :נרש
 עטוקים יטם היו והטים הנהר על גשר היה בנרשנאון(.

 הונא רב ואמד צ"ג:(, וב"מ שם נמבעהשהבהטה

 ערדק,נדע )רימער חדקל מנהר היוצא נהר"טרשהוא
 במקוך או הנהר באוהו מבלו ישראל נ'טי 191'.ח.'י

 תיק: בלילה אר'ות יטם שכיח.ם שה'ו ומפני לו,הסמוך
 ני.ט ס',ז:(. ,נדה היטמיני ביום למבול לנשים אידירג

 להוכיה אין אך ,ספונאי(, ופפונאי מחוזא עםנזכרה
 ננב'ב היו בניש ס"ח.,. )ב"ס סמוכות שהיוסזה

 מטקיך נריטאה התוק: בדרך רב שאטר עדסוטחים,
 אה מנה פ'ך על מ:ריט איש ניטקך )אם כביךסני

 'ט-ה'ו ואמר החרימם פפא רב אותם(. ננב שמאשיניך
 לפפונאי ומכרו ספר ננב מנרש כהן כי ומספרבשמתא,
 נם כי קמ"ו(. )ב"ק סחוזא לבר מכרוהוופפונאי
 נסיבי סינסב בנריט ס"ז:1, )נדה ננבים ה'ובפפו:אי
 ואח"כ תחלה סאר,טין היו כורסיה, אבי סיחביואח"כ
 סלוין השטירים היו שם ק"י.(. )יבמות החופהעישין
 להם אותן וחוכרין וחוזרין שדותיהן על לענייםסעות
 רב ולדעת נרשאה, חכירי ונקראו ל'טנה כורין יכךבכך
 דמן רבין ס"ח.(. )ב"מ רבית טשום כן לעשוחאסור
 נהררעא ע"ע ס"מ:(. )נימין אשי רב בת ריפאנרש
 172(. חכמות)שבע

 ט.ב.

 וקדושין. חופה ע"י לאשה איש חתונת :נ,שך4ל-ן
 ונעשו .הנשואין קודם הארוסין היו מקדםביסים

 )ברא.טית החנאים, בדברי והעלמה העלם אבותבהסכטת
 עם ידברו אב להנערה אין ואם י"ד(, שופמים ח',ל"ד
 כרתו ואח"כ ונ"ה(. נ' כ'ד )בראשית אחיה אואטה
 י"ר. ב' מלאכי . ח מ"ז )יחזקאל ביניהם אסנהברית
 ומיודעיה קרוביה שאר או אחיה לעיני בע"פ י"ז(' ב'סשלי
 התנאים על שמד כתבו או י"א(, ד' )רות עדיםלהיות
 כזה ובשמר עליו, עדים וחתסו הצדדים ביןשהותנו
 לאבי לתת החחן על אשר )נדוניא( המוהרנרשם
 הטתנות ונם י',ב(, ל"ד )בראשית אחיה אל אוהכלה
 מלבךטי כטו מ"ז(, )יחזקאל ערך יקרי שהיולהכלה
 ערך, קלי נם ולפעטים עדיים. ועדי וסשי שיט מןרקמה
 שעורים ולחך שעורים והומר כסף עשר חכהטהכטו

 התהייב החתן כי נהנו ובקר צאן רועי בין נ'(.)הושע
 הכלה, לאבי וכו' צאן או נסלים מספר לתת עצטואת
 שנים מספר לעבוד התחייג להחתן סקנה לו איןואם

 בעל החתן היה אם בעבורה. הנערה אבי עדריולרעות
 כטוהר שקל'ם כסף הנערה לאבי יטוקל היהכסף

 את כלב ,טנהן כסו סלאכה, חובת איזה החתןעל הנערה אבי שהטיל או מ'(, כ"ב )שטותהבתולות
 לתת הוא לבתו,ועודיוסיף באהבתו לו ";ן אשי ו,(ו,,, ו,ונא וב:מו הון כל יבוז בוז אז רחגה, נפש בעל או לבונדיב עשיר הנערה אבי בה.ות אכן פלטתים. ערלותבמאה בדוד והתחתן הפלשתי' גלית את יכה אשר לא"טבתו אה לתת שאול הטלך שהבטיח וכמו ספר. קריתאת ולכד הכה א'טר על לאשה קנז בן לעתניאל בתועכסה
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 נזר העיר את מצרים מלך פרעה '2נהן כטו לבתו,נדניו
 טתנות מיני כל הטלך. שימה אות לבתו'2כוחים
 בתו את האב יטטכר מכירה כעין היו כאיה ונדןארוש.ן
 נכריוה הלא לין בנות שאטרו כמו בעיניו, י'2רואי2ר
 כ'ד )בראשית יט.ם או כעשור טכרנו. כי לונחשבנו

 הובלה והארוסין היעוד אחרי ח'( י"ד ,טופמים ה,נ
 והבתולות מ.'1(, מ'ה )ההלים החתן אל בהטו;חינגהכלה
 להעלות זרועות,הן תפוזנה 1'טם( עמה הלכו איטררעוהיה

 תכיטיטי' בהרבה אותה וללטמ עדיים עם י2ני הכלהעל
 ת:ר בהניע ט"ה(. תהלים י', א ס י'ה, מ"ט)ישעיה
 חיים בסים לרחיצה הרהצה אל הכלה הובלח דודיםעת

 מתקדשת והיא ט'(, ט"ז ,יחזקאל נחוח ריח ביטכניוסיכה
 )יטה"ש החתונה עמרת ראיטה על שמו אח"כלטהרתה.

 ,בראי2ית ונוננים שרים במקהלת אותה והובילו י"א(נ.
 ירו'טלם בחוצות מ"ז( מ"ה ,תהלים וניל בשמחות כ"ז( .אל

 כלה וקול ההן קול שמחה וקול שיטון בקולוברחובותיה
 או 1'( י"ט )תהלים חופה הנקרא החתן בית אל1ירטיה(
 מניקתה נם ובתוכן נערותיה בלוית ט"ז,, ב' ).ואלחדר

 ברכו הכלה קרובי מ"ב(, כ"ה ש"א נ"מ, כ"ר,בראשית
 )בראיטית ונו' רבבה לאלפי היי את אהותנו לאמר:אותה
 ביהך אל הבאה האשה את ה' יתן החתן: ואתכ"ד(,
 ונו' ישראל בית את שתיהן בנו א'2ר וכלאהכרחל
 מארץ מלך בת לקח אשר הארץ לנסיך ד'(.,רות

 יה.ו אבותיך תחת הברכה- קראו לאשה לואחרת
 מ"ה(. 1תהלים הארץ בכל לקרים תשיתמובניך

 ר-ןש.
 בחסרון אשה נהשאין שאין נהנו ננשוא,ן[ ]מגהג,ם-
 'ט"ע פ"ז, סנהדרין הרי"ף על ונ"י במלואה אלאהלבנה
 לישא א.סור אין אך טוב, סימן מיטום קע"ט(, סי'יו"ד
 לעשות נוהנין ויש מ'(. אות הקטח ,כד החדש בסוףנם

 בישם מביא יהזשע תו ובספר לחיט, כ"ב עדהנשואין
 בחהט, יום באיזה לישא להקל אסאד מהר"ישו"ת
 היו אטנו רבקה עם אבינו יצחק נשואי '2נםוכתב
 ניטאת בתולה היתה המשנה בזמן הלבנה. טלואאחר
 ועתה א'(. פ"א )כתובות ה' ביום ואלטנה הרביעיליום
 שקודם בשבת החתן את מוליכין בזה. חהטשיןאין

 שאחד ובשבת לתורה, אותו וקורין לביהכ"נהחתונה
 גמילוח שמדת הטלך שלמה שראה משום ג"כ,החתונה
 שנ' בנה ביהמ"ק וכשבנה המקום, לפני נדולהחסדים
 בשבתוח הולכ.ן ישראל וה.ו וכו', לחתנים אחדשערים
 התניט ב,סער והנכנס הללו, שערים שני ב.ןויושבין
 ובבנוה בבנים י'טמחך הזה בב.ת השוכן ; לו אוטריןהיו
 הולכיכ חתנים שיהא התקינו ביהט"ק משחרבוכו'.
 אר רואין הטקום ואנשי סדדי:ות ולבתי כנסיותלבתי
 לאהו ומזטרים פי"ז(. דר"א ,פרקי עמו וטדטטהיםהחתן

 אי ומיוחד, יחיד אחד : הטזטורים לס"תהקריאה
 הללויה לישראל מוב אך שאל, אשר לבב לברנדרש
 לתורה כשעולה החתונה 'שקודם בשבת החתן, עלזורקין
 והכלו החה: מוב. לסימ: ממוסים 1'2מףיםיווזיח

 כל על מוחלין יום שבאותו מפני חופתן ביוםמתענין
 ישתכרו 'טטא שני מעם ועוד סיו:(. ,יבטותגינותיהן

 ,אה"ע קדושין בשעת עליהם מיהשבת דעתם תהיהולא
 אפילו החופה עד רק ומתענין הרמ"א,, א', ס"אסי'
 ,או"ח מתענה אינו ר"ח ביום חל ואם נדול, היוםעוד
 בני מתו בו כי מתענין ניסן ובר"ח י"א(, תקנ"טסי

 החתן שיק טקומות ויש תקע"נ(. סי' ,רמ"אאהרן
 חברותיה עם בשחר סועדת ח51תה ביום והכלהטתענה,
 שלא השינים' בי; הוצצין שאין ודנים חלבטאכלי
 הכלה הופתה. קודם המבילה בשעת חציצהתהיה

 לבנים ולוביטת בנדיה קשרי וטתירין תכשיטיהפושטת
 'טעדות סותרין כלילותיה. ביום ומחילה סליחהלסיסן
 שכן החופה, קודם מהדש אותה וקולעין הכלהראיט

 אל והביאה קי2ומין בכ"ד וקשטה לחוה קלעהקב"ה
 ראשה על בהינוטא הכלה מכסין י"ח(. )ערוביןהאדם
 טשום והוא ברבקה, ותתכס הצעיף ותקח ע"ש פניהועל

 מקומות ו-ט בצעיף טכסה שהחתן טקוסות ישצנ.עות.
 פניה, מכסה הקדושין ומסדר להכלה החתןשמביאין

 והכלה החתן על זורקין ואז פנים". "קבלת נקראוזה
 שזורקין ויש ימים. יאריך ע ר ז יראה רמז זרעוניםטיני
 חלב ,טלום נבוך השם ע"ש והכלה החתן לפניחטים
 ,רוקח כחטים ורבין פרין שיהיו ולסימן ישביעך,חטים
 בטקום אלא יזרסם שלא ליזהר צריך אך שנ"נ(,אות
 כושות שזורקין וייט ולא(. ד"ה תוס' : נ' ,נרכותנקי

 רבבה. לאלפי היי את ואומרים הכלה ראש על)האפפען(
 הכלה, לקראת החתן את טוליכין היו כתב:מהדי"ל
 העם כל זורקין יחד ובחבורן בידו, אותה תופשוהחהן
 מהרי"ל )ספר נ"פ ורבו פרו ואומרין חטים ראשן נביעל
 שולחת הכלה החתונה שביום היה מנהנ נשואין(.הל'

 "לב"י בנימטריא חומ.ן ל"ב ציצית ד' עם טליתלההתן
 דכתיב בטלית, אז מתכסי; היו לא הנשואין קודםכי

 )ספר אשה איש יקח כי ליה וסטוך לך תעשהנדילים
 ומבקשים החופה קורם בוכין היו והחהן הכלההמנהיג(.
 עונותיהם. עלסליחה

 השמים תחת החופה לעשות נוהנין החופה[]טגהגי
 דרכי )עי' לרוב השמים ככוכבי זרעם שיהיו טובלסימן
 לפני החופה מעטידין והיו ב'( שצ"ב סי' יו"דמשה
 ובתולה בחור דחופת כותב מהדי"ל ביהכ"נ.כניסת
 אלמנה או ולאלמן )בימה( ביהכ"נ מנדל עלהעטידו
 בבית החופה לעמוד רנילים היו נם ביהכ"נ.בחצר
 בנין איזהו ואמרו התלמוד, בזמן עוד 8111א(התנות
של

 שמחה~
 ה': )מנילה לבנו חתנות בית הבונה זה

 למדין אנו הטטואין של המנהנ.ם כל י"ד:(.תענית
 במתן סיני הר טעמד ומן אשתו. והוה הראשוןמאדם
 ,תשב"ץ התורה והכלה ישראל החתן היה שאזתורה,
 באדם כטו וכלה בחתן שושביניז ועושק תס"ן(.אות
 אחד החתן, מוליכין שושבינין שני :(. י"ח ,ערוביןוחוה
 מיכאל שהיו הראשק באדם כמו משטאל, ואחדמימין

ש י'*-וו**ון~.4 , .,_ _" הי"",יי... ת"ו, 1ה"ר ~14 שהשריני1ינבריאל  

* -1 "- י=*,-- * -  1 ," "- ' * -  אחד כ, ן,~;שעען ,ן. = , י4 י(ו  ייי4*ן יין 
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 פרו בניממריא נר פעמים שני כי ב.דו דלוק נדאוחז
 החתן את שמול.כין טעם ועוד ח"נ(, כה2ה )ממהורבו
 למתן רמז דולקות, ונרות זמר בכלי לחופהוהכלה
 השושבינין ולמידים. וברקים קולות שם שהיותורה

 נקבה הפסוק וע"ש כ"א( ב' )הושע ונו' לעולםל. וארשתיך ע"ש נ"פ החתן סביב הכלה אתטסבבים
 שנאמר כמו הכלה ליס.ן החתן ומעמידין נבר.תסובב
 הנדולה )כנסת כלה תיבות סופי ליטינך' שנל'נצבה'
 על החתן מיטים קדושין המבעת נ'(. ס"א סי.אה"ע
 הפסוק ע"ש לאנודל הסמוך באצבע ה.סנית הכלהיד

 כל באנודל למנות מתהיל כשאתה תמיסה, ה'תודת
 באצבע ה' שם פעם בכל יבוא אז ממנו ותיבהתיבה
 של המבעת נותנים שעליו לרמז מזהב, ונהמדיםעד
 בו יש מספרים, השמים הזה בהמזמור כי ומפניזהב,
 התשובה(. )יסוד מחופתו יוצא כחתן והוא הפסוקנ"כ

 וארוך מופשם הוא ו8טתן( )ץ8שת21 שהאצבעומפני
 ברכות י"ב(. סי' שבעה )נחלת נישואה שהיא בולהראות
 ,מס' רבקה את ויברכו שנאמר התורה מןחהנים
 בצרוף מספרן ע"ש ברכות שבע נם ונקראוכלה(,
 שבע וכננד ה'(, כתובות הנוסחא )עי' הייןברכת
 )כל-בו(, בג"ע הראשון לאדם הקב"ה שעשהחופות

 אנשים, עשרה בועז 1'קח כדכתיב בעשיהוהברכות
 ז':(. )'סם בעשדה התנים ברכת לברך כדי'2קבצן
 כי ניטואין ולברכת ארוסין לברכת כוסית יטתילוקרוין
 טבדכין דתנ.א מקומות, ליטני נתקנה הזאתהברכה
 התנים בבית חתנים וגרכת הארוסי; ארוסיןבביתברכת
 אחר לכן שאין(. ד'ה תוס' ק,ב: פסחים ז':)ברכות
 '2אין ולפי נשואין, לברכת שני כוס מוזנ.ן ארוס.ןברכת
 פי'ם סופרים )מס' אהד כוס על קדושות ב'אומרין
 ולא החופה תחת ארוסין 'טל כוס לשבר נהנוי"א(.
 והוא הזיווג, נומר ניטואין של דנוס משום נ,2ואין,של

 עביד דרבינא בריה בגמרא, שמצינו כמו ישןמנהנ
 מובא בדחי סא דהוי לרבנן חזינהו לבריההלולא
 קמייהו ותבר זוזי מאה דלת בת דמיקרא כסאאיית.

 במסום ברעדה ונילו דריט כי :1, ל' )ברכותואעצ.בא
 שנקתברו תורה למתן זכר הוא נם רעדה, ההא 'טםנ.לה

 הזכוכית שובר החהן ירוי2לם. לחרבן וזכרהלוחות,
 והמחותנים וכלה לההתן ומברכין '2נ'נ(. סי')רוקח
 כמו משתה ימי שבעת עויטין יפה. יעלה שהז.וונטז"ט.
 ע'(. רמז ח"ב שופמים )ילקוט ובשטשוןביעקב
 )ישעיה פאר יכהן כחתן שנאסך בראיט, מ.סבההתן
 ע"ע: כמלך. כבוד בדדך שימור וצריך :( כ.ח מ"סס"א,

 נדוניאן חת1נהן חת1ן; אר1םין;אי'טות;
 שדוכידקדושין;

א.

 נלדומלה ו,מו. שבמו לראש שאר שם :בע2יא
 שני. בית בזמן ישיבה לראש כבוד '2ם ונםלעדה,
 אתה אלהים נשיא הת: בני אטרו אב.נו אברהםעל

 י'ו. ל"ד ,שם האדץ, נש.א ו'(. כ"נ ,נראשיה-חוכינו

 בית נ'טיא. על הממונה אב; בית נשיא י"ח(;ל"ד )בטדבי מממה אחד ניטיא : ישראל לבני הממותראיטי
 בא"י הנקיא מ'(. ז' ,דהי"א הנשיאים דאש היההלוי
 במצרים, הנניד וכמו אח"כ, בבבל נלותא הריש כמוהיה
 הב.ת בזמן בזמןהאחרון. הקהל רא'ט או הפרנסוכמו
 ויטני בסנהדרין, העליונה במעלה הנשיא נחשבהשני
 חיטיבוהו וה.תה מ"ז:(. )חגינה החכם לו אב'דושלישילו
 דוד טבית לניטיא מנו ולכן העם, בראש מלרכמו

 יריטו הזה התואר ושם ס"ו.ן, ,פסח.ם עליהןנ':יא ומ.ניהי בראיט ההטיבוהו כי נאמד הזקן בהללהמלר.
 כוטפחת שנה. 225 במשך השני יהודה ר' עד אחריובניו

 היה נחמן ורב מ',ד:(. )חולין נשיאה בי נקדאתהנשיא
 על שמחל נשיא קכ"ד.(. )שם נשיאה דביחתניה
 כאשד אח"כ אך כמלך. דינו כי מחל, כנודו איןכבודו
 שדומה דאמר מאן איכא הנשיא של כבודונתמעם
 נכנס כשהנקיא ל"ב:(. )קדושין מחול שכבודולרב
 שבו להם שאומר עד יושבים ואין עומדים, העםכל
 כולן מדרשות בתי יטמת ניטיא י"נ:(. )הוריותוכו'

 שבעה וקורין לביהכ'ינ נכנסים הכנסת ובניבמל.ן
 ויטי.לו שילכו לא אומר קרחא בן יהושע רביויוצא.ן.
 ואנדה יטמועה אומרים ואין ודומין יושבין אלאבשוק
 לרב הסדא רב א"ל שכיב, נ'סיאה וכו'. האבלבבית
 קריעה ואחוי עלה וקום אסיתא כפי אמי ברנחמן

 על טשמאל ב'ד אב על מימ.ן חולץ חכם עללעלמא.
 מ'טמע אלה ומכל כ"ב:(. )מ"ק ומכאן טכאןניטיא

 בית אב ע"ע הראשונה. בסדרנה הנשיאשמעלת
 סנהדדין.דין;

 מ.ב.
 080נ בנצרותו ונקרא אנוסי, : יום" דוןנשיא,
 מדינ. וחכם )08ן8א(, מנאקסוס הנס.ך והיה82טש11נ,
 המאה בראשית בפורמונאל נולד תורקיא.בממ'2לת

 ~157(. אונוסט )צ של"ם אב ז' בקושמא ומתהם"ז
 דבר על הרדיפות ומחמת וני2אה רמה היתהמשפהתו
 דון אחרות. לארצות המשפחה בני רוב יצאואמונתם
 בן עם והיטתתפו דיונו דודו עם לאנטווערפ באיוסף
 .טטרות. של גדול מסחר בבית בנבניטתי אברהםארצם
 בארצות ממנו סעיפים להם והיו ונבר פרץ מסחרםב.ת

 מארי והמלכה היטרים בעיני מאד נכבדים וה.ויטונות.
 על הנצרות מסוה שמו הזאת המיטפחה בניבהולאנד.
 רוח קורת מצאו לא ולכן ל.הדות, פנו ובסתרפניהם
 הארץ כן להמלט תחבולות ויבקשו שם,בשבתם
 י'טראל לדת ולקשוב תונרמא, לארץ כהטכנםולהעתיק
 ציא א ר נ חנה דודתו 'טם יטבאה אחר ובפרםבגלוי,
 הממ'2לה והנה לצאת, מתעדת.ם בעודם אך)1585(.
 המלכות לננזי רכוום כל את להחרים תואנה להמצאה
 ובהוצאוה דב בעמל טתחפשים. יהודים הםבאשר
 לו.נ.ציא ויבואו מאנמווערפ לצאת בידם הצליהנדולות
 [.[. "י יי[ -,יייי"~ח הטלט.נוה בהם פנעה שם נם אולם 1549.בשנת

__... 
 היטנ סול.מאן השלמן עזרת לולי רע, בכל היו וכסעט (; ב ל.'ד )שם י, יאו , נש.א ו'(; כ"נ )בראשית1וכינו ו(
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 המון כהטה ר' הרופא ובהי:תדלות לימינם, עמדא'2ר
 התיהדו לקויטמא בבואם להטלם. בידם עלתה,ע"ע(

 ריינה דודו בת את נ'2א יוסף ודון )1553(,בפרהסיא
 .וסף דון עם וישראל. מיטה כדת גראציא חנהבת
 פורמונאל, ילידי אנוסים יהודים מאות כחס': עודבאו
 המסחר בבית דברו ועהטי 1:וטרתיו סוכניושהיו
הגדול.

 טהלכים לו מצא יוסף דון בהורקיא[ יוסף]ד:;
 סוד1 לאיש ויהי בעיניו כבודו ךנדל הי2לטןבחצר
 המריבות בין נתיב לו לפלם היטכיל ובתבונתוךועצו,
 מהוז על הנציב 'טלים בין : העולטן נני בין פרצוא':ר
 הירהטה מ,טפט דבר על הצעיר. נאיאזיד וביןכותיה,
 לצד נומה 'וסף דון ויהי יבואו. לימים הסלוכה'טל

 בין נדילה סלחטה אחרי להשלם;. 'ע'ן ובןשלים,
 נרצח הטם לפרם וינם באיאןיד את ש:ים נצחהאהים
 בין ויפסידהו יוסף דון את נשא ושלים ונניו.הוא

 העיר את ליוסף נתן 1סוליטאן הנכבדים,'טוסריו
 לאחוזה לה סביב כפרים י2בעה עם בגלילטבריא
 יוסף ר' את שם שלח והוא הגרים. היהודיםביטביל

 בסביבותיה למעת העיר. חוסות את לבנות אדרתן'
 כתב ופתשנן מלאכה, בתי ולכונן והרדסים,ננות

 הפחה על יצא ה'טלמן בחותם נחתם ,פירמאן(הרט.ון
 בדבר אדרת ן' לימין לעסוד בצפת והפחהבדמשק
 הארץ ילידי הערביים למרות הסלאכה ותכלהבנין.
 ותשלם מטלאכתם, הבונים את להפריע חפצואשר

 בצורה היתה החוטה 1565. '2כ"ו כסלו בחךטהחומה
 פקודת וע"פ אסות. סאות וחמש אלף באורך העירסביב
 הולעי את להאכיל סאד לרוב תות עצי נמעו 'וסףדון

 כמו בנדים למוות סספרד להביא צוה צסר ונםהמשי,
 חרשת לסרכז מבריא את לע'12ת חפץ כיבויניציא,
 ויניציא, סוחרי עם להתחרות תוכל לסען בא"יהמעשה
 למבריא, לבוא באימליא הנרים היהודים אלויפנה
 היו ההיא בעת משם. להביאם לויניציא אניותו,טלח

 החמישי פיום האפיפיור בארילות נרדפיםהיהודים
 האלה מהיהודים כטאת'ם לנהטם. צוה 1569וביטנת
 לבוא יהודים 102 יצאו פיזארו מעיר נם למבריא.באו
 נפדו. רב וכסף ובעסל נשבו הים על בהיותם אךשם,
 וסביבותיה מבריא את לעשות יוסף דון מחשבתאולם

 לפעולה. יצאה לא יהוד'םלסדינת
 מלכותו כסא על שלים בעלות יוסף[ דון]גרולת

 זכר כי קצה, לטרום יוסף דין נדלות הניע 1566בשנת
 וינשאהו הטלוכה, רסן בידו להחזיק ואמונתו חסדולו

 אנדרום, נאקסום, האיים על מהטל ונסיך נשיאלמעלת
 בים איים י"ב ה בם' ועוד, סאנמורינא פארום.טילו,
 לאוצר להביא רק היה יוסף ועל במתנה, לו שנתןהתיכו;
 בשנה, שנה סדי דוקמים אלפים י"ד סועמ סםהשלט;
 רצה לא יוסף דון העם. כל על לבדו השליס היהוהוא
 למהטל בסקומו פקד לכן היונים התושבים קנאתלעורר
 וישם קורונילו, פראנציסקו מספרד נרנרי אישהאיים

 חכירת נם ליוסף נתן השלמן האייט. ירטבי על קמןמם
 מחסד הנדול הויזיר ולמרות טחו"ל. שבאו הייןמכס
 חשוב ה"ה בו, וטקנא יוסף דק את עוין שהיהסוקולי
 הסמשלות צירי לו. פנים ונשא השלמן בעיניסאד
 בעיני חן נךטא הוא כי בידעם 'וסף דון את חונפיםהיו

 אשכנז מלך השני מאקסימיליאן חפץ כאיטרהשלמן.
 לצירו כתב 1567, בשנת תורקיא עם בריתלכרות

 ובתוכם המלכות גדולי את לראות בקרטמאוויראנמיום
 השלום. למובת לבם להמות סתנות, להם ולתת יוסףדון

 1566 ביטנת יוסף. לדק מכתב המלך כתב 1571ובשנת
 ננד באנמווערפ הפרומסמנמית המועצה בידי יוסףסמך
 'טלים השלמן נם כי בהראותו מספרד, הקמוליקיהסלך
 איש מאוראננ וויליאם ל1 שלח וכאיטר לספרד.מתננד
 במלך לסרוד הולאנד בני בדעת כי להוד'עוסודו
 סלחמה להקדייט השלמן לפני יוסף דון ה,טתדלספרד
 יוסף דון בקשתו. סילא לא היטלמן אך ספרד,על

 פולין מלך השני אונוסמ זיניסמונד עם מכתביםהחליף
 זה ובעד 1570 בשנת יוסף סדון נדול סכומ לוהא,טר
 אף בארצו מסחרים לעשות טיוחדות זכיות המלך לונתן
 'צאה 1569 ביטנת בדבר. סחאו לבוב העיר '2ריכי
 ,טל שרפה אבק אוצרות את ותאכל בויניציאאיט

 את ליעץ הכושר שעת יוסף דון מצא וחזהמסשלה,
 נתן היטלמן )1571(. קפריסין האי את לכבו'טהשלסן
 אלפים וחמשים מאה סך חוב לנבות יוסף לדוןהרשיון
 טל'טלם עצמה שסמה א,טר צרפת, טסמשלתסקודי
 מתחפ'טים יהודים היו יוסף אבות כי באמתלאלו,

 להם היה ולא יהודים היו ובאמת הנוצרית דתבססוה
 שלח יוסף דון בצרפת. מסחרים לעשותהמשפס
 של סוחר אניות ויתפשו חיל אנשי עם ביםאניותיו
 הדבר על אלכסנדריא. לחוף י2הניעו ערובתם עםצרפת
 לכרות תהבולות ותבקש צרפת ממשלת אף חרההזה
 רע אחד יהודי מצא בקהטמא היושב וצ'רה שוחה.לו

 'וסף דון כי העיד כסף בצע בעד אשד דוד שמומעללים
 תומו את הוכיח יוסף אך תורקיא. בממיטלתבגד

 בכלא כפושע דוד את לשלוח ויצו להשלטן.ואסונתו
 כאשר אולם הסלשין. את החרימו תורקיא ורבגילרודים,
 לו. למחול יוסף דון בקי2 אח-כ סעשיו על דודנחם
 שסהל נשיא כי מנדויו, להתידו רצו לא הרבניםאך
 בסוף שלים סות אחרי מחול. כבודו אין כבודועל
 דון 'טאיפת נכזבה ואז בנו, מוראד סלך 1574,שנת
 אף המלוכה. בעניני עוד התערב ולא הסדינית.יוסף
 בשלוה לשבת לו ויבחר הכנסותיו, ססת את קפחו לאכי

 למובת ימיו שארית ולהקד"ט בבילווידר, הנדולבארמונו
 אוצר בית לו והיה והישיבות, ת"ח בידי ויתסוךאחיו.
 החזיקה והססשלה בנים בלא מת יוסף דון נדול.ספרים
 ,טונא שהיה סוקולי הנדול הויז'ר עצת ע"פבנכסיו,
 החכמים. נדולי לו והספידו במותו בכו העם כלהנשיא.
 כדטה ר' קינה. עליו נשא לוננו סעדיא ר'הכהשורר

 חבר אשכנזי אליעזר וד' ספריו. לו הקדישאלמושנינו
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 התורה להתנצלות ס' חבר יוסף דון כי אומרים1576(.
 אוניקיירה יצחק ור' ספרד, בלשון הפילוסופיאננד

 יוסף" פורת "בן בשם וקראו עברית ללשוןהעתיקו
 יצחק ד' היה שטיינשמידר לדעת אך 1577(,)קרסטא

 הספר. טחברנם
 ,ן01תזץ8[ א0לנ ,4~088ג 4%0 ש4 ,08ש2,5 1855; 169; מ"א 118, כ"ה 422, י"ח מאנאטסשריפט מפתה; עי'גולה מוצאי שפ"ר, ישראל485; כנסת פיןביבליונרפיא:

 .4ב .21 ,עץ9[ מ"לנ 4~088ג 2,584 ;1869 נג~1
1?2,1%. 

נע"ם
 רךכך ע, : כפיםנשיאת
 האשה היהדות, רוח לפי א'טה. מן רבוי :גשים

 עהטה וזו בענינו עושה זה : האיש ד נ נ כ עזרהיא
 הטבע נם עמניהם. בכל שותפים הם מ אףבענינה,
 הצרמם כל ולע'טות בית ליטבת האשה תכונת אתהנביל

 לבני טרף להכין החוץ לצאת האיש ועלהפנימים,
 ובעד בעדה ולארונ לתפור לבשל האשה עלביתו;
 או טלאכה ע"י אותם לפרנס הבעל ועל ובניה,אשה
 שהיו טפני במצרים פרך" "עבודת ונקראתעסק.

 לאנשים נשים ומלאכת לנשים אנשים טלאכתמחליפין
 רכה בטבעה היא 'טהאיטה ומפני י"א:(.)סוטה
 מן אחד חלק רק עליה הוטל לכן בבית, וטרודהוענונה

 'טהזמן עשה מצוות ובל תעיטה, הלא והןהמצוות,
 הכלל. מן היוצאין מהן איזה טלבד פמורות הןנרמא
 התורה. נלימוד פטורות או הייבות הן אם פלונתאויש
 וכו' תורה בתו את ללמוד אדם חייב אומר עזאיבן
 תפלות. לוסדה כאלו תורה בתו המלמד כל אומרר"א
 קבין טט' ותפלות בסב אשה רוצה אומר יההטער'

 ערום ורשע שומה חסיד אומד היה הואופרייטות.
 סוטה )טשנה עילם טבלי אלו הדי וכו, פרושהואשה
 ומדעים חכמת ללטוד בתו את שלח אכהו ר'כ'.(.
 האניטים העם את הקהל ודריטו פ"א(. פאה)ירוש'
 ללסוד באים אנשים אם ל'א(, ,דברים והמףוהניטים
 )חנינה למביאיהן שכר לתן כדי מף ל'שמוע, באותנשים
 )שטחכות טעיניהן שינה שמנדדות ת"ח 'טל נשיהןנ'.(.
 )כתובות עוה"ב לחיי ובאות הזה בעולם בעליהן(על

 היו אחת פעם אלעזר אבא לי סח יוסי א"רפ"ב.(.
 וסמכו נשים לעזית והביאנוהו שלמים זבחי של ענללנו
 "וסמך" נאמר )כי בניטים שסטיכה טפני לא נשים,עליו
 אלא סוטכות(, ישראל בנות ואין סומכין ישראלכני
 חייבות ניטים ט"ז:(. )חנינה לנשים רוח נחת לעשותכדי

 בתורה, קרואים לשבעה ועולה נ'(, פ"נ )ברכותבתפלה
 כ"נ(, )מנילה הצבור כבוד טפני לא אם לקרואוכשרה
 יודעים שאינם אנשים לפני ההלל את להסדיאוכשדה
 הנשים את להוציא הטנילה לקרות וכשרה פ"נ(,)סוכה
 ורק ט"ב(. )ברכות לעצטן סזמטת ונשים פ"ב(,)מנילה
 וכהב האניטים. עם תערובתן נאסרה צניעותמשום

 הרב : ( א סי' חיו"ד יוסף ברמ )גספרו חיד"אהרב
 וכ"כ שוחטות, נשים שראה לפנינו השד העד חד'טפרי

 ראית. הללו ובנלילות : וז"ל בהנהותיו אריה נורבספר
 ונהרא בידו טוחה ואין רשות בנטילת שוחטותנשים
 וכו'. ופשמיהנהדא

 תכונת את חשבו מחז"ל איזה האשה[]פחיתות
 עליהן קלה דעתן נשים ואטרו טאיש, פחותההאשה
 ,ברכות הן דברניות ניטים סוד; ומנלות ל"נ:()שבת
 לקחו תיטעה לעולם ירדו ישיחה סכין עשרה ; :(ט"ח
 דאזלן, 'טמחין נשי לנני ניטי :(. מ"ט )קדושיןנשים
 יטתין בת כ',1.(. )יבמות שמחין לא נברי לנבינברי
 מוזרות מ':(. ,מ"ק רהטא מבלא לקול ויתכבת

 ודרכן הלבנה לאור בשוק המוות הנשים נקראובלבנה
 אלמנה ל"א(. סוטח פ-מ. )נימין בטלות שיחותלשוח

, וטבקרת הולכת שמנות, בעלת היא כ"ב.(. )סוטח'טובבית
 כיטפים בעלת שבנשים הכשרה )הט"י(. תמיד 'טכינותיה
 סוטה ,יררט' לנשים ימסרו ואל ד'ת ישרפו ס"ו:(.ן )יומא בפלך אלא לאשה חכסה אין י"ד:1. )טנלהוכו. לנישי יהירותא יאה לא נחסן א"ר פם"ו(.)סופרים
 יטאסור כר"א הדסב"ם פוסק וכן שנע"פ תורה ר"לפ"נ(.
 סלות וכהטום מקרא. ללמדן צריכין אבל תהטבע"פללמדו
 ולכן מעיטיות, מצוות מכמה נפטרו נופן וחלשותדעתן
 מעומר להיות איטה" עיטני ,,'טלא יום בכל הא"שמברך

 ולא כרצונו", "'טעיטני טברכת והאישה רבות, בסצוות1
 )ע"ע(. עדות לענין עליהןסטכו

 חז"ל יטהעלו נראה אחר טצד האשח[]השיבות
 רחמניות נשים ואמרו רמה, למדרנה האשה חשיבותאת
 צדקניות נישים בשכר עוירא רב ודריש י"ד:(, )מנילההן

 י',א:(. )סוטה ממצרים ננאלואבותינו הדור באותשהיו
 שיוכלו בכר עלהן הפרנסה עול נוטלות היו ת"חנשי

 מדאנות מעצור באין לתורה עצסם להקדישבעליהן
 והספיקו לאחרים, וכהשאילן ספרים קונות והיוהבית.
 לקיום הרבה עזרו ובזה הישיבה. לבני ומעונותס,ונות
 עצמה בתורה חיק ישראל לניטי היה נםהתורה.
 ביותר טקפידות שהיו להן השייכים המנהמםביטטירת

 יצחק ר' לדינא. עליהן סוממם היו הרבנים שנםער
 נישי על אמר ר"ת של בתו בן סצרפת שמואלבד'

 ונדולי נביאים בנות הן נביאות אינן "אםמדינתו:
 צונץ ש' סמ"ק, )טכ',י מנהנן" על לססוך וישהדור
 דעם אךס ברלינר אהלבה, כרטולי 172, נעשיכטעצור

 חותמת בתו היתה רש"י כ'סחלה 51(. לעבעןאינערן
 אזלת כחי תש "כי : באמרו בשמו 1'שו"ת הלכהדברי
 ,שבלי קראתי" בתי ולכן סופר ביטבמ מלטשוךידי

 טלומדת, היתה ר,ט"י אחות חילים נ"ז(. דף ח"בהלקם
 מאכלות הלכות מיטוניות )תשובות ר"ת אשת טדיםוכן

 בילים וסרת ר"ת של אחותו חנה ה'(. סי'אסודות
 דינים עיריחן לבנות הורו טנחם בר יצחק ד' שלאחותו
 באוצר מובא כ"י האסופות )ס' נשים במצותשונים
 הורה ליאון סיר יהודה רבנו 10(. צד ח"בנחסד
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 ידעה חיל אנטי ע"י אח"כ שנהרנה סנרמיזא אלעזרר. אשת דולצי ציומתן. הל' )מדדכי ציצית לעשותלאיטתו
 וכתבה התפלות, סדר חברותיה את ולמדה מאו"חדינים
 שכר 'טנתנה היינו יטם( )צונץ ס"ת מארבעיםיותר

 כנסיות. לבתי הס"ת והקדישה הספרים לכתובסופרים
 ר' אשת מדודתו מנהנ איזה ע"ד עדות טביאהראבי"ה

 האסופות(. ס' בשם )נידעמאן נטרונאי בר 'טמואלר'
 אברהם ר' טחמיו דינים מביא מפלייזא שמואלר'

 היתה ובגרמיזא . נ"מ.( דף ח"ב זרוע )אוד חמותוביטם
 )מתה אברהם ר' החבר בת אוראניה מרת אחתאשה

 בקו5 בפיומים משוררת 'טהיתה ל"ה=1275( אדרו'
 של צדיקים נפשות בם' נדפסה )מצבתה לנשיםזטדה

 אשתו הרבנית עדות מביא מהרי"5 נ'(. סי'לעוויזאהן
 אחת בשאלה בעלה שפסק מה רונקיל מהר"ז'2ל

 טהר'ע יטל כלתו רעדיל האשה ל"ו:(, )מנהנים;התיר

 יושר )לקוטי הגברים כאחד בתורה יטקדהאיסרלין

 בעיני מאד נכבדה היתה האשה ה:שי2[]כב:ר
 כ אח הרבנים ובעיני איסה( אייט, ע )ע התלמודבעלי
 הותרה כי אף הנ'טים רבוי למובתה, תט'ד ה':יטואיטר
 התלמוד, בזמן עוד המנהג סצר נאסרה כבר הדיןמצד
 כתובה ויתן יוציא אשתו על איטה הנויטא כלואטרו
 אדם ואמרו הרגמ"ה. תקנת יסוד ומזה 'ה.(, ס)יבמות
 הראשונה טעשה זוכר ראשונה אשתו על א'טהנו':א

 מחמת בזמנם כברנאסרה הפלג'ט גם)ברכותל'ב:(.
 התלמוד מבעלי לאחד נשים שתי נזכרו לא ובכללזנות.
 טאור נרשום ר' תקנת קודם גם אחריהם הרבניםאו

 נשכהת אינה החביבה נעורים אשת כי ואטרוהנו;ה.
 קורא היה מהרי"ל תמ"נ(. סי' )תשב"ץ לעולםמלב

 :ן קי"ח שבת )עי' ביתו בעלת ספז( )יקר "גיטכין";אשתו
 מהרי"א של זוגתו הבית. עקרת היתה ':היאמפני
 )לקם יצ"ו" איסרליין רבי מורנו "איטת שמה אתחתטה
 אשה מפני לקום האיש 'טחייב ואטרו ם.ו,. ח.'ביו.טר
 בעל הביאו חסידים חבר)ספר ואיטת חכמה ואשהזקנה
 כ'חן )סי' יהודה בית בעל כ"ו( סי' יו"ד דיניםעקרי
 לאיש לעשות שיש כבוד מיני שכל פשום הדבר :כתב
 ר"מ( סי' יו"ד יוסף )ברכי חיד"א הרב לאשה לעשותיש

 )שם אמו ובנידט הגדולה, ואחותו חמותו בכבודהאריך
 אשה אפילו להכות שלא הזהירו ובפרם רנ"ב(.סי

 לעצמם הרשו אשד בליעל בני איזה סצאו וכאשררעה,
 ותקנו הדור גדולי יחד נאספו ניטותיהם, על יד)הרים
 המכה כל ונידו והחריטו הנעלבות, לימין לעמידתקנות
 חלילה אבל הגוים, דרך היא זה כי באמרם איטתו.את

 יש כן והעושה זאת, סעשות ברית בן לשוםוחלילה
 מרומנבורג )מהר"ם נדוי מיני בכל ולענשולהלקותו
 ופסקו ס"ו(. סי' בו כל לבוב, דפום ש"י סי'בתשובה
 יורשה בעלה אין קטטה מתוך אשתו 'טמתה מילהלכה
 שנפטר אדם הבעל(. ירושת ד"ה קנ"ו: ב"ב)רשב"ם
 מרבים ששוטע זמן כל אחרת 'טישא יתכן לאאשתו

 תרס"נ,. סי. חסידים )ם' עליה ומצירין המתהשמזכירין
 לבנו צוה יהודה ב"ד יצחק רבינו של אשתוכשמתה
 נשים פ"ד.(. דף )ראב"ן הקברות לבית אחריה יחףלילד

 אחר נדול לכבוד השם,זכו קדהטת על נפשןשמסרו
 לומדין שאנו "השלחן למהדי"5 כתב אחד דבמותן.
 )'טו"ה יומא" מרת האשה עליו 'טטהר דף לו ישעליו

 הנשים כבוד גדול כמה עד נדע מזה נ"ה(, סי'מהדי"ל
 נשותיהן שיכולין ול'טון אומה ואין בישראל.הצדקניות
 לכל לבן ומוב ובתומתן בצניעותן ישראל לנשילהדמות

 לבעליהן. ובעזרתן ובנותיהן, בניהן בחינוך שבצדקה,דבר
 נטי'ה איזה היום נם ישראל מנשי נשמע לאולכן
 בכל זכיות הטיווי לעצמן נדטפם הדורשים הנשיםלכת
 )0ש~ז11ט8(. לאנשים כמו המדינהעניני

 : לבעלה עושה המלאכותשהאשה האשה[]מלאכיה
 מצעת בנה, את ומניקה מביטלת ומכבסת, ואופהמוחנת

 יטפחות ארבע לו הכניסה וכו.. בצמר ועושה הממחלו
 טאה לו הכניסה אפילו אוטר ר"א בסתדרא.יושבת
 לידי מביאה שהבמלה בצמר. לעיטות כופהשפחות
 'טיעמום לידי מניאה שהבמלה וכו' אומר רשב"נזימה.
 שהאשה במו"מ, גם 'טעסקו ומצינו :(. נ"ם כתובות)מיטנה
 ובימי פ"ו:1. שם )משנה אפומרופיא או חנוניתהיתה
 והיו קמ"ו(. סי' )הראב"ן הלואה בעניני התעסקוהבינים
 סי' מרוטנבורג מהר"ם )ת'טובות וליתן לישארגילות
 ותורתו ת'ח הבעל היה אם ובמרם לבוב(. דפוםנ"ז

 דעלצי אשתו כי טגרמיזא ר"א העיד וכןאומנתו,
 172(. געשיכמע צ:ר )צונץ בניו ואת אותופרנסה
 לזה טעם ונתן לכתוב לבנותיו מלמד היה אחדחסיד
 להם 'טיכתבו לבקש צריכין הרי לכתוב ידעו לאאם

 עם ויתיחדו מעותיהן כשמלוין לטיטכון כתביםאנשים
 ערציהונגם-וועזענם )גידעסאן חמא לידי ויבואוהכיתבים

 התעסקו הדפום מלאכת את שהמציאו אחר 30פן.ח"א
 בפראנקפורמ שנדפם בש"ם האותיות. בסידור נשיםגם

 ע"י שנעשה נדה מם' בסוף רשום 1794 בשנתדאדר
 כהר"ר בת עלה הבתולה אחותו ישראל'וע"יהטסדר
 אחותה לפ"ק. זכר ]ת[סובב נקבה בשנת שלי"םמשה
 שנדפם תפ:ות בסדד הדפום אותיות ג'כ סדרהנעלה

 המדפים טיטה הר"ר בת געלה "ע"י 1710 בשנתבהאללי
 בסליחות ז"ל". כ"ץ ישראל הר"ר בת פריידה מרתואמי
 ראה בסוף: רשום 1709 האללי קדישא חברהשל

 תפארתי, רמב"א לא"א בת געלה מעבדי, וכלטלאכתי
 רבקה הזעצרין באמונה הקודש במלאכת הפועלתוע"י
 מ'טה ב"ר הירש יעקב ר' המדפים. בעל ישראל ר'בת

 1727, ווילמערשדארף דפום טורים ארבעהשהו"ל
 שעשה ונורא איום לאל שבח מליתן "אחתוםאוסר:
 מרת והחסידה הצנועה אשת. יטני בזיווג כננדיעזר

 גדולה." זו במלאכה כמותה כמוני מסייע לימאפיילא
 או מדי יוחר עבודה הנשים על הכבידו לא זאתבכל

 )במאה האגודה ובעל כבודן. לפי ובזויה שפלהעבודה
 ולכבם לטחט דרכן אין שלנו נשים האידנא : פוסקהי"נ(
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 ספר כשם לכתובות ע"ב קי"א דף )שם הזאתבטדינה
 טטגנצא,. שטואל בר ברוך לר'חכטה

 שהצטיינו בתנ"ך שנזכרו הנשים בין מצוינות[]נשים
 והנר אטנו שרה חי, כל אם חוה : הן במעשיהםעצסן
 יעקב, נשי אטותנו ולאה רחל אטנו, רבקה אברהם,נשי
 בת בתיה רבנו, כהשה אם יוכבד תטר, אשר, בתסרח
 טשה אחות טרים הסים, מן כהשה את שהצילהפרעה
 רחב שמשון. אם טנוח אשת צלפחר, בנותואהק,
 לסיסרא, שהרנה הקני אשת יעל יהויטע, טלאכישהצילה

 רות, נעסי, הנביאה, וחולדה הנביאה דבורה יפתח,בת
 שבא, טלכת דוד, נישי שבע ובת אביניל טיכלחנה,
 אסתר. עתליה. איזבל, שונטית. טתקעה, החכמהאשה
 יהודית, יטושנה, עצטן את התנ"ךהצמיינו חתיטתאחרי
 נהשבו התנ"ך ניטי בין וסריטני. ביריניקי הטלכההילני
 חולדה אביגיל חנה, דבורה, מרים, שרה. נגיאות:'טבע

 בין בפרמ. אחת כל ע"ע הש"י(. י"ד. )מנילהואסהר
 ר"א אשת שלום איטא הן: המפורסטות התלמודנישי
 .סבוע כלבא בן בת רחל קם',ו.(, )'שבת הורקנוסבן

 עוררתו והיא אביה של רעיא שהיה ר"ע אשתהיתה
 ס"ב:(. )כתובות אח"כ לו ולהנשא תירה ללטודלילך

 חוטה מאד. ומלוטדת ר"ט אישת היתהברוריה
 )יבטות דאביי אשתו היתה יצחק ב"ר דאיסיברתיה
 "אטרה מניקתו בשם רברים כטה סספי והואס"ד:(,
 )ב"ב רבא של אשהו היתה חסדא ר' בת אם".לי

 )מ"ק דשכנציב נשי שאטרי מה טספר והואי"ב.(
 רפרם )ע"ע(. נחמן רב אשת היתה ילתאב"ח:(.
 היהה כי :(, כ"ח )טנילה כנ"שתא בבי כלתוהספיד
 טלוטדת היתה רבי דבי אמתיה נם וצדקנית.מלומדת

 בתנ"ך טלות איזה פירהש סטנה ישאלו הרבנים כיעד
 בין ו':(. )נדה ר"ג של שפחתו וכן יהודה(, ר,ע"ע

 אבינד1ר, רחלדי הן: האחרונה במאה הנודעותהניסים
 האטעלן, פת נליקל אסתרקא, אנילאר,גריים
 ועוד. )ע"ע( לאצארום נהידא לאזארום,אטא

 של "הפרלמנם של האספות בין הנשים[]אכפות
 עיר ישל בהטערכה שנאספו בתבל" השונותהאטונות
 אספת היתה 1893, בשנת הברית בארצותשיקאנא
 ערים ממ.מ 93 היה הצירים וטספר יהודיותנשים

 סאלאטאן חנה האשה היתה האספה בראשבאטריקא.
 חברה יסדו ההן הנשים אטריקאן. סאדי העלטהוסננה
 בישםתטידית

 תפש70י
 אשר 011תמס0, 01 181(י"3

 ע"י שנסדרו מסורים ננונים של קובץ לאורהוציאה
 עם מבאלמיטור וקייזער טנויארק שפארנערהחזנים
 להתאחד היא החברה טמרת ארלר. טטרהקדמה
 קורות היהדות לצרכי סעיפים, כעין טיוחדותבאגודות
 לדת, ספר בבתי ולתטוך להחזיק וספרותו,ישראל
 באיזה היהודים רדיפות ננד וללחום ידיעותלהפיץ
 ארצות ערי לכל אנרות שלחה החברה שיהיו.מקום
 להתאחד ישראל נשי טכל לבקש וקאנאדאהברית
 כבר 1%6 בשנת בנויארק הכללית בהאספהבחברתן.

 השמשית האספה באטריקא. כאלה אנודות חטשיםנוסדו
 היו הסעיפים טספר 1911, בשנת בפילאדלפיאהיתה
 בניארק ייס נם נשים אלפים כשבעת ובם"ה שבעיםאז

 ,יפץ5"א בשם צעירות נשים שלחברה
 8ית0ה1ס7י

 8תם0,ר
 חרוה דנלה ועל 1903 בשנת שנוטדהתסט1880018

 נערים לחברת בתכונתה ודוטה וצניעות","יראה
 פלניש. אישות; ואשה; איש עיעיהודים.

 לייפציג פרוי?ן, יירישע קייזעיל,נגיביבליונרפיא:
 מ;:נ;ר איזראע"ימי:; בעריהמטע קאהוט, אראלף1879י
 ;י189, בר"ין ווייג יירישע ראם רעמי, נאהידא פרוי?ן;אונר
 אנגלית ול,טון 1902,ווארשא זש;:טשי:א" "יעווריימקאיא בשם רוסיה ללשון גםונעתק

 ת8ועס7י
 0אז א18וו30

 אונר ז.טליך-רעליגי;זע וקויפמא;, הערמאן י 1895סינסינאמי
 91"1י ווין יוד;נטומע, אים ווייבעס ד?ס שטעללוגגסאציאלע
 רא: או:ר פרוי;נב;וו?גו:ג מאר?ר:ע רי גרינוואיר,מאקט

 יידיש; מכ',עיטני?י; 90"1: קיעוו תלמוד, רעם לויטפראג; פרויע:- די וו.ימבערג, 1890. וויל:א ר;כמ, ראמ;ןגאלאמב, ניסן צבי יה.ריה-אשכגזית: גלשון 08)י1י וויןיוד?:טומ,
 עזרת חלק סניגור צוויי:על. 1902. קראקאפרויע:וועלט,

 11:1. ה'ב הגרולה כ:סת מ"? 57; ח.,ב זרובבלגשים;
 808ץ;( ,ז188118נ וושוו4,01ז 704; הי"ב 487, חי"אהשהר
 ,0 "ש8ץ19 וע0א 1ץ0,ר 1857 ן ,1ץ60ת0ץ28שוע0;1
 "18ששג ,משא0'ה 8ואק118401אץ ;1892 ,ע18ץ8שן
 8שאועשק. ,1ש8ץ4'מ 8א8ץ1898

א.
 ויש טשנה, סדרי מיששה השליישי : סררנשים,

 יש נשים בסרר וירושלטי. בבלי ונטרא תוספתאעלו
 נדרים י-נ, כתובות פרקים, ,ז מ יבטות מסכתות:שבע
 בם"ה ד'. קידושין מ'. נימין מ', סומה מ"ו, נזירי"א,

 כל כי נישים נקרא הסדר פרקים. ואחדשבעים
 וגם האשה, אל ביחוסו האיש בעניני הןהטסכתות

 נדרי טפיר הבעל כי הענין טאותו היא נדריםטם'
 בכלל נ"כ שנזירות טפני נדרים אחרי נזיר וסדראשתו,
 ואחריו טיפר. הבעל בנזיר נודרת וכישהאשהנדרים
 )ברכות סומה לפרישת נזיר פ' נסטכה כי סוטהטם'

 יזיר בקלקולה סומה הרואה שכל לך לוטרה'-ו'(,
 נשואין אחרי שרק נימין טם' ואחריו היין. טןעצטו
 ההא כישתזנח ישהסומה ועוד גירהשין, להיותיכול

 וכתב הפסוק סדר על באחרונה קדושין וטם'בנירושין.
 והיתה והלכה טביתו ויצאה בידה ונתן כריתות ספרלה

 בטור באים נשים סדר עניני כ"ד(. )דברים אחרלאיש
 ע.'ע כננדו. עזר לבעל האשה כי העזר אבןוש"ע
 ד. 1 ט לת

יש-נב
 טציצה ע"י האדם לנוף הפה דנוק :נשיסה
 בחבה הנשיקה וחבה. אהבה לאות והיאבשפתים,
 טנשיקוה ישקני כמו בפה, הוא אוהבים ביןיתירה
 על שנושקין מקוטות שיש לפי ב'(. א' )שה"שפיהו
 להיותו השוקקת טתאוה אני אך הכתף ועל הידגב
 פה אל פה כלה אל כחתן הראשון כטנהנ עמינוהג

 יעקב לקראת רץ ולכז ויבך, לדחל נשק יעקב)רש"י(.
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 לבניו נשק נם כ,ם(, ;בראשית לו וינשק לוויחבק
 ויבך אביו פני על נפל יוסף ,הן, נ ל"א ;שםולבנותיו
 בפנשו לסשה נשק אהרן א'ן. נ' ,*:ם לו ו"טקעליו
 כ";ן. ר' ,שטות לסצרים טטרין ,:וב. אחריאותו

 א'( י' )'ט"א למלך ט':חו כאשר ליטאול נשק':מואל
 ט"א(, כ' ,יטם ויבכו רעהו את איש נ':קו ויונת;דור

 והיה עליי: נאמר העם לב את לננוב ברצותואבי:לום
 לו והחזיק ירו את ושלח לו להשהחוות אייטבקרכ
 ויברכהו לברזילי נ'?ק רור הסלך ה'(, 'ו ט ,י2"ב לוונ,טק
 ואח"כ ולאמו לאביו לנשק הלך אלישע מ'(, י'מ,שם
 הפרירה, ברכת וזהו כ'(. י"מ ,מ"א אליהו אחריהלך

 ויש י,,ר(. א' )רות חמותה לנעטי ערפה נשסהוכאשר
 שנאטר ליעקב בעשו כטו ויטסר, חניפה בריך נ,טיקהנם

 'טלא לומר התיבה על ונקור ד'( ל'נ ;בראיטיתו"טקהו
 ,טונא ניטיסות נעתרות כי פל,ד(. )אדר,נ לבו בכלניטקו
 הבעל ועובדי ע"ז, אצל נשיקה מצינו נם ו'ן. כ'ז,מ.2לי
 ענלים ארם זובחי י"ח( י'מ )ט,א לי וניטקו לוכרעו
 לבי בסהר ויפת התנצל ואיוב ב'(. 3 י )הף2עישקון
 הנשיקה אולם לע"ז. וכוונתו כ"ז( ;ל'א למי ידיותשק
 וע"ד ס"נ:(. )סנהדרין מיתה סהייבת א'נה בעצמהלע"ז

 וכ! י"אן, פ"ה ,ההלים נשקו ךטלום צרקהמליצה:
 :ן. ע',נ ;ב"ב אהדדי ו-קיע ארעא רניטקיבתלמור

 אני אוהב דברים ביטלשה ר"ע א:ר]:תלסודן
 על אלא חותכין אין הבשר את כ':חוהכין המדייםאת
 וכו' היר נב על אלא נו':קין אין כש:ויסקין היטלחןגבי

 על רטב"ג בשם זה נאמר רא' פ: בבךר ה':;ברכות
 ;שבת חריהו אבי לאחותיה ממטק עולא הסזרח(,כני
 בר חנן נ"נ.(. )ערוכין ראשו על ונשקו ר,נ עסדי"נ.ן,
 לרב דחמית מבא מילתא לכון נימור לחבריא אטרבא
 ,ירוש' פומי על ונשק וקם שמואל קמי ואמריההעביד
 בדרך הרגלים על ניטיקה מצינו נם ע"אן. י'ברכות
 ליה מנשקא קא אפא על נפלה דריע רביתהוכבוד,
 יתבין הוון יונתן ור' ינאי ר' ס"ג,(, ןכתובותלכרעיה
 קדהטין )ירךט' יונתן דר' רינלוי ונשק נש בר חדאתא
 חבריא וכלהו אבא ור' אלעזר ר' אתו ע"נן. ס"אפ"א
 נש'קת ע"ב(. פ"נ לך פ' זהר רשב"י, ;'טל ירויוניטקו
 ביום עבודתו אחר הטקד'ט טן בצאתו הגדול הכהןידי

 ונשיקה ע"ש(. ר"ה דיני יעב"'ן הרב ;סדרהכפורים
 ואת אבניה את עבריך רצו כי ע"ש לא"י חבהבדרך
 קי"ב.(. )כתובות דעכו כיפי מכשק אבא ר' יחוננו,עפרה
 כמשחל ודטיא נשיקה, טיתה נק-את קלה היותרהטיתה
 טיתת זו לגבורות הגיע ה'.(. ;ברכות מחלבאבניתא
 )ב"ב בנשיקה טתו וטרים וכושה אהרן האבות,ניטיקה.

 של נשיקות כל חז"ל אטרו פי"אן, רבה יבריםי"ז.
 ש5 נשיקה נדולה, של נשיסה : נדטלש חוץ הן,תפלות
 )פנ"טה(-ניטיקה פרקים של נשיקה ;פרידה(,פרישות

 על ויצק השטן פך את שטואל ויקח שנאטר נדולה'טל
 שנאטר פרישות של נשיקה י'ן, ןש"א ו"שקהוראשו
 פרקים של נשיקה א'(, )רות לחטותה ערפהותשק

 ;שמות לו ו"טק האלהים בהר ויפנשהו וילךשנאסר
 שנאטר ננאי בה אין קריבות של ניטיקה אף וי"א (.ד

 מעשה פינחם ר' אסר כ"ם(. ;בראשית לרחל יעקבוישק
 ואחד חלב בנהט מהם אחר יטהיה ובאחות באחהיה
 חלב, נו'ט של בביתו רליקה נפלה טרק, בביתטהם
 מחבקתו והיתה עליו ונפלה סרון סבית אחותובאתה

 פחדתי אלא אליך לבא סרנלת איני לו אמרחוטנשקתו,
 ממנה ופלמת מ"כן רחוקה, ,צרה באננקי אחידהוית
 ע5 נקוד ליעקב עשו בנשיקת א'(, פ"ה רבה)שטות

 נשקו שלא או נשכו אלא ניטקו שלא מלטד"וישקהו"
 שהיו אחיות בשתי מעשה י"ב(. פ"ה ),2מ"ר לבובכל

 ואחת אחת, בעיר נשואה אחת והיתה לזו, זורומות
 לקנאות מהן אחת של בעלה בקש אחרת. בעירנשואה
 לאותה הלכה בירויטלם, הסאררים טים ולהשקותהלה

 אחותה לה אטרה שם, נשואה אחותה שהיתההעיר
 להשקות שבקש בעלי לה אמרה לכאן, לבוא ראיתסה
 הולכת אני אחותה לה אטרה הסרים, מיםאותי
 אחותה בנרי לכשה לכי. לה אמרה ויטותה,תחתיך
 מהורה ונמצאת הטרים טי ושתה תחתיהוהלכה
 חבקה לקראתה שמחה יצאת אחותה, לביתוחזרה
 במים הריחה לזו, זו שנשקו כי:ן בפיה, לה ונשסהאותה
 במ"ר ; ו' סי' ניטא פ' )תנחומא מתה ומידהטרים
 )כ"י התורה על בטררש סנרטיזא אלעזר ר' ה'ן.פ"מ

 מתו, פני מעל אברהם ויקם על כתב טוזיאום(ברימייט
 ובוכה, וטניטקו מתו פני על נופל ארם שבעולםבנוהנ
 לו, וישק עליו ויבך אביו פני על ויפול ביוסף מצינווכן

 למם' )מבוא לטת נשיקה אוסרין יש אבל טותו.לאחר
 ביאסבערנ(. ההנאת א' הערה 22 צד תעניתטנילת
 ש5 למחלה אפשר כי הסכנה, טצד לעשות נכון לאנם

 לפה פה לנשק נכון אין ובכלל בחי. להדבקהטת
 לזה. מזה טחלה איזה התדבקותמחשש

 טנשקים שהתינוקות טנהנ יש וכן 'טבת. בליל ואמואביו ידי את לניטק נוהנ היה חאר,י שו:ים[]מנהג,ם
 אצילות אחרי מו"ש, ובליל שבת בליל אבותיהםאת

 מיסר שבמם חושכים שאינם האבות להם.ברכותיהם
 את לנשק להם יצוו דרכם להמ.ב הקטנים בניהםאת
 הכנעה אות השבמ" "נשיקת להם ותהי הטכה.שבמ

 בק"ש הציצית לנשק הוא טנהג הרעה, מדרכםותשובה
 והפרכת ס"ת ולנשק הבית, טן ויציאה בכניסהוהמזוזה
 שמחת בהקפות והם"ת הקהט, להארון והכנסהבהוצאה
 הנחתן בשעת התפילין לניטק חכטים וסנהנתורה,
 האי(. רב בשם ר"ת כ"ח, סי' או"ח )ש"ע חליצתןובשעת
 אתר רבה בההטענא האתרונ לנשק בוינינציאומנהנ
 הלולב. עם הנענועים מצותקיום
ן

 1911, בר;סלו' מדרש, אונדתלמוד ביבעל אין קוס, דער וחנשע, אוגוסם : ביבליינרפיא
 י4ב2ית ע'בז2ך: נ. ח.צ,

 2טבת ; נפ2ם ע, : יתירהבז2מה
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 של ברכו קודם 5ה, שבח חי: כלנשמת
 נתקן דזסרה. לפסוקי חתיסה והוא ויר,ס, בשבתשחרית
 נשסים לברכת ממנו בחלק והשתכהטו הכהטנה,בזסן

 ליל הנדת בו חותסים והיו 1':(, תענית נ"ס:)ברכות
 השבח קי"ח(, פסחים )כהטנה השיר" "ברכת ונקראפסח
 ן 1 ע ס ש כי וי"א שמח בן לשסעון מיוחם הואהזה
 ש'וכן למפרע: בו 'טסו ורמז חברו, ,ע"ע( פא י כבן
 נ'שסת פינו, ו'אילו עזרנו, הנה ע'ד ידסה, ס'יעד,

 )תרוסה בזהר 206(. ישראל עבודת בסח מובא)סכ"י
 דפרחא נשמתא האי לאדכרא לן אית נאסר:ק~ח.(
 ברכאן כל נפקן דיליה דאיהו ובגין העולסים, היסההוא
 ברכאן מקבלא איהי דשבת ביומא וכו' ביהויטריין
 וחשט בארבעין לה סברכאן דקא עילאין נשסתיןסאינין
 והאחרונים( עד הי כל ,סנשסת ס"ה כחו'טבןתיבין
 ס"י רזא חויטבנא סלקא וכו' תיבין חסשין ומןוכוי.
 למנהנ הספרדים סנהנ בין נוסחאות 'טני וישוכו'.

 וימרי וסחזור 27, נאון עסרם רב סדר ,עי'האשכנזים
 סלים. 340 י'ט אשכנז בנוסחא נשסת(. פתרון ושםא14

 היא וכוי וסושיע" נואל סלך לנו אין "מבלעדיך כיונראה
 ה'טערה הנוצרית. אמונת ,טנוסדה אהרי סאוחרתהוספה
 בידינו עתה הנמצא הי כל נשסת כי היא נכונההיותד
 שונים טמקורים שיצאו חלקים כדטכיטה מורכבהוא

 והנאונים סיוחד ענין על נאמר אחד וכל שוניםבזסנים
 א'( ויו"מ: בשבת דזטרה פסוקי לסיים יחדחברום
 ברכת הוא סלא פינו אילו עד חי כל נשמתמאמר
 והנשסות הברואים כל טחיוב שסדבר שבסשנתנוהשיר
 בברכה חותם והיה זכרו ולרומם ולפאר ה' אתלברך
 שירה סלא פינו אלו סאסר ב'( התשבחות; ברובסהלל
 על יוחנן ר' מאסר הוא יודה לך פה כל כי עדכים

 על להקב"ה הודאה להרבות עלינו והחיובהנשסים
 לברכת והונח ועסנו, אבותינו עם שעשההטובות
 ברוך וחותטת לך אנהנו בטודים שהתחילההנשסים

 הנאונים ע"י הטאטרים חבור ואחר ההודאות,אל
 וכו' ומפה מפה כל על לך אנחנו סודים מאסרנשסמ
 פה כל סאמר נ'( בפרמן הניטסים ברכת בנוסחשהיה
 )פיינ- הנאונים הוספת הוא טשיחך עבדך עד יודהלך

 על כתב באבודרהם 100(. ח"כ הנדולה בכנסתשמיין
 קדושים=ר,'ת חסידים צריקים יקרים נשמת: שלסיום
 רבקה, תתה'לל=ר"ת תתק'דש תתב'רך תתר'ומם ;יצחק
 צד לב הניון סדור )לאנדסהומ, ואשתו הסחברע"ש
 שאסר; ברוך ע"ע 112(. ח"י סאנאמסשריפמ279;

 דזסרא.פסוקי
 ס.ב.

 דקערבים גנין ע'נ~2יי:
 והוא הטורפים, העופות בין נדול הייתד עיף *בשי
 הנביא י"ב(. י"ד דבדים י"א. י"א )ויקרא טסאעוח

 )יחזקאל הנהנה סלא האבד ארך הכנפים נד51 :סתאדו
 "1""*ה הריאי

 ס/ ס"ח ה ירס ס"מ, כ"ח )יבחם "טרא5 ארבילמש5
 נקרא נבוכדנצר "מ(. ר איכה חי, א' חבקוק מ/ח'

 ,יחזקאל טערים מלך אל גם זה 'טם תיתן הנדו5הנשר
 היו החיות לארבע יחזקאל ראה איטר ובסראהשם(.
 ירסיה כ"נ, א' )יט"ב בעופו קל הוא י'(. )א' נשרפני
 אחרות סעופות נבוה ויעלה כ"1(, מ' איוב י"נ,ד'

 וישים כ"ך(, ל"ט ,איוב בסלעים ישכק ל"א(, מ')ישעיה
 על רחכני הוא הנשר כ"ז(. ,שם הנבוהים בחנויםקנו
 וטסרף מקיטק.ט שהוא עד פתאום לקנו נכנס ואינובניו

 שיעוררו כדי לחברתה שוכה בין לאילן אילן ביןבכנפיו
 אלא עליהם עצסו סכביד ואינו ירחף נוזליו ועלבניו,

 ויקח כנפיו יפרוש לסקום ססקום ליסלן וכשבאמחופף,
 אינו הנשר עופות. כשאר ברנליו נומלן ואינואותן,
 מומב אסר כנפיו, על נושאן לפיכך החץ סן אלאירא

 דברים ד'. י"מ ,שסות בבני יכנם ולא בי חץשיכנם
 פאה )ירויט' בניו על רחמן הנ'טר שם(. רש"י י"א,ל"ב
 קרחה לו "ט תתקס',נ(. רמז משלי ילקום א',פ"א

 כי מפויססה הדעה והיתה ט"ז(. א' ,מיכהבראשו
 סת ואז יטנה מאה ;ד שנים עיטר כל נעוריויתהדש
 יטנים לע'טר הנשר הראב"ע(. פי' עי' ה', ק"נ,תהלים
 האש לחום ויקרב השסים ברקיע עוף וינביהיעלה
 לים עצמו ויפיל האש, לנלנל הססוך העליון האויר'טל

 אבר ויעלה אח"כ ויתחדט נהניו, וימרט חוסוסרוב
 ובשנת סאה, עד שנים ע'טר כל וכן עלוסיו, ליסיוישוב
 ל"א ס' )ישעיה וימות בים ויפול כסנהנו יעלההסאה
 נקרא חז"ל נדברי נאון(. סעדיה רב בשםהרד"ק
 סהירתווקלוה ומפני י"נ:(, העופות)חנינה מלךהנשר
 רצון לע'טות כנ'2ר קל הוי : תיסא בן יהודה אסרעופו
 הנשר היה להז"ל כ'(. ה פ )אבות שבשסיםאביך
 אצבע לו שאין ספני בעופות טטא סין שלסיפום
 )חולי; ואוכל ודורם נקלף קורקבנו ואין וזפקיתירה
 מפני ירא הוא נדול עוף שהנשר ואע"פס',א,(.
 שנכנם קמן עוף 'טהוא ע"ז:( )טבת סנוניתספני
 'טם(. ,רט"י כנפיו ספרישת ומעכבו הניטר כנפיתחת

 ובשעה בניה על אכזרית היעלה מצינו,ובאנדתא
 הולד ממנה יטיפול כדי ההר לראש עולה ללדת'טכורעת
 ס"ז.(. ,ב'ב בכנפיו לקבלו נשר לה מזסן וה'ויסות,
 לתדסור והולך עליו רוכב והיה לשלטה היה נדולונשר

 "נשרא כ',ה(. ב' רבה )קהלת אחד ביום בו ובאבסדבר
 שחקוק אבן בדמות לה .טעבדו ע"ז היאשבערביא"

 לרוסיים סיסן הנשר ונמצא י"א:(. )ע"ן נשרעליה
 דגלם. על הדמות היה שהנשר מפני י"ב.()סנהדרין

 ,ערובץ לקיניהון ניטריא ידאנן ואסרו נשר. מתוארת"ח
 נדול לחכם לתואר בו סשתכהשים וכן רש-י(.נ"נ:

 "אדלר'1 חכסים של ס'טפחה שם וסזה הנדול","הנשר
 נשד.שפירדטו

 בייפעס'ם ויו נוכו כ וע ט114, ווו,ק ול נו ייו14 ג(.יו בערכו. ואותותם, חיים בעלי סגולות רובין, 161;צד תלמוד'ס דעס זאאלאגיע לעוהזאהן, :ביבליונרפיא
-

 גיכי.
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 לנזרים הנוף אברי ~נזר פלנ : ),=0~81פ21(נתוח
 כ'(, ח, 11יקרא לנתח.1 נתח האיל ואת כטו)ת0"מ41588(.

 על לעמוד הרוצה כ"מ(, י"מ 1':ופמים לעצט.הוינתהה
 צר.ך וח.ה בהמה ול בין אדם של ב.ן הנוף אבריכל

 'טלד או טלם '2נקראת עצמות מערכה ל.לה.ות
 ציורי עם 1להש11תה בה הלוי הגיף שכל)ח610[518(

 להט.ם רק לנו אין ופה הזאה, החכמה בטפריהנת1ח
 הרבנים, מספרות וטעמ ובתלסוד 'ך בתנ מזה '2נזכרסה

 ועורקים ונידים בבשר סחופות מעצטות הוא בכללהנולם
 ובבשר סוח יש בעצטות ל"ז(, ).חזקאל בעוךוקרם
 סהפנים: מתחיל הרבה, אגר.ם "2 בג'ף ורם,חלב

 אזנים, ונחירים, חומם עינים, טצח, והקדהד,הרא'ט
 צואר, זס;, וחיך, לשון 'טנים, 1'טפת.ם, פהלחי.ם.
 דדןעמינים,, כהף,חזה, נב, הבל.עה1. )ב.ת לוענרנרת,
 כסל.ם, טעים, קרגים, הכבד, .תרת כבד, לב,צלעיה,
 מבור, בטן, 'טררי בטן קבה מחול, סרה. פרר,כליות
 אישך, 'טליה. רחם, ענבות, ':ת, טתנ.ם, ירך,'טוק,

 יד, פס יד, אסה, זרוע, ערלה, הנ'2ה, ניר)בווה(,
 רנלים, כפות רנל, צפורן, יד, בהן זרת, אנרוף, יר,כף

 עקב, קרסולים, ברכיט,כרע.ם.
 ורנ"ב זכר אברי רס"ח חו,שבים ח;"ל]בחל2.ך[

 הם: באדם אברים רמ"ח נ.ד.ן. 1'טס.'ה נקבחשל
 בקרסל, עיטרה אצבע,, בכל )'טשה הרנל בפ.סתיטל'ט.ם
 של'טה ב.רך, אחד בארכובה. ה:ף2ח ב'טיק,':נ.ם

 דאמסא,, הבוקי ותחוב מחובר שגו ,טקוםבקט;.ה
 בכל )ששה ה'ד בפיסת שלש.ם צ~עות. ע':ראהר

 דבוק שהזרוע )סקום במרפק שנים בקנה, שנ.םאצגע(,
 וק"א סזה ק"א בכתף, ארבעה בזרוע, אחדבגיף(.
 תשעה בצואר, שטונה בשדרה, חוליות י"ח -ר"ב.ס;ה

 ובאשה בנקביו. וחמשה לב, יטל גמפתח שישהבראש.
 חכסי ס"ה.(. )בכורות דלתות ושני צ.רים שנ.עוד

 כ"א באדם: אברים די"א רק מצאו האחרוניםהנהיח
 א' בארכובה, א' בשוק, ב' בקורסל, ז' הרגל,בפיכת
 בפיסת כ"מ צלעות, י"ב בקמלית, א' ':הם ג'ב.רך,
 פ"א בכתף, ב' בזרוע, א' בטרפק, א. גקנה, א'ה.ד
 החוסש(, )עם בשדרה חוליות י"ח טוך=קס"ב. .א ופסזה

 עיקר כל כ. השדרה, כלתח שם ב'טדרה המוחשפסק
 '2אגודתם זמ; כל העצבים ונם המוח. הואהשדרה
 אבל השדרה, כחומ נדונים שלטה השדרה צנורבתוך
 'טאר דין אז לחהן הפרש.ות של ראשון זונמשיצא
 הפריטיות וכךטיצאו בספק, מומל בהצנור הנשארהאנודה
 רק שדרה דין להנשארות אין כי עוד ספק איןהיטניות

 ה' ויען הפסוק דרשו חז"ל פ':ומים. ונידין עצביםדין

 ניטין הרבה א.'ל ל"חן )איוב ונו' הסערח מן איובאת
 בפני נומא לה בראתי וניסא נ.מא וכל באדםבראת.
 סחשיכות אחת טנוסא יונקות 'טתים 'טאלסלי וכו'עצטה
 קפרא בר בשם מ'ז,,. )ב"ב אדם של שניםסאור
 התחיל כסוח, נדון 1[[טו5( שבקדרה כלסה טוחאסרו:
 לטשוד1 סתחיל וסהיכן השדרה, כחומ נדוןלמשוך
 דריב"ל. סינ.ה לי מיפרשא לרידי נחטני בר יצחקא"ר
 הפולין סן הקדרה, פי על סונחין יש פולין שניכסין

 בעופא בדק ירט.ה ר' כלפנים. ומסתברא יודע,אינ. עצטן ופולין כלהוץ, ולחוץ הפולין מן כלפנים,ולפנים
 1חולין הקדרה פי על טונחין פול.ן שני כמיןואשכח
 שוריינו בזה. שוה האדם ונם בבהטה אסרו הםט"ה.(.
 העינים עצבי כי :(, כ"ח 1ע"ז יתיב דליבא בתבנאדעיני

 ועוד בשדדה נמצאות חוליות י"ח הלב. עדנסשכים
 שיכרע צרך בסודים והכורע לוז, 1'שטה קמנהחוליא
 הבליעה בית :(. כ"ח וברכות החוליות כל שיתפקקועד
 הטאכל פ'.(. 1יוטא הרננולת סביצת יותר סחזיקאינו
 סהאסמוטכי לאסמוסכא, הוושט ומן לוושמ הפח סןהולך
 סהססס להססס, כם.א סבי הכוסות,, 1בית כסיאלבי

 קמנה, לכרוכא סעים טבני מעים, לבני סכרס5כרם,
 דיבא, לסני עבה טכרוכא עבה, לכרוכא קמנהסכרוכא
 )ילקומ לחךו ברא ספשומ ברא, לפשומ דיבאססני
 למע. דוסים הם אדם של הסעיים תס"1(. רטזויקרא
 שינים, בשלש נאחזת הכרכשתא כ.,(, )תעניתהחזיר
 כרכשתא דהאי מפי לימרח לא לבה"כ דעייל סא;ואמרו
 דכרכשתא שיני כהטתסמתא דילסא יתיב שיניאתלת
 בו יש נקבים שני פ"ב.(. )שבת סכנה לידיואתי
 ואין זרע, שכבת מוצ.א ואחד שתן סהויא אחדבארם
 נצרך שאדם בשעה השום, כקליפת אלא לזה זהבין

 מ"ד:(. )בכורות עקר נמצא זה לתוך זה נקבו אםלנקביו כ"א הלשון(, ועצם הספרקת הוליות "2בע בצזצרח
 צף סום זה הרי סשוקע שחוד דק בעין, ותבלולדק הרי )העוקץ,, בנקביו א' הלב, בספהח אחדבראש,
 סום זה הרי צף סום אינו משוקע לבן דק מום. איגו ן אחת כל הנפדדות עצסות מנו חז'ל כי ואפשרר"א.
 ת"ד: :(. ל"ח ןשם העין את הסבלבל דבד תבל1ל וכו'. ' הוא ובאסת ששה סנו הלב מפתת ביחוס 1כןלברה,
 וכן אחת, המיבה ונעשו שנתכו פרקים טש'טהטחובר
 והנחירים הפה ספתחות ה.ינו חמ.טה טנוהנקבים
 השדדה חומ טיותד. כאבד מנו הנו-ה וראשוהאזנים,
 ופירט"י ס"ה,, )תולין הפרשות בק עד טניע '2סואללדברי
 הירכים, כננד פצולין וסתפצל מהפרט שהוא טקוםעד

 וושט נוטד, פה מחתך, לשון סבין, לב יועצות,כליות
 דיאה קול, מוציא קנה סאכל' סיני כל וטוציאסכניס
 בו זורקת סדה כועס, כבד סשקין, סיני כלשואבת
 ישנה, קיבה מוחן, קודקבן שוחק, מחול וסניחתו,מפה
 ואם ל1. והולך נסוק הנעוד ישן הישן נעוד נעור.אף

 ןבדכות מת הוא סיד נעורים שניהם או ישניםשניהם ואחד זו לירך אחד ראש 1.וצא להפצל טתח.לששם
 וושמ הטף: את כהטמשים דברים עשדה :(. ס"א. ן טאיהן לסמה אצבעות וכשתי לזנב, יורד והאמצעי)זו

 הדיאה לקנאה, סדה לחיסה, כבד לקול, קנה לסזת. ן מהם ולממה לשלשה, עוד וסתפצל חוזד הואפצולין
 ליטון לשינה, קיבה לשחוק, המחול למתק. המסס לשתן, בסקום כי וכו'. סופו עד סקומות בהרבה וכ;עוד
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 תם"ה רמז ויקרא )ילסומ יעצות וכליות מבין לבלדבר,

 שואל ה'( )פ"ג יצירה לם' בפירושו בומריל כדטהר'
 השחוק אל הפכו והוא שוחק שהמחול חז"ל הניחואיר

 בהתסדו סהשך בהיותו השחוק, סבת הוא כיוהשיב
 השחודה סחלק הדם ומנקה השטחה אל הטננדתהליחה
 פעולח תה השחוק, כלי המחול כי אפלאדיוםאסר

 1ג1 והתעותו הבית שונרי שיזועו ביום ודרשוכדשחק". "מחוי היא הנרסא דייקניות ספדדיות בנטרותכ. ומסיינ וכו'. בכבד יתבשל א.טר הדם עכירתכוטיכת
 הכסלינ אלו הבית שוטרי .טיזועו ביום י"ב(:)קהלת

 ובמל שוקים, אלו החיל אנשי והתעותווהצלעות,
 אל בארובות הרואות וחשכו שינים, אלוהמוחנות
 אדם של נקביו אלו בשוק דלת.ם וסנרו וכו'.עינים
 וכו' מוחן שאינו קורקבן בשביל הטחנה קולבשפל
 קנ"ב.(.)שבת

 רבים שטות נמצאים בתלטוד האגרים[]פר2,
 כסה עד יוכיחו א:ר הנתוח, חכסת סקצועותבכל
 בפיהם. ומורנלת ביניהם ספורססת הזאת הידיעההיתה
 סזכירים הם בתנ"ך בנתוח העברים השסות עלנוסף
 : ובבהמה באדם הטף חלקי בכל שונים ודבריםמלים
 וטדחת מ"ד.1 )בכורות אפותא גם טכונה המצח1.

 ואנדיטי צידעא בת צידעא, הצדעים, ק"כ.(.)יבמות
 ופרצוף נ"ב:( )חולין אפא הוא בכלל הפנים :(, פ')שבת
 כ"ה.(, ,נדה מיפין הע.נים, 2. ק"כ.(. ,יבמותפגים

 דעינא ברא תורא או עין של ריס :(, ע"ו ).טבתתיטורא
 מ'.(, )'טם עין גלנל :(, ט"ג )שם נבינים ל"ח:(,)בכורות
 החומם או האף 3. ל"ח.( )שם שבעין לבן שכעין,שחור
 ,ברכות חוטמין או נחירים ס"ז.(, ,שבת אוסיא נםנקרא
 התחתון קחי הפה, 4. קכ"א.(. ,חולין חרמוםל"מ.(.
 שבפה עצם תחתונה, ושפה עליונה שפה העליון,ולחי

 נדיא ק"1.(, )סנהדרין אודני האזנ.ם, 5. :( מ'.)בכורות
 שתכופות עד טאד ארוכות שאזניו ט"ד.( )בכורותחזיןה
 ט"ד: )בכורות עונקא או אונקא הצואר, 6.לסמה,
 הראש שפוי טפררת, כ"ח.ן, ,ברכות קוע :ן, ק"מ'טבת
 )חולין המרת הוא בגטע הגב. 7. כ'.( )שם העורףעד

 )ביצה ציציתא ע"ז:(, ,שבת גנובתא הזנב, 8.קכ"כ.(.
 הסשגל, אבר ונקבות, זכרות המין, סימן 9.ל'ו:(,
 ז'(, פ"1 ,נגעים הגויה ראש י"ח.ן, )ט"ק פרמשתקאכה,
 )חולין הביטת בית התורפה, בית קל"ז.(, )שבתעטרה
 )חולין כחלא כחל, ג'.(, ,נדה הרחם בית כותליקכ"ב.ן,
 נ.'ד.ן, וחולי אממא יר-, ורגלים, ידים 10.ק"'א.(.
 העעיון קפץ ).טם(, כפא שוק, ד'נ.(, )שםקילבוסת

 מופרי פרסות, ס':(, )בכורות ערקוב התחתק,קפץ
 ,נימין אליונא י,'א.(, )סנחות גודל יד, בהן :(, י')ס"ק
 ריט"י נ': )חולין במדא ס"א.(, )ברכות קטיצהס"מ.(,
 כרם, הבמן. 11. י"מ:(. ,יוסא צרדה אצבעאצבע(,
 )חוליןנ':( ספרעתה או החיצון כרם י,'ז.(, )ב"בכליא
 האברים בין :(. י"נ )נדה מיבור או הכרם פי הפניסי,כדם

 ל"ה.(. )ב"ק חינכין השינים, 12.הפניסיים:
 חימי~

--  -- -  ל"ט.(, ,ביכות תיומות או הפניסיות חימיןהחהנוניות, 
 נ.מ.(. חולין ס"מ: )שבת ניבי נקראים והכלבהגמל .טיני כ"ד:(, ,קדושין דחלב שן קנ"ב.(, )שבתמוחנין
 מ,.(. ,בכורות לשון של סדבר נקרא המניע הלשוןחלק
 קי"א(, ,חולין קניא או קנה ג"כ נקרא הגרגרת13.
 קל"ד: ,שם נרנרת של פיקה י"מ.(, )שם כובעשפוי
 הקנה מתפלצת להריאה הקנה כניסת במקוםרש"י(,
 העליונה, אונה הריאה, 14. ס"ב.(. ,חולין הסמפונותוהם
 "אוסה", היא והרביעית ועבה. ארוכה אונה האסצעי,אונה

 ונקראת ורדא, של בכים הסונחת "ורדאעהחמישית
 כניסת סקום 15. (. ט"ז )חולין דורדא עינוניתאנ"כ
 כים, כסיא, בית הטסס, אוסמוסכא. הורטמ, דרךהסזון
 ריבי, סניא עוביא. כרוכת קמ.נא, כרוכת סעיא,בי

 דכנתא, הדרא דקין, או סעים בני מ-ב.(, ,שםפממרכא
 דכבדא רבה סיספונא הכבד, 17. ד'(. ס' סי',יו',ד הנדול סזרק ס"ה:ן, )ישם הלב קנה :(, ט"מ ,שםדליבא מרפשא ט'(, סי' יו"ד ס"ה: )חולין קמן וחלל גדולחלל הלב, 16. זפק. של ונג זפק סויקבן, הוהטמ, תורבץיש בעופות המבעת. פי חלחולת, ט"מ:(, ,שםכרכשתא
 הכבד יותרת פ-ג.(, )יוסא הכבד חצר ס"מ.(,)חולין
 18. ס'1.(. )חולין דכבדא מרפיטא ט"ד:(,)ברכות
 טרירתא הטרה, ס',ט,(. ,נימין סוטקא נ"כ נקראהמחול
 מרפחת, פ,מ:( )חולין שליל ה.טליה, ל"מ.(,)פסחים
 הנידים, 19. :(. נ"ז )ברכות הרת נ"ה:(, ,חוליןשלחופית
 דופק. הנידין, צוסת ורידין, עורקים, עצבים'טיתרים,

 הרופא, טוב,ה לר, טוכ,ה מ;שה אלדבי. מאיר לר'אמונה שגילי להרמב,.מן הרפואות ספר ;ביבקיוגרפיא
 1858, פפד"מ44-21 צד ת"מודס, רעם זאא"אג'ע די ל?וו'זאהן, 1880:-"פצ'ג 14-6, צר תלמוד'מט;ן, ר;ר ק;נטניסע'1'ם?גשאפטליכען נא12ר- ד' א'ב;ר שטור';ן הנ"ל. 1885י תלמודיסטען-;ר מ;דיצין ב;רג;ל, אנאטאמיע1879. ד;ר אין אראב,ש;אונר ה;בר;א,ש; דאס ה,רט?, תרס"ג; ווארשא פ"א,טבתלמוד, הטב; ,ד,;ות 2אקס,ן. צב, מגחם תרמ"1. ירוש?םפ,נס, י"מ הקדמת עם נתוח, מם' קטן ;ו"ם ש;רשע11סק,,ב:1ך,ן תרס"ח; קראקא ש2;רנב;רג משה ר' ;", מהדשגדמס

א.
 שבה החכטה נתיבות ל"ב בוטם הטספרים:שרת עם האותיות כ"ב נקראים שבו יצירה ספר על;וה וניטענים אפלמק. אל כבר הנודע השכליים בעולם:כלים טיני ל"ב היינו החכסה, נתיבות ל"ב בספריהם:ונ.ם ח"1 בעלי בסבלה. החכסה השבילי דרכי :~ר:יבות

 יטבתורה והאחרונה הראשונה האות ועל העולם,ברא
 כחהיר, שכל ב'( דאשון. כבוד ונקרא קדמון טושכלוור והוא סופלא, שכל א'( הסקובלים: בספרי,שכלים יטהם החכטה נתיבות ל"ב שסות ואלה.ראשית. בטע.טה אלהים השם פעמים ל"ב הנזכר ועל "בל",1הן
 סקודש, שכל נ'( שני. כבוד ונקדא הבריאה כתדתוא
 הרוחניים. הכוחות כל סתאצקים שססנו קבוע, שכקמין ד'( אסונה. אב ונקדא הלדוטה החכסה יסוד:וא
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 מגדר הבינה בעצם הטיוחד והוא נשרש, יטכלה'(
 שפע משפיע והוא נבדל, שכל ו'( הקדהשה,החכסה
 כתהיר והוא נסתר, שכל ז'( הבריאה. כל עלהאצילות

 והוא שלם, שכל ח'( והאומניים. ה'2כליים הכחותלכל
 שכל מ'( נדולה. בחדרי רק שנתיישב עד כ"כנדול
 י'( ופרוד. קצווו מכל הספירות את ממהר והואמהור,
 לשר אור ומשפיע ומזהיר מאיר והוא מתנהצץ,שכל

 לעומד הפינוד עצם והוא מצוחצח, שכל י"א(הפנים.
 האופן עצם והוא בהיר, שכל י"ב( העלות. עלתבפני

 והוא האחדות, מנהיג שכל י"נ( חזחזית. הנקראהנדולה
 מאיר, 'טכל י"ד( האחדות. ותשלום הכבוד כסאעצם
 מ"1( הקדושים. הסודות על וסורה החי2מל עצםוהוא
 מוהר. בערפלי הבדיאה עצם סעסיד והוא סעמיד,שכל
 העדן נן ונקרא הכבוד עדן והוא נצחי, שכלמ"זו

 וטוכן הת"ת יסוד ונקרא ההרנש, שכל י"ז(לצדיקים.
 משפיע והוא השפע, בית שכל י"ח( האמונה.להסידי

 הפעולות סוד שכל י"ט( בו. להדבס.ם וחידהרז
 שכל כ'( העליון. השפע טתפשם 1ב1 כלןהרוהניות
 הקדוסה. החכסה ומציאות היווורים כל תכונת 1ב1הרצון,
 אלהית שפע טקבל והוא הטבוקיס, החפץ שכלכ"א(

 כוחות מתרבים ובו נאסן, שכל כ"ב( ליצוריו.להשפיעהו
 כח והוא קיים' 'סכל כ"נ( לפרנוד. להתקרבותרוחניות
 דמות נותן והוא דמיוני, שכל כ"ד( הספירות. כלקיום
 הנסיק והוא נסיוני, שכל כ"ה( והצביונים. הדסיוניםלכל

 שכל כ"1( החסידים. את השם מנסה שבוהקדמון
 שכל כ"ז( החסידים. כל הקב"ה מחדש 1ב1המחודש,
 כ"ח( העליון. נלנל טתחת נברא כל שכל ומטנומורנש'
 נלנל תחת נמצא כל מבע נשלם 1ב1 מומבע,שכל
 תחת נשם כל מאחד והוא מונשם, שכל כ"ט(החטה

 שטים הוברי כוללים 1ב1 כללי, שכל ל'(הנלנלים.
 מהלך מתמיד ובו תמיד, שכל ל"א(האיוומרולוניא.

 מתקן והוא נעבד, שכל ל"ב( בחוקם. והירחהשטיס
 ת. ו יד פ ס ע"ע לבת. כוכבי בשבעה הטשתכהשלכל

 רקש.
 הנרים מן ההיכל סשרתי הלוים עבדי :נועיניכם

 ב'(, כ"ב )דהי"א ה' בבית עבד לעבודת דודשכנם
 נקראו ובתלמוד כ"א(, )מ' יהושע שקבלכדררהנבעונים

 גם היו בבל מנלות השבים בין נתינים. הגבעוניםנם
 השנים ותשעים מאות שלש שלמה עבדי ובניהנתינים
 היו הלוים לעבודת דוד שנתן הנתינים נ"ח(. ב')עזרא
 נזכרה הראשונה המחלקה כ'(. ח' )שם ועשריםמאתים
 הנתינים מ"1-ם.(. )ז' ובנחמיה מ"נ-נ"ח(, )ב'בעזרא

 שעד נגד עד בעופל יושבים היו השניהמהמחלקה
 בית ונזכר כ"1(, )נ' היוצא והמגדל למזרחהמים

 חפשים היו )נתיניא( הנתינים ל"א(. פסוק )שםהנתינים
 נחשבו הנתינים הלוים. כמו כ"ד( ז' )עזדא המלךממם
 ד', פ"ד )יבמות בקהל לבוא שאסורים ממזריםכמו
 נרסוחררים עבדים נרים לישא ומותרים נ'(,פ"ח

 לנבעונים המלך ויקרא שנאמר עליהם, נזר דודנתינים
 1ג1' המה "שראל מבני לא והנבעונים אליהםויאמר
 בימי רעב ויהי דכתיב עלייהוצ נזר מ"ם כ"א(.)ש"ב
 אמד ראשונה שנה שנה. אחר שנה שנים שלשדוד
 מצאו. ולא בדקו וכו' 1 בכם יש ע"ז עובדי שמאלהם
 וכו' בכמצ יש עבירה עוברי שמא להם אמרשניה
 צדקה פוסקי שמא להם אמר שלישית מצאו. ולאבדקו
 מצאו. ולא בדקו וכו' נותנין? ואין בכם ישברבים
 פני את דוד ויבקש מיד בי, אלא תלוי הדבר איןאמר
 יש סימנים שלשה אטי פייסינהו, ולא מיפיים וכו'ה'

 וכולם חסדים, וגומלי והביישנים הרחטנים זובאומה
 רחסן עזרא אף ע"מ.(. ע"ח: )יכמות בהם מצאולא

 אף מיוחד(. ,בטקום בעופל יושבים והנתיניםדכתיב
 יעבדוהו העיר והעבד שנאטר מרחקן הקב"ה לבאלעתיד
 שבטי מכל יאבדוהו ס"ח( ויחזקאל ישראל שבמימכל

 ב' בעזרא הרשימה טן פ"ח(. רבה )בטדבר וכו'ישראל
 שם על נזכרו רבים כי קדסות בני היו כינראה
 הנתינים קוראים והשבעים יוסיפום אבותם. ולאאמותם

 ]חכמים[ בקשו רבי ביסי זונות. בני בהוראת1וט06ז~וא
 טזבח חלק נהיר חלקנו רבי להם אסר נתינים,להתיר
 ביהמ"ק יבנה לטחר כלימר ע"ם:(, )יבמות יתירמי

 וכנראה טים, ושואבי עצים חומבי עבדים לנווחסרים
 טמזרות. מחשש הוא הטעם עיקר כי בקש, אותםדחה
 ולא ועבדות, ננאי שם הוא ונתינים נתין השםולפ"ז
 )ת~ש11א( האזרח לכנות החדשים הסופרים עושיןיפה
 ע"ע נתין.בשם

 אזרחי
 יוחם.

א.
 א' מ"א ב', ז' )ש"ב ושלטה דוד בימי נביאקסן:
 לבנות שרצה הסלר לדוד הסכים בעצמו הואט"ד(.
 שלא ה' טאת בחזון אליו בא אח"כ אר לה',בית
 המקדש ובית בסלחמותיו שפר לרוב דם כי הבית,יבנה
 אשר בנו כי והבמיחו האדם, לכל 'סלום של ביתהוא
 שבע בת חמא על ז'(. )ש"ב הבית יבנה אחריויקים
 פיהו ויפתח דוד את הנביא נתן הוכיח אוריהודמי
 טאד הרבה ובקר צאן היה לעשיר וריט' עשירבמשל
 הלך ויבא ונו', קמנה אחת כבשה אם כי כל איןולרש
 לאורח לעשות ובקרו מצאנו לקחת ויחטול העשירלאיש
 אף ויחר ונו'. הרש האיש כבשת את ויקח לוהבא
 העהשה האיש מות בן כי ה' חי נתן אל ויאמרדוד
 )ש"ב ונו' חאיש! אתה דוד אל נתן ויאמר ונו'.זאת
 ישראל למלך נתן דבר כאלה נמרצים דבריםי"ב(.
 נכנע דוד והמלך ק', בשם בא יען מפניו, יראולא

 קרא נתן ונ"א(. ל"ב )תהלים תשובה ועשה ה'מלפני
 וכאשר כ"הן. י"ב )ש"ב ה' בשם ידידיה שלסה שםאת

 דוד, אחדי ישדאל על למלוך חגית בן אדניהחתנשא
 משבועתו ולהזכירו המלך לפני לבוא שבע לבת נתןיעץ

 א',. )מ"א עצתו קמה וגם אחריו, שלמה אתלהטליך
 )דהי"א בנו השלמה דוד יטי דברי כתב הנביאנתן

 הנביא נתן כי העם בידי מסורה כ"ם(. מ' דהי"ב כ"ם, אדא, בר חנא רב אמד נ'(. פ"ח )קדהשיןהשסופים
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 וזגוז עזריה הם נתן בני חברו;. אצל בחלחולקבור
 ד )ט"א שלטה מטשלת החת ופקידים נציבים'שהיו
 ספו סייטו הנביא ונתן ההוזה נד כי אטרו חז"לה'(:

 נת זה הכהשולש החום ודרשו מ"ו.(. )ב"ב'שטואל
 שבק לבת אסר הנביא נחן שכן טחלוקת, בעליעל הרש לשון לוסד טותר כי ולטדו ושלסה. שבע גתעם בבריר שהיה כלוטר זה(, פסוק על רבה )קהלחהנביא
 השלום(. )פרק דבריך את וטלאתי אחריך אבואואני

 תנא נימיןם"ה(: בבלאי, הבבלי; )נתן רבינחן, ט.ב.
 שהיה לרשב"נ אב"ד והיה לא"י ובא גבל אתעזב נתן ר' יוסף(. ב"י נתן ר' )וא,ננו ישמו לנו נודעשלא בבבל הגולה ראיס בן השניה(, )בטאה הישליישימדור
 שהיו רשב"נ ראה וכאשר החכם. היה וי"מנ'?יא,
 תקנה ועשה וביניהם, בינו היכר לעשות רצהסיפניו, שקמו כדרך לפניהם וקמו ור'מ בר"נ כבוד נוהגיןהעם

 להם שאמר עד ישבו ולא הנשיא לפני יעמדו'2העם
 ר2ורה טכאן י2ורה לו יעשו נכנס ב"ד וכישאב'2בו,
 עוטד אחד נכנס כשהחכם בטקוטו, שישב עדסכאן
 חזו אחו כי לטחר התם. נתן ור' ר"ט הוו לאהתקנה, )בעתשעשה יוטא ההוא בטקוטו. עדשישב יוישבואהד
 להעבירו ורצו ור"מ ר"נ בו וטרדו ריסג"נ. תקין הכיא-ל האיי טאי ואטרי טלתא, כדרנילא מססייהו קטודלא

 בתורה טרשב"נ נדולים הם היו ובאטתטנשיאוהו,
 שמעחא לומר שלא רשב"נ קנסום בכ"ז בעוקצין.ובפרם

 אוטרים יש נתן ולר' אהרים לר"מ וקראוטשמייהו
 לר"נ רשב"נ וא"ל אוטרים(. ויש אחרים)ע.ע
 לני2יאותו רבי עלה וכאשר נתן, ר' שאחר בדורהיה רבי :,. י"נ )היריות וכו' דאבוך קמרא לך דאהנינהי
 בן חנניה ר' היה ההיא בעת זק;. ר"נ היהכבר
 שם ליסד ורצה בבבל )ע"ע( ע ש ו ה י ר' י חא

 בפני השנה לעבור כדי חכטים בידי לססוךסנהדרין
 יצחק ור' נתן ר' ביד אליו אגרות נ' ישלח ורביעצטם,
 שלא בחו"ל השנה לעבור שלא ולבקישו בעדולעצור
 נת; ר' י"נ(. פ"ו ונדרים ב', פ"א סנהדרין )ירוש'כדין
 ליה ואסר הש"ין, פ"ו: )ב"ט הטשנה לסדר לרביעזר
 וכו'. ברוקה בן כר"י משנתכם '2ניתם לרבי נת;ר'

 והעזתי בי היתה ילדות רבי ואסר תנן. יסבון רביא"ל
 )כתובות ובירוש' קל"א.(. )ב"ב וכו הבבלי בנתןפני
 את שאל ורבי כריב"ב רבי הורה כי איתא י"א(פ"ד
 אתא וכו' כריב"ב הלכה אטרו מעטא טאי הבבליר"נ
 )ע"ש וכו' הבבלי נהן את קפחת א"ל אבוהלנבי

 ר' שחולק בטקום כאן(. יש סופר מעות כיבטפרשים
 בטקום בנטרא הקשו ולכן כר"נ, הלכה רבי עםנתן

 ולפעטים ס"ד(, יקדושין בר"נ דלא טתניתין ניטאאחד,
 שאסרו ננדוי רבים שרעת אע"נ כר"נ הטשנהנסתם

 לר"נ ע"ם:(. ב"ב י"ם: )סוכה היא יחידאהטתניתין
 ונם שטו על שנקרא נתן" דרבי "אבותנתיחס
 לטדינות נוסע הימ י"נ )ע"עג ת 1 ד ם ט"ם שלברייתא

 ובאת הים לכרכי הלכתי אחת פעם וסספר:שונות.וזגוד
 וטת, שני וסת, ראשון בנה שמלה לפני אחתאשה ד''א

 לו שהיה מזה ומ'שמע תלמידו. זה וחומא נתן ר'זה טוב דרשו ונו' אלהים לפני מוב ע"פ קהלתובטדרשלום(. נתן, ר' טבני טאוסה נזכר לא קל"ד.(. ,'טבתוכו'שבע קפזמקיא למדינת הלכחי אחת פעם שוב שטי.עלהרע הבבלי נהן אותו קויין והיו וחיה אותו דסו.וטלהבוברית שנבלע עד לו המחינה דטו, בו 'טיבלע עד לוהטחיני נתן; לה אסרתי אדום. שהוא ראיתיו לפגי הביאתושלישיספר
 ונחית הוא דיינא נתן רבי ובאגדה[ בהלכה]דרכו:בבל ט" ונעשה תבשילו שהקדיח תלמידתנא
 לההציא היה לסודו עיקר צ"נ(. )ב'ק דדינאלעומקאנתן
 סנה חייב הנגזל שהיה הרי ל'.(. )פסחים לואשם:קמו לאשר ונתן ת'ל לזהי ונותנין טזה שמוציאיןבחברושהיו וחברו מנה בהברו לנוישה מנין ואסר הפסוק. מןההלכהשהיה
 הנ:לן טזה '2סרציאין מנין נזול,שללהם ב"ח ישנמצא עד לו;ני הספיס ולא בכ"ד וגאלחברו;קנה

 וגותניןלב"חי
 וכו'

 בפסח יתאץ ישראל שכל טנקושדגשה נתה סדר. )עע( לזה ונותנין טזהמוציאיןמטד בשם בתלסוד הזח הפסק ונודע פ"ח( רבה,בטדבר:ורה
 ושחמו ת"ל אחדי

 יושים 'שלא מנין ח(. ע )פסחים ישראל קהל כלאותו חזו'
 וכו, וכתבתם וקישרתם אומר ה1א הרי צריך איןשסאל,!ר"נ זו ידך אוטר": הוא הרי צריך "אין בליסון ונם (.ט"א,רים )כתובות בביתך דסים ת'2ים ולא י2נאמר ביתובתוך3חא רעוע סולם יעסיד ולא ביתו בהוך רע כלב אדםיגדלנורה יטלא טנין 1.(. ע"ז כ"ב, )פסחים טכישול תתן לאעורבירו לפני שנאטר נח לבני ה,י טן ואבר לנזיר יין כוסאדםאיי
 והתודה, ההיא הנפיש ואשטה מ"ז.(. )ר"ה וכו'ז'(!חק )איוב הגחננו לרנעים '2נאטר בר"ה( דוקא )ולאושעה:פני בכל נידט אדם אומר נתן רבי הפסוקים: מןדוריטשם היה באגדה נם ק"נן ערובין ועי' צ"ד, )'2בתעצטו ןב את נו'שא 'סחי ב'סבח בהוצאה פמיר חי עלסבדא:!ותו ע"פ )כן ל"ח(. ,נזיר צריך א.ן א:מר ר"נ ל"ו:ו,)טנחותרבי
 באותו ואמר "אחינו", לו וסראו המלך לאנריפםשחנפוות ישראל חכטי על התדעם הוא נ"ם(. )ב"טלחברךנם תאסר אל ישבך טום ט"ד.(. )טנחות כטה יורעאינו",נ ולעוה"ב בעוה"ז, שכרה טתן שאין בתורה שכתובהקלהורו טצוה כל לך אין ואטר ק"ה(. )שבת נ'מתהר'אתה:ים י'ראה לנגדי, הדרך יים כי אטרי נתן ד דבי פי"ד(,רבה,ום ,בטדבר בפרה רעה שטורה טדדע? שטו נקראלטהר' נומריקון: דריט נם מ"ז.(. )תטורה וכו' אוטרהנשיא"ש יהודה ר' נתן, רבי כהשנת זו חכם. אוחו עושהלזהתא מיפש מיפש, אותו עישה לזה חכם שעשאו טיכ"ב,,את )שם ה' כלם עושה נפניטו ורש עשיר לאו, ואםה',:ות ,שניהם עיני כאיר טלטדו אם תורה, לטדני לו ואוטררבוזתי אצל הולך י2התלמיד בשעה כ"מ(, ,כהשלי ה'שניהםבו'. עיני מאיר נפנשו תככים ואייט רש :(. ס"ה )יבמותונו'ליה צוה אביך שנאטד השלום טפני לשנות טצוהפ"ה(.נת; רבה )גמדבר וידוי שמעונין המתים לכל אב בנהרנ"א1לא
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 ישראל יטתאי נחחייבו הטלך לאנריפם שהחניפושעה
 ואסר השסים, תכונות למר ר"נ ס"א(. וסומהכליה
 החסה ביסות וכו' עוסד אחד כוכב תחת כלו הייטובכל

 כלו העולם בל לפיכך רקיע של בנובה ןההסה(טהלכת
 נתן. דר' אב)ת ע,ע צ"ד(. ןפסחיםרותח

א.
 בזסן בבל ישיבות סחכסי חכם הבכלי:נתן

 שסואל ר' 'טהדפיס בהוספות נזכר נתן ר'הנאונים.
 הכהן נתן ר' "אסר בזה"ל: שלו יוחסין בהוצאת'טולם
 מחלוקת אדות משסו יטם וטסופר הבבלי" יצהקבר
 הריש ובין צדק כהן והנאון עוקבא גלותא הר"טבין

 סנהגי ארות וגם גאון, סעדיה ורב זכאי בן דורנלותא
 נסצא אלה דברים טספורי חלק בכלל. בבבלהישיב:ת

 פר.ד- "טראל פר' שהו"ל ערבית בליטון בנניזה " בכנ"כ
 )חלק ~701918 ?א10[988 שי0וץ0(1 בהטאסףלענדער

 ובין הזה הערבי נוסח בין שנוים איזה ויש 747(,י"ז
 פרידלענדער ולדעת ביוהסין, הנמצא העבריהנוסח
 לעברית, אח.כ ונעתק בערבית נכתב הסיפוךסקור
 משקל על לדעתו שהם בעברית סבמאים סאיזהוראיתו
 שבו הבבלי" נתן ר' "אמר טליטון אטנםהערבית.
 נתן שר' טשמע בעברית נם בערבית נמ הסיפורמתחיל

 כתבו ואחרים בפה אמרם אך הסמוף בעצטו כתב)א
 הלשק לשאלת סקום אין וא"כ מפיו, שיטמעו מהסשסו

 כתב אחד וכל סקוריים ששניהם ואפ':רהמקורית,
 סמה להנביל נוכל נתן ר' של זסנו 'טשסע. מהבליטונו
 אקרי בסורא שסלך יעקב בר יוסף רב הנאונים,:מזמר

 סרנדו יוסף רב בר ,כלב( אהרן ורב נאון סעדיהרב
 כי נאון שרירא רב את עוד ידע לא אךבפוסבדיתא.

 הסאה כאמצע חי נתן ר' כי ראיה מזה יזכירהו.לא
 אחרת למדינה ובא סבבל יצא כי נראה נםהעשירית.

 לספר צריך היה לא בבל לאניטי כי דבריו, סיפרחטם
 לא שם שהיה הס.וחד הסקום אולם להם. שידועמה

 008108;(( .1 ן29-84 נינצבורג לוי פר' שבא עדידענו,

 מאפריקא נתן ר' הוא הזה הבבלי נתן ר' כיוהוכיח
 בארחות ,מובאה סרומנבורנ סטהר"ם בהשובההנזכר
 הנאונים "בתשובות התשובה: וז"ל 333( ח"בחיים
 עדעכשיו ז"ל סאפריקא נתן הר' בת,טובת כתוב,שלי
 להביאה סשהתחילו אבל היתד עכו"ם( ,בחמאת בהנהנו

 שיאכל סי כל מנדין אנו אותה וטזייפין הלב ומשמהטת
 סבבל הלך נתן ר' הוא, כך הדברים ובירוראותה".
 חמאת בי לו נודע ו-שם טה זמ; שם והתנוררלא"י
 ודבר סזוייפת היא חלב ונהט חמת מערי הבאהעכו.ם
 מא"י נתן ר' בא וכאשר ואסורה. בה טעורבמסא

 ריש אדות הסקום יושבי שאלוהו באפריקאלהתישב
 אחר שם והת"טב לאפריקא שבדח עוקבא סרגלותא
 בלשון סשתכהטים היו אפריקא ואנשי מנוטסרתו,שהוסר
 להם בתבו שונים אנשים ושני בעברית, ונםערבית
 הורה נם בלשונו. אהד כל שישסעו הדבריםספורי
 לו שנודע סה ע"פ עכו"ם חמאת איסור נחי ר'להם

 סובאה ולכן בה, טעורב ממא שדבר בא"יבהיותו
 סקום אז היה שם כי סאפריקא. נתן ר' בשםת'טובתו
סהטבו.

 ל. ב.י.
 הרוסי(: נתן ר' נ"כ )ינקרא יחיאל ב"רבתן
 וסת 1035 שנת בערך ברוסא נולד הערוך;טחבר
 בשם בישראל רסה למשפחה התיחם הוא 1106.בשנת
 אברהמ ב"ר יחיאל ד' ואביו 1~ש0ל1(, )81ם18ב"עניו"
 היא ומעות כהטורר. נ"ב והיה הוראה לבעל סוססךהיה
 התפוחים סכהטפחת נתן ר' את לחשב חיד"א הרבבידי

 והיה התלסוד בספרות בקי היה נתן ר' 80(.)ששסץ
 רחבה ידיעתו היתה וביחוד וטדעים, בליטונותחכם

 יחיאל, ר' אביו היו רבותיו ויונית. רוטיתבלשונות
 סקוסות בשבעה כהכירו ,אשר אלבאצאק ן. סצליחר'

 סן בלפו ס'טה ר' סנרבונא, הדרשן ס,טה ר'בערוך(,
 ןסהרש"ל הזקן אליהו ר' של אחיו יקותיאל ור'בארי,

 המפרשים בפירושי השתטש הוא כ"ם(. סי'בתשובת
 חננאל ור' הנולה, סאור נריטום ר' וביחוד לפניו':היו
 שנה עשרה שבע בן בהיותו נאון. האי ורב חושיאל,בן

 השחימה בענין תקנה איזה ועשה לתהלה שסו נודעכבר
 ססנו צעיר היה ז"ל רש"י הסדרש. בבית'טנתקבלה

 ד"ה קע"ב דף אנודה )ם' נתן סר' שאילתאושאל
 ברוסא. ישיבה הראש נתן ר' היה כבר ואז"רוקח"(.
 יצהק ב"ר שלסה רק רש"י היה לא אחריםולדעת

 הלכה, בעניני ליטואליו תשובות כתב נתן ר'סאימליא.
 שלשה פ' ברכות סרדכי )עי' הפוסקים לפעסיםוזכרום
 אברהם הצעיר ובנו דניאל ר' הנדול בנושאבלו(,

 פ"י, ,שבת דסרדכי בהנהה ספורססים, חכסיםהיו
 כי אוסרים ויש נתן, ר' בני האחים תשובתסובאה
 נשאר לו שהיו בנים טחסשת אחיו. היו ואברהםדניאל
 אביהם. פני על סתו והנשארים ראובן, ושסו אחדרק

 בארבעה הורב "ינוני הסתחלת שירתו שרועליהם
 הסחבר השלים הערוך ספר בנבורה". אזורשחינני

 קודם אחת שנה 15(11, = תתם"ה שנת כסלומ"1
סותו.

 תלסודי ספר-סלים הוא חערוך ספרן ה;רוך[]ס'
 אלפ"א בסדר התלסוד לארצרות ספתח הוא ערך;יקר

 בתרנומים הנמצאות הזרות הסלים וטבארבית"א,
 סרבית וסדרשים. בתוספתא התלמודים בשניארטיים
 רב של הערוך טן : הראשונים סהחכסים לקוחיםדבריו
 מקירואן, יעקב ב"ר נסים ור' נאון, פלמאי ברצסח

 בם' ר"ת שבתב בסו חושיאל. בר חננאל מר'ובפרמ
 שכל ססכא בר והוא בערוך וכן 225(: ןצדהישר
 שי סנחת בעל וכ"כ חננאל. רבנו ע"פ נערכיןדבריו

 הם הערוך פירהטי שרוב וידוע ב"ה(: ל"ח)בראשית
 החכמים נדולי השתכהטו הערוך בספר ז"ל. ר"חמפי'

 ד"ה י"נ: )שבת מביאו רש"י אחריו. שהיווהרבנים
 : כ"ז )שבת התוספות בעלי וכן ראשון,( אובלאאוכל
ש .שמ 4,1*ש,* 14כ"ו נתן 1יקהם שא_* _11ש או1*9 רווה רחה-וח י"ה וי* אוו-ור"ה ע  ן ן  ש  ]עינה -וןן ,: עי ,, , נץקצי" ןן ! * ון1ן 
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 חנינה כרי, ד"ה ל"ז: סוכה כותבת, ד"ה ע"ם.יומא
 שמואו ר' ספין(. ד"ה כ"ח. מ"ק בגלילא, ד"הכ"ה.

 להערוך הנמרא מדפי טקומות מראי עשהארקוואלמי
 הערוך: על נכתבו והוספוה באורים הרבה הו"ל.אשר
 ותוספות הנהות הערוך" "מוסף חבר מוספיא בניטיןר'

 בשם ביאור הערוך על ויש ; הקרטה עם שרשיםהרבה
 "הטעריך" ספר אחד; טומר שחבר הטערכות""מעריך

 וטפרש לונזאנו, די מנחם ר' מאת קצרה הקדמהעם
 עליו חבר ברלין ישעיה ר. ; מהזהר מלות הרבהנם
 מיטה ר' ; ותקונים הנהות עם שבערכין" "הפלאהפי'
 לינרער- וש' לשון", "טערכי תוספות עשה לנדאהלוי
 1870(, )מהארן בערכין" "שריר בשם באורים הו"למאן

 ב"ר חנוך ר' ע"י הערוך הוצאת היא כולם עלוהעולה
 כהנה עליו והוסיף חלקים בשטונה קאהומאלכסנדר
 מ. 1 ה א ק ע"ע הערך. רב מדעי לספר ועשהווכהנה

 רפאפורט, ב:רכו; הגדולים שםביבליונרפיא:
 ?85. ח"א ראם, אין יור:ן ד:ר ג:שיכטע וריגער,שטיין פאג:ל- 267. ה"ג שריפם;ן נאכגעלאס:נע גייגר,להערוך. קאהוט ג--מת 1829; ח"י העתים בכורי נתןי ר'תולדות

 ה. ט.ט.

 השקר לטשיח שקר נביא קעדתי בנימןנתן
 וטת 1645 בשנת בירהשלם נולד )ע"ע(ן צבישבתי
 חרות טצבתו ועל ת"ם=1681, בישנת בולנריאבסופיא
 היה אשכנזי לוי אלישע אביו ציון". בת עוונך"ת"ם
 ובאירופא, הצפונית אפריקא בערי ויסובב טירושלםשר"ר
 ז י נ א ח יעקב ר' ויאספו לנפשו, נתן בנו אתויעזוב

 וטלטודי טהתלטוד שמחית ידיעה לו רכש נתןלישיבתו.
 הרבנים לשון בסננון טהיר סופר והיההקבלה,

 ליטון, ונלענ פה כבר היה בעצסו הוא אז.ומליצותיהם
 פניו טמיפות, ועיניו קרח ראשו בשר, ודל הקומהקטן

 בא כי פנים לו האירה ההצלחה אך ונזעטות,חוורות
 ויקחהו טעזה, עשיר ספרדי ליסבונה, המטנהשמואל
 בעצת אחת, בעין עורת שהיתה היפה לבתולחתן
 חותנו בטקום נתן ויתישב חאניז. ר"י ישיבההראש
 בלטורי 'טונה ויהי "העזתי", נקרא ומאז עזהבעיר

 1665 ביטנת רוח. ורועה הזייה לבעל שנעשה ערהקבלה
 נתן את ראה עזה ררך מטצרים צבי שבתי עברכאשר
 לאברהם וירמון לרמאותיו, וסנולה חפץ כלי בוויטצא
 ברסזים כבר שחבר מכתב באמתחתו לשיםהיכיני
 הזה הכתב בטצאו ונתן ש"צ, על נבואה בררךוחירות
 שלמה "חכמת בשם בלוי נייר על עתיקהבכתיבה
 העתקות 'טלח ונם בש"צ, להאמין בשוא נתעהרבתי"
 רטיטת ,עי' פירוש עליו וחבר ישיאל תפהנות לכלמטנו

 כרוז שמע כבר כי לו ונדטה 1777(, סי'נייבויער
 תתנלה ירחין וקצת שנה שבעוד דרקיעבטתיבתא
 ראיט טעל העמרה יסיר וש"צ דוד בן משיחמלכות
 הכמטיח מלירת בשורה מכתב לאיזמיר וישלחהשלמן.
 4"ז תענית לבמל ויעצהו לייהשלם ש"צ עם ויבאוכו'.
 הכהאיח ביאח ,ו"י ולשמחה לששו! נהפד כבי כיבתמוז

- -  תהיה וייהשלם לאלהים עז היא עזה "כי בנבו4ותולו רטז דש"צ החרימום חאניז הר"י ובתוכם הרבניםאך
 חזר טירהשלם ש"צ ברח כאשר נ"נ(. )תוה"ק~יים"
 אכהשטררם ליאסי טכתביו הריץ ומשם עזתה,נתן

 תשובה ותקוני נפלאות כונות חבר ואז ועור,הטבורנ
 129, צר לקויפמאן ואבותיו בכרך רי"ח )ע.' ולילהליום

 תפלה סרור נם חבוריו(, מכל רשיטה ושם 1894,מריער
 תפלות והרבה טירו'טלם, קורניל נתן ר' בירישהיה

 בעת רבש"ע בתפלת כטו וטחזורים' בסירוריםוהוספות
 שכתוב מקרא )בש.'צ( בו "ויקוים ביר,מ ס"תהוצאת
 זה לוטר לבמל הרבנים עטל וכל ה'", רוח עליוונחה
 אליד בו תחת "בנו" 1.קוים הלשון שינוי רק הועיללא

 )עי' טחברו; רופא חייא ר' חכמים שני עורנתחברו
 טאמ':טירם יוסף בן שלום ור' וט"ב(, י"ח היורותקורא
 לוי אל"שע את שם וימצא לי11רנ1 ררך לא,עשהלך
 ויתחברר בנו, נבואת לשטוע לא"י נסע הוא שנם נתןאבי
 עם ויתוערו נרול, בכבור נתקבלו ושם לעזה ללכתיחד
 חכטה לנתן שיש לחו"ל כתב שלום ור' העזתינתן

 נרול רושם עשה זה וטכתב ברוה"ק. רבריו וכליתירה
 ידו ועל וחסיד, לת"ח אצלם טוחזק שלום ר' היהכי
 ובאט,שמררם נתן, של ותקונים תפלות לאירופאבאו
 מנהנ .2הוא אף הרבר לבטל הורה ששפורמש יעקבר. אך עצתו, פ ע שבת בכל כהנים ברכת לברךהחלו
 גם נמצאו אטנם יע'נ(. ס"ח יעקבסי' אהל )שו"תמוב

 פני לקבל ,י לא ללכת התעוררו אשר בנתןטאמינים
 והנביר טעקסיירא, יצחק ר' ישיבת וחכטי בעזה,הנביא

 א'2ר על .ט'טפורט'ט הר"י ננד כתבו פריירא אברהםר'
 הסיר ש"צ כי השמועה כבוא ויהי בהנביא. סרהרבר
 לדכהשק. טעזה וחותנו נתן יצאו למחמדי 1.הי רתואת
 באקיפו למאטיניו טכתב כתב תכ"ז מרהשון כ"בוביום
 והוריעם ש"צ, אחרי להרהר ולא לבם להזק חלב()נהט
 הזהירו בקרטמא שהב"ד שטע כאשר אולםאחד. וטחטרי חותנו וביניהם איש ל"1 ועמו אביר סוםעל וירככ במרו חרב וילבו'ט לאלכסנרריא, הולך הואכי

 לשאלוניקי ררכו פנה ברשתו, ילכרו שבל שמההיהורים
 1667( יאנואר )26 תכ"ז שבט ובר"ח חותנו, טתושם
 רק עסו ונשארו אנשיו טמנו נפוצו ושם לברוסא,כא

 יכול ולא ארר(, )בר"ח לאיזמיר עמהם שבאששה
 ש"צ פני לקבל לטחטרים שהתחפשו יהודים איזהעם וילך אחריו ררפו ב,ט',צ הכופרים כי יב זמן שםלשבת
 השבועות חנ בליל כי התנבא השם באדרינופול,הטומר
 תבוא הנאולה וכי נפלאות, ויעשח רוה"ק ש"צ על'חול
 סביבותיו הערים לסבוב שנית ויקם אלול. כ"הוי

 אך להם, שטעו ורבים טחמרים, שני ועמו'לנבאות
 תורקיא, עם המלחמות לרנלי ש"צ מהמרת עוד ידעו!א שם כי לאימליא, פניו ו"טם מאמינים, שם לוייכש וקורפו יט באיי ויסע בשקייו. אותם יימא אשי על:פש מרי ידפוהו כי נפשו, על ונמלמ הצליח לאבשאלוניקי

 וכשחפצו לויניציא, בא )16%( תכ"ח הפסח חנ וקודם הכהשיח, ביאת ע"י ולשנותה לששק;פך
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 שבתאי שם טצא בעדו הנימו ,טערי לסגורהרבנים
 לנר,2ו להם קשה והיה העיר לשי עבורו '2המליץאהר

 ב ה 1 ב א שמואל ר' ובתוכם הרבנים עליו חברו אזטתוכם.
 שקר כי לפניהם ויודה סעשיו, על ולדרהטלהקיר
 שסצא היכיני אברהם של הטכתב ואך נבואותיו.כל
 יעצוהו המעמד אניטי בכתב. הודאהו וכתב בעוכרו,היה
 י'2ראל עדת שם אותו י2יענשו ובדעתם ללי11רנ1י2ילך
 נתיירא ללי11רנ1 בבואו אך תקיפה, ירם אזשהיתה
 "כי ויתנבא רומא עיר בקרבת ויב:א זקנו ויגלח .ויבר-
 כי וינבא לאדרינופול ויבא נהפכת"' ורומא :נהעוד

 )1673( תל"נ לשנת וקרוב הגואל. יבוא ת"לבישנה
 חטם השבתאים בקרב מנוה וימצא בסופיאהת"ט:
 ימיו. 'טארית אתבלה

 לנהן מיחסים הביבל'וגרפים ,מים[ המדת]ס.
 והנהנות מוסר על ימים" "חטדת ספר אתהעזתי
 נדפס נ"ח. ולמועדים, השנה ימות לכל מסידרותפלות
 ר' המעתיק ע"י )1732( תצ"ב בשנת באיזמירראשונה

 יצחק ור' אבולעפיא חיים ר' בהסכמת אלנאזייעקב
 תצ.ה. בקושמא עוד )ונדפם המחבר שם בעילוםהכהן.

 עסדין יעקב ר' תקכ"ד(. 1בלי11רנ1 תקי"ג,בזאלקווא
 בסופ1(, וצנ"צ קט"1 הקנאות )תורת העזתי לנתןיחסו
 "צדק" סלת יען נתן, סע'טה להוכיח הרבה רמזים בוויש

 קו"ף דל"ת צד"ק בטילוי ,צדק פעמים הרבהסנוקד
 צ' ש' לו שנזדמן ובמקום ש"צ(, כשם תתי"דניממריא

 ש"צ. האותיות סנקודים הארץ על יצא השסשכמו
 החדש שמברכין קודם ,2אומרים לשבת אחתבתחינה

 בו ללסוד ואוסר ש"צ, על לרסז תתי"ד גיממריאיש
 התננדו החסידים נם קכ"דן. סי' ח"ב יעב"ץ)שאילת

 ימים חמדת הם' קנה דפולנאה שהרב ומספריםלו,
 פכול שספר ואסר פתחו ה'טלהן על הבעש"מוכ'טראהו

 'מ הבעש חלם אחת פעם ועוד השלחן, תחת והניהוהוא
 ואחד ע"ז, שאלם למחר נשתטד, מהחברייאשאחד

 ירעתי לא ענהו: סמאמישפאלע אלעזר ר'סתלטידיו
 חמדת בם' עיינתי השינה לפני הלילה א~תו רקטאומה
 נראה הזה בם' כשנעיין והנה :(. מ' חסידים )קהליטים
 יצליח כי אחד ענין על רק סובבים תפילותיו כלכי

 את לישע עמך לישע נא "צא כסו במעשיו,הכהטיח
 תפלה בכל וכטעמ זא5ק11א(, דפום ע"א ס"ו )ח"בכו2יחך
 נ"1, י"א' ,שם עינינו תחזינה ביפיו טלך הפסוקיסיים
 ששלח נתן לטכתבי הטתאיסים חרחים עםועוד(

 וז' א' לליל שירים שני נסצאו כן וכו'.לאמשמרדם
 בניטין נתן אברהם "אני בחרוזים ,טחותם פסחשל
 חותם השבועות הנ לאוד ובפיומ חזק", חיים אליי2עבן

 ובחלק ואנע", חזק חיים אלישע בן נתן בנימין"אני
 בעצם נפשו לשפוך טכן "ויתר אוסד: )פ"נ( פסחשעל
 אני אף לו שנאטד הצנועה בן בכור על הזההיום
 סלכנו הוא 15 קוינו זה ארץ למלכי עליק אתנהובכור
 ועתה עינינו, תחזינה ביפיו טלך וכו' יושיענוהוא
 ילד כי ת"ת לשם ומהללים לך אנחנו טודים אלהינוה'

 לארצנו, קוטמיות ויוליכנו שלום, שר עד ונו' לנויולד
 י צב לעמרת צבאות ה' יהיה ההוא ביום וט' ביפיוסלך

 הדבר נוהנ "וכן יאמר אחר ובטקום תפאיהע.ולצפירת
 אשר העדה על איש ה' יפקוד אשר עולםלדורות
 כל תסיד לבם בהחריד ה' בדרכי יביאם ואשריושיעם
 טאלפים לה' תמב ובכן וזעקתם, הצוסות בדרכיהימים
 יקוץ קין כ5 על ידרוש אשר דרושים סרבבותהלכות
 ובשועו סעייניו, כל ישים 1ב1 הלכות. של תליםתלי
 יסוד צדיק ביטם יתואר אשר הצריק והוא ישמע,אליו
 נאסרו ש.'צ על אלה דבריו וכל ע"ב(, ס'1 ,ח"בעולם"
 נם ולהלכות. להתלמוד שהתנגדו מאמיניווכשימת
 ,2השלים ונראה לנטרי. באב ת:עה מנהגיהשסימ
 ותר"ב אלף "זה אוטר אחד במקום כי בסופיא,ספרו
 והוא הנשיאים( סקריאת ,פ"א בגוים" שטו מחוללשנה
 לפעמים הולק הוא בפסקיו שם. כבר שהיה ת"לשנת
 ולכן לדבריו ראיה '2ום סבלי ישראל יטל טנהגןעל
 ירנן יצחק ס' )עי' עליהם לסמוך שאין הרבניםהורו
 ונתודע לצפת טטבא טקראקא רוקח אלעזר ר'ע"ב(.

 וססבת דטה ביד כנגדם יצא הם' בזהשלוסדים
 השניה, בשנה וסת חלההסחלוקת
 נמצאו אסנם הספר[ כתב לא ה:זת, ש:ת;]י"א

 העזתי לנתן מיוחם יסים חמדת ,2ם' האומרים אלהנם
 קודם שחי אחר אי'2 רק כתבו לא הוא כיבמעות,
 האומר הריעב"ץ על טתפלא י ג א ל א פ חיים ר'זמנו,
 ששמע סעשה וטביא יסים, חסדת ספר כתב נהןכי

 טהר"ש לה"ר שאירע טה אטת מגידי מפי ,שטמעטכנו
 הימים חמדת ה"ר קבור ששם איסקפייא בעירווינמורא

 1879ן. איזטיר מו"ב סי' ה' מערכת החיים )כלוכו'
 עונה לענין פ"ח( המצות )הנ ח"י בם' שכתובועוד

 הסכים "וכן בשבת לשבור שמתיר אותיות עליהשכתוב
 הלוי לבית שלסה סוהר"ד בתורה עסיתנו להלכהעסנו
 סי' או"ח ט"א עי' נ"ז, )סי' בתשובותיוע ככתובנר"1
 תצ"ה ב'טנת נפמר הלוי סהר"ש כי ונודע סק"ון,ש"מ

 ואיך נתן, לידת קודם שנים תשע שנה, נ"ב בןבהיותו
 להסיר טתיר כן "נר"1~1 בתורה" "עטיתנו עליויכתוב
 צהלו יו"מ ר' תשובת על 1סוטך בשבת היין סןזבובים
 )לענין בחו"ל הסתאכסן א"י בן ולענין פ"ה(, שבת)הל'
 ום' קל"מ(, ,סי' מהרימ"ץ תשובת את מביא שני(יו"מ

 י"ד היינו תנ"ד, בשנת ראשונה נדפם הזההתשובות
 טעניני )פ"נ בח"י טביא נם נתן! מות אחרישנים
 שנדפם לאברהם חסד הם' את המבילה( לעניןשבת

 אחרי שנים ה' תט"ה, בשנת באסשמרדםלראשונה
 יכתוב ואיך נתן,מות

 טהמ~
 אדות הריעב"ץ שכתב ומה

 שדבר וכו' פסח של ב' ב5י5 העוטר ספירתהנהנת
 )שאילת וכו' המזוהם העזתי נתן הרוח איש טפי יצאזה

 טפאנו עזריה סנחם ר' דעת היא אסנם פ"א( סי' ח"ביעב"ץ
 האר"י בסדוד התש וכן פ"ח(, המצות חנ 'טער)פע"ח

 קודם שבת ש5 בהתחינה שכתב ומה הסידים.ובכהשנת
 טדברי נ"כ הוא תתי"ד, הרמז את החודששטברכין
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 ע"ד ע"ו הכוונות שער פ"ב, כיח שער )פע"חהאר"י
 במלוא שדי 'טם ני' הכולל עם ר"ח לכוון האראי(,4בסידור
 צדג סלת על שסנקד וסה תתי"ד, גיסמריא יו"ד, דל"ת'טי"ן
 האר" סדור )עי' בקבלה נדול וערך ענין להם ישוארץ,
 להיוה יכול ת"ב סנהני שהשמימ וסה דוד(.בויברך
 דאבדין", על חבל וכו. מצאתיו ולא "בקשתיואוסי: ור"י.אלנאז' מיוה"כ, והפר"מ הח"א שנאבדו בסושנאבד,
 שהעתיקכ בפירוש שם שאוסר כטו שלו אינםוהשירים
 החסידים כי ראיות ויש אחר. קרושמכתבי

 סביאו סזאלשין סשה הר, רבריו. את והעריצו ח"יבם' השתכהט~
 טר' עיוה"כ של הוידוי ונוסח סם"ח(, לקומי שבת)תיקון
 באות אות הוא ע"ב( ד"1 אהרן )בית טקארליןאהרן
 )יטטן סלכו שלסה ר' להלכה עליו ססכו ונםסח"י.
 כ"ד שלום ,נהר שרעבי ר"ש ע"ד(, צ"ח קד,טגושחת
 חכם )תורת רזי דילי חיים רי ס"ו(, כ"מ 1' אותע"נ,
 יסוד בעל ועור. קס"נ( ןכלל אדם חיי בעל ע"א(,קס"נ
 הוא מוסר ספרי לכל שראשון אוטר העבורהושרש
 הקושיות כל לישב יש אסנם נ'(. סי' ,צוואתוהח"י
 סהרימ"ץ תשובות את ראה העזתי נתן כי ולוסרהאלה
 חסד הם' את ראה וכן שנרפסו, במרם עודבכ"י

 סהר"ש על שכחב וסה הרפסתו. קורם בכ"ילאברהם
 שקר הוא להלכה עסו ושהסכים בתורה עטיתושהוא
 שלא שולל הקוראים את ולהוליך להחפאר כריבפיו
 והאסינו בפח שנפלו סהרבנים ראיה ואין אחריו.יהררו
 אשר בש"צ נם שהאסינו סהם איזה .טנמצאו כסובו.

 הספרים סיחסים יסים חכדת לם' נוסף שולל.הוליכם
 1735(, )קו,טמא קדש" "הררת העזתי: לנתןהאלה
 לס"ו הדל' עץ "פרי 1738(, )ויניציא נחסד""אוצר
 1666(. )אסשמררם קריאה" "תקוני 1753(, )שםבשבמ
 ס' ע"י נרמנית ללשון נעתקו מסעותיוספורי

 299(. 170, ןח"מ "אריענמ" בעתון ונדפסושעצקי האר-
 לי:קב אמת קונטרם לוריא, מרדכי תרל.'ג. ווין 81סופרים תוי שם 12--45. התועים אבן כהנא, דודירושלם. חכמים כבוד היילפרין מ:גכיןביבליונרפיא:

 דג-, גר;.ן, חרם"ג. ירושלם ח"ו, הרשב"א לשו"תהנםפח
 826. ח"ג הש~ח ג'ו בציונים ושם 229, ה"ה ישראלימי

 1897- פטרבורג בהערה, 183 קדושים ד:תאייז:גשטאדט,
 שארית 1900; ווארשא 164, לסאקאלאוו השנה בם,דאנוז
 .?2 וש .ע .~ץ%% .209-319 . 1874 ווארשא פכ"ם,ישראל

 נ. ט.ש.

 המאה בראשית גלותא ריש רצך12רסא:בר[ן
 יוסף ורב נחסיה, בר עוקבן היה הפרמי 'טטוהרביעית.

 יתיבנא הוה וכי גדול: תשובה בעל שהוא עליואסר
 פשימ דקא בחלסא וחזאי סנסנם קא והוהבפירקא
 דצוציתא שנקרא ופירש"י נ"ו:(, ,שבת וקבליהידיה
 תשובתו, ויקבל ידו פשמ שהסלאך דנורא נמנוציןע"ש
 סעדיה ורב צסח רב ראשו. בציצית הסלאך שאחזואו

 וסתקן עצסו סקשמ היה שבנערותו ע"ש פירשונאונים
 .טהיה יוסף רב שראה אהר פי' תלתלים, ועהטהשערו
 44ם *וא44.41ק, ייי'י "ייקיייףשיי יוש,י-ו4וי 2~,ין ויי2רו .1-ויי'ויו,

 פ' משבחא אחאי דרב ובשאלתות לפניו. שהיהסי
 ושפיכות וג"ע מע"ו חוע סתרפאין בכל כותבוארא
 רב אסר יהודה כדרב בנ"ע? רפואה דסי היכידסים,
 באשה עינו ונחן שסו דצוציתא ונתן אחד בארםסעשה
 וזהב כסף לה ושנר מינא בלבו והעלה שסה וחנהאחת
 רבים יסים וחלה בחולי נפל תאותו וסרוב קבלה.ולא

 לו, שתבעל עד תקנח לו שאין ואסרו לרופאיםושאלו
 סביא ורש"י 171(. פיליפאווסקי הוצאת היוחסין,ם' וכו' לו תבעל ואל ימות אסרו בדבר חכטיםוכששמעו
 איש ואשת וכו' אחת באשה עיניו שנתן הנדהסספר
 יוצא וכשה.ה ונתרפא, לשלום ופמרה יצרו וכבשלו נחרצית דחקה וסתוך סמנו ללוות נצרכה ליסיםהיתה.
 המעיטה מובא לדונש יעסב ב"ר נסים לר' מע.טיותבם' לדזיו(. ר"ה ריט"י : ל"א )סנהדרין צוציתא נתן ר'ליה קרי זה שם ועל השסים, סן בראשו רלוק נר היהלשוק
 כי .טראה אחרי תורה לסדו ר"ע וכי ר"ע, בזמןהזה
 הרבר שתלה ואפשר 292(, סה"ד )עי' פניו אורקרן
 להמעים כדי בנעוריו, ע"ה היה הוא שנם ספניבר"ע
 ביותר. ההנרהרברי

 ס.ב.
 בסאה תיסני ופרטן משורר : ישעיה בךנתנאל

 "נור בשם התורה על פרהט-ררושי חבר הואהי"ד.
 סעורבות ועברית ערבית בלשון אל-חכים* ומשבחאל-צלם
 הירבה הקמנה בעיר בהיותו ספיר יעקב ר' הנוסעיחד.
 עה"פ בו כתוב וסצא הכ"י שם ראה 1863 ביטנתבתימן
 בניסמריא כ'ן י"ז ,בראשית מאר בסאר אתווהרביתי
 ע"ו ורואנ סיצר תיסן באנרת הרסב"ם אשרמחסד,
 וכעת ס'ז.(. דף ח"א ספיר ,אבן ומהור לקדושתיסן יהורי אצל נחשב הזה הספר וסבמלו. הרסזוסרחיק
 שמיינשניידר )רשיסת בברלין אחר כ"י, שני ססנונסצא
 63*2ן. סי' קאמולוג ,נייבויער באוקספורד ואחד62(

 תוצאות איזה עם הזה החבור על סאסי הדפיסקאהומ
 1894ן. ,נויארק חכטה" ונר חשוך "נר בקםספירהטו

 תר"ם אלף שנת תסוז מ"ו ביאורו התחיל נתנאלר'
 הערים טיכיר בפירהטו ליצירה=א132(. )פ"חלשמרות
 בטדינת ספרו חבר כי סזה ונראה וצנעא, עדןתימן
 סביא הוא ועברית. ערבית סעורבת בלשון וכתבותיטן,
 ובפרמ וסדרשים והתרגוסים התלסודים שני-ברי

 יונה ר' את סזכיר הוא הסחברים מן רבה.כראשיח
 ובפרמ הערוך(, ,בעל יחיאל ב"ר נתן ר' ננאח,שבן
 הרבה סיטתפט הוא ופלמון. אל-פרבישלמניסמ, : וספריהם עיבים סופרים סזכיר גם הרסב"ם.שת

 ספר : תורה חוטשי לחמ.טה קורא הואנניסמריאות.
 הפקודים, חומש בהנים, תורת סכילתא, ספרקישר,
 הסבפלה, סערת על ציורים עיטה הוא תורה.ששנה
 ושנים שייים שלשה יש בפירויטו והסנורה.,מזבח
 הנ"ל. במאסרו קאהומ ע"י נדפסוטהם

 םב 188. סי' יוד;ן. רער ט~ר כל שברחו עד ציציותיו סארבע אש לשון ססנווצא ליטערא- אראבישע רי שטיינשניידר,ביבליונרפיא:
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ם
 ומשסיות מרות ע, :סאה

 בטחוז רכלת עיר )א8תתבז88(:סאוואנה
 נוסרה הברית. בארצות סאוואנה, נהר עלד,שארדשי,

 בתור אוגלתורפ, דישעטס הצבא 'טר ע.י 1733ב'2נת
 היהורים הדת. 1'2נאת הרריפות טחמת לפלים.םטקלט
 טתנגדים טצאו כי ואף הרא'שונים, הטיסרים עםבאו
 מוישבה קש2ות רצו "לא אשר העיר פקידי ביןלהם

 הרניע אוגלתורפ השר אבל דשאררישי", ססחוזיהורית
 יתר כמו םובים הם היהורים כי באמרו רוהם,את

 נוניץ. רר' היה הראשונים היהורים ביןהתהשבים.
 ובעת חיל, ועשו והצליהו גדלו בסאיואנההיהורים
 חיל לאניטי טהם איזה נספחו אנגליא נגרהמרידה
 ובא'2ר אחרות, לערים נפוצו מהסוחרים ורביםהטורדים,
 לוי וברא,שם היהודים לסאוואנה. י:בו האר.1'סקםה

 מכתב 'סלחו ישראל מקוה מהקהלה הפרנסשעפטאל
 הודה והוא ווא'שינגםון, 3יאור3 הראישון להני2יאברכה
 מסוה הכנסת בבית הטמיפים בין ברכתם. עללהם

 ט-נרס י"פ והרב מומא, לא רי יעקב רר' היוישראל
 שם ייש הזה ביהכ"נ זולת 4,(19,. ב'2נת שם)טת
 גמיליה חברת אחים, אגורת יעקב, ברית בניקהלת
 בסאוואנה היהודים מספר וצרקה. חסר ובתיחסדים
 ע"ע תושבים. אלף ש,סים בין אלפים לשלשתעולה

דשאררשי.
 ט.ב.

 מחוז א"ס80(: )8תן~0ז8ם סארולן4אםאים
 ליסור 1669 ב'שנת שניתן ברישיון הברית.בארצות
 טאטינים, בלתי "יהודים. בשביל נוסר כי נאמר הזההטחוז

 לא זאת בכל )8ז18ת888(ם(. השלטת" לדתוסתנגרים
 בשנת עור אבל 1695. שנת ער יהודים 'שםהתישבו
 היהורים" "הגרים על לטחות התהשבים התח.לו3,(17
 רוב הטועצה. לבית ההברים בבחירת ה,שתתפואשר

 טהם ויש אנגליות ומושבות סלונדון באוהיהורים
 באר- טאי הביאו אשר וטשקאות נופת בקני'ססחרו
 סאלוואדור יוסף קנה 1755 נאוו' 27 ביוםבארוס.
 הטושבות על הטטונה האטילמון, הצבא שר מאתבלונדון

 בסאום )85ז82( ארץ ככרות אלפ.ם טאת סךבבריטניא,
 מכר ישנה עיסרים ואחר ל"ש, אלפים במחירקארולינא
 יהודים לי.'ג טנחלתו ארץ ככרות אלף ששיםסאלוואדור
 ועשרים ל"ש, אלפים 'סלשת במהיר בלונרוןספררים
 בעד קוסמא רא מינריס לרבקה נתן ארץ בכרותאלף
 ישראל" "ארץ בשם אח"כ נורע היה הזה הטקוםחוב.
 שבא סאלוואדוד של אחיו בן פראנציס '78עפנ(.)מת18

 הרבה קרקעות ג"כ קנה 1773 בשנתלםשארלסם1ן
 טסחרים עשה סלונדון לינרו טשה דורו הזה.בטחוז
 בשנת )0שו6ת1, התבלת בצבע קאיולינא בסאוםגרולים
 ל"ש. אלף ועשרים אלפים סאת במחיר שם קנה1756
 טעשה על הטכהשלה תחת ראשי לפקיד אז נתמנהלינדו

 1776. שנת ער במשמרתו ועטר ההוא בטחוזהתכלת
 אנגליא ננד המרירה בעת המרירה[]:טלהמ1ת

 לצר ואלה אנגליא לצד אלה היהורים נמו)1776(
 איזה עברו 1812 בשנת ובטלחטה החפשיות.הטךשבות
 החיל. רופא היה טוםא לא די ויעקב בצבא.יהורים

 אגורת לצר היהודים נטו )1861( האזרחיםבטלחמת
 )-תסס האגורה בצבא ועברו הררוטייםטחוזות

 בניסין בחרב. נפלו 25 ומהם 182 בטספרו2פז1868ן
 רולאר אלפים עשרת לנרב הראשונים בין היהטררכי
 קמל. שרה על הוטת מבניו ואהר הטלחטה,לצרכי
 וקולומביא, מ'2ארלסםון בערי נמצאות הגרולותהקהלות
 וסוטםעי. אראננבורג פלורינץ, רארליננםון, בעריוקםנות
 חסשת בערך עלה קארולינא בסאומ היהוריםטספר
 ע"ע 1910. ככנת תחשבים 00*,515'1 בהוךאלפים

םשארלסמ1ן.

 ג(50% ,8א~ן0עיג( ת18810זפעם.3,י19 .3נ .וע ,1288~1 8גיצ 8"81ג ,ן :ביכליוגרפיא
 ט.ב.

 סיאנם ע' :סאלאנם
 טטוצע ייפורמי יב : בנימן ')6~820(שאלי
 1829, בשנת באונגריא נעמיסקרם בעיר נולרבאמריקא,

 31 באטריקא ווירניניא וועסמ ספריננס בברקליומת
 פישער יעקב ר' הרבנים אצל למר הוא 1902.יולי

 בניטין ר, ואצל טווערבוי, קאלין וואלף ור'טשאלגאוו
 טר' הוראה התרת השיג הוא פרטבורג. בישיבתוואלף
 בשנת ממירנא. צידון שטעון ור' טבור אסוריהודה
 טורה. בתור והתפרנס חיצוניות הכסות בווין לטר1848
 בברעסלוי. בהאוניברסיםא לטר 1858-1855בשנות
 יסלום אוהב לקהלת רב להיות נקרא 1859בשנת

 ער זאת בטשטרתו ועטר הברית, בארצותבבאלמיטור
 נוסח טתפללים קהלתו אנ'2י בי מצא סאלד טותו.יום

 ורק הקיצונים, בררך ווייס שיסר אמריקא""טנהג
 ויעשה הישן, בסנהג אשכנז נוסח התפללו נוראיםבימים
 ישראל" "עבורת שקרא טמוצע בדרך סירור סאלרלהם
 טררבי והרב אנגלי, בתרגום ואה"ב אשבנזי תרגוםעם
 בתמיבת השתתף סאלר בעריבתו. לו עזר 1 1 א ר ם ס אי

 הוא הציונים. לצר ונםה לאטריקא, שבאו רוסיאגולי



 פראנציםסאלוואדור, ישראלאוצר131
 1886( )באלטימור איוב על פירהש עברית בלשוןתבר
 1"01[ )181ז0מש11 טדניאל י"א פרשת עלפירהט

 טיכא שכתב התנ"ך בבקורת ערדההערות8מזט01זר(;
 תולדוו ; נאטיצען" "ביבעלקריטייטע בשם ן י ר פ ל י יה

 הולדתו ליום שנה ותמשים טאה בטלואותסנדלסון
 הי( ד ל א ם א ט ע י ר נ ע ה בתו רבים. כ"יוהנית

 .ג( .נ2 %1 )652 אננליתבלשון ישראי בספרות הרבה ועוסקת לשונות בכטהמלוטדת
 ט.ב.

 טתוטכ אתד : טךאנציםסאלווארור,
 הטי:פתו טבני אננליא, ננד האטריקאניתהטרידה

 "טהטיע, היא ש881,880 השם הוראת בלונדה.סאלוואדור
 במלתמד מת ישראל; את שהושיעו להטכבייםוטתיתסים

 יעקב היה אביו הברית. בארצות קארולינא סאוטבטתוז
 רודרינים-סאלוואדור ישורון יוסף היה ודודוסאלוואדור,

 הספרדית הקהלה ופרנם נדולעשיר
 בלונד"

 באמצש
 לידח אתר כשנתים טת פראנצים אבי הי"ת.הטאה
 בת את נשא הוא נדולה. עשירות לו והניתבנו

 עשרו רוב אך בנדוניא. עצום סכום נ"כ לושהביאה דוד~
 קארולינא לסאוט נסע 1773 ובשנת רע, בעניןאבד
 לאטריקא בבואו באננליא. בניו וארבעה אשתו אתוהנית
 המדינה. בעניני חלק לקה וטיד וקרקעות. נכסיםקנה
 קאיולינא בסאומ הראשון הקוננרים לחבר נבתרהוא
 בט,טארלסטון היטני להקוננרים ותבר 1775, יאנואר11

 ברשת נפל אננליא, ננד בטלתטה 1775. נאוו'בתדש
 וההודוים האננלים ירו 1776 אונוסמ 1 ביוםקאנים. האמרי- ננד להאננלים עזרו אשר לו שהכינוההודוים
 י:וכות בין סוסו טעל ויפול סאלוואדוד את טתץוכדור

 קדקדו עור את הפשימו ההודוים וכאשרמצאוהוהאילנות
 נצחון.לאות

 .ג ,ם ,%.661 .ן6"נ2 וה4, .""ג .ש1118 ."50 .1% :ביבליונרפ.א
 ט.ב.

 אמריקאני; ופטריוט כספים בעל הי-ם:סאלימין,
 בפילאדלפיא וטת 1740 ביטנת בפולין ליסא בעירנולד
 יבא פולין את עזב טתי נידע לא 1785. יאנואר6

 ארין שנתתלקה בזמן שהיה מ,2ערים אךלאטריקא,
 ביתד שבא ואפ':ר 1772 בשנת שכנותיה ביןפולין
 לאמריקא. נ"כ 'טברתו פולין צבאות טראשי אחדיםעם

 מיטה בת רהל את וניטא בנויארק ההישבסאלוטון
 ננר האמריקנים במרידת השתתפו ושניהםפראנקם,
 צבאות על ויארוב בכפו נפשו שם סאלומוןאננליא.
 בראים להעומדים ולהודיע אדותם לחקורהאננ;ים
 בחדש הברימנים בידי נויארק ':נבב"שה ואתרהטרידה.
 מפני אך במאסד. והרטם כמרנל נתפש 1776ספט'
 אשכנזית, צרפתית, אננלית. כטו ליטונות, כמהידיעתו

 הנתפשים, מזאד יותר תופש לו ניתן פולניתאיטלקית,
 בידו צלהה איטר עד טתורנמן. בתור בו השתמשובי

 ויעזוב נפשו, על להטלט 1778 אוגוסט 11ביום
 להקוננרים בקשה ההטיט אוגוסט 25 וביוםדלפיא, לפילא- וינם תדש בן וילד ואשתו רבים נכסיםאתריו
 היכולת לו תתן אשר משרה איזה ע,י בידולתטוך
 אי:יות נהרסו הטלתטה מסבת כי ביתו, אתלפרנם
 טה כל ויספר ל"ש, אלפים לתמיסת עולה והיזקוטסחרו
 ויאת ריקם, הושבה בסיטתו הריפובליק. לטובת'טעשה
 ויהי בטסחר לעסוק התתיל טיד כי לטובתו,היתה
 האוצרות ושר תו"ל, ושטרי המדינה ב,טמרות גדוללסוחר
 לסוכן ומנהו רבימ עסקים עטו עשה טוריםרוברט

 כסף לסוכן היה וכן ההלואות, בדרישתהממשלה
 עושר ועיטה בעסקיו הצלית סאלוטון הצרפתי.להקונסול

 ושותפו בנויארק לטסתרו סניף יסד 1784 וביטנתרב,
 ו'2לח הממ':לה, בידי תטך סאלוטון טרדכי. יעקבהיה
 להתחבר 'טךא מהמלך לבקיט לספרד ציר ההואותיועל
 נדולים סכומים והלוה הברית, ארצות ננד האננליםעם

 ':נבתר טאדיסון דזשעטם ובתוכם ולפקידיה,להטמ':לה
 בכל כי סאלומון על מעיד הוא האריו לנשיאאח"כ
 היה וכיסו רבית. סבלי הצבא לצרכי כסף לו לוהפעם
 אלפים פיזר אתת פעם הכויטלים, בידי לתמוך פתוחנ"כ

 היו המדינה שטרות אשר בעת וזהב בכסףדולאר
 טאד. רעבמצב

 בעניני גדול הלק לקת סאלומת הקהלה[]בצרכי
 ייטראל מקוה קהלת ש.סדו החכרים בין והיההקהלה,

 ביום המעמד. מאניטי היה 1783 וביטנתבפילאדלפיא,
 יטליהי עם מקהלתו שלית בתור יטלת. 1783 דעצ'23

 ,ון0תט0ם המבקרים של להטועצה אנרת אחרות,קהלות
 בפילאדלפיא נועדו איטר טפנזילווייניא 01ן80:8ת8ם
 ארצות חוקי לפי כי לפניהם והציע הראשונה,בפעם
 להכרית המדינה יטוטרי בידי וריטות כת איןהברית
 שבועת להיטבע הטמךטלה תחת והממונים הפקידיםאת
 הישנה. הבר.ת עם ביחד התדי:ה הברית בנקימתאמון
 דבריועיטו ההיא, הזאתבעת הההועה את דתו כיואף
 להקונסטיטוציא השינוים אה"כ נתקבלו כאשרפרי

 החברה נזבר סאלומון היה 1784 בשנתהמדינית.
 עניים לתמיכת הראיטונה בפעם בפילאדלפיאשנוסדה
 קטנים, בנים ויטני אשה הנ.ת סאלימון בטותואורתים.
 יטל': בסך והפקידים המטשלה ה:ל טלויו תובות"טטרי
 ההיא. בעת עצום סך דולאר, אלף ותמ'טיםאלפים
 כספו ויתי המ;תטה, בזמן נאבדו ההובות שטריאך

 טהטמיטלה, האלה החובות לנבות יוריסיו התאטצו1864 א84~- 'טנות ב.ן טותו. אתרי רע בענין נאבדו'נכסיו
 יסוד יש כי הודיעו מהממיטלה ועדים איזה כיאף

 הקוננ-ם תברי הסכימו לא בכ.ז האלה,!התביעות
 לצקת הצעה עכ"פ יקבל הקוננדים כי בוושאיננמוןואלף סימע הנודע דין העורך ה'טתדל 1893 בשנת!שלטם.
 לטובת המובה פעולתו על סאלוסון לזכרון זהבמטבע
 הההועה להתליט ראוי כי הודיע הועד כי ואף;ארץ,
 הקיננ-ט. ע'י עדיין נתקבלה לא)כ"ז
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 .1161ע 85. ח"ב בהאשכול י"ז';ביבליונרפיא:
 .בת[נ  .(ע0נ .81[11 .800 .1 ,87 .ע ,6 .111 ,7 .1ץ,51
 ונ .ם2 .%.653

א.
 שלונימי ע' :סאלונימי

 בסרינת הראשית עיי :סאנ-יראנציסקא
 )1836( הוסדה בעת השקם. ים חוף עלקאויפארניא,

 סאנפראנ- והשם מוב(, )צסח בואינא ירבא שטההיה
 אם 1847, בשנת בארמלעם וואישינגמון לה נתןציססא

 ועל בטשארלסטון, ונולרה ייטראלית היתהבארטלעם
 הפורטוניזים היהודים ראשי עם התקשרות לו היהידה

 ,ן110[11 .81[11 )01 הברית סארצות הררוסייםבמחוזות
 היו פישער ובניסין רפאל האחים פותץ10[ו8[ן. .י5961

 אח"כ 'טבו אך 1847, בשנת בסאנפראנציסקאסוחרים
 באו 1849 בשנת בפרוסיא. קעספען סולרתםלעיר
 יהורים איזה הזהב' מציאות לרנלי יטמה רביםיהורים
 הזהב" "היטער דרך שעכרה הראיטונה הספינה עםבאו

 היו הראשונים היהודים בין 1849. פברוארבחדיט
 אח"כ שנורעו נלאזיר ווא-מסער, לאזארד,זעלינמאן,
 היטופם ונם מפורססים, ובאנסירים נדול.םכסוחיים
 ליאנם, א' הנרי והיטופם הייףענפעלדם .טלמההראשי
 וקובץ עצום עיטיר 'טהיה )1898-1830( זיטראויוסף
 ערך. יקרי וספרים עהיקיםדבריט

 קודם נוסדה הראיטונה הקהלה וה:רוה[]קה~ות
 סהם וכחמשים )1849( תר"י 'טנת יטל ניראיםימים

 סולוסונם, ישראל היה וכראיטם ביוה"כ ביהדהתפילו
 ובראשם )1~10( קלעים 'סל באהל התפללה 'טניהוחברה
 ח נ עמנואל סרדכי אחי נח יואל היה וההזן יוסף,חיים
 הארץ ילידי סהם יהורים, כסאה אז היו בס"ה)ע"ע',
 האלה החברות סשתי ופולנים. סבייערן שבאווסהם
 בשנת 1,,עטנואל" ישראל" "שארית הקהלות:נוסרו
 ועטנואל בערנ, מ' עסנואל עטד השניה בראש11150
 חברה ויסדו הקברות. לבית ארץ כברת נתןהארם
 עפרות לאסוף ירם השינה לא אשר ענייםלתטיכת

 שתי חנכו 1854 בשנת הסזרח. לערי ריקם ושבוזהב
 היה עקסאן יוליום דר' כנסיוהיהן. בתי אתהקהלות
 בעניני הראשון טכ"ע והו"ל עמנואל, לקהלתהסטיף
 1855. בשנת ז0ת10%;( ביטם אננלית בלישוןהיהדות
 בשנת א18(י0נ. ץ80פ10880ב העתון לאור יצאואחריו
 1860 בשנת וקדישא. חולים בקור החברה נוסדה1857
 עסנואל, בקהלת הריפורם להנהינ כהן עלקאן דר,החל

 בשם אחרת קהלה ויסדו רכים חברים סשםונפרדו
 בעטעלהיים, וינפריד אלברם היה ומטיפם שלוםאוהבי
 טאיר)1911.( א' סארטין דר' ב"עמנואל" יכהןוכעת
 צבי הרב כהן ושם ישראל" נם,,שארית נוסדה הזסןבכהטד

 בשם קהלות ועוד בהטניד, סאסרים שכתבווידיוואר
 כנסת אורתודוקסית וקהלה חסד, שערי ישראל,בית

 בית נוסר 1874 כשנת וחברות. מנינים ועודישראל,
 ציון הר חולים ובית לזקנים, אסף ובית ל.תומיםסחסה

 סאנפראנציסקא נפקדה 1906 אפריל 18 ביום)1888(.
 הברית, ארצות בכל היה לא כמוהו איטר גדול רששע"י

 בבקר, החס"שית בשעה דקין וחמשה רגע נכמטךהרעש
 נפשות סאות כחמש בעיר, הססחרי חלק כל אתויהפוך
 נהרסו, לטאות נדולים ובתים הארץ בליעת ע"ינהרנו
 בתי רוב ותאכל מתלקחת אש התפרצה הרעשאחרי
 סיליק מאות לחטש בס"ה שעלה עצום ורכהטהעיר
 סבתי ואיזה רבים הזיקות סבלו היהורים נםדולאר.
 'נדבות אספו הברית ארצות בכל נהרסו.הכנסיות
 ואספו הטתים. לקרובי ולעזור הנשרפים בידילתסוך
 אחריות של והחברות הזה לצורך סיליונים עיטרותכטה
 נבנה וכעת רולאר, סיליון סאות ש~ט בערך שלמוהאש
 כי עד סלפנים, סאשר וחוזק פאר ביתר סחדיטהכל
 בסאנ- ההויטבים טספר הרעש. אותות עוד ניכריםלא

 כעשרת ומהם 416,912 היה 1910 בשנתפראנציסקא
 ך~ן 11 .%1 )4ב רניא א קאליפ ע"ע יהודים.אלפים

 בעיר נולד מצוין, עברי סופר : נחוםשאמאלאוו, ס.ב.
 1859. בשנת הרוסית בפולין פלאצק פלךווישינראר

 שפירא נתן ר' סצאצאי היה שסואל יוסף ר'אביו
 לפלאצק סאקאלאוו בא 1865 ביטנת עסוסות. סנלהמחבר
 נם מלוביטש' הרב דורו השנחת תחת תלכ!ורולכ!ד
 ול':ונות וההדשה העתיקה ישראל ספרות בעצמולמד

 וסמך מאקאוו בעיר אשה נשא 1876 בשנתשונות.
 מיטבו העתיס 1880 בשנת שנים. חסש חותנו שלחןעל

לווארשא.
 "מצוקי ס' חבר סאקאלאוו הספרותית[]י:בודתו

 עולם "שנאת 1878(, )ווארשא ניאונרפיא עלארץ"
 ר' בזטן ספור וניטנב" "צדיק 1882(, )שם עולמאלעם
 אננלית" שפת "הורת 1882י' ןשם העליר ליפסאןיו"ם
 ספרו תמצית עם א"י על חסדה" "ארץ 1882(,ןשם
 סאסרים כתכ נם 1885(. )שם נלעד ארץ אליפאנמשל

 בשנת והצפירה. המליץ הכרטל הטניד במכ"ערב-ם
 סלאניססקי ורח"ז להצפירה. לעורך-עוזר נתטנה1885
 אח"כ התפטר זקנתו טפני אך הראשי, העורךהיה

 סשנת ובפרם מקוטו. לקח וסאקאלאוו הצפירה,סעריכת
 יום מרי לצאת הצפירה החלה כאשר ואילך1886
 ואח"כ חלקים, ששה "האסיף" לאור הוציא נםביוסו.
 להאסיף וכהוספה 1902-1899, בשנות השנה""ספר
 ייטראל סופרי תולרות 1890( )ווארשא זכרון" "ספרכתב
 סספר העתקה ישראלא ספרות "תולדות אז;החיים

 ,שמן. לימעראטור יירישען רער נעשיכטעקארפעלעם
 עורך סאקאלאוו נעשה 1896 בשנת פעלמין סותאחר
 חצי את חננ 1898 בשנת בווארשא. א%0111זש1העתק
 ולכבודו הראשון, חבורו שיצא סעת שנה כ"היובלו
 נבחרים" "וכתבים זסנו טסופרי היובל" "ספרנדפם
 למכ"ע עוזר עורך היה 1908 בשנת בעצטו. הואשכתב
 עור החל 1910 טשנת בברלין. ו,,העולם" וועלטע"די

 סא- יוטי. עתון בהור ביוארשא הצפירה להו"להפעם



סבא ישראלאוצר1%
 בעברית כוללת אנציקיופידיא להחל הבמיחקאלאוו
 בידו. עלתהולא

 ס.ב.
 ראש ז'(, י' )בראשית חם בן כמט בכור ::מ~א
 עד מצרים יאור נרית על סצרים בננב עעםאוסות
 )"שעיה וסבא כוש מצרים ביחד ונזכרו כוש,ארץ
 נ'(,ס"ג

 אנשי וסבאים כהט וסחר סצרים יגיע ונאסי
 סבא יחליפו החדשים הסבקרים י"ד(. מ"ה )שםסדה
 יטהם סעיד והפסוק אחד, שם שחם בחשבםבשבא
 ע"ב )תהלים וסבא שבא סלכי סיוחרים, לאוסיםשני
 ירך יוצא יקמן סבני שבא שבא, שמות שני וישי',,
 הר ספרה באכה סכמשא היה בניו סהשב איטרשם,
 אשת קמורה בן יקיטן בן ושבא כ"ז(, י' )בראשיתהקדם
 ארהות ערב, בארץ ישבו והם נ'(, כ"ה )בראשיתאברהם
 על נפלו והם י"מ(, 1' )איוב למו ק11 שבא הליכותתסא
 לפי הכו הנערים ואת אותם ויקחו לאיוב אשרהבקר
 בעברים סחרו האלה והיטבאים מ"ו(, א' )שםחרב

 החד,טות בהתנלות ח'(. ר' )יואל מא"י רחוק לנויונחישכו
 אלף בכהשך השבאים או סהסבאים רבות כתובותסצאו
 הנהונ. למספר היטשית הסאה ער שנה כואותויטלש

 מה"נ קורם 715 סשנת היא עתיקה היותרהכתובת
 הסבאי. יתמארא ביטם נ"כ שנורע יתא-אסאיאארות

 לאלילים עברו הסבאים כי נלמד האלהטהכתובות
 האובש, עשתרות(, )כמו עשתר אלסקה, : ושסותםשונים
 )'טמש(, שאמש סין, קאוים, קאינן, חני, סאמוי.רו

 כ:ו נקבות ואילי ואר. חלב, רימון(, )כמו רמןיאמא,
 הקוראן לפי תנוף. ורת נררן, רת בראן, רת חטי,רת
 טסורת כ"רן. כ"ז )פרק השמיט עוברי הסבאיםהיו
 חמישי חלק רק והם כתות לחמש שנחלקו הסבאיםב.רי
 )'טיעב(. לשבמים נחלקו נם )חוכמט(, כומיט נקראוולכן
 ורר סבא וסלכי טכריב, או "סאליק" נקראהמלך

 כת. מל א, ב ש ע"ע שמית. לשון היא לשונםראירא;.

 ר:נק- כאבא,ש; ו:,,לל:ר, גארדמטאן :ביבליונרפיא
 ,צץ6)פא 8~%4(17 ,8ש(ומש64"3 18זפ'1 ן 1888מעלער,
1876.

 ט.ב.
 אתונא ע, אתונא: רביסבא

 תקופת אחרי שהיו לחכמים תואר שם :סנרראי
 )שענינה לנמרא בננוד הנאונים' תקופת וקורםהאט41אים

 בשמועות, ההבנה ענינה סברא והוראות,לימורשסועות
 החכמים ס"נ.(. )שבת ליסבר והרר אינש לינמרואמרו
 )ע.' הוראה או נסרא בעלי ולא סברא בעלי היוהאלה
 ובברכות הוראה, ז1 להורות שם שנאמר ע"ב י"נכריתות

 וההוראה הנסרא כי נסרא(. זו להורותם נאמר ע"אה'
 עוד נתוספו ולא תלסודא, ואסתיים בזסנםנחתסה
 רק והם בתלסוד. שנסצא סה על והלכותשסועות
 בתלסוד והלכות ההוראנת להבין בסבראחי:תמשו
 לסעשה. הלכה לתלסיריהם ולהסבירןלהבינן

 ה.הורים סבלו הסבודאים בזסן הסבורא,ם[]תקופת
 ירעות אך זאת וססבה פרם. סלכי סרדיפותבבבל
 וסקורותיהם, האלה החכמים סחיי אלינו באומעמות
 הראב"ר הזאת. התקופה ארות נשתוו לא הדורותוכותבי
 62-61( צר לנייבויער החכסים )בסדר הקבלהבספר
 מאה ושנותיהם סבוראי רבנן של דורות חכהשהמונה

 ענין הראב"ד כתב הנראה כפי אך הטבע.הטסונים
 כי סקורות. עפ"י ולא בעלסא סברא ש,פהסבוראים

 יטל השלישי לרור מונה שהראב"ר סאויטקיא הנןרב
 הנאונים, לתקופת והראשון "נאון" היה סבוראירבנן
 חנן ר' אחרי שהיו והחס"טי הרביעי הרור נםוא"כ

 רק היו לא ובאמת לסבוראים. ולא נחשבולנאונים
 היותר מהקורות לנו ידצא וזה סבוראים, 'טל דורותשני

 רב ואנרת ואמוראים תנאים ססרר היינוקרסונים,
 צד ח"א החכטים )סדר באנרתו ריט"נ נאון.שרירא
 סבוראי בהרא רבנן סיטונא ורב עינא רב את קורא26(

 תנאים ובסדר הסבורא.ם. של האחרוניםכלוטר
 נראם- וההואת ,(18 צר ח"א החכמים )סדרואמוראים

 הרל"ת )כי ניזא או נירא לרב נ"כ קורא ס"ה( ציבערג
 כי ואף סבורא., סוף סימונא ורב סתחלפים(והז.י"ן
 כי תו"א, וסיר ריט"ג בין סתירה יש עיניםלסראה
 רב בשם מזכיר והאחרון עינא רב בשם מזכירהראשון
 צורך ואין כלל סתירה כאן אין באמת ניזא, אונירא
 34( )צר באנרתו לנו יספר רש"נ כי הנירסאות,לשביט
 אך בפומבריתא. סיסונא ורב בסורא היה עינא רבכי

 רב מת בפוטבריתא כיסונא רב שהיה הזטןבסשך
 ריט"ג לכן נ.זא, או נירא רב תחתיו ומלך בסוראעינא
 סימונא רב של רורו בן את בהזכירו בפוסבריתאשהיה
 להוריע ולהום.ף לרקרק לב ישים ולא עינא רב אתמזכיר
 אמנם בסורא. נידא רב קצר סותומלךזמן אחרי כילנו
 סוף ארות ברביו סורא סישיבת שהיה סתו"אבעל

 לרבנן האחרון 'סהיה בסורא נ.רא רב מזכירסבוראי
 סתו"א ובעל ר,ט"נ יטניהם מסכימים עכ"פסבוראי.

 340 בישנת שמת ס.טונא רב היה סבוראי זטן סיףכי
 כסכ.מים נ"כ הסבוראים זטן ובהתחלת הנהונ,למספר
 לשמרות תהי.,א שנת האחרון רבינא סות אחרשהיה
 לתקופת שנה ארבעים לפ"ז לנו ניטאר הוראה. סוףהיה יטאז יטכ( וסתו-א שם )רט"נ למה"נ 499 שנתשהיא

 היינו היטני לרור היו האלו השנים רובהסבוראים.
 בזסן עור ח.ו החכסים ואלה 515, שנת קורםסתו כולם הסבוראים של הראשון הרור כי בתראי,סבוראי

 בפעולת השתתפו והם 22--26(, צד שניה 'טנהביכער יאהר- בריל )עי' ר:ינא בזמן נדולים הכסים היוחתים מבי אחא. ורב יוסי רבה כמו סהם ואחריםהאסוראים
 רמקרב. סבוראי רבנן 26( )צד רוט"נ באנרתנקראו לכן ה,ט"ם. וחיתום בסידור האסוראים ואהרונירבינא

 כא.ם אנש.ם סבורא. עתה שנקראו האלהההכטים היו 499 ,טנת רבינא ובסות לאמוראים. להחשב'וכלו וכמעמ בזמן לאסוראים קרובים שהם כלוסרלהוראה,
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 היינו רבינא ט:ת אחרי יטים האריכו לא ולכןביסים
 דרבנן "ורובא 34( )צד סספר ור.ס"נ הסבוראים.בזטן

 הסבוראי שרוב פירחשו מועמות". ב'סנים ,טכ.בוסבוראי
 שנים בכהטך מתו יוסי רבה יטל הביריו הרא':וןטדוי

 רבינא. טות אחרטועטות
 סבוראי מרכנן החכמים הם אלו ה:ג:דא.מ[]יטמי"
 בפוטבדיתאן יוסי רבה א'( ב':מיהם: לנוהנודע.ם
 בר אחאי רב הוא והוא חתים, מבי אחאי רבב"

 בסתו,א, נהילאי חנילאי מן נשטה )ובמעותהנילאי
 אדר 'טכיב 26(, צד 'טם בריל ע" רש"מ באגיתוהונא
 סיק שכיב יהודה דרב בריה ססא רב נ'( 6"5;'טנה
 שמואל רב ה'( רוב; דמן רבאי רב ד'ן 504ןשנת
 רב ר( 506ן שנת כסלו ספשבדיתא,שכ: יה,דהבר

 רבינא ז'( 506ן יטנת ניסן ':כ'כ ניחוטאי אורהומאי
 אבוה בר אחא רב ח'( 507; אדר יטכיב אוטציאטן

 זתמרא ומר ין תחנא רב :ט'( 511; י::ת בעה"כ'טכיב
 בסורא עינא רב י"אן 515ן 'טנת ,טכיבי חיננא רכבני
 אצל טכרו אלה כל בפוטבדיתא. סימונא ורבי'ב(

 בסורא נידא רב י"נן עוד: נזכרו וזו""א ובסדררי:"ג,
 טר ט"ה קמעאן אחדבויבר רב "ד( נקא(ן רב;או

 מר עם אחד שתא ואפשר חמא, דרכ ברהעטרא
 מ"0 הטאן חענא ק נ~טה ובטעות ח:נא ברימרא
 טרבק ה" לא האחרק זה אולם מארמזא נמהארב

 נתן בר והונא א.טי רב בזמן היה אמורא כיסבוראי
 שמואל רב את שם(,ותחת.ונחשוב בריל עי' ז'.)נימין
 הקבלה )בספר אחאי רב של דורו בן אבהו דרבבריה

 מאלה דרבא(. בריה שמואל רב בשם נזכרלהראב"ד
 שטואל רב כטו בהלמוד שנזנרו אחרים ייטהחכמים
 הלכה בדבר עמו 'סנהלק אחאי ורב אבהו דרבבריה
 ביש"ם פעטים כטה נזכר אחאי רב נ"מ:(.)חולין

 נ"כ נזכר רוב דמן רבאי רב ה'.,. בכורות י'.)כתובוה
 טסתברא רוב דטן רבאי רב תרנטה מ"נ.)סנהדרין

 וכן 26,, צד וךט"נ חננאל ר' נירסת לפי צבור,מיטל
 אך ל'.נ. נדה : ב' ,כתובות בתלמור נזכר יוסירבה

 שם(. בריל עי' אסי, או אשי יוסי ט; נעיטהבמעות
 בפירויט, סבוראי רבנן בשם י2נזכרו הטאטריםטלבד
 מהסבוראים, בש"ם שלמות וסוניות דברים כמהיש

 שסוניות הראשונ.ם סן בקבלה לו היה כי א:מר נורש'
 הן :( )נ' טנלן בכסף עד קדושין טסכתא ברי':הנטרא
 נוספות נם יש ספק ובלי הסבוראים. בתראימרבנ;
 בקבלה עליהן נמסר לא א'טר בתלטוד, מהםהרבה

 נכון אל להכריע בידינו ואין יצאו. סבוראישטרבנן
 חכמים אסנם הסבוראים. תוספות הן סוניותאיזה

 וייט תוספותיהם, שהם סוניות כטה על שערואחדים
 דו"ד וויים ;עי' סבוראי לרבנן תטורה מסכת כלשיחסו
 התחילו סבוראי רבנן כי משער ופראנקעל 4ן,ח"ב
 הירושלמי )מבוא נמרוה ולא תסיד למם' הנסראלסדר

 ונדול פעולתם רבח סבוראי, רבנן ע"י בש,םשנטצאו
 היטלימו עליהם, המסופר כפי כי התלמוד. בסידורערכם
 בתבניתו לנו וטסרוהו ונמרוהו התלמוד סדר אתהם

 הוספות טאיזה )לבד בידינו מצוי הוא כאשרובצורתו
 באנרתו הרש"ג הגאונים(. בזמן להוכו שבאואחדות
 טה "וכל טפרשי הוו סבוראי רבנן כי יאסר 25ן)צד
 מקום שכל ניטפומ מזה פר,טוה". וקאי תלידהוה

 או האמוראים למחלוקת פירוש כעין ביט"םיטנמצא
 וכו', והילכתא כמו הוא. סבוראי טרבנן דבריםסיום
 עור כדשנינן. ליה ו'טני תיובתי הני כל אותביהאו

 פרקים שתקנו פעולתם אדות תו"א בס' לנויסומר
 ופירוש ס"ה(, צד נראסבערנ ,ההנאת כסדרן תנויישבכל

 סוניות סדר תקנו סבוראי הרבנן כי האלוהדברים
 על וחברו פרקיה, סדר לפי הטשנה, סדר לפיהנמרא
 השייכים האמוראים וטחלוקת טימרי וכדטנה טשנהכל
 שנמצא סה כפי תו"א ס' נוסח נ"כ יורה זה ועללה.

 התלמוך "והשיבו נאמר: ששם 177( ,צד החכטיםבסדר
 ופיסקותיה. פרקיה בסדר וטשנה משנה כל אצללהן הראוי טקוטן התלטוד לסוניות נתנו כי היינולמקומו",

 רפאפורט, שניהן שגה יאהרגיכער בריל, :ביבליונרפיא
 דורות הלוי, 6-2. ה"ד דו,ד וויים, ח"ו; המדכרם

 286-222. צד ל"רחלק .?1 ."נ .ן. בעתון עפשטיין 158. ה"ד 21, ח"גברלי:ר של במאגאזין אפפעגהיים, פכ',דן ח"ד פ"א ה"גהראשונים

 ל. ב.י.
 )0118מ"טמ88(.סביוניפא

 נודעה באימליא, עיי
 הדפום בית עברים. לספרים בה שהיו הדפום בתיע"י

 היה הראשונה בשנה שם שנדפם והספר)08"(, פואה אליעזר בן מוביה ע"י 1551 בשנת נוסדהראשון
 נדפם 1559 ובשנת שלימ, יוסף לר' המשנהמרכבת
 ר' הרפים האלה השנים במשך משפמ. חשןהמור
 הדת ננר ספרים איזה וביניהם רבים ספריםמוביה

 סביונימה, את לעזוב נאלץ היה זה ועבורהנוצרית,
 את השלים ושם לקרימונה דפוסו בית אתוהביא
 1556, בשנת בסביונימה התחיל אשר המחזורהדפסת
 1559 בישנת בסביונימה שהתחיל הטשניותוהדפסת
 עור נוסד 1567 בשנת 1563. בשנת כטנמובההשלים
דר"א. פרקי את והדפים מקריטונה בא אשד קונמיוויצינזא הנוצרי הטרפים ע"י בסביונימה עברי דפום ביתהפעם

 עמור בורליאנא קאטולוג שטיינשניידר :ביבליוגרפיא
 י 46.צד 28 חלק ב' סדר אנציקלופידיא וגרובער ערש הנ"ל8102:

 ז-ןט.
 לארוסתו. שולח שהחתן וטתנה דוקסבלונות:

 כלומר מ'( ל"א סי' אה"ע )רמ"א סבל טלשוןסבלון
 ויש מתנות. היא ל"נ, מ"נ ;בראשית ומשאתכהשא,
 נתינה יסענינה "010ק"פ" יונית מלשק שהיאאומרים

 הטחרת ביום החתן מנהנ )קאהומ(. התקשרות לאותההוספות
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 תכשיטין הכלה בעד המיו לכית ליטלוח הסדושיןלאחר
 הסבלונות נותן ולפעמים רטסן, יין וברי פירותומיני
 עבד אליעזר מאד. עהיק הוא הזה הטנהג הההן.אבי

 כ"ד )ברא.2ית ולאמה רבקה לאהי מגרנות נתןאברהם
 בבית אכל הסבלונות החהן שיטלח 'טאהר ונהנונ"ג(.
 כדי יטיטלח סבלונות בין ומפלנינן חחן. סעודתחמיו

 כדי '2'טלח סבלונות ובין בעלה לבית עמה'2תביא
 או הבעל סת אם היא ויטאלה אביה, בבית'טתשט'ט
 ואמרו: הסבלונות. אליו חוזרים אם האי2היטמהה
 יטם ואכל טנה סאה יטוה חמיו לבית סב:ונוהח'2ולח
 סעודת '2ם אכל לא נגבין, אין בדינר אפיכו חתןסעידת
 עמה 'טיהזרו סרובין סבלונות 'טלח נגבי;. אלו הריהתן
 .טת'טמש מיעטין ס-לונות ננבין. אלו הרי בעלהליית
 לקם עי' קמ"ו. ב"ב )מיטנה נ:בין אין אביה בביתבהן

 .2יטנר אהד באדם מע':ה קכ"ט(. צר לאה"עהקמח
 וי2ל 'טמן כדי ושל יין כדי יטל קרנות מאה חמיולבית
 ביטטחתו ורככ מלת כלי ו'2ל זהנ כלי ושל כסףכלי
 חמין '2ל כום והוציאו חסיו בית פתח על ועסדוהלך
 לפני הבירה יטר אחא רבי העלה הלכה וזו וסה,ויטתה
 ויטאין חתן,, בסעודת סחולין )דהנהו נגבין איןהניטואין, וסודם לבלות העשוין סבלונות ואמרו באושאחכמים
 )נמרא ננבין וכסף( זהב תכ'2יטין )כגון לבלותעיטוין
 וקאסר ויתיב פפא דרב קמיה סבא רב'ן יתיבשם(.
 הדרי, סבלונות הוא הדר הוא; שסת ובין היא '2סתהבין

 הרסב"ם ופסק )שם:(. וכו' הדר לא ומיטתהמאכל
 לבית סבלונות השולח כ"א-כ',נ( פ"1 וסתנה)זכייה
 סעודת 'טם 'טאכל בין טועטין, בין סרובין ביןחמיו

 היא, 'טסתה בין הוא שסת 5י1 אכל, שלא ביןאירוסין
 הסאכל מן חוץ כולן הסבלונות יחזרו האיש בו שחזראו

 בבית להשתמש לה ששלח מועטים כלים וכלוהסשקה,
 משתלסין, אינן אבדו או ובלו בהן ניטתמש אםאביה,
 שהדבר בב"ד, אותם ונובה הכל חוזי קייסין היו אםאבל
 בה היא חזרה בלבד. נוי דרך אלא שלחם שלאידוע
 בזול, דסיו ונותנת והמשקה הטאכל אפילו הנלהוזרת
 וכךטקה הסאכל דסי היו שאם הנאונים הסכיטווכבר
 מתנה לה נתן שלא בה, חזרה אם די כוטלסת 1'שוה
 נ' סי' אה"ע ש'ע )ועי' בה תחזור שלא לדעת אלאזו
 סבלונות ושלח וקדם ונתרצה באשה שיטידך סינ'(.

 קדשה שסא חושיטין או הן קדושין שמא חוי2שיןבעדים
 פפא רב אסר שם(. ותוס' רש"י נ'. )קדושיןכבר

 והדר מסבלי חי"טינן. ססבלי והדר דסקדשיבאתרא
 מקדטי דרובא ובמקוסות )שם( חיישינן לאמקהטי
 נם צריכה סקדשי והדר מסבלי ומיעוטא מסבליוהדר
 שהכלה מקומות ויש כ'(. פ"ד אישות )רמב"םמספס
 שישלח וסקומות החהן. מן הסבלונות תקבלבעצמה

 )עי' בזה 'טונים דינימ חלוקי עוד ויש שליח, ע"ילה
 כנכסי נח.טבו הסבלונות א'(. מ"ה סי' אה"ערמ"א
 חייב ואינו אשתו בחיי פירותיהן אוכל שהבעלסלונ

 ח.' הרשי"א יאו"ח מ"א. מי' הריב"ש 1'*?ו"תבשוח-יות?

סבלנותישראל

 וחזרו הסבלונות החתן אבי נתן אם שאלה וישתת"ך(.
 מתנה. ע"ע סנ"א(. סי' הרדב"ז )'12"ת האבן ליורשי או החתן ליורשי 'טייכים אם החתן סותאחרי

ייט-נב
 )ישעיה עולסכלו וטורח, משא עמום לשון : סכ1נותן

 ובתלמיר ד'(. מ"ו )שם אסכל ואני איטא ואני נ.(ט'
 נאוה רל הן יאלו סובלתן הדעת אין ארבעהאמרו
 1""ח"ח~ק( הסבלנות :ן. קי"נ )פסחים וכו סכחשועי2יר
 הסב"ה :ל מדית מי"ג אחת והיא אפים. אריכותתקרא
 את הכוב.2 נבור איזה אומר זומא בן ו'ו, ל"ד)'טמות
 ברוחו וסךטל מגבוי אפים ארך טוב 'טנאמריצרו,
 מארבע טובה והיוהר (. א פ"ד )אבות עירסלוכד
 פ"ה ,שם לרצית ונוח לכעום קיטה : היא בדעותסדות
 את 'טיסבול לריין אזהרה י2מלאי אמר וארי'אי"א(.
 כמה? עד וכו'. יטופטיכם את ואצוה יטנאמרהצבור
 )סנהדי.ן וכו' היונק את האוסן ישא כא.2ר חנןא"ר
 ובו' לקטנים ניטמעים שהנדולים הדור א'טריח'.(.
 היא סבלנות :(. כ"ה )ר"ה ססובלים אלופיגו ע"זודריטו
 ואל כהלל ענותן אדם יהא לעולם וכעם. הקפדההפך
 זה שהמרו אדם בני בשני ומעי2ה כיטסאי. קפדןיהא
 זוז מאות ד' יטול הלל את שיקניט מי י2כל זהאת
 'טהיה בע".ט אליו היך אקנימנו, אני מהם אחדאסר
 "טי אליו בקראו אותו ויבזה השבת להכנת טרודהלל
 בחוץ אותו וייטאל נשיא, או רבי תואר מבלי ה:ן"כאן

 עליהמ יקפיר יטהלל בחשבו בכך סה יטל 'טאלותהרבה
 מעיטף אצלו לצאת הלל את הטריח פעם ובכלויקניטנו,
 שקורין הלל הוא אתה א"ל לאחרונה להשיבו.בטליתו
 לא הוא אתה אם א"ל הן. א"ל בישראל? נשיאאוחך
 ספני א"ל מה? טפני בני א"ל בישראל! כסוהךירבו

 ברוחך, זהיר הוי א"ל זוז. סאות ד' ידך עלשאבדתי
 מאות וד' זוז מאות ד' ידו על שתאבד הלל הואכרי
 יטתי שברה אחת אשה :(. ל' )'טבת יקפיד לא והללזוז

 מה לה אמר דיינא, בוטא בן בבא ראיט עלסנורות
 בדבריו )'טטעה בעלי ציוני כך ליה אמרה דעבדת?הדין

 ראיט דבבא=על רייטא על יתהון תברי להשאמר
 בוטא,, בן בבא רא.ט על '2כונתו סברה והיאהפתח,
 'טני ממך יהניא המקום בעליך, רצון עיטית אתאסר
 גדול 'טהיה מר"א יותר הניטמים על ונענה מדותיועל מעביר היה ר"ע ס"ו:(. )נדרים בוטא ב; כבבאבנים
 לההוא הזייה אהבה בר אדא רב כ"ה:(. )תעניתממנו
 בשוקא, אדום( )לבוש כרבלתא לבישא דהויתנויה
 צניעות דרך ,'טאין מינה קרעיה קם היא י.2ראל דבתסבר
 'טיימיה היא. דנויה מילתא אנלאי בכך(, ישיאללבנות
 א"ל מתון. ליה אמרה יטטך, טה א"ל זוזי. מאהבארבע
 היה שאם כ'.( )ברכות שויא זוזי מאה ד' מתוןסתון
 בספרות זוז. טאות ד' טשתכר היה טתוןן ,ליטוןממתין
 להפריד יטלא היא סבלנות הוראת החד2ההעברית
 ואמוותו. גזעו אל להבימ מבלי אייט לכל זכיות יטוי סי' הרשב"א שו"ת ק,א; סי' הריב"ש )שו"תבאחריותן ו:הת )8סתפז1018(, שונות דתות בעלי ביןולהבדיל
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 כעס. יסורין.ע"ע
א.

 חדל בלשק והתיהד וחקירתו; דבר ע"ן :נסבח-4ס
 הקבלה, או מןהסקרא ראיה בלתי נם לט הטאוסתלדבר
 דבר כל ההלכה יסוף לטי בעצטה השכל טהכרתרק

 )היריטענזאהן כדאור"תא ד.ט סחייבת הסבראאשר
 בטימרא או במשנה וכשנטצא ש"וה א' שנהטסדרתה

 התלטוד בעלי סקשים וסברא היחע לדבר סקראראיה
 הודעת על נם ולפעטים היא"! סברא קרא לי"לסה
 קמ"ל" "טאי "פשימא"! שואלים: לבד הדברחעב
 פשומה איעה אשר סברא "ס אולם למימר"."ל"ל
 יטבעית ,תום. הסברא את להורענו פסוק הךיכעכ"כ
 יביאו שאם עד חזק כ"כ הסברא כח אבא(. ד"ה ,ב:כ

 בנסרא סקש.ם דבר לאיזה אחדים מעמיםלפעסים
 מעם אין אשר אופן ומבקי2ים אחר" מיטום לה"ותיפיק
 נ'. ברכות )רש"י השני המעם צריכין ולמענוהאחר
 ד'ן. הכ-טנה נתיב וירנה 1' יוסף שארית תיפק;ד"ה
 הסבדא דתניא" "מסתברא התלסוד דקאטר היכיכל

 עוררת שהברייתא רק הברייתא, בלעדי נםסכרעת
 לא נותנת הסברא איטר הדבר על אבללהסברא.
 יטלא(. ד"ה ני'נ. יומא )תום' סהברייתא ראיהצריכים

 בתורה הכתובות השכליות המצות במצות[]הסברא
 טצד בהן חייבים כי לכותבן התורה צריכה היתהלא

 להוסיף אלא סחז"ל( הרבה )לדעת נכתבו ולאהסברא,
 )קדושין הסברא מ; אותו לירע נוכל לא אשרחיוב
 שנוי, בלתי קיים ונדר חוק להן לתת כדי או :(,ל"א
 שונות החיים ותקופות בעתות תיטתנה לבדה הסבראבי

 המצות כל : כתב נסים רבנו ס'(. אלף שם)מסדרונה
 מתח..ב הכל כבר דלבא ובאונבתא בסברא תלויותשהן
 )הקדסת הארץ על אדם אלהים ברא אשר סיוםבהן
 א.ן טהייבת הסברא אשר בדבר לזאת הספתח(,מ'
 שטועה )יבין הורה" סהן טקודם לטד.ם "אין אוסריםאנו
 האדם לבנ. '2ולחו לא משה קודם הנביאים כ.מ'(.

 דבר. איזה יעשו לא או יעיטו כי ה' בשם להםלאטר
 פם"נ )מו"נ וסברא עיון דרך אדם בני סי':רים היורק

 סצד אז בטצותיהם נח בני ינתחייבו פל"מ(,וח"ב
 מ'. )סכות סיתה בעונש נם עליה ונעניטיםהסברא,
 איטר חיוב הוא הברית דברי קיום צ"ח:(.וסנהדרין
 תורה סתן קודם נם בו ונתחייבו בו, סחייבתהסברא

 בסיני לנו הנתונה התורה בשסירת נתחייבו ידוועל
 תרל"1(, ווין דפום 27 ח"א ירושלם מטנדלסון נעלם)תה
 שהיא הסברא סצד הוא התורה בשמירת חובותנולזאת

 הראשון הראב"ר תשס"מ(. שם )מסדרונהדאורייתא
 בא לא שהוא הנביא, דברי התאמתות באותותכתב
 יכולים בלתי דת צוה ולא הסברא, אצל נמנעבדבר
 אין כתב הרלב"נ 103(. צד נ' רמה )אסונה בהלעמוד
 הנכזבים דברים להאסין אותנו סכריח ניסוםהתורה

 ולמלחטת(. התורה לפירוש ,הקדטתו והיטכלסדסברא
 בלשון הרסב"ם בדברי שנזבר "להאס.ן" לשוןכל

 סן האסתי התרנום שהוא "לסבור" פ.רהשוהסעתיקים
 "אעתקאדה" בה כדטמיס הוא אשד הערביתהסלה

 בלשת .ם הרמב שכתב החזקה וב"ד "סברא".שפירייטה
 א'(, פ.א התורה )יסודי "לידע" בליטון שטיטהכהטנה

 )טסדרונה הניוני בסופת הסברא לקיים להשתדלר"ל
 יסוד היא שהסכרא ומפני ט"ד-נ'ו. אלף תשצ"י.שם

 הסברא יסוד על הטקרא להעמיד טוכרהים אנוהתורה
 דטרא פשמי לפעמים עוקרת הסברא לזאת תתק',1(,)'2ם
 לקרא שכקיה ואסרו לרבות(, ד"ה : י"א יבסות)תום'
 קדושי; נ"מ: )פסחים אנפשיה ומוקים דחיקדהוא
 חומרו על לא הטקרא סכרת וכונת נפיט על ר"לס"ח.(,
 לפעמים יש בכ'ז פ,ט(. סקדם ימים )עי'ופשוטו
 כטה שאמרו טה שזה הסברא, מן להוציא בא'טהפסוק
 נלך שלא לאמר שבא ויש קס"ל," דתיסא "מאיפעמים
 'ט"ע(. הלכות )נופי בכל ולא בחלק רק הסבראאחרי
 אססכתא בסברא הידוע לדבר נם לפעסים סביאיםחז"ל
 והוא הירח2לסי(, ע"פ החובל ריש יוסף )נמוקימקרא
 שבע"פ תורה )סוסדות אדאורייתא אסטכתאבכלל
פ"ב(.

 הראשונים היו חז"ל לדעת סברא[ בעלי]הפוסקים
 טשל בדרך ואמרו האחרונים, סן סברא בעלייותר
 ור"ל נ"ב.(. )ערובין לסברא" בקירא כאצבעתא"אנן
 משתמשים אנחנו כי ואמוצה, חזקה סברא לנושאין

 שטשנות ביטעוה מישכהטות י2האצבעות כסובסברתינו
 מרב סברא הלוסד קימות: בלתי שונות לצורותאוהו
 אין י',מ.(. ,ע"ז לעולם ברכה ס.סן רואה אינואחד

 סברת .טה.א לא אם להשני אחד פוסק סברתמיהמין
 נ"כ וזה לדעתם, ת"ח כל צריך אשר והנדוליםהרבים

 סי' ח"א )הראנ"ח ענין באותו דבר איזו כתב אםרק
 א'(. בדה'פ כללים אות כנה"נ ע"ד; סי' ח"בק"מ,
 כ:, הלכה "ססתברא" דקתני היכי דכל הראב"רדעת
 מסופק והר"י ההלכה, ולא כן הסברא דרך הרא"'טודעת
 יטאין מי פ"א(, ותענית פ"1 ברכות הרא"ש ,פסקיבזה
 :ו ב' )הוריות להוראה הניע לא נקרא ישרה סבראלו

 ,ברכוה הארץ נקראעם ה'( פ"נ )יטננות הרסב"םולדעת
 מי שם(. להוריות הרח"ה חדושי ולא, ד"ה רש"יט"ז:
 חכם נקרא הרבה לסד לא אפילו ישרה סברא לושיש
 טלתא ידע לא אם דבר(. ד"ה ט"מ: קדושין)רש"י
 טתנמנם :(. ו' )נימין הוא ססכא בר לאו בסבראדתליא
 )שם(. מסברא לאהדורי ידע ולא ועני ליה דקרונקרא
 לא שהיא נדול אדם סברת על לאטר חפצווכאשר
 )ב"ק מלתא להדא אמר יטכיב נים כד אמדונכונה
 כ: ואטתית. סברא לאהדורי ידע דלא לאמרמ"ז:(.
 אלא נסנה לא בסברא ותלמידו הרב מנין, הצריךרין

 סברא מטנו לטד שלא תלמיד ל"1:(, ,סנהדריןלאחר
 אסר(. ד"ה נ"ז: יבסות )תוסי בשסו לרבו לקראסותד
 בסברא ולא בנמרא ררב תלסידי היו אסי ורב כהנארב

 הלכה. ע"ע ל"ז:()סנהררין
ו
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 תענית ע' :סנופים
 עדר ע' : נהורסני

 זה סנלה כמו: חמדה שכית יקי, דברסנלה:
 העמיו מכל סנלה לי והייתם השכלי, מוסרימחסד וע ה'(. ב' )קהלת טלכים סנלת נ'(, כ"ם )דהי"אוכ~ף
 חשו, קנין על סטלה הוראת בתלמוד ה'(. י"ט)שמות
 מאיסנולה. 7 ישטה הקמן מן קבל לתורה, כנוי והיאומעולה'

 סנולה~
 רבו תורה, ספר אמר חסדא רב

 והיית; ודרשו נ"כ,(. )ב"כ דיקלא אמר הונא רבבר
 נח, עד ואתו כ"נ( י"נ )כמדבר אשכול נחל עדויבואו ירושלמ תרנום פי"א(. ברכה פ' רכה )דבריםאשר כו לסרח כנוי והיא שס(. רבה )שמות עליחביבים תהיו כך עליו חביבה אדם של סנולתו מה סנולה,לי

 החיטובינ האנש.ם נקראו האשכולות וע"שסנולה,
 סנולור נקראו כן חבורה. סנל סנולה אנשיוהמעולים
 יק לכלם מדכר, חי צומח דומם כמינים,המקרים
 ס"1, )שבת ה מ 1 ק ת ן ב א בשם התלמוד חכמיאצל הידה אבן מ.ן יש לדוממים במו מיוחדות.סנולות
 סספו הראשונה במאה פליניוס הסופר נםתפיל. שלא מעוברה לאשה שתועיל הזאת האבןוסטלת
 על שלמה עמודי בספר והמיט"ל פמ"ם,הנבורים שלטי בעל כתכ וכן הטבע. על בספרו הזאתמהאבן
 ובספר הזאת, האבן את ראה הוא כי כותבהסמ"נ
 הזאת האבן לו היה כי כותכ י"ב( טאמר )ח"אהברית
 נקרא אבן שיש כותב נם פעמים. כמה בהונסה

 האדם שערות טקום על כשיותן אהת אכן שישעיד וכותב מחולי. אנשים לרפאות וסנולתו שטיין"")ענדין
 שער שום עוד יגדל ולא השער יוסר וכזקן בראיטבנון

 כל בדרך שער ינדל קרחה ראש על וכשיותןלעולם,
 אחד, בנושא הפכים שני לעשות, מפליא והיאהאדם
 האוכל שהסומא אחד לע'טב "ט כזאת נפלאהוסגולה
 פ' רבה ויקרא )עי' פקח עיני ויעור פקח נעוהטמנו
 שבם כספר פ"ה(. רבה ובקהלת פכ"ב, מותאחרי
 בין יטבת ערב בכל היבשה על הים לחוף שיוצאבים דנ מין ין כי האפודי ספר כשם מביא )פי"א(מוסר

 שבת. מוצאי עד לים חוזר ואינו שמה וינוחהשמשות
 מכעם שהנחשים ידוע כותב, י"ד( )מאטר הבריתס' בעל וחנית. חץ בו עובר אין הדנ עור מן לכושוהערטה
 את מעליהם בעצמם שמפשימם עורם, אתלהחליף
 תחנור א,טר חנורה תוך אצלה העור תשא אםנפלים, הספלת לאשה מסונל והוא העור זה ימצאואדם בני ולפעמים חד,צ, עור להם ומתהוה שנה בכלעורם
 וטספרים תפיל. לא הריונה יטי בל בשרה עלבו

 ח'טוב היוהר שהוא אוסטריא במדינת הנדלמהכרכום
 מן נלקם שיהיה שטסנולתו לים, מעבר הנדלמכרכום
 קמנות נערות ע"י הירח לנונה בלילה דוקאהסהובר
 הצבע יאבד אחר באופן ילוקטו ואם לפרקן, הגיעושלא
 כמה נתחברו האהרונות בטאות ריחו. ונשחתממנו

 הסנולות מקאלייש, רופא כהשה מר, משה יריםס' ירחטיאל; ב"ר צבי לר' וסגולות רפואה ספר כמוהעם, טסורת ,פ ע רפואות ועניני הסנולות במקצועספרים
 וטצילות, הסגינות הטצות על מובים סצות ספרחבר הברית ספר בעל ; הקדטונים ובשם של"ה בס'הנזכרות
 להעויטה עצמה בפני מובה סנולה לה יש טצוהשכל
 היוצאים המלאכים ושמות סעלות תהלים, שמהט ;אותה

 בכונה. לאוסרם או קלף על אותם לכתוב תהליםמפסוקי
 הרפואה וספרי קבלה מספרי מלוקטות ורפואותסנולות
 13(17 אט,טטרדם 1694, פראנ דפוס העםבלשון

 ולילדים לניטים וסנולות רפואות ס' 1808ןהוראדנא
 איזה ועוד 1%05. ווילנא איטכנזי' שמואלאופנהייםמר'

 ת. 1 א 1 פר קמיעות; אבנימן ע"ע הזה. במקצועספרים
 ביטסים עיטבי בורא עלי.הו מברכין סינלי ואסרומוכ. שריחו ופרח נמי היא סנלתא או סינלא]סג"ל[

 כנ"ל, אקכיל תרנום נם הוא סנולה מ"נ:(,)ברכות
 לסעלה המפסקת הנגינה וכן ענכים, לאשכולשדומה ספגי "סנול" האות תחת קמנה התנועה נקראולבן

 רנילים הלוים, מיטפחת הזה. מטעם סנולנקראת
 "סנן ר"ת שהוא ואומרים סט'ל שמותיהם אחרלחתום
 ,במדבר קדוש וגוי כהגים ממלכת סנולה, הן:ואלו הקכ"ה להם .טנתן נדולות שליט כננד ר,אוישראלים, לוים כהנים כננד שלטים סיני שלשה סהמדרש:לזה ראיה וייט צדק כ"ץ=כה; הוא הכהנים וחותםלכהן"
 לשם סנ.,ל ה,טם קרוב נם ללוים, סנולה וניטארלכהנים כהנים ממלכת ייטראל, הם קדוש נוי היינו פי"ד(,רכה
 השרים נ"ז(, נ"א )ירט.ה וסנניה פחותיה ברבוי:-ק בא כמקרא סוכן, ענין, הליכות צופה פקיד, :ס~ן ל. 20(.:ליו; )(191 שנה המצטה )עי' חותם שענינו 8טוטשן8הרומי

 יד תהת העומד הכהנים פקיד נקרא התלטוד:לשון וכן כהניא, סגן תרנומו כ-ד( נ"כ )ירסיה הכהשנה:הן מ"ז(. ב' ,נחסיה ולסגנים לחרים ב'(, ט' )עזרא'הסננים
 בתמיד נ' יטינך, הגבה כ"נ אישי לי אומר הסנן:' טימינו, הסנן א' : משמש סנן היה דברים חמשה,"ז,(. )יומא מיטמאלו ב"ד אב וראש מיט.נו ס:ן הנדול.:כהן
 )ירוש' סנן נעיטה '2הוא עד נדולה ככהונה טתמנה;יה לא ה' בסודרין, הסגן הניף ד' והעלה, כיסינו הסנן1חז
 פי-ח, רבה )כמדבר כחונה סינני ובניו כה"נחיו ואהרן טלך טדטה פ'א(. סלואימ מס' צו ,ספרא:1'. במותי סנן לו נעיטה כך בהייו סגן לו -שנעשה:'טם לאהרן הכהנים סגן נעיטה משה א'(. פ"א יוסאשם תחהיו ייטמיט פסול )בכ"נ( כו יארע שאם ממונה,סנן לכך סוף(. פ'ב הוייות )תוספתא הכךטמר לראשודם וסנן לסנן, קודם סלחמה משוח דמ"א(, פ"נ'מא

 ק':(. הסנן.טנחות בן שטעון ה'(, פ"ח שקלים"נ: )כתובות הכהנים סגן )חנניהן חנינא ר' ק'י.(.נהדרין
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 יונית כ!4טק "סיכק" הוא סננון הוראת עיקר :סננון
 להוראת החהשה בעברית ונהיהד ת!מחשי5,ורוטית
 כננון 4108151[,. ה2ו.2נים והבור 511161( הליטוןשטהט
 'טינ.ם ה2 נם אך ך, ההנ' מספ-י נל?ד עבריתלשון
 ט,תר ונוח קל י:תר הזא דברים ס?ך סנני; כי סזה.זה

 פ'2ומים יותר הם הרא':ונים נביאים ספרי תורה;חומישי
 נשגבוה; סייצות ה2)אים אהרזנ.ם נביאיםסספרי
 ובסננון ותהלים. איוב ספרי הם נעלים הכתיביםמספרי
 ארמיים. במושגי ה:עורבים ונהמיה עזרא הם בערךפחות
 יטני ואי; נביאים לכטה עולה אהד סגני' יצחק רבואסר
 פ',2.(. ,סנהדרין וכו' אחד בם:נ,ן מהנבאיןנביאים
 התורני בערכו עולה הכטים ל'2ון או המ.:נה ל.:וןסננון

 בכל אבות פרקי לשון סננין ובפרט והטוסרי.הסשפטי
 כא.2ר "והיה י:אסרו: מה גם נביא ולדוגמאפרקיו.
 סשה ,טל ידיו וכי ונו' ישראל" ונכר ירו ס.2הירים
 לך לוסר אלא סלחמה? י2יברות או מלחמהערטות
 את ומשעבדין טעלה כלפי מסהכל'ם שי.2רא: זמןכל
 היו לאו ואם סתנברים, היו ':בשמים לאביהםלבם

 ושים שרף לך "עשה אומר אתה ברבר כיוצאנופלין.
 וכי וחי", אותו וראה הנ.טוך כל והיה נ2 עלאותו
 ישראל שהיו בזטן אלא מהיה? נה'ט או ססיתנחש

 לאביהן לבם את 2.21עבדין מע:ה, כלפיססתכלין
 פ"נ 1ר"ה נמוקים היו לאו ואם סהרפאין, היו'טבשסים

 אך הארסי, בסננון יותר סעורב התלטור סננוןח'(.
 שרהט סה כסו המיטנה. סנעון בו נם נסצאלפעסים
 בכם נתהי רם רביעית הקב"ה אטר נלילאה:ההוא
 אתכם. קראתי ראשית אתכם, הזהרתי רם עסקיעל
 נוטל הריני לאו ואם סוטכ, אותם סקיימים אהםאם

 לעילא זו שאילה שאל ל"ב.(. ל"א: 1'סבתנ.טטתכם
 סקסי רנורא בוצינא לכבות סהו נוי: דמן תנחוםסר'

 החולה ספני הנר לכבות סותר 1אם בי2כתאבא"טא
 או חכמתך אן שלסה, אנת ואסר: פתחבישבת(?

 אלא אביך רברי סותרין שדבריך דייך לאסוכלתנותך?
 ריטאילנא שאלה ולענין וכו' ! זה את זח סותריןשדבייך
 נר, קרויה אדם של ונשטתו נר קרויה נרקדסיכון:
 הקב"ה של נרו מפני ודם בשר ישל נר תכבהמוטב
 היטסיני ביום אחר דבר ססדרש: דונטא ל'.:(.)'טם
 ב':ופמים : לסנשה קודם אפרים דבר בכ: סוצא אתהוגו'

 ואח"כ יחושע כשופטים, וכקרבנות. ובמלכ.םובדנלים
 סחנה דנל בדנלים, סנשהן טשכם יוא'2 בןנדעון
 סנשה; סטה ועליו כ ואח י"ח( ב' )בטרבראפרים

 יהוא ואח"כ אפרים סיטל נבט ב; ירבעםובסלכים,
 ספני לכךי אפרים זכה ולמה מנשה. סשכם נכהטיבן

 שכדטפיל סי כל אוהב יטהקב"ה עצסו! סמעים'טהיה
 ו'(. קל"ח ,תהלים יראה ושפל ה' רם כי עצסו,את
 ראש על שנאמר עצסו? את טשפיל 'טהיה לחשךומי

 ססעם שהיה י"ר(. ס"ח )בראשית הצעיר והואאפיים
 לעסקיו. אביו עם ונזקק יוצא היה סנשה אבל עצסו.את
 הזה לכבוד יזכה עצסו וסיעם הואיל הקב"ה,אסר

 עצסו סמעט שהיה קמן אם וסה תחלה(.1'שהקייב
 כסה אחת על עצמו את שסמעם נרול הזה, לכבורזכה

 )פסיקתא סנשה" לבני נשיא השסיני "ביוםוכמה!
 פ"נ(. היטסיני ביוםרבת.,

 הנאונים שהשתמיטו הסננון התלמוד[ אהר]ה:גנ1ן
 נאון אחאי ר' הנסרא, לסננון קרוב הארמי הסננוןהיה

 בספר התחלתו וזהו מאד, יפה בסננוןה'טתסש
 למינח ישראל דבית רסחייבין : יטאילתא :השאילתות

 הוא בריך קודשא דכדברייה דקשבתא.-]השובה[ביומא
 וברכיה דיטבתא כיומא ונח יוסי ביטיתא ברייהלעלמיה
 ליה וגמר ליה טצבית ובד ביתא דבני כאינ.טוקדטיה,
 את צריך ברם וכו'. יומא הר הילולא עבירלעבירתיה
 , דיטבתא יוטא במעלי תעניתא דיתיב מאן האי :מלסילף
 ל.טבת ע'יל דקא כיון אמרינן סי ? לאישלומיהמהוא
 מעלי דלאיטלימי כיון רילסא או אסור, סעונחכיטהוא
 טיעני קא לא נופא ובשבת בעי, דקא הוא'טבתא
 אורייתא לנו ריהב דקכ"ה .2מיה נריך וכו' רמי!שפיר

 ישראל בית עמיה לאלפא רבנא סשה ידי עלומצוותא
 יפה הוא הזהר לשון סגנון בראשית(. פ.1שאילתות

 מאד יקרים ובפרם הספרות. בכל לו דומה ואיןונעים
 קרייטא זוטא והאררא נ'טא בפ' קדייטא רבאהאדרא

 כי עד הזהר. בספר מובות מרנליות יטהם האזינובפ'
 אחרי לחקות התאמצו אשר מיטכילים איזהנמצאו
 סספר קונמרם חבר סטנאב 1.צחק הזהר. יסננוןל.112
 קרוב הוא הרמב"ם סננון תקמ"ג(. ,ברלין תניינאהזהר
 לאוהבו טצוה הזה והנורא הנכבר האל : המיטנהלסננון
 את ונאטר אלהיך, ה' את ואהבת יטנאסד אותווליראה

 הדרך היא והאיך תירא. אלהיךה'
 הנדולים בטע.טיווברואיוהנפלאים שיתבונ;הארםביטעה לאהבתוויראתוי

 הוא סיר קץ ולא ערך לה שאין חכטתו טהןויראה
 השם לידע נרולה תאוה וסתאוה וספאר ומשבחאוהב
 חי, לאל לאלהים נפשי צמאה רוד שאסר כמוהנרול,

 לאחנריו נרתע הוא סיר עצסן האלה ברבריםוכשמחשב
 עוסרת אפלה שפלה קטנה בריה שהוא ויוףעויפחד
 רור שאסר כמו ףעות, תסים לפני מעוטה קלהבדעת
 תזכרנו. כי אנוש טה אצבעותיך טעשה יטסיך אראהכי
 סמעשה נדולים כללים סבאר אני האלה הדבריםולפי
 היטם, את לאהוב למבין פתח שיהיו כדי העולמיםרבו;
 סכיר אתה כך שסתוך אהבה בענין חכסים שאסרוכסו
 התורה יסודי החזקה, )יד העולם והיה 'טאסר סיאת

פ"ב(.
 יפה בשפה הכותבים רוב הבינים[ בימי]הסגנזן

 והחבסה, הסחקר ספרי הכותבים היח הביניםביסי
 השתמשו לעברית והסעתיקים בלשוןערבית, כתבוורובם
 הערבי הריח מהם ונודף וסננונם הערבים במושנינ'כ
 הפייטנים כונתם. על לעמוד לפעמים קשה כיעד

 סליצה בכתבם ונם הערבים, כמו בחרוזים לחרוןהחלו
 על נופל לשון לרוב היו ומליציתיהם בשייים, בסוחרזו
 בחרווים סהמליצה רונסא פי1םים. ע"ע התנ"ך.לשון
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 בהקרמתו: באמרו חריזי לר"ש. תחכמוני בספרנטצא
 תניחהו, ומעמלו תנחהו, חיים בארח להכם תעוזהחכמה
 תשיחהו, היא ובהקיצו תניההו, ולא עליו תשמורבשכבו
 יוצרנו, תפלת אסרינו, תחלת לשום תזהירהו;והיא
 עבודת כי נצבאו, כסאו לשאת מרכבה וחיותוגמצאו, וקראום ונבראו, אותם צוה כרחים. מסובביםבמאזנים, תלוים כפים, בלי אחוזים שפתים, מבמא ובלאידים, עמל בלי שטים, עשה לצורנו. שבח דברינו,ופתח
 תראנו, לא ועין הנמצא הוא ישאו. בכתף עליהםהקהט
 משכנו הלב ובתוך הרחוק והוא מכונו, ידעו לאטעלה וגלגלי הקרוב הוא ימצאנו, רורשו וכל הנעלםוהוא
 הראשונה( )הטחברת בטחברתו עטנואל המי2וררוכו'.

 מלכות דבר יצא אשר אחרי הטחבר: אטריאמר:
 עצתו, ולבלע לבבי להחריד ברתו, ונכתב הזסןמלפני
 מתבוסם, היגונים ברטי הייחי לשלל' נפשי ליוהיתה מגולל' העוני בדסי ושולל, ערום והשאירני בריתו,חלל בשלוסיו ידו ושלח רעתו, הקר כן טיטיה בירכהקיר
 הקדמוגי, טשל מחכר סהולה שלמה בן יצחק ר'וכו'. סוחרתי והתלאה אטונתי, הדאגה ותהי תאוה,ולענים להשכיל נחמר היטים בשכבר היותי תחתלראוה, הזמן נתנני מלכים ולפני והחרוה, הגאוה טעיליפטמתי להתנוססי נם לי היה ולא גוסם, עתים חליםעתים
 הטקשה, אמר : והחכמה השכל מהלל הראשוןבשער
 בחכמה ברעה, הגבור תתהלל מה וקשה, הדיומכחטל
 הלא ופתיות, יטכלות לעניות, ותחשוב ובףעה,ובשכל
 בחכמתו ואם יחלה. והיודע יכלה, והמשכיל יבלה,החכם

 הבינים בימי הטחברים דרך התנ"ך[ לסגנון]חקוי
 מהתנ"ך ובמויים פסוקים וחצי פסוקים לחברהיה

 הקדט, בספרי בקיאתם את הראו ובזה עניניהם,לצורך
 המליצות צלצול אשר הקוראים בלב רושם עשווגם

 איטר וייט לשמוע. להם נעים היה רבן מביתהידועות
 והראו עליה, ונקדו במבמא דומה במלה מלה איזהשנו
 את הפסוק כמו מליצותם. ותפארת כחם אתבזה
 בהקרמתו חרוזים" "יד מחבר חפץ גרשם ר'בעני'ן. נחתי קם'תי את בכתיבה: ישנו בענן נתתיקיטתי
 עד לדויה, ויוציאנו הקצ'ף חבל ירתק איטר עדכותכ:
 והבניה, והגזרה הומיה, עיר מלאה תשואותמאפליה, ארץ לישראל הייתי מדבר ושאיה, צ'ער ויוכת זעםכלה
 שרעפי ברוב תחתיה. משאול לחיה, מרבץ לשסההיה

 דמיה, כקשת נהפכו פוריה, גפן על חטד שדיבקרבי
 כע'ש בנה פליליה, פקו בדואה 'טט נכדיה, הנפןסורי
 לויחם כספר פר' יכנה הזה החקוי וכו'. הויה ה'יד כי מאד לי שדי המר כי הרהויה, נרר נמוי קירביתי

 )מתיוהטמיל, השבוצי הסגנון בשם 1( גלי11 א' שנהןהדרוד
 יה אחרוח בשפוח דונמחו אין אשר מ0881ש(6]צ81

 עתה. ער טנדלסון טימות בישראל עוי קם לאוכמוהוסם, ערטער יצחק היה הזח בסננון ומומחה גיולהיותריללי הקדש. לי2ון מהרת על פי2וט בסננון להשתמשוהחלווסיו בחרוזים, והטסולסל ההקוי הסגנון את לעז~בהסופריםצתו, החלו החריט.ם המאספים טזמן ה:הו-[]הסגגון!כות ן. ב פט"ז )יטם מובה אבן זה אף מובהאבןינה( זה מה הבריח. כעין ועינו ל"ג( ל"ו ןאיוב רעו"עליוטכנו "יגיד פטם.ט, יטל הזה כברולח סבור את איבו רביאמר;לגלי ה.טוהם, ואבן הברולח שם וכו' י'( ט.'1 ןישעיהאחרית"יאנו, טראזית "מניר אלא אתמהה, הסובב, הוא אומרואתבודת חוילה היתה לא עריין ההוילה, ארץ כל אתהסובב-אום הוא ט.(. פצ"א )ב"ר וכו' ל"ח( ט"ב ןבראיטיתעטכם"ולוים בני .רד "לא אומר היה בטלה של דבר אומרשהיהעמל וביטעה ל"נ( כ"ה )שטות ופרח" "כפתור אומר היהמתוקןצרנו, דבר לפניו אוטר אדם שהיה בשעה מרפון בר.שמצינויחהו, כסו הראשונים הזה בסגנון השתמשו וכברמהעברים.'חהו, '2אלוהו וכנראה הזה בסגנון טעמ כחטתטשיםהערביםמתו:
האלה.ש בלמודים עמי אזן גם להעיר עמי, פי יעבור לביבקרבק, לי הוטה אשר ואת ירי, לקסת תאחז אזוחכמתו;פי מובו נדלו אלהים חסר על תבונות לבי הנותאזה, הבראה, טעת בה יוצרה שם אשר וסדדים תמורותלחיל-ץ אתבונן מרי הזאתי תבל פני על עיני י':ומטוןטדי1ד עיני. לנגד ה' תמונה חליפותיה, צבא והקותומלוכהתו תבל אהזה סיי אולם מעולם, האלהים אלי נראחלאתי בעין ייטראל.-עין בית לך הנני צופה אולםאנכי,ות חתה לא אנכי. רואה לא צוה. לא אשר ה' בשםדבראו מדבר אלהי, שם לי הוא קודש עלי. עליון חוזיהודטר ולשוות בנביאים, אנבי נם לעמי, לאמר כחלמיש,פניות אשים לא ואנכי הקוה... חדלי לב ויכוננו בשרו,חמודותש, עתידות וינחום, עטם לב על דברו בצרה ולעתותהארץ,;"ך ואיעי כהנים שרים חבאו לא ליטונם ומשוט יושביה;ים בה,טחה הארץ הכה פיהם שבם וכסל. רשע לכלהיתה בער רוח שפתיהם ורוח כזב. ושמי מסעפים ולבכליות:ם, צרפו א.ט בדת ומנחס.1. מיסריו ומאשריו, העםמוריתו, היו המה בלבס, ה' עם אהבת היתה עזהלעיניהס.עיל נגלו העתות מטוני חספוני היטים, מסבוהלפניהם!תו נגולו כספר תטונתו. את בהסי*ן וישביעם כבודו,כלולא את ויראם ממעל, אל להם פתח שמיו דלתיישראל.מה לבית אטר להב'ע יעקב, בית על להמיף לשונם,עלטה, וטלתו דברו, את שם בפיהם הזון שדי וטחזהאיהיםוגי, מראות ראו הטה בערתין חוזים בעמו, רועיםה'רתי הקים ביתו, נאמן מיטה נביא, כל בירי ליי2ראלומשפמוכיל חק אלהים יטם סעה יאמר: הצופה תכונתבתארו;זמן ייטראל לבי,; הצוטה בספרו הראיסון הטאמרולדוגמאססי
 עובדיה שחבר ממירין מגלה בספר יעיין ולשון, לשוןק לכל המיוחדים )18ם1410( המהטגים ישחית שלא עברית,י, ללשע אהרת מלשון בהעתקה להזהר המעתיקצריר כמה עד לדעת הרוצה טמירי;[ מגלה בעל]סגגוןבי
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 החסידים על סטירי בדרך פערל( )יוסף פתחיהבן
 ע"פ הקד'ט בלשון אנרות לכתוב רנילים .:היווצדיקיהם,

 אל באסרו: לדונסא יהודית-אשכנזית. לשונםסךטני
 מריפה ; ,הקדסה( טובים ידים תחת אתה כיתפהוד
 ננד כעת נדפם אשר כהטכ.ל( שכתבו )ספר אחדפסול
 וחשובה נפלאה בריה היא א,(; )אנרת שלוסינואנשי
 עצסו את הסלסד ועשה ב'(; )אנרת שלנו השראצל
 סרנליו אחד צפורן בעד עפך כל אקח לא )1.ן;כתם
 הקמן הצפורן להשינ שיכול סה להיטינ יכול אינו,ם'ע(;
 'טיחיה הצדיק רבינו רנל של הקטנה אצבע עלהגדל
 השל.ח זה בעד כמה יודע איני נותן הייתי אני,י"ז(;
 ; ןט"ה( שלך אנרת ע"י בריאות חתיכה בי ההשבת ;)שם(
 'טלנו שהשר ולרחבו לארכו עצמו את ייטכבובודאי
 לברור נוכל היינו לא בישסים ;נ"או; לרבינו אוהביהיה

 היה שלי האדון )נ'ה(; ססנו טוב יותר אישלעצסינו
 תדע וכו', העורף ידי על הלשון את לו לעק.רשוה

 פנאי לי היה ולא )נ"חן: ארענדי מן אותךשאזרוק
 לאביו שיש וסחמת ; ןם"בן עצטי את לחכךאפילו
 אני כי ןש"ד(; רב הון לפזר הוא רדנה כאשפהמעות
 להקור יעקל והתחיל ; ןם"ז( זה בסטה עצסות לךאשבור
 הריטע זה )צ'(; בולמ הכל ויצא הדברים כלאחר
 יודע איני אני )צ"נ,; שלנו הקהלה על עצסו אתשכב
 ידעת אינו שאתה רואה אני וכעת וכו', אתה אדםמה
 שמעתי ואני לזה לב שסו לא הם ןצ,ד(; חי אתהאם
 לזכור לך שיהיה .טחור סוף )ך אעשה אני ; )צ"ו(מוב
 זאת הלא הבוך, בזה שעוסד טה יודע ה' )צ',ז(;אותי
 להראות עצסם את בושים בודאי ןק"וו; קיטאוויםאינו
 )קט"ר(. החוץ עלחראיט

 על .טכתבו הראיטונים הטשכילים ההדש[]הסגגון
 העם את להשיב היתה ממיתם התנ"ך, ל?:וןטהרת
 עזבו אשר הקו-ט ספרי ללימוד הישיבות בחוריובפרם
 השליסו שכטעם ואחרי הרבנים. ספרי ספניאותם

 הרבנים, בסגנון נם להשתסש הסופרים החלוסטרתם,
 רעיונותיהם כל להוציא מספיק התנ"ך סננון שאין ראוכי

 הסננון סונ את להרחיב וררשו הכתב. עלוסושגיהם
 הדאשון היה לעווענזאהן בער יצחק החוקרהספרותי.
 אהרן סרדכי ואחריו החקירה, לצורך הסננון אתליטנות

 והנסדא, המשנה סן במבמאים נם ה'טתמשנינצבורנ
 הרבנים סננון יצד צבוע" "עים בספרו מאפואברהם

 אחד בסננון להשתסש אפשד אי אסנםבספורים.
 לכתוב הרוצה כי בספרות. הנטצאים הדבריםלכל

 להשתכדט לו אפשד בתנ"ך הנסצאים דברים עלסאמר
 והחקירה הפילוסופיא על לכתוב והרוצה תנ"ךיבסננון
 לכתוב והרוצה הסחקר, בעלי בסננון להשתסשצריך
 בסננון להשתסש יותר טוב ודינים התלטוד עניניעל

 החובה כי לדעת האלה הכותבים כל על אךהרבנים.
 כי להבין, קל בסננון דבריהם ולהסביר להטעיםעליהם
 ולא הטפל. הוא והסננת העיקר הוא הדברהבנת

 ורע עברית. דוח בהם שאין זדים בטושנים"טתמשו

 המשתכהטים בעתונים הסופרים רוב כעת שעושיםהמעשה
 אותם יבינו לא אשר אשכנזיים או רוסייםבסו.טנים
 הסופדים עתה כותבים ובכלל אחרת. ב?פההסדברים
 דבדים וסנבבים לשון וסעתירים מוזר בסננוןהחדשים
 ובפרם להבינם, אפשר שאי עד הסוחות,וסבלבלים

 ון; לש ע"ע הזה. החרקש הטהלך על נתחנכו שלאאלה
סבטא.

א.

 באיטליא, נכבדה סשפהה שם : משפחתסבריי
 : הם נודעים היותר וסחברים. חכסים רבנים בהשהיה

 באלכסנדרא, ד"ן סנרי: זרח בן אברהםר'
 יהודה בן אברהם ר 1641. בשנת שםסת
 אחף בטרין סת קאסאי, סרבני ומקכל. רב נרי:ם

 תשובותע בריאל. יהודה ר' תלסיד והיה 1730,שנת
 וביטסש לספרונטי לר"י יצחק בפחד נסצאובהלכה
 הלכות כסה והניח ועוד, מורפורנו להר"שצדקה
 נור ר, עם ונתן נשא הקבלה בחכסת בכ"י.ופסקים
 ר' ועם סריניו הכהן בניסין ור' מסנטובה, פינצואריה
 בשנת הסנפה בעת בקיטה חבר הוא אירנאם.יוסף
 ר' קודש(. הדרת פי' שעם בסחזורים )נדפסהתע"נ

 נ,ד תותע רב סנרי: יהודה בןאברהם
 יטנה כ"ה בן בהעתו 1772. יטנת בצפת וסתבמורץ,
 ר תלסיד היה ושם בצפת, דירתו וקבע לא"יעלה

 חבר הוא לאשה. בתו את לקח ואח": אשכנזי,ישדאל
 איטליא, סחכסי אחד סנרי: חיים ר' ודרהטים., ו,טו"ת להרמב"ם החזקה היד ועל המשנה על חדושים,

 אחד רב ועוד הוא נשלח 1666 בשנת הי"ז. במאהחי
 ואם צבי, שבתי הליכות על לדרוש לליבנטי שניםאו
 לאיזמיר באו כי יען סאוסה, עשות מבלי נכלמים שבוכי

 בסתד חיים ר' נטה בכ"ז דתו, את ש"צ שהסידאחרי
 נסצאו נינצבורנ של הספרים ובאוצר ש"צ, תורתאחרי
 נע- נרעץ ןעי' השבתיים דוח לפי טסנו כתביםאיזה

 )כ"ין, אב בנין ספד חבר הוא 423,. ח"ישיכטע
 תקיעות בענין ספאדובה רב חזק יעקב ר' עם ויכוחוהוא

 סנרי: אלישע בן בנציט יהושע ד'ר'אטה.
 וסקאנראנה קאסאלי באקה יב אח"כ בךרצלי,ד"ן
 די הנ"ל. חיים ר' נכד והיה הי"ח, המאה בסוףסת
 על פירוש חבר זה יהושע ר' כי אוסר הכירו אשדרוסי

 בזה שנה. כ"נ בן בהיותו בבחרותו חבד אשד לנוצרים' תשובות תליי אשם כ"י ס' אצלו נטצא ונם תהלים,,
 הרבה. עשה.'טניאות הירוניטום כי להראות חפץהספר
 האסונה, )נתיב 1,18 66118 666ק הספר על השיננם
 ספר ייס אלטנצי ר"י של הספרים באוצר סורוניני.של
 טרפות, דיני קצור סנרי, יההטע לד' וסודהצורר

 נוטבעים יותר הודאה סורה שהיה אוסר הואובהקדמתו
 בן בנציט יהושע ר בקאםאלובםקאנראע.שנה
 1729 בשנת בירמלי עלד שרמ רב םנדי: ניסיןב

 *עד וחבד סוחר היה חוא 1809. וטנת בפאריםוסת
 אח"כ הדיפודמים. הדבנים אחדי ונטה בעידוהאזדחים
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 בפאר' נפוליון ע"י נועדו אשר ססנהדרין אחדהיה

 כם והפליג בפארים דרש ההיא בשנה 1806.בשנת
 ע איסור, נקרת ס' חבר זה יהרטע ר' הקיסר.בשבח

 ודרהט' לנרצרים ותשובות קנות חדות שיריםהטבחים,
 ני, חננאל לר' תנ"י )ם' נדפסו מהם ומעםנפלאים
 יהוע ר' פה נחלף כי כנראה אך נירונדי(,ומרדכי
 אר הוא איסור נקרת וס' הראשון, יהושע בר'השני
 להראשו הם לנרצרים התשובות וגם וטורה, צורר ' םעם
 רבופ"ק,חיבראשי סגרי: יצחק בן יעקבר'

 ,ט' וחבר ומונפיראטה בקאזאלי רב היה ה"זהמאה
 וחתו הוזו קטן כי יעקב יקום המתחיל הלבנהלקדהש
 רבש" ובכן המתחלת סליחה סגרי; יעקב שמועליו
 ורו אחד ה' אלהינו ה' וסליחה נעלם; כלרואה
 בעו 1629 בשנת חבר האלה הסליחות שתיאונים.
 לכ בשיר הסכמה כתב נם במצור. קאזאלי העירבוא
 וכ!ד אלאטרינו. יצחק לר' שה"ש על פי' שלמהחשק
 )פורי; בפראנ מייזל טרדכי לר' הכנטת בית חנוכתשיר
 כ"ו בצינמו ומת סאבויא במדינת בקיירי נולדרב, סגרי יעקב אהרן בן נתנאל ר' ש"ן(.שנת
 מולדת עיר את עזב הוא )1691(. תנ"א שנת שניאדר
 נ) והיה אביו, בית ועל עליו שעברו רבות צרותבעבור
 בשנ שו"ת ס' חבר צינם. לעיר בואו עד לעירמעיר
 אבדהנ לר' מנחה והגישו )כ"י( אכיו לכבוד יעקבעזר

 ירווינו.
 פין, בערכם; ישראל גד!* ת!לד!תביבליוגרפיא:

 .ע. .ק2 .!ב 156 60. איטליא חכמי מזכרת מ!רטארא,425. ליט;ראט!רג;:יכט; צ!:.!, 481. 430, 48, ישראלכנסת
 ז-ןמ.

 אשר הירדן בככר ערים שתי : רה ועמקטרום
 ה' כנן משקה כלו הזה הככר כל היה ולפניםי"ם(, )בראשית טעלליהם רוע מפני אברהם בימי ה'הפך
 המקום לו בחר אברהם אחי בן ולום מצרים,כארץ
 ההיא בעת י'-י"ב(. י"נ )שם סדום עד ויאהללשבתו
 אדמה מטלכות שלש עוד עם ועטרה סדום מלכיעבדו
 יווא בו טדדו וכאשר כדרלעטר את וצועררצבוים

 ו,שם המלח(, ים )אצל השדים בעמק עליהםלסלחמה
 ועמרה סדום מלך וינוסו הרבה, טר ח בארת בארתהיו
 ידו על עזרו אשר והמלכים וכדרלעטר ישסה'ויפלו
 אך ורכהטו. לומ את ונם ועטרה סדום רכרט אתלקחו

 את וגם ורכושו לום את ויציל עמהם נלחםאברהם
 לאברהם אמר סדום וטלך ורכהשם. ועמרה סדוםאנשי
 רצה לא אברהם אבל לך. קח והרכהט הנפש ליתן

 ם. ה ד ב א ע"ע א'-כ"ד(. י"ד )שם דבר מטנושוםלקבל
 לאברהם נלה וה' וחמאים, רעים היו ועמרח סדםאנשי
 לפני בעדם התפלל אברהם ולכלותם. להשחיתם ירדכי
 ויאמר שם, שנטצאו הצדיקים בזכות להצילם ויבקשה'

 צדיקים חכהשים יש אולי רשע, עם צדיק תספההאף
 שם ימצאון אולי וגו' העירבתוך

 עשרה~
 באמת אך

 וישלח כזה. קטן בטספר אפילו צדיקים שם נמצאולא

 ישראל: השחתת על אמר וי'טעיה ל"ב(. ל"ב )רקריםלמו מרורות אשכלות ראש ענבי ענבימו עמרה ומשדמתנפנם סדום מגפן ביט'רתו אמר משה הנכיאים. בפיוליטנינה למשל נע'?ו ועמרה סדום י"ם(. )'טם ברעיט עריהםכל את ויהפוך הככ'?ן, כק'טור הארץ קמור עלה כיעד ואש נפרית ועמרה סדום על ה' המטיר בבקרלמחרת לום. ע"ע ההרה. לו אשר כל עם ולהמלםלכ!הר לום על ויצוו הפתח. למצוא וילאו בסנורים הכוהבית בפתח הצובאים סדום אנשי ואת סנרו, והדלתהבית לתוך לום את יביאו ידם את המלאכים וישלחוהדלת. ל'טבור וינשו בשלום, האורחים את שיניחו אליהםלדבר הפתחה שהוא לומ אל שטעו ולא להמיתם. ויבקשוהעיר אנשי עליהם נסבו י'טכבו טרם אבל בביתו. קבלםולום אברהם, בזכות ביתו ובני לום את להציל מלאכיםה'
 ט-י'ן. א' )ייטעיה עמרה עם סדוםקציני וטנהיגיו ישראל לעם וקרא דמינו, לעמרה היינוכסדום

 הזה: בדרך דינים פוסקין והיו וטצלי, זייפי-טקרוראי שקראי : דיינ'ם ארבעה בה היו 'טנחרבה קודםסדום כי מיטלית הנדה וייט ז'(. פמ"א ב.'ר ק"ם.)סנהדרין סדומי אותו קור'ן רע וכשארם כסדום, רע לךואין כסדום יפה בכרכים לך אין ה'(. פמ"ב )ב"ר רשעבן ברשע= רע, ברע=בן סדום מלך !מדרשיס[]בתלמ!ד
 ליה אטרי לה, ומפלא דחבריה לאיתתא ליהרטחי
 אזמנך טאן א"ל:ולהו. לסיפא ויתיב אליעזר אתא למסעד בעי כי נהמא,ה יהבו ולא להתם אליעזר איקלע הלולא האי הוי:דו(. )יפשיטו נולימא לשלח הלולא לבי גברא דמזמיןאן כל בינייהו: אתנין הכי דידיה; שקיל וחד חד כלתי מית הוו כי ליה. ממטי הוו לא וריפתא עליה,,מיה וכתכ דינרא וחד חד כל ליה יהבו עניא להותרמי הת כי אפוריא; ננינא לא אמא דמיתת יוטאן נדרי נדרא להן אטר אפוריא, נני קום ליה אמרוהתם איקלע אברהם עבד אליעזר אבריו(. שנתפרקו )עדיה מתחין )קסן( נוץ כי ליה, נייזי מאריך כי אורחין,לה מגני דהוו )טטה( פורייתא להו הויא קיימי;!דקיימי דידי וזוזי להאי, ניהליה הב מינך לי דנפקונרא א"ל האי! מאי אמר לדיינא. איהו פדיוהי נללאשקל אנרא! ל'ה הב א"ל דיינא לקמיה אתאפצעוהו(, פדיוהי התם איתדמי אברהם עבד אליעזר וכו'.וזי תמני יהיב במיא ד;בר זוזי ארבעה יהיב במברא-עבר דמא; לך דשקל אנרא ליה הב ליה אמרי לחבריה,!יה )פצע( דפדע שתתעבר(. ,עד דקדחא עד ניהליהקבא

 6 אומרים היו להם ערבים שהם דברים קהם אומרטקח שהיה בשעה כולן, של הדיינים )ראש( אדכי היה: וקלא-פנדר רב-כבל רב-מסטידין ורב-שקר-טקר בסדום היו דיינים ק"ם:(. )סנהדרין לסעודתאהו ואכלה כולהו דנפקי עד לכולהו עבד וכן לברא,הם נליטיה שקל כן(, אמד עצמו )על גברא דהאי"ניה ליה וטשלחיה אזמינתיה דאנא בי שטעי דלמאמר זמנתן! את א"ל להכאי
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 דברים להם אוטר שהיה ובשעה לעיל, האלה=סליקני2
 וישפום לגור בא האחד לו אוטרים היו להם ערביםשאין
 דיפתא מפקא קא דהות רביתא ההיא ב(. י' פ"נ ,ב',רשפום
 דובשא שפיוה טלתא אינלאי )כדן. בחצבאלעניא

 ואכלוה, )דבודים( זיבורי אתא י2ורא, איגר עלואוקמוה
 אטר ואר"י רבה, כי ועטרה סדום זעקת דכתיבוהיינו
 טסופר ובסדרש :(. ק"ם ,סנהדרין דיבה עסקי עלרב

 שירדו בסדום נעדות בשתי מעשה אחר: באופןהדבר
 פניך לסה לחברתה אחת אטרה סים, ולמלאותלשתות

רעימ~
 נטויה והיתה מזונותיה כלו '2כבר לה אסרה

 מה זו נטלה והחליפו, קמח הכד את מלאהלמות.
 פמ"מ )ב"ר ושרפוה נטלוה בה שהרנישו כיון זו,'2ביד
 ללכנה, וטהם לחמה עוכדים היו טהם סדוטייםי"ג(.
 בשעה בניסן ש2ד ב'2'2ה הקב"ה מהם נקםלפיכר
 שנות י"בן. פ.'נ )ב"ר ברקיע עוסדים ולבנהשהחסה
 שנה י"ב דכתיב כ"1, ושלוותה '2נה נ"ב סדוםסלכות
 שנה כ"ה הרי ונו' טרדו שנה וי"נ כדרלעטר אתעבדו
 והתחילו כדרלעמר, נהרנ כ"ו ובי2נת וטרידה שעכודשל

 בם"ה שנה. כ"ו השלוה שנות ונסשכו בקלוהלחיות
 בעת שהיה סדום, טלבות שנוסדה סעת שנהנ"ב

 בשנת מת והוא פלנ שנות בסוף הארצותשנתפלנו
 צ"מ בן אברהם היה סדום ומ2הרבה לאברהם,ט"ח

 סדר בשם )רש"י בן תלד ששרה לו נתבשרכא,2ד
 עליהם טרעי,2 הקב"ה היה שנה כ"ה ומהן שס(.עולם,
 עשו ולא תשובה שיעי2ו כדי זועות עליהם ומביאהרים
 רחטים טלאכי לסדום שבאו הטלאכים י"ג(. פט-מ .ר)ב
 ערכ. עד זכות עליהם יטצא שטא טטתינים והיוהיו,

 את להציל ורפאל סדום את להפוך נשתלחנבריאל
 ונחתם שסיטה ושקע סדום של ערבה בא בערבלומ,
 היו הללו הכרכים חכהשת י"ב(. פ,נ ,ב',ר דינהגזר

 והפכו. ידו את מלאף שלח אחד, צור עליושבות
 יטל מאוירו מטר אדם יקלומ אם עכשיו עדואריב"ל
 אנ'2י ד.(. כ"א ,ב"ר טצטחת אינה בערוגה ויתןסדום
 אנשי :ן. ק"ז ~סנהדרין הבא לעולם חלק להם איןסדום
 סן הקב"ה אבדן זה את זה שונאים שהיו סתוךסדום
 סלתא הא מנא ז'(. פי'ב )אדר"נ העוה"כ ומןהעוה"ז
 ואני2י סדום עד ויאהל ידקב: רשעים שם רבנןדאמוד
 נקרא סדום טדת ל"ח:(. ,יוסא וחטאים דעיםסדום
 )ערובין לחבריה טהני לא ואעפ"כ ביה חסר דלאמידי

 י'(, פ"ה )אבות שלך ושלך שלי '2לי הטדה והיאט"מ.(,
 של יסא (. ק"נ )כתוכות סדום טדת על כופיןואטדו
 טסטא סדוטית טלח ואטרו הטלח, ים הואסדום
 )חולין בעין ואח"כ במלח אצבעו כשנונע העיניםאת

 טלח הר לסלע היום עד נשאר סדום השםק"ה:(.
 שעות שתי סהלך אדכו טערבה. הסלח יםבדרום
 העדביים. בפי אוסדום נבל השטווטחצה

יש-נב

 תפלה ע, :סדור

 ליל בסעודת הענינים הערכת : פסח לילסרר
 בליל אחד, סדר עה2ין )ובא"י פסח של ושניראשון
 קודם עוד נהונ היה פסח ליל סדר בלבד(.הראשון
 לא למנחה סמוך פסחים ערבי בכד2נה ואטרוהחרבן.
 מצוה של מצה שיאכל ,כדי שתחשך עד אדםיאכל

 '2יסב עד יאכל לא שבישראל עני ואפילולחיאבו;(,
 כום לו מזנו וכו'. יין של כוסות סארבע לו יפחתוולא

 1'2ני וחזרת טצה לפניו הביאו קידה2. וסבדךראשון
 פסח. של נופו לפניו טביאין היו ובמקדשתבשילין,

 נשהנה" "טה אביו שואל הבן וכאן שני כום לוטזגו
 טארסי ודורש בשבח, וססיים בננות סתחילוט..
 היה ר'נ כולה. הפרשה כל שיגטור עד אביאובד
 לא בפסח אלו דברים שלשה אסר שלא כלאוסר
 על פסח וטרור, סצה פסח הן: ואלו חובתו. ידייצא
 על סצה בטצרים, אבותינו בתי על הסקום שפסח'2ום
 ,טמררו שום על טרור סמצדים, אבותינו שננאלושום

 אנחנו לפיכך וכו'. בסצרים אבותינו חיי אתהמצריים
 בנאולה וחותם מים למעינו חלמיש עד וכו'חייבים
 גומר רכיעי מזונו, על טבדך שלישי כום לו מזגווכו'.
 טפמירין אין השיר, ברכת עליו ואומרים ההלל אתעליו
 מנהנהקדום פ"י(. פסחים )כה2נה אפיקוטן הפסחאחר
 עוקרין אין ואמרו הסעודה, אחר ההנדה לסדרהיה
 :(. קט"1 ,פסחים הגדה שאמר טי לפני אלא השלחןאת

 קודם טחצית ההנדה את לחלק הסנהנ אח"כונשתנה
 פסח ליל לסדד וסימן הסעודה. אחר וסחציתהסעודה
 מוציא, דחצה, טגיד, יחץ, כרפם, ורחץ, קר,2,הוא:
 נרצה. הלל, ברך, צפון, עורך, שלחן כורך, טרור,מצה,
 הביא ואם קיר,2, אא"כ השלחן את סביאין איןותניא
 בארבע חייבים הכל ק':(. )שם ומקה2 מפהפורס
 לתינוקות ומחלקין וכו' נ,2ים ואחד אנשים אחדכוסות
 וכו'. וישאלו ישנו שלא כדי פסח בערב ואנוזיןקליות

 בשביל פסחים בלילי מצות חומפין אוסר אליעזדר'
 הסדר כל ק,מ.(. )שם יישנו שלא כדיתינוקית
 פסח : טאכלים ד' כוסות, ד' : אדבעה מנין עלסיוסד
 בנים. ד' וכנגדן שאלות, ד' וחרוסת, סרורמצה

 טוצעת ממה על לי'2ב קדטוןהיה מנהג]הסיבה[
 וכסתות כרים על נ'2ען בעודו ולאכול הסעודחבשעת
 טלא ואף וחירות. אדנות דדך והוא השטאלי, צדעל
 טתרנמים ישיבה. רק בסעודה הסיבה לשון במסראנזכר
 ,בראי2ית מצידי ואכלה שבה נא קום כסו הסיבה,בלשון
 על הטלך וישב ואכול; אסתחר כע; קום ת,אכ"ד(
 בלי2ון ת"י כ'( )ש"א ונו' הקיר טושב אל ונו'טושבו
 לאכול ההם ביטים היה טנהנ כי הרד"ק וכתבאסהר.
 בראש הקיר. טר2ב אל פירש ורש"י בממות.בססבה
 שאין לפי טטקוטו עטד יהונתן ויקם הקיר, אצלהטטה
 לאכול היה שדרכן אביו אצל סיסב להיות הבןדדף

 ובק יהונתן בין טיסב דוד והיה הסטות עלטסובין
 אביו אצל בן שאמדו טה רש"י דברי ולפי וכו'.שאול
 בפני- אלא אביו בצד לאו ק"ה.( ,פסחים הסיבהבעי
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 1י1,,מ 1 אמר: הנביא רבו. אצל מיסב שאינו תלטירלענין בשבת ללבהט רנילים שהיו ( קי"מ )שבת נקיה בכסות ן שאמרו וכמו מעלה של כבור מפני במקדשהסיבה לקדש קרום טנהג הוא זה נם כי ונראה קאל"שער(, , שאין לאסחרא, תרנם ולא ה', קרם לחמאלמיכל צבי ר' ,הרב מזבח כמו הוא והשלחן פסח, לקרבן ן ביה יתיב הוא ת"י ה', לפני לחם לאכול בו "טבהוא זכר הוא והסרר ביוה"כ, בעבודה לב1 בבנדי כהשכהש ן נשיא הנשיא את נ'( ,ט"ר ביחזקאל אבל קאמר.אביו

 עור ולא הסיבה, שמה לא ימין המיבת הסיבה,שמה בקו הטרור טן לטמה יניח החזרת שלו, הימין בק: ן לא פרקרן הסיבה 'טצריך וטסקינן פלונתא ישוכן יניח וחרוסת והביצה. הזרוע בין באמצע מרור י2לו, ן הסיבה, צריך אין מרור הסיבה, צריך מצהאיתמר בשמאל וביצה שלו, ביטין זרוע הזה: כסרר טצות 1 הבית. בעל הוא אם זה, לענין הם מלכים בניישראל השליט אצל למעלה דברים החמשה אלו ומניח מכושלים ן כל כי פסח, בליל בהסיבה מחויב היה שבישראלעני וביצה זרוע תביטיל מיני ושני וחרוסת וכרפם מרור 1 ואפילו האכילה. הסיבת והנהינו משעבור חירותשל ו'קח ישראל. והתחתונה לוי האמצעית כהן נקראת ן אותות להראות רצו פסח ליל בסעודת אך טסובין,אבלו העליונה שטורות, מצות נ' הקערה על הבית. בעל ן לא הפחותים והאנשים העניים א,(. )אסתר ונו'השש טקום שהוא השלחן בראש טונחת היתה נרולה קערה ן בהמ רצפת על וכסף זהב ממות אחיטורוש:בסעודת על'ו. פרוסה ומפה הנרות פני ננד ופניו לצפו1 אחוריו ן מסופר הפרסיים ומנהנ ו,(. ,עמום ונו' מצאוכרים יום, מבעור ערוך היה השלח1 השלחן[]סדר ן ואוכלים ערשותם על וסרוחים שן ממות עלהשכבים
 אשה סכנה. לירי ויבא לוושמ קנה יקרים שמאאלא
 צריכה היא חשובה אשה ואם הסיבה, בעיאלא

 רבו אצל תלטיר הסיבה, בעי אביו אצל בןהסיבה,
 בבית אומנות )הלומר דננרא הטליח הסיבה, צריךאין
 הזמן שבכהטך ואע"פ ק"ח.(. )פסחים הסיבה צריךרבו(
 בסעודת קבועה נשארה אחרות בסעודות הסיבהבמלה
 שבכל וכו' ניטתנה מה בשאלות ותקנוה פסח, לילסרר

 הזה הלילה מסובין ובין יושבין בי; אוכלי1 אנוהלילות
 נזכרה לא שבמשנה הנר"א העיר וכבר מסובין.כולנו
 עמרם רב ובסרר תטיד, דרכם היה שכך זו,שאלה
 מסקנת עפ"י וכו, ישותין אוכלין אנו הנוסחאנאון

 שנתבמל לאחר אבל הם'בה. צריך יין שנםהנמרא
 הפוסק'ם התחילו סעודה בשעת ממות על לישבהטנהנ
 ליל בסרר הסיבה אנו צריכין אם בדבר וליתןלישא
 והם כתב, ע"ה:( דף )אה"ע בספרו הראב"ןפסח.
 שסאל, במסיבת ולהסב הטמות על לישב נוהגיןהיו
 הסכתינו כדרך אנו יהואין בכך רנילי1 שאי1 אנואבל
 צריכ.1 אנו שאין כתב הראבי"ה ושמאל, ימין לנמותואין

 ואדרכה מסובין, אינ1 הרי בני שהרי הזה בזמןהסיבה
 אמר כתב, במהרי"ל חירות. דרך הוא כררכןישיבה
 אביו לו שהניח האלפסי בנליון כתוב שמצאמהר"ש
 דדוקא ז"ל יודא הר"ר רבו טפי שיטמע ז"ל זעקילמו"ה

 אז השנה ימות בשאר בהסיבה רנילין שהיובימיהם
 השנה יטות שבשאר לרירן אבל בפסח בהטחוייבין

 דטה פסח, בלילי לעשותה לנו אי1 בהסיבה נהנינ1לא
 אבי כתב וכן לחולה, דומה אדרבה בזה, שייךחירות
 קבעו תע"ב( סי' )אר,ח ביט"ע אמנם עכ"ל.העזרי

 הספסל על מיסב והעני לחובה: בימינו אףההסיבה
 י"ב בתוך האבל את שפמרו ויש חבירו, ירך עלאו

 הסיבה. צריכות חשיבות הנשים וכל מהסיבה.חדש
 המיסב הבית שבעל ונהנו בזה"4 פומק הרמ"אאך
 יהנור, בד ובאבנמ ראשו על לבן וטצנפת קימללובש
 שהיה גדול בכהן נחשב הסדר בראש הביתשבעל

 כלי החזרת. עם כריכה אח"כ לעשות כריהאטצעי
 אחד כל כי טהמסובין. אחר כל אצל וכוםהאכילה
 פסח. בליל כוסות ארבע לשתותטחויב

 ע5 כלם כשיוי2בין ר,ם: ק ה:די[ על]הס;ודה
 הכוס ושותה טעומר היום קירהט בעה"ב טברךהשלחן
 ולא הראשון מבול לצורך יריו נומל ורחץ:הראשון.
 פרי )איזה מהכרפם יקח כרפם: הנמילה. עליברך

 ויברך טלח בטי או בחוטץ וימבול טכזית פחותהאדמה(
 תינוק שיכ.ר כרי הוא הזה הראישון והמבולבפה"א,
 קורם ירק לאכול ארם בני רנילים שאין לפיוישאל,
 ויבצענה והלוי( האמצעית המצה יקח יחץ:סעודה.
 יטמין או לכסת כר בין ישים הנדול החלקלשתים'
 בין ישים הקטן והחלק לאפיקומן, אחרבטקום
 הא ויאמר הקערה ינביה : ר י ג ט וישראל. כהןהמצות
 וכאן שני כום ומוזנין הקערה מסלקין וכו'. עניאלחמא
 וטנלין הסערה מחזירין וכו'. נשתנה מה שואלהבן

 היינו עבדים ומתחילין ההנרה שאומרין בשעההמצות
 מגביהין מירם, מצילנו ער שעמרה לוהיא כשמניעוכו'.
 מבאר הוא הזה בטאטר כי רם בקול ואומריםהכום
 צריך אוכלים אבותינו שהיו פסח כיטאומרין הנם.עיקר

 המצות, על זו" "מצה הזרוע, 'טל בתבי2יללהסתכל
 איטר והברכה "לפיכך" כשאומר המרור. על זה""סרור
 בורא ומברך רם בקול ואומר בידו הכום אוחזנאלנו
 ומברך לסעורה הירים נומל רחצה: וישותה, הנפןפרי

 כסדר הטצות יקח טוציא: ידים. נמילת עלברכת
 יטלשתם ויאחז ה'2לימות שתי בין הפרוסהשהניחם
 טצה: הארץ. טן לחם המוציא ברכת ויברךבידו
 והפרוסה בהעליונה ויאחז התחתונה הטצה את מידויניח
 וכזית סהעליונה כזית ויאכל מצה אכילת עלויברך

 בחרוסת וימבול מרור כזית יקת טרור:מהפרוסה.
 וזהו מרור. אכילת על ויברך מעליו החרוסתוינער
 ממבל בטשנה אטרו וע"ז בחרוסת, חזרת הוניהמבול
 הפת, לפרפרת י2מגיע ער הכרפם( נם )והואבחזרת

 קוימ הפת, לפרפרת שטניע עך ורשב"ם ריט"י ופרשושהיה
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 שההש המצה אחר אוכל 'טהוא חזרת לאותהשיניע
 חבריא בירהש' ואסרו מרור. אכילת על עליהסברך
 בסה )כמו פעמים ב' בחזרת למבל צריך יוחנן ר'בשם

 בסיפא כדתני בחזרת הם המיבולין ושנינשתנה(,
 להכירא וראשונה וכו' וחזרת מצה לפניו הביאודטתניתין
 א"צ אמר יוחנן ר' בשם זעירא רבי בה. לצאתוחשניה
 בעינן מיבולין ב' דוראי כלוטר פעסים, ב' בחזרתלמבל
 אמר רשב"ל ירקות. בשאר בראיטונה למבול יכולאבל
 שניה, פעם למבל צריך הראשונה בטעם נובל לאאם
 כי נשתנה סה לשון על ופלינ טיבולין, ב בעינןדלא
 כזית יקח כורך: פעמים, יטתי ממבילין הזההלילה
 בלא ואוכלן יחד וכורכן חזרת וכזית ה':ל.שיתמהמצה
 עורך: 'שלחן וכו'. כהלל למקד-ט זכר והואברכה,
 סבהטלות. ביצים תחלה לאכול ונוהנין סעודתו,יאכל
 לרביעי יטלייטי כום בין אף לשתות, יכול הסעודהבתוך
 הסעודה לאחר : ן 1 פ צ אחר. כום יישתח לא אחריווכן
 לבני ויתן כזית, סטנו ויאכל יטטמן האפיקוטן אתיקח
 שלישי כום סוזנין : ך ר ב כזית. סטנו לאכולביתו

 רביעי כום ימזונ הלל: המזון. ברכת עליווטברך
 כי לזכר הדלת לפתוח ונוהנין ההלל, את עליוונוסרין
 יכנום הנביא אליהו כי סאסינים ויש שמורים. לילהוא
 לאליהו, טלא כום השלחן על מניהין ולכן להביתאז

 הכום שתית אחר ההלל. קודם חמתך שפוךואומרים
 עשה אם נרצה: אחרונה. ברכה טברכיןהרביעי
 סדור חסל : ומסייסים ה', לפני רצוי יהיה הזהכסדר
 הרוחות אלהי לפיום הסילוק והוא וכו' כהלכתופסח
 הבאה לשנה ואוסרים עלם. טוב יוסף מר' הנדוללשבת

 ןן ס 1 ק י פ א ע"ע ושירים. עודזמירות וסוסיפיםבירהטלם,
 נדיא. חד פםח; של הנדה כ1ס1ת;ארבע

 סדר על עין שלומ,מאיר איש מאירביבליונרפיא:
 1901. ווין פסח, לילי טלוהגדה

א.
 הדורות ספר רבה(: עולם )סדר : עולמסרר
 הספר והוא ישראל, בני בתולדות עולם יסותודברי

 שנסצא התנ"ך אחר עברית בלטון שנכתבהראשת
 סנילה פ"ח. )יטבת בתלסוד פעמים כסה ומובאבידינו,
 מ"ו:(, נדה ח': ע"ז ה', נזיר פ"ב: יבסותי"א:

 סר. אסר רבנן, תני תניא, בל"ת סתם טובאולפעמים
 רבה" עולם "סדר בשם נודע ואילך הי"בסהסאה
 זומא" עולם "סדר מם' להבדילו כדי ב'.(. דף)הסנהינ
 כאשר עולם הסדר הספרות. בעולם מבעו אזשנודע
 בבות לשלש ונחלק פרקים של':ים בו יש לפנינוהוא
 היסים דברי פרקים. עשרה בבא ובכל שעריםאו

 בקורות ונומרים הראשון מאדם סתחילים בוהרשומים
 איזה סוסיף האחרון הפרק ובסיף סקדוןאלכסנרר
 כנראה קיסר. אדייינום ביסי כוכבא בר ססרידתדברים
 החל השני והחלק חלקים לשני נחלק ס"ע הספרהיה
 נשאר אחדים קמעים ורק סקדת. אלכסנדר מיתאחר
 הרבה חסרים הדאיטון בחלק נם לידינו. 'טהגיעססנו

 לגו הסראים וסדרטים בתלסור טסנו שנזכרודברים
 באשסת חסר ההש בידינו שנמצא הם"ע כילדעת

 מעצסם. דברים אטה בו הוסיפו ונםהסעתיקים,
 יוסי ר' היה בתלסוד הססורה לפי הס"?[]מהגר

 אליו יחסו יוחנן ר' עולם, הסדר סחבר חלפתאבן
 בו כתוב כי אף יוסי" ר' עולם סדר תנא "מאןבאסרו
 אשר בם"ע דתניא סה כסו לדבריו, הסותריםדברים
 ושניה ראשונה ירהטה ל'(, )דברים וירשתה אבותיךיריטו
 קדושתה במלה ולא )ירו,טה להן אין ושלישית להןיש

 סבר ולא לה תני יוסי "ר' אסרו ועיז תרוסהן,לענין
 יוסי "א"ר נאסר סם"ע א' בפרק ס"1:(. )נדהלה"
 ברוה"ק" פלנ בנו שם שקרא עבר היה נדולנביא
 יוסי ר' "אסר הסלך אחזיהו על טם.ע י"ז ובפרקוכו..
 מפני וכו'. שנים" בשתי מאביו נדול שיהא לבן אפשרוכי
 היה כאלו עצסו הסחבר יטם נם לכתוב רניליםשהיו
 רבינא ויטסות בסשניות רכי שם שנזכר וכמו הההן,סן
 א"ר המלות ליתא אחר בכ"י אך בתלטוד. אשיורב
 סאסרים עוד ויש 73(. בההצאתו ראמנר הערות )עי'יוסי
 כסו יוסי, ר' בשם אחר במקום שנאמרו בם"עסתם
 מתושלח כולו העולם כל את קפלו שבעה המאטרעל
 ס"ל לא תנא והאי הרשב"ם: אמר :ן סכ"א )ב"ביכו'
 כל את קפלו שנים לוסר ליה דהוי ממטרון זהחנוך

 ואיננו דהאי ום"ל הוא עולם דסדר תנא דהאיהעולם,
 וכדקתני יסיו בחצי שסת היינו אלהים אותו לקחכי

 נ"ז אחריו וחיה שם ואת אדם את קבר חנוךהתם
 וסה )שם(. הטבול עד שנותיו הוציא סתהשלחשנה,
 עסו שנדבד בשעה היה אבינו אברהם בם"ע:יטכתוב
 זה ונו' מקץ ויהי שנאסר יטנה 'טבעים בן הבתריםבין

 בריה"נ דר"א סדות ובל"כ )פי"ד(, רבה במדברנשנה
 : שם שכתב וסה יוסי, ר' בשם וסאוחר סוקדםסדה
 כ"ז סחרן אבינו אברהם שיצא ועד הפלנה סןנמצא
 זה וכו', כדרלעמר את עבדו שנה י"ב הן הןשנים,
 שהיו שסובר רשב"נ על שחולק )פי"ב( בב"ר יוסיכר'
 כשנעקד יצחק אבינו שם: מ"ש וכן יטנה. י"נביחד
 רבקה נולדה בפרק בו וכו' שנה ל"ז בן היה המזבחעל

 יוסי. ר' בשם )פל"ד( דר"א בפרקי סובא כ"זוכו',
 שר' דברים נם סובא.ם בם"ע כי לעיל אסרנווכבר
 לישראל שנתנו נאסר מם"ע ה' בפרק עליהם. חולקיוסי

 זה וכו'. נח לבני יטנצמוו מהן ז' מצות עשרבסרה
 האסור כל על שנם וסובר ת"ק על שחולק יוסי כר'דלא

 וסתסא :ן נ"ו )סנהדרין עליו סוזהר נח בן טכשףבפרשת
 נתנו לחדש בששי פ"ה: בסוף שם וס"ש כת"ק.דם"ע
 יוסי כר' דלא זה היה, השבת ויום הדברות עשרתלהם
 כל פ"ז: שם כ"ח:(. תענית פ"ו. ,שבת כרבנןאלא
 בכל המשכן את טעמיד משה היה המלואים יסישבעת
 כר' דלא זה וספרקו, קרבנות עליו וטקריב ובקרבקר
 יום בכל פעסים שתי כי אחד בסקום שאסריוסי

 יומא )ירהט' ובעדב בבקר הכוטכן את סשההעטיד
 פ"י: שם ובערב. בקר בכל בט"ע צ"5 ואולי א'(פ"א
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 בניסן. ט"ז עד אוכלין היו באדר בז' שלקטו הטןטן
 המן את ישראל אכלו שנה נ"ד כי דסובר בר"י דלאזה

 )מכילתא מותו אחרי שנה וי"ד כמטה בחיי שנהארבעים
 נתחייבו 'שעה באותה פי"א: שם פ"ה(. ד' מםבי2לח
 )תוספתא ר"ש כדעת זה ובחדוש, בערלה בחלהישדאל
 בחלה שרק וסובר ע"ז חולק יוסי ר' אבל פ"ו(,טנחות
 רי2"י(. עי' : ט' )קדהטין לאיץ בכניסתן ישראלנתחייבו

 ומוצא ונו' הכסף את שלמה הטלך ויתן פם"ו:שם
 נ' כאן מונה ונו'. אהב שלטה והמלך ונו'הסוסים

 חולק יוסי ר' אבל כהונן, שלא יטלטה שעישהדברים
 אוטר יוסי ור' : 'טלטה נתכוון 'שטים דלישם ואומרע"ז

 )ירויש' השכינה כנפי תחת ולקרבן תורה לדבריימושכן

 טתחלה יוםשהביא שר' לומר וקשה נ'(. פ"בסנהדרין
 אלא עצטו. לדברי הסותרים ע בם האלה הדבריםכל
 היה שהוא אלא בעצמו הספר חבר לא שהואודאי
 על סדרו והוא לפניו, כתוב מצא שכבר כפיעורכו
 לדעתו, המתננדים הדבר,ם להסיר לבו עיב ולאהסדר
 בס"ע ייש נם סעצמו. דברים כמה בו הוסיףאלא

 י' טשה: בברכת פ"ו שם כטו סאוחרות,הוספות

 אבותיכם אלהי ה' אלא להם אמר כן לא אומרטאיר
 סנחריב ,2ל טפלתו לאחר : פכ"נ שם ונו'. עליכםיוסף
 וכו'. עליהן וקבלו וכו' האוכלסין את ופטר יחזקיהעמר
 יוסיבר' ר' פ"ז: שם :(. ק"מ )מנחות בתלמוד ר"מ דעתזו

 דר"כ ובפסיקתא ופרקו. העטידו אומ,אףבשטינייהודה
 : ק"א זבחים ךש"י )ועי' נחמני בר שטואל ר' בשםהוא
 שלשה : פ"י שם וכן טאוחרת. הוספה והיא שנתנו(.ד"ה

 ואהרן טשה הן ואלו ל-שראל להן עמדו טוביםפרנסים
 ,תענית יהודה ב"ר יוסי ר' בשם בתלמוד נאטרומרים,
 בשם בתלמוד שנאטרו רבים דברים בו וטובאיםט'.(.

 של ישיבתה על פ"א בם"ע שכתוב מה כטואטוראים.
 פ"ב :(; י' )שבת אבין ר' בשם מובא שנה, נ"בסדום
 הדשים י"ת שם ועשה לסוכות לו ובא נהרים טארםיצא
 מה ; פע"ח( )ב"ר כהנא בר אבא ר' בשם נאמרוכו'

 יצחק ר' בשם בנטרא נשנה שרה זו יסכה שםשכתוב
 בכל לך אין פ"נ, שם :(; ס"ט סנהדרין י"ד.וטנילה
 בר חטא ר' בשם נאמר מיוסף, יטים שקצרהשבטים
 ימים שבעה עוד שהה פ"ד, שם נ"ה.( )ברכותחנינא
 פ"ז שם ; פל"ב( )ב"ב חנינא בר יוסי ר' בשםוכו'
 וכו', חטאת פרת הכהן אלעזר שרף בניסן בשניסוף,
 מנילה )ירהש. חנינא בר חמא ר' בשם לוי ר'בשם

 ההוספות עם עולם, הסדר הס"ע[ סיום]זמ:
 זטו אחר נחתם יוסי, ר' אחר בו שנתוספוהרבות
 והטסכתות השונות הברייתות ישנסדרו בעתהתלמוד
 ירהי אבן ר' ישראל. חכמי מדברי נראה וכןהקמנות.

 טיוסדים דבריו כי בהקדמתו כותב המנהיג ספרבעל
 ושוחר וכו' ירושלמי התלמוד מדרשי הם הן פזאדני
 המאירי והרב ופסיקתא. וילמדנו עולם וסדרמוב

 אהרות ברייתות זמנים לאותם תיכף אחריםחכמים
 וסדר כלה פרק וכו' סופרים טם' וכו' הכךשכןסשנת
 : כותב כ"ה, )צד ציון ':ערי בם' לטיש אב; והר"יעולם.

 מ'2נת כנק אלרות ברייהות אחרים חכמים חברווכן
 עולמ. וסדי וכו' סופרים וטם' וזוטא רבה יד"אהכה2כן
 מאוחי. בזמן נ'2לם הם"ע שחבור טשטע אלהומכל

 אצלם טקובלים שהיו הדברים באותם עולם בסדרחז"ל ,טמבזי וכפי אומר: מלכים לם' בהקדטתוהאברבנאל
 למלכי היטים דברי ספר ביניהם 'טהיה ספק איןכי

 על וכוונתו קבלתם. לקחו שסהם ישראל ולסלכייהודה
 'טל'2לת בעל ראשונים. ממקורות שבאו הם"ע דבריעיקר
 כל אומר: זאלקווא( דפום ז' דף טשה )ערךהקבלה
 בסדר רובם הנה עד שכתבתי והענינים חיטבונותאלה
 וי2קבלו שראו מה כהבו הם איטר וזוטא, רבהעולם

 הרמ"א סדרי. השיתא בים המפוזרות וטדרי2ותטאנדות
 תרל"ו( ווארשא דפום קפ"ה )צד יוחסין ספרבסוף
 עלם טוב יוסף ר' היה רש"י, ותלמידי ובימיהםכותב:
 טוב ר"י היה לדעתו כי ונראה עולם. סדר סידראשר
 'טר"י ,2כוונתו ואפ'טר סם"ע, האחרון הטסדרעלם
 עולם סדר כעין הדורות תולדות על ספר חברמ"ע
 נסדר צונץ לדעת היוחסין. ספר בעל שחברוכמו
 צד )נ"פ תקם"ו=806 ד"א בשנת האחרון בפעםהם"ע
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 לם"ע הראשון הטקור וכלליו[ ;ולם הסדר]מקורי
 ע"פ השנים מספר וסונה בעצמם הקדש כתביהוא

 '?נים. וכך כך י2חי אחד כל אצל הטפוךשהחשבון
 '2לא פלנ, בימי ההפלנה בזטן כטו הסברא ע"פונם
 אחיו יקטן הלא כי ימיו בתחלת 'טהיתה לומרנוכל
 ואם אח"כ, ונתפלנו טשפחות י"נ והוליד טמנו קטןהיה

באטצע
 יטיו~

 הא לפריש, אלא לסתום בא לא הלא
 ,פ"א(. יטיו בסוף אלא הארץ נפלנה ביטיו כי אומראינו
 אייש, טפי איש חז"ל בפי שהיתה מהקבלה למדונם
 אלא אינו הרואה שמואל של ימיו כל כמו הדרשוע"פ
 באותה ונו' הכסא על ישב הכהן ועלי שנאטרנ"ב,
 שייטב הדרש ע"פ ,פי"נ(. י2ופמ להיוה נתטנההפרק
 והשתמיט הני(. דיה רש"י ה'. נזיר ,עי' בתיבחסר
 הכתוב בא לא כטו המקרא, דברי לפר'2 כלליםבאיזה
 תפשתי לא סרובה תפיטת כנ"ל; לפךש אלאלסתום
 רבים, יטים פלשתים באיץ אברהם וינר בזהשטפרש
 והללו שנה כ"ה ישהיו חברת של על מרובים הללוהיטים
 'טהיה באברהם בתורה, וטאוחר מוקדם אין )'שם(;כ"ו
 עמו שנדבר ולאחר וכו', הבתרים בין בברית שבעיםבן
 חט'ט בן ואברם '2נאטר שנים חכמט שם ועשה לחרןירד

 ולפ"ז הטלכים. את בה שכבש השגה והיא ונו'ושבעים
 ; )שם( המלכים לטלחטת קדמה הבתרים בין בריתפרשת
 שנים לפעמים שחוישבין ס"ע לנו הודיע נדולכלל

 ועי'ז ולכאן, לכאן עולה אחת ששנה היינומקוטעות,
 ישראל. למלכי השנים בחשבק מקראות הרבהיתבארו

 ויקומו כמו מועמ, לחשבט בולע מרובה שחשבון כלל נם קצת חברו וכן : טתב י"ד( )דף אבות לפרקיבפתיחתו
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 כחשות ארבע ונו' עבדיהם סלבד ונו' האבותראשי
 היכן אלף וי.ב וכו אלף ל' אלא אינן ובפרםבכלל,
 פ"א ר"ה יר,"ט' ,עי' השבמים טשאר שעלו אלאהם?
 הימים דברי טטקורות ידיעותיו ס,ע שאב נםא'(.

 הישר ספר ה' מלחמות ספי כמו שאבדו,הקדמונים
 בידינו. ואינם בתנ"ך שנזכיו ועוד שלטה דבריספר

 ששניהם ואפשר לם.ע יוסיפוס נתכון דבריםובהרבה
 'וסיפום שכתב מה כסו אחד, קדמון סמקורשאבו

 במ"ו מטצרים ישראל בצאת פם"ו( ס"ב)קדסוניות
 בוא סיום יטנה הטלשים מאות ארבע עברו ניסןלחדש
 שאברהם )פיא( לס"ע וסתאים כנע;, לארין אבינואברהם
 הזה ומהזמן הבהרים בין בברית שבעים בן היהאבינו
 פ-ד( ס"ד )שם יוסיפום שכתב סה וכן הנלות.התחיל
 בחד,ט סצרים מארץ ישראל בני לצאת הארבעיםבשנת
 הם"ע כיטמת זה סרים, סתה לחדש באחדהראשון
 כוטה ויסת פ"ח( סוף )שם יוסיפום שכתוב וטה)פ"מ(.
 אדר בשם אותו נסרא אנחנו סהשנה, האחרקבחדש
 )פ"ין הם"ע לשימת טתאים זה החדש. התחלתבעת

 סם' )בשלח במכילתא אבל כהטה, סת באדרשבשבעה
 בשבמ. בשבעה סת שמשה וסובר אליעזר ר' חולקב'(

 שהוציאו שסהלהם פמ"ו( ס"ב )שם אוטריוסיפום
 לרעת פ"י. בס"ע כמו יום, שלשים אכלוסמצרים
 לאחאב שנבא הנביאים סבני שאחד ס"ח( )שםיוסיפוס
 כי יוסיפוס שכתב טה וכן פ"ב. בם"ע כסו סיכה,היה

 את וישלך יהויקימ הסלך נפיט להכות צוהנביכדנצר
 טתאים לו היתה לא וקבורה העיר לשערי טהלאהנבלתו
 אלי בנערותו הנקרא זה כי כותב פילון פכ"ד.להסיע
 איטר נתן זרע ולשארית דוד לזרע ראיטון יואשהיה
 הנסטן הטזמר שוררו ויטמאל מימין הטשוררים כתותעליו
 יהוידע סטעם ומסודר ע,ד גמספר הזקנים יטבעתסאת
 מאור )עי' וכו' דוד זרע את להכרית אלהים ינמורלבל
 בם'ע שכתוב סה כעין וזה ל'ב(, פרק בינה אסריעינים

 ירוממני בצור מהו ונו' יהוישבע את ותקח)פי"ח(:
 בס' יטכתוכ סה לצור. דומה שהוא הכהן יהוידעזה
 חיה ועוד סת לא כי אליהו בדבר בסופו סיראבן

 הוא ועדיין ואליהו בסוף פ"א בם"ע 'יט לס ססכיםיחיה,
 אליהו נננז לאחזיה השנית בשנה כי נאסר ובפי"זקיים,
 איזה יש נם וכו'. הכדטיח מלך שיבא עד נראהולא

 מ"ש כמו בם"ע, דונמתם שנמצאו היובלים מם'דברים
 וזה בברכה, וברכו יעקב, את אברהם ויאהב פי"משם

 מ"ו אבינו אברהם את יטסש שיעקב פ"א לם"עססכים
 בקשה פומיפרע כי פל"ט היובלים בס' ס"ששנים.
 שעשה בם"ע כטו וכו', וימאן תסיסה שנה יוסףאת
 ספרי היה להם"ע אהד סקור חדשים. י"ב פומיפרבבית

 ובעמדו ונו' נבור טלך ועסד : בפ"ל כטו העסים,תולדות
 וכו', שנה י"ב שסלך סקדון אלכסנדרוס הוא ונו'תשבר
 חשסונאים בס' הוא וכן היונים, לסופרי מתאיםתה
 ל"ד הבית בפני פרס סלכות שם מ'(. פ"א א',חלק
 וטור וכו' ס"נ ח'טמונאי בית סלכות ק"פ, יון סלכותשנה,

--  
 עם ראשונה נדפס רבה עולם סדר ס";[]רפוסי

 קושמא הראב"ד וקבלת תענית מנלת ועם זומאס"ע
 כסה ועוד ירחט"ך=1518, שנת סנמובהרע"ז-1517,

 נילברם ע"י רוסית העתקה עם רבה ס.ע אח"כ;דפוסים
 עסדין יעקב ר באור עם 1577ן פאריםנענעברארר

 מווילנא, הנר"א ובאוי הנהות עם ן 1757 המבורנ)יעב"ץ(
 יוסף, וענף יוסף עץ באורים שני עם 1801;שסלאוו

 עולם סדר 1845; ווילנא יוסף, ב"ר זונדיל חנוךע"י
 1897; ווילנא ראמנער בער ע"י גדול מבוא עםרבה

 אשכנזי תרנום עם סם"ע פרקים עשרה סארקםאלכסנדר
 סאיד פירהט ליינר, סאיד ירוחם ן 1903 ברליןוהקדסה,
 1904. וואריטא לם"עעינים

 299, ה"גליט;ראטור ייריש; די 11ינש;, אונר ווינטער 85; ג"פ צוגץ, י 7257"כ דו"ד 11"ם לס";י ראטנ;ר מכואביבליונרפיא:

א.
 והוא מסדרעולם, שני סדד זומא: עולםסרר
 כנראה "ווטא". סתאר ולכן סהראשון בכסותקמן

 חז"ל יטקראו כדרך רבה, ס"ע אחרי זומא ס"ענתחבר
 וסרר רבה אליהו סדר )ע"ע( אליהו דביתני
 המנהינ בספר לרא'טונה הזה כשם ונודע "רבה",בתואר הראשע עולם הסדר נקרא הסע"ז יטנתנלה ואחררבה. אחד זומא כי טשסע וסשם ק"ו:( )כתובות זומאאליהו
 אשר קמנה הקדסה פ"א א'( : חלקים לשלשהלחלקו נוכל ונם פרקים, לעיטרה נחלק הסע"ז הי"ב:כסאה
 הפלנה עד המבול ומן שנים, ושש וחמקים טאותושיט אלף הסבול עד "סאדם כוללים: מספרים בהיש

 ליצירה. תתסצ"ז שנת היא שנה, וארבעים סאותיטלש
 שנה, ושתים הסשים אבינו יצחק שנולד ער הפלנהומן
 שנה וחמשים מאות ושסונה ליצירה. תפ"ח ב"א'טנת היא שנה, סאות ארבע ממצרים ישראל יטיצאועד אבינו יצחק משנולד ליצירה. ס"ח אלפים ב' 'טנתהיא

 בית בנין ליצירה. ת"ח נ"א שנת היא אחרון,בית לכנין ראשון בית בין בבל נלות שנה שבעיםליצירה. של"ח נ"א שנת היא מסנה, יטנלו ועד לארץסשבאו
 יטנת היא ונחרב, שנה ועשדים סאות ד' עסדאחרון
 ושטונה אלפים ארבעת בכלל והם שנה, ושלשוחטשים אלף עכשיו עד הבית וסשנחרב ליצירה. תתכ"חנ"א
 : הראשון מאדם הפעם עוד ומתח.ל האלה הכלליםיפרמ השני בחלק ב'( ליצירה". שנה ואחת ושסוניםסאות
 שנולד ער חיה שת תתק"ל. חייו הטני ליצידהק"ל שנח היא יטנה, 1'טלשים מאה שת שנולד עד חיהאדם
 פ, ון אחריו ועסד שמעיה ושכיב בנו. סונבת אחריווסלך הורדום הסלך בן אגריפס וסלך סתחיל: י'. ופרקמ' הפרק וכולל סע"ר על הוספה הוא השלישי החלקנ'( רבה. הס"ע דברי נשלטו ובזה פ"ח, סוף עד וכו'שנה ת'טעים קינן שנולד עד חיה אנוש שנה. תתקי"בחייו ושני ליצירה רל"ה שנת היא שנהי וחטש סאחאנוש

 לסלכות השלש סאה בשנת דבדוהג וייכסים טכני, ,ועוו. נוכו , כונו,טטונ,ן ,_ו,ן _



 הכהן מצליח בןסהל ישראלאוצר1*1
 הי ונתנייר( אדוסי שהיה הוררוס )לסלכותהנרים
 שנ והיא הבית לבנין שנה ועשרים סאות ארבעשנת
 אספסיינו בא עולם, לבריאת ותתכ"ח אלפיםשלשת
 סבי הרבה ובתים ישראל את והנלה הביתוהחריב
 שנ היתה והיא ספרר, היא לאספסיא ויהורהדוד
 ובשנ הבית. לפני שמלכו לרוסיים ושטוניםמאה

 טא בשנת ביתר. חרכה הבית לחרבן חשתיםחטשים
 וכו' רוסאי על פרסאי אתו הבית לחרבן הששהששים
 ט בן אחיו בן אבא אחריו ועמר עוקבא טרוסת

 טאו( ארבע בשנת שלו. חכטים ורבינא רבאעוקבן,
 בל: עלטא קם )485( הבית להרבן שנה עשרההשש
 רו אחריו ועטד אבא השכיב נלותא(. ריש )כלאסלכא
 ב, אביו אחי הונא רב אחריו ועמר וכו' אחיוכהנא
 )סון שלו חכסים רבא חנינא וסר סרי רב כהנא,רב

 הו( וכנראה ארמית בליטון נכתכ האחרון הפרקפ"ם(.
 שנכתבז יוחסין טסגילת העתקה או טאוחרת יותרהוספה
 רביו כלון הזמן( טשך )בתוך וכנויה : וסתחילבבבל.
 חנינ4 ר' שבין המחלוקת וסביא וכו' הוה והכידוד,
 פנחנ ורבי : ומסיים נלותא, הרייט ובין טתיבתאריש
 היינ דור. ותשעה שמונים הרי הצוב ר' אתהוליד
 חצונ ר' עד וטשטעיה דורות, ששים שמעיה עדמאדם
 יהויכי עד טאדם להישוב נוכל כי או רורות. כ"מעוד

 הראשון, נלותא ריש אכי היה והוא רורותחמשים
 ואוטד רורות. פ"מ בם"ה ל"מ, נלותא הרישיודורות

 בשנח סנהדרין דאש והיה לא"י עלה זומרא טרכי
 )520 העולם לבריאת ושטונים ומאתים אלפיםארבעת
 בערך שהם דורות שטונה עור טונה ואח"כלטה"נ(,
 ד"א בם"ה לרור( שנה )יטלשים שנה וארבעיםסאתים

 בשנת נסדר אך הזה בזסן הסע"ז ונחתםתק"ך=760,
 קמעים פ"א. בסוף שנראה כטו תתפ"א=1120,ד"א

 197. צר ח"א .~ן .7 .0 נייבויער ע,י נדפסוססע"ז
 ואטוראים, תגאים וסדר סע"ז הו"ל נראסבערנטניטה
 1910. לונדון ותקוגים, הערות מבואעם

א.
 תורה ; פרשיות ע' :מדרא
 בעלויכוח קראי : הכהן מעליה בןסהל
 התיחם הוא 910. בשנת בירושלם נילד הנאונימובימי

 כלוטר אלסר" "אבו בשם וסכונה הרכבים,לצאצאי
 ברכים לדרוש לכבל טירושלם טעדתו נשלח הואהסלטד.
 נפשות לעישות אטונתו, ידיעות את ולפשם ערביתבל.טון
 הפומחים מהרבנים אלה את לפתות וגם מקרא, בנילכת
 נאת סעדיה רב על מען הוא הסעיפים. שתי עלעוד

 ירוחם, בן סלטון נם שמענו רבות מענותוהרבנים
 לתלטיד שנאתו נכרה ובפרם אהרים, וקראיםיפת
 אנרות עטו החליף אשר יעקב בן שטואל רבהרם"נ
 אתה מוב המוב אליו: וכותב חריפים, ויכוחיםעם
 רב הרוב הישיבה? ראש )הרם"נ( הפיתוטי סעדיהסן
 והלא ? עסהם נלחם נלחום אם יצ"ו, מקרא בניעם

 אליהם לצאת ססנו תובעים היו ותלסידיהםחכסיהם
 לדעת כהשפמיהם עסם ולערוך ה' בסלחסת עמםולשבת

 את להחלייש והתאמץ דברים' לו לענות העיז כיעל ב"ש יעקב ר' הרם"נ תלסיר על יטנאתו גרלה חצוררע, ואיש רשע זד אותו קורא ובכ"ז וכו'. המוב ררך זהאי
 וערכית. עברית בלשון לסהל טכתביו פרסום ע"ימעשיו
 יקרא "למע; ישמעאל בלשון שכתב על והתנצללעברית, העתיקם ירושלמי ושטואל בערבית אנרותיו כתבסהל
 חמ. אני "לכן ואוטר יהודית", לשון ירע שלא סיבו

 השוסעיס כל יכליטוך אשר לסען אחרת בל.טוןלכתבו
 ת'ה". כסנהג לא דברים ספיך תהיא אשרבעת

 ערבית בל.טון ב"ש ר"י אליו שכהב האנרת עלומתרעם
 ושסת רם, בקול וגדפת חרפה "ונשאת ק.טיםבדברים

 שמעו הפסוק קראת ולא לחרף, דברים הכסיליםבפי
 יאכלם כבנר כי ונו' בלבם תורתי עם צדק יודעילי
 כ"א הדברים אלה כתבהי לא כי וירוע ונלוי וגו'.עש

 על והעירו וטטנו טכם נאסנים אנשים שבאואחרי
 דכרי על ונם מפיך היוצאים ורב-ך הרקיםדבריך
 נקטתו "ינקום האלהים א.טר לנפישו המרני"זהאוי"ב
 וכנראה וכו'. יצ"ו" סקרא בני מעיקי טיר ויבק.טוידרויש
 אחרת באגרת כנגדו. ישהתקומם אחר רבני עודהיה
 יבק'ט "אשר ואוטר ב".2 הר"י את יחרף תוכחהשל

 צדק לב שנאטר יכלם לא לטען ישאל כטרם ללמודלו ראוי כי כסוך. יהיה לא יצ"ו מקרא בני עםלהלחם
 ר"י ותופ.ט וכו'. רעוח" יביע רשעים ופי לענותיהגה
 סהל, רעת לפי הלישון ברקרוק ידיעתו אי עלמ"ש
 בסידרי וכהב באל"ף, ולא ביו"ד יהי כתב אשרעל

 הוא כן ולא ביו"ר קידה וכתב יתירה, ביו"דוטסילה
 מזה באנרותיו. טצא כאלה שננות לששים וקרובוכו'
 הרבנים טול עצטם בעיני הקראים גדלות אתנראה

 ר' ישבין כטהלוקת חלק לקח סהל הל.טון.בדקדוק
 המועדים קביעות ע"ד הרם"נ ובין סירהשלם )ע"ע( ר י אמ

 השנה.'לוח
 דורו מבני הקראים ככל סהל בד.גימ[]הומרות,ו

 הכותים כמו עליהם, שקבלו ברינים נרולים טחטיריםקיו
 ובתוכחת מישראל. יותר רקרקו בהן שהחזיקונטצות
 כי העם את הוכיח ברבים ובדר2ותיו שכתב(נילה
 באנרתו הקראים. תורת ע"פ רבים, באסוריםמקילים
 להזהיר באתי )מיררשלמ( הטקרש מבית אניאטר:
 א,שר הטאכלות מן ה' עם פתויי ולהישיב וכו' עטי:ני

 והקלו הנוים, כמאכלות )הדבנים( הראשונים להם;תירו
 שטותר ואמרו יולרת, ושכיבת ומהרה מומאה;עיניהם
 הנסלים, טעורות הנעשים הנוים סכלי השמן אתקחת
 הנכרים, הרקחים ביר הנעיטים וסמתקים סשקיםבן

 הרגן לבדד בלי אותו הגוים ימחנו אשר הקסחלקחת
 ה' לשם באתי "לכן העכברים. וצעיפי השסצים;ן

 זרע, שכבת סאיש תצא אשר בוקר סרחיצתהזהירם
 שנאס( מה כי ואמרו הקדיו' בכתבי ולננוע ר בבק והלא עסהם?ום לרחהן זרע שכבת סמנו שתצא בסי התירו הםי
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 למד והו~ש וכו', המקד'ש" לטען הוא הערב עדוטטא
 ערב לפנות והיה הכתוב כי סדות, נ מי באחתאסור
 על ללמד כ"א יצא עצמו על ללמד לא במים,ירחץ
 מהזבחים אותם למנוע באתי "ואני יצא. כלוהכלל
 אותה ומלאכול הרה, בהטה שחיטת מהירים הםאי:י
 את התירו ':הרבנים ר"ל נבלה", נקרא והוא בנהואת

 יכישר שלא להם להזהיר בא נם אמו. ב':ח'סתה'2ייל
 יום הארבעים בתיך לא יוידת א,שה עם ל'2כבלא"ט
 מתירים" זולתינו "א.2ר לנקבה ,ססונים בתוך ולאלזכר
 לנקבה וי"ד לזכר ז' אחר בטבילה התירו הרבנימכי
 דולק בהניהמנר לדעתו הרבנים והקלו יילדת(. ע)ע

 הנר )כי מלאכה כל תשטה לא סן אסור והואביטבת
 שאיבת והקילו וכו., איט תבערו לא ומן הסיאכה(נוסרת
 למרות חורנת( )בת אב א,טת בת והתירו בי2בת.מימ
 החלב את והתירו וכו', ל'בם אח אישת וכן ה', פ'את

 כי והאליה, לביטר( ,הדבק היותרת ואת כל'ותהנקרא
 בישבת להתיר התנגד הוא אסור. הלב ל כלדעתם
 'וצאים כ' לראות בע'ניו ורע עירובין, ע"יטלטול
 חרימים וטוענים במשאות בשבת כנסיותיהם אלטבת'הם
 על להישען שלא ומזהיר וכו'. זרועותם על בנדיםוקרועי
 הייטיבות על )רומז נשים שתי ודתי מלומדה אמטיםסצות
 וכו', פוחדים אין הדין מיום אשר ופומבדיתא(סורא
 ומתגדלים טלחסה עליו יקד'2ו פיהם אל יתן לאואיטר

 ובשליטי ובחרם בנדוי עליהם וסתנבריםומתגא'ם
 רק דורשים הקראים כי ואוסר ומתנצל וכו'.הנכרים
 ארם בני לדברי ישמעו 'טלא "אחיו" את וסזהירטיב

 להם הלילה כי רעתם. מבקשים מקרא שבניהאומרים
 הרבנים כי ומוכחת ברורה ראיה זה מכל זאת.לעשות
 ע"פ דאפשר מה בכל מקילים רק מחטירימ היולא

 מעמסה ולא הסד תורת היא שבש"פ התורה וכיקבלתם,
 נלסד זאת ועוד החדשים. המהשבילים חושביםכאיטר

 תורה מבלי שבכתב לתורה אפי2ר אי כימהקראים,
 הרבנים במסורה הבופרים הקרא-ם נמ כישבע"פ.
 יסודי התורה מדות והם בכליהם להשתסשהוכרחו

 הי"נ עקרי על נוסדה טהל ':ל ותורתוהתהשבע"פ.
מדות.

 פי' תורה כהשנה א'( חבר: הכהן סהל]חגוריו[
 על פירוש ב'( כ"ד: צדיקים ארחות בס' נזכרעה"ת,
 יוטף; בן לאהרן המבחר בבעל נזכר ודניאל."שעיה

 המצות בם' הטערבי יטמואל מזכירו הדינים, טפרנ'(
 הדקדוקן על למודים לשון ה'( המצותן טפר ד'ןשלו;
 עשר כנ"ל; בןשמואל, יעקב ר' ננד תוכהות אנרותו'(

 עם בחרחים פיום ירו,טלמי; אליהו שטזכ'רןשו"ת
 יעצוני טרעפי : טתחיל הקרא. הכה; מצליח בן טהלר"ת
 להכלימך, תענני אל מבינת רוח הן נאומיך,לטתר
 יאת מלין אשיבך אני מקומך, אנשי בין התהלךלבלתי
 בתורה המאמינים הרבנים את מרשיע ובו וכו',רעיך

 את ומרשיע וב"ה, ב"ש בין המחלוקות ועלשבע"פ
 להתקרב החפצים האנשים את מפחידים שהםהרבנים

 ב"':. לר"י נ"כ הפיום נערך וכנראה הקראים,אל

 168,118, קדמ~ניות לקוטי פינסקר. :ביבליונרפיא
 הקיאים לתוגרות בקורת גאטלאבער, 43-25ינוספות
 ווינט?ר 90; ח"ב קאר;;רטום ד?: ג;ש'?ט; טירסמ,206;
 78. ח"כ ~ט;ראטור יידיש; ד' ווינשע,אונד

א.
 לבנה ע' :סהר
 ומריא, שקליא בו 'טיש בנמרא 'טלם טאמר :סדנ:א
 הוראת ההלכה. נתבררה איטר עד ותירוציםקיטיות
 )ירמיה בסרוצתם שב כלו והלכה, הילוך כטוסוניא

 לתרוצי נפשהון, ברעות מסנן כולהון תרנומו ו'(ח'
 ונקראת הלוכה. ליישר כלומר :ן ט"ו )'טבת עבידאטוניא
 כהד ד,טמעתא מוניא ואמרו ד,טמעתא" "סוניאנ"כ

 מינ'יהו, כחד שמעתא הליכת פי' ו'.( )סנהדריןכינייהו
 הוא ואזל מ'נייהו, דחד אליבא ומפרקין מק'2יןכלומר
 כוותיה, ךטמעהא טוניא דלא כא'דך דינא ופטק)הדיין(
 וייטלם עשוי 'שעשה טה לכן הדעת ביטקול טעההיינו
 עולם" "הליכות בעל וכתב ט"נ(. ע' )הערוךמביתו
 תראה כאשר אחד, מק'2ה הוא אחת בסוניאדלעו;ם
 ליישא מקום בכל משתדלים והחידושים התוספותבעלי
 שהוא מפני וזה אד'דיה. מדידיה המקשה בדבריוליתן
 ונגלית מפורסמת תלמודית פינה וזה שנים. ולאאחד
 בעלי לומר דוחקים לפעמים ואולם בה. הרהורואין

 דוחק מתוך וזה הראישון, המקשה ולא זח הואהנסרא
 רבינו ב'(. סי' חכמה תחלת הכריתות, )ם'נדול
 דברי הבין לא דהמתרץ טונ'א באיזה לומר רצהיצחק

 ומפרש עצמה קהשיא אותה לו ומקשה וחוזרהמקשן
 אלא הנמרא טוגית זו דאין בתוס' אמרו וע"זדבריו,
 ב"ק )תום' וכו. לעצמו ומשיב ששואל הוא אהדתנא
 ושור(. נניבה יאמר ד"הט"ד,

 זו את זי הטותרות סוניות יש מתחלפות[]סוגיות
 ירמיה ר' דאמר סה על בנמרא ומקשיןומתחלפות.
 ר' דאמר דמנצפ"ך המקישה וטבר אמרום, צופיםמנצפ"ר
 טוגיא סקשים י'ט ע"ז רש"י וכתב הפתוחות, הםירמיה

 הטתומות. י:הם המקשה שם ,טטובר דמנילה סוניא עלזו
 לפי הטברא להפוך הנמרא דרך 'טכן קושיא זוואין

 ירמיה דר' איתמר כי כהשני הוה בעי הוה ואיהקהשיא,
 מעליא. אחריני שינוי לו שיש אלא איתמרבפתוחות

 דבר להקשות הנמרא דרך שכן נאמר הרשב"אוב'2ם
 תחלת )שם וכו' בוריה על וסעסידה דטרח עדשאינו
 אין אמר אביי שבכללות לאו ומצ'נו מ"ו(. סי'חכמה
 מיהא חדא דאמרי איכא לוקין, אמר ורבא עליולוקין
 נ"ח:( )מנחות לקי לא נמי חדי דאמרי ואיכאלקי

 ורבא לוקה אמר דאביי איפכא איתא )מ"א.(ובפסחים
 הפוכות טוניות כ"ה מונים שם( )מנחות בתום'בש"ם. ההפוכות טוניות הרבה בה וכיוצא לוקה, אינואמר
 תרא ובתב דאסרי, איכא כסו והווש אחר, בעניןאחד ובמקום אחד בענין אחד במקום בנמרא מתרץלפעמים הרשב"א בתשובות וכתב חטהשים. עד מוטיף פיקור"י
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 בהם נאסר 5א כאחד נשנו שלא שספני פ"אן)קדהשין
 כתב הסותרות בסוניות הלכה ולענין דאסוי.איכא
 סוניין כהדי סחלפא דהכא סוניין פ"ד( )ביצההר"ן
 דאיתא עיקר דהכא 1סוניא וכו' הכלים כלדפרק

 ליתא, סוניא וההיא כסוניין, נקסינן ה5כךברוכתא
 דודאי היכא עדיפא נדוכתא סוניא אסרינןעכ"ל.
 דבאתרא, כסוניא נקסינן דאז אהדדי סוניות תריפליני
 דבחדא אלא פליני דלא לסיסר דסצינן היכאאבל
 בהדיא הדבר פירש סוניא ובאידך פירש ו5א סתםסוניא
 לא פלונתא דאפושי הספוריט, סן סתום ילסודאז

 ע"א(. ח' דף סופרים כסקרא סופרים עסור )כעלספשינן
 לא אבל סרוחקות כשהן אלא שייך לא חלוקותסוניות
 לב"ס סקובצת בשיסה בצ5א5 )ר' אהדדי דססיכיהיכי
 שיסה כי ליטיסה, סוניא בין חילוק ויש ע"אן. ס'דף
 א"5 שטצינו: כסו דעות, חלוקי בו שיש מאסרהיא
 ס"ס.( ,ב"ס איתסר שיסה אלא איתסר הלכתאלאו

 פירש ור"ח דבריהם, אסרו אחת בשיסה כולןופירש"י
 כחד הי5כתא 5ית שיסה שנאסר טונא האי כידכל

 אלא(. ד"ה תום' )שםסינייהו
 שלסות, שאינן בש"ם סוגיות יש שונות[]סוגיות

 י"נ.( ,יוסא וכו' לדוכתא קו'2יין הררא שאסרוכסו
 תירוצין אין זאת סוניא וכל סנת( על )ד"הופירש"י
 א5א ואינו רבות ת'טובות להן יש כי לעסוד יכוליןשבה
 סשיב ואינו כן, להשיב יש כן א"ת אותנו סלסדיןכי
 לתרץ ססלקו היא באחת כי להשיב שיש תשובותכל

 לפעסים ,שם(. מכונה על שהעסידה עד אחרבענין
 וכסו אחר, בסקום וסארכת אחד בסקום הסוניאסקצרת
 היט"ם פירש דלא היא קסיע סוניא "האי הר"ןשכתב
 דשבועות" אסוניא סמך א5א לאשסעינן אתאסאי

 הש"ם ללוסדי ידועות סוניות ויש ל"א.(. י"ב.)נדרים
 י"ח.(, ,ב"ק צרורות קרנא, סכ5יא וסנהינ, רוכבכסו
 סוניות נ'-1'(. )יבסות עליה ע"נ(, )יטם והזמהסיפך
 הרועים סלא בספר א"ב ע"פ נסררו תלסודיות מיניתיטהן
 ישיכות ויש וששים. סאה נבחר ובכסף מאות, שתיעד

 ידועות. סוניות רק שם לומדיםשהתלמידים
 ר. ז.י.

 סושב הוא הסקרא ב5שון סוד : פרסדם ;םור
 ,תהלים ועדה ישרים בסוד כסו נועצים, ועדתרעים
 סתר דבר או י"ס(. י"ם ,איוב סודי סתי א'(,קי"א
 ונאסר לאחרים, לנלות הוא נכון שלא 5יחידיםשנודע
 א5 אחר וסוד י"נ(. י"א )סש5י סוד סנלה רכי5הולך
 סתר שהוא ה' סוד על נאסר נם ס'(. כ"ה )שםתנל,
 פ"ט )תהלים רבה קדושים בסוד נערץ אל כמושדי,
 אל סור1 נלה י"ח(, כ"נ )ירסיה ה' בסוד עמד סיח'(,
 הוראות איזה נ"כ יש בתלסוד ז.(. נ, ,עסוםעבדיו
 שלא 5רעהו איש שבין הסתר הדבר על סור:לטלת
 דבר לאוסר סניין רבה ואסר לזולתו, לנלותיהפוץ
 אסור? לך 5ו שיאסר עד יאסר בבל שהואלחברו
 :(. ד' )יוסא לאסר מועד סאה5 אליו ה' וידברשגאסר

 5כות5. אזנים כי ח':ן )ברכות כשדה אלא יתציןאין
 מאלף לאחד סור נלה 'טלומך אנשי יהיו רביםואסרו
 אחד אדם שלמה אטר וע"ז 5אשה, ולא ס"נ:(,יבסות
 ז' ,קהלת מצאתי לא אלה בכל ואשה טצאתיסאלף
 דעבדה. כל לבנה רסנלה לחסותה סניא כלהכ"ח(.
 כל לאביה דמנלה הבעל לבת סניא נסי אבאשת
 ינלה שלא ליוסף השביע פרעה קי"ז.(. ,יבסותדעבדה
 השביע נבוכדנצר :(, ל"1 ,טוסה הקהט ב5שון יודעשאינו

 ס"ה.(. ,נררים חיה ארנכא דאכל ינלה ש5א~דקיהו
 "טניהם אותיות בע' ניתן 1סוד אותיות בע' ניתןיין

 ס"ח.(. ,עירובין סוד יצא יין נכנם שכעים(,בניססריא
 נסתרה. חכסה היא בראשית טעיטה ה'[]סוד

 ובסכוסה תדרוש אל ססך בסומלא סירא בן אסרוע"ז
 עסק לך ואין התבונן, שהורשית בסה תחקור, אלססך

 תבכה בססתרים הפסוק על י"נ.(. )חנינהכנסתרות
 אוניא בר יטסואל רב אמר י"נ( ,ירמיה נוה מפנינפיטי

 ,שם שסו וססתרים להקב'.ה 5ו יש סקום דרבכהשסיה
 1כ1 אסרו עוזיאל בן יונתן נביאים של תרנום :,.ה'

 לבני סתריי שנילה זה הוא סי : ואמרה ק51 בתיצאה
 וניטבה הרוח סשיב אמר חייא ר' נ'.(. )מנילהאדם
 לטיסר ססא כי סטרא, ואתא הנשם סוריד אסרזיקא,
 יזיא נליא סאן ברקיע אסרי עלסא, רנש הסתיםסחיה

 ונו' אתכם היטבעתי :(. פ"ח )ב"ס א5יהו אסריבעלסא,
 את הקב"ה השביע ב',, ,שה"ש תעוררו ואם תעירואם

 לאו"ה הסוד ינלו ולא הקץ את ינלו שלאישרא5
 נקם יום קי"ב.,. ,שם סודהעבור והוא קי"א.(.,כתובות
 נקם יום סאי באה. נאולי ושנתבלבי

 בלביי
 א"ר

 צ"ס.(. )סנהררין נליתי לא לאבריי נליתי ללבייוחנן
 כ"נ( )ייטעיה עתיק ולסכסה דרשו תורה[]סתרי

 סתרי נינהו וסאי יוסין, עתיק שכיסה דברים הסכסהזה
 סנ5ים וכו' בתורה העוסק כל קי"ס.(. ,פסחים וכו'תורה
 עצס; יטסקססין ת"ח ב'(. פ"1 ,אבות וכו' תורה רזי15
 ,ב בעוה סוד להם סנלה הקב"ה כעוה"ז תורה דבריע5

 ירכיך, חסוקי דכתיב מאי אליהו דבי תני י"ד.(.,חנינה
 בסתר ירך סה לך לוסר כירך, תורה דברי נסשלו5סה
 דכתיב סאי ר"א דאסר והיינו בטתר, תורה דבריאף
 אלהיך עם לכת והצנע ונו' סוב טה אדם 5ךהניד
 לעשות שררכן דברים מה ק"1, דברים והלא 1',,)סיכה

 לעיטות שררכן דברים לכת, הצנע תורה אסרהבפרהסיא
 רשב"י סשום אר"י ס"ס:(. ,סוכה אכו"כ עלבצנעא
 בפרהסיא להם נתן 5ישראל הקב"ה 5הם שנתן סצותכל
 בני ובין ביני שנאסי בצנעא להם שנתן סשבתחוץ

 תורה מתן קודם הסצות כי ור"ל ס"ז.(. ,ביצהישראל
 בעצסה והתורה יטבח, סצות זולת נח לבני נםנתנו
 שעליהם לת"ח ובפרס בלבד. לייטראל סתריםסכי5ה
 ונם :(, נ' )חנינה להודיעם ובריתו ליראיו ה' סודנאסר
 )סוסה 5יראיו ה. סוד הוא איתתא נסיב דלא עזאיבן
 ,שבת 5יראיו ה' סוד ע"ש סידרא לובישין ורבנן :(,ר'

 סוד היא דהלכתא אליבא שסעתא סלקא ואםע"ז.(.
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 מל זהטסואל עליה רמ קרי ק"1:(. )סנהדרין ליראיוה.
 לנלות שלא לת"ח ואזהרה נ"מ.(, )חולין ליך אנים לארז

 שהיה הטקווטש על ר"ע אמר ומאשר התורה,סור
 טגלה ואתה מסתו התורה ! עקימא רימ"מ א"לצלפחר,
 הארץ לעם סוד טנלין אין ואטרו צ"1:(. )'טמתאותו

 כהשום מאסורין. יקילו ש~א מיי ונם ט"מ:(.ופסחים
 אחרת עוד יצחק 'טא"ר כטו דמר, הסתר ה'כבור
 פחות פחות סולימו 1מ1' לנלותה חמסים רצו ולאהיתה
 שחרית מק"ש יוצא אדם קנ"נ:(, )שבת אטותמד'

 בה והנית שנאטר התורה למוד )מדיןוערבית
 )טנחות ע"ה מפני לאמרו אסור זה ורבר ולילה(,יומם
 סלתא רגלי קלא עליה רנפיק תלטירא ההוא :(.צ.'ם

 אפקיה שנין, ותרתין עשרין מתר מררשא מיףאתטר
 )סנהדרין רזיא גלי דין אטר מדרשא, טבי אסירב

 לנלות שלא ההסק מפי לטלה היה זה ודברל'א.(.
 טהחרר.סור

 ומאשר נלי. בר"ט היה התורה כ!תן]פרסום[
 שמשי, מיני תורה וליקבלו 'טטשי מיני ולמבלישאלו
 ט"ח(, )ישעיה דמרתי מסתר מראש לא יצחקא"ר

 לתורה פרסום ועשו א'(, )כוטלי תרונה בחהןוחכטות
 פחות פרהסיא אין מ"ז:(. ס"ק פ"1. )שבת רמלהביוטי

 תורמין בשנה פרקים בשלשה ע,,ד:(. )סנהדריןסע'טרה
 פ"א )שקלים לדבר פוטבי לעיטות מרי וכו' הלשכהאת
 מפרהסיא ויהודה בסתר שסים שם קידיט יוסףא'(.

 את מפרסמין ואטרו :(. י' )סומה מטני צדקהבאטרו
 )יוסא טפורסם בחמא יצליח לא פשעיו וטמסההחנפים,

 להודיע שצריך יקרא מטא ומטא נאמר בטצורע ו:(.פ
 רוצה ואינו לו מיתו שטייחד סי פ"1.(, 1':בתלרבים
 כשמפנה טפרסטו הסכ"ה לו, שאין ואוסר מליולהשאיל

 עב.רה עובר ארם י"א:(. )יוסא בתים בצרעת ביתואת
 )הסומה( היא נ..(, )סומה מגלוי עלי1 סמריז הקב"הבסתר
 מנלן מ'.(. )שם בגלוי פרסטה הסקומ בסתרע'טתה

 לעזרת באו לא מי דמתיב בצבורא. חטאיהרפרטינן
 על ולהמריז בשופרות לנדות סממו וע"ז ט"ז(. )ס"קה'

 עליך סתרך יהיה אוטר היה הנשיא ר"י רשעה.עושי
 דסו. ע"ע פמ"ח(. )אדר"נ 1מ1'נלוי

א,

 עבור ע, : העבורסור
 מסחר ע' :סחורה
 או סוטה לשון מזנות, שנחשדה איש איטת .סוסה
 הישר מדרך פנה הצדה, נמה טררך, סור היאשוטה
 טעל מו ומעלה אשתו תשטה מי איש זיטה.לדרמי
 עליו ועבר הבעל, בהעלטת בסתר אחר, אישמבעילת

 סקודם. בה שהתרה היינו אשתו, את וקנא קנאהרוח
 אשתו את האיש והביא לא, או נמסאה אם נודעולא
 שעורים קטח האיפה עשירית הסוטה קרבן עם הכהןאל
 זכרק טנחת או קנאות טנחת והיא ילמונה שטןסמלי
 חדוא מבלי סדהשים טים הכהן ילקח עט.טזמדת

 1וח~

 הסומח. טי והם הטקדש, או הכהשמן מקרקע עפרמו
 הזמרט, טנחת את מפיה על ונתן האשה ראש אתופרע
 המהן אותה והשמיע המזבח. על הקמץ יקמירואח"מ
 וטחה בספר המהן ימתוב הזאת האלה האלה,משמועת

 ואח"מ אכק. אטן האלה על תענה והאשה הטים, טיאל
 היא אם והיה המאררים, הסרים הטים אותה"שקה
 יבואו נממאת ואם הטים, לה ירעו לא טהאשטהנקיה
 לפרשת סומה פרשת נססמה לטה יוחנן א"רל"א( י"ב- ה' )בטדבר ירך. ולנפ5 במן לצמות המיםמה

תרומות
 וסעשרות~

 תרוטות לו ש"ש מל לך לוטר
 אשתו ע"י למהן נצרך סוף לכהן נותנן ואינווטעשרות
 ורע מילי יטהוא דכיון סומה. שנעשית ס"ג.()מרמות

 טחסור ויודעת חפצה את טאיטתו נם יסנע מסתמאעין
 ודרשו תמימה(. )תורה עליו ל':מות תומל ועי"והיא

 לסומה שיהיה סומה, לפרשת סצורע פרשתססימת
 פרשת נסממה לטה ה'(. פ"מ רבה )מסדבר סצורעבן
 לפרשתנזיר

 סומה~
 סומה הרואה שמל לך לוסר

 ריש אטי ס"נ,(. )ברמות היין טן עצטו יזירבקלקולה
 רוח בו נמנם א"מ אלא עבירה עובר ארם איןלקיש
 )סומה מתיב תשמה-תשטה מי אייט איש ,טנאמרשמות
 עפר הבא תורה אסרה טה ספנינ'.(.

 לסומה~
 זכתה

 ואפר, עפר מיה דכתיב אמינו כאברהם בן מטנהיוצא
 נממאה לא ואם י,,ז.(, )שם לעפרה תחזור זמתהלא

 שמיחא אידי א"ר מ"ח(, ה' )מסדבר היא ומהורההאיטה
 האשה נמטאה לא ואם דרבנן, מפומהון סילתאהיא

 ולא היא, מהורה נמסאה 'טלא ממיון היא,ומהורה
 ויוצא אשתו בפני דלת נועל שהיה פפום בןכיהורה
 את להעמיד הבעל צריך מי ד'(. פ"ד קדושין)ירהט'
 ונקה בחנם. אותה יחשוד ולא מיטרות מחזקתאשתו
 את בודקין הסים סעון מנקה שהאיש בזמן סעון,האיש
 מודקץ הסים אין סעון מנוקה האיש שאין בזמןאשתו,
 הטרים המים פסקו הטנאפין סשרבו לפיכך אשתו,את

 הטרים, הטים במלו המנאפין סשרבו ט"ז:(,)סומה
 שעסה בזמן עטה, בקרב לאלה הא'טה והיתהדכתימ
 מ'(. פ"מ סומה )ירוש' פריצים שעטה בזסן ולאשלם

 אשתוא את "וקנא אומר עקיבא ר' סוטה[]ריני
 התראה לשט אלא קינוי אין יצחק בר נחמן א"רחומה;
 יהושע ר' ג'.(. )סוטה לארצו ה' ויקנא אוסר הואומן

 סומה, ולמי לקינף ערים שני שצרימין כר"י וקי"ל :(,ב' )שם שנים ע"פ לה וטשקה שנים ע"פ לה טקנאאומר
 לאשתו סלוסר ליזהר האדם שצריך בנטראטבואר
 דיש טשום פלוני, עם תסתר שלא לבינה מינואפילו
 סומה. טי שאין בזה"ז עולם איסור עליו נאסרההזה הקינוי אחר נסתרה ואם עצמו, ע"פ דקינוי לט"דלחוש
 עליו, אסורה אז קינוי לשם טפורש אוסר אםודוקא
 להרריכה מדי חריזות טוסר מדרך לוטר סותראמל
 אוטד המתומ ועליו טמיתו, טמשול ולהסיר ישרהבדרך
 טר שיתן המהן צדיך קטואל י אבי,1 ונ,)ן ש ווו במל םש לדעת תטיסה(. )תודה אהלך שלום מירדעת

 %ק המים לתי
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 הטינ טראה יכול כ'.(. ,סומה הטרים טינקראו

 טינ מראה כיצד שחור(, שהוראתו ארר הוא ר'ר' 1בחל11 המאררים, שורש הוא ,ארר ארד ת"ל]צלולים[
 הכיוו מן טים לונ חצי חכטים שיעורו ארר,וטראה
 המאררנ טנין תנחוטא א"ר ב'(. פ"ב סומה)ירוש'
 ,שנ שבו אברים רט"ח וכננר שבה אברים רט"חכננר
 ועיניר טוריקות שפניה עד ליטתות סספקת אינה א'(.פ"ה

 כותנ הטנילה את לכתוב לו בא כ'.(. וסומהבולמות
 ואינו ונו' שמית כי ואת אותך איש שכב לא אםמן

 אותך ה' יתן וכותב האשה, את הכהן והשביעכותב
 אטן אטן האשה ואטרה כותב ואינו ולשבועהלאלה
 חטלכה הילני :(. י"ז. ,'סם לטהוק שיכול בדיו רקוכותב
 וטמהוא עליה, כתוב סומה שפרסת זהב של מבלאעשתה
 1 בה כתיב ומה במבלא, שכתוב טה וכותב רואהכותב
 לא אם שמית אם שכב, לא אם אותך איש שכבאם

 ונמטאה פעטים שלש נאמר ל"ז:(. )יוטאשמית
 לתרוטה ואחר לבועל ואחד לבעל אחר סומה,בפרשת
 מבלעדי ולבועל. לבעל אסורה סומה כי כ"ח.()סומה
 שקדמה ולא לבועל בעל יטכיבת ,טקדטה טיא"טך,
 ושוטרמ ארוסה כנון כ"ד:(, )סומה לבעל בועלשכיבת
 להנשא אסורין התראה אחר בקינוי אכל שותותי לאיבם

 כ,נ:(, ,שם כתובה נומלות ולא להיבם אולהארוס
 תחת כ"1.(. )שם סומה ולטי לקינוי הנרים אתולרבות
 חרש אשת ב'(. פ"א סוטה ,ירהש' לאונסין פרמאישך
 הים לטדינת בעלה ושהלך שעטום ואשת שומהואשת
 לפוסלן להן טקנאין ב"ד האסורים בבית חבושהטהיה

 יש להסתירה ונם שותות. ואין כ"ז,( ,סומהטכתובתן
 לצלות כדי שהוא מומאה, כדי עמו שת'טבשיעור
 סומה אינה הזה טשיעור ופחות ולנמעה, קלהביצה
 שאינה או מודה היא ואם בעלה. על אסורהואינה
 ויוצאת לבעלה אסורה אך אותה, כופין אין לשתותרוצה
 כתובה.בלא

 על היא הסומה השקאת הס~מה[ השקאת]סדר
 אשתי להן ואוטר ,סבעירו לב"ר בא הבעל : הזהדרך
 והרי עדי, הן ואלו עטו ונסתרה פלוני עם לה קנאתיזו

 לבדוק להשקותה רוצה ואני מהורה, שהיא אוטרתהיא
 ת"ח שני לו וטוסרין העדים' דברי שומעין וב"דהדבר.
 אותו וטשלחין שתייה, קודם עמה יתייחר שלאלשטרו

 הנדול בבי"ד אלא הסומה את טשקין שאיןלירו'סלם'
 אותן טישיבין והם בטקדש, )סנהדרין( זקנים שבעיםישל

 אותה וטפחידין בעלה בפני יסלא עליה וטאיימיןביניהן
 היין הרבה בתי לה ואוטרים תשתה, שלא נדולפחד
 הרבה עושה, ילדות הרבה עהשה, שחוק הרבהעושה,
 שנכתב הנרול לשם תנרטי אל עו'טים, רעיםשכנים
 הרבה בתי לה ואוטרין הטים. על שיטחהבקדושה
 עליהן יצרן תקף ויקרים נדולים ואנשים ונשמפוקדטוך
 וטעשה כלתו ותטר יהודה כועשה לה וטנידיןינכשלו,
 ואחותו אטנון וסעשה פשמו, על אביו בפלנשראובן
 נמטאתי הן אמרה ואם שתתודה, עד עליה להקלבדי

 עמדה לה. והולכת כתובח בלא יוצאה שותה איניאו
 של טזרחי לשער אותה טביאין מהורה שהיאברבורה
 טטקום אותה ומעלין הקדשים קדשי כננד שהואעזרה
 אולי נפשה שתקצר עד ליינעה כרי בה וטקיפיןלמקום
 שער כננר אותה טביאין ברבורה עטרה אםתתודה.
 טתבטח היתה שם אותה וטעמירין מבחטהמזרח
 לה נאין השחורין היו ואם בשחורין, טתכסהבלבנים
 כסף כל וטסירין נוי, בהן לה שאין בבנריםטתכסה
 וכל נשים של נרול קבין עליה ומתקבצין שעליהוזהב
 ררד בלא ביניהן עוטדת והיא ויראה יבוא שיחפו*ואייס

 ולא עבריה לא שם טניחין ואין בבנדיה, אלאוטמפחת
 טיטביעה ואח"כ בהן. טתיישבת שדעתה מפנישפחותיה

 אותך א"ט ,סכב לא אם מכרת: '2היא בלשוןהכהן
 של מנילה טביא ואח"כ אמן. אמן אוטרת והיאונו'
 הקדש בלשון עליה וכוחב תורה ספר כטו מהורעור
 ככתבו, השם את וכותב הכהן שהשביעה הדבריםכל

 הכיוד טן טים לתוכו ונותן חריט חרש כלי סביאואח"כ
 ולתוכן הטים נבי על ונותנו הכהטכן טקרקעולוקח*עפר

 עד יפה יפה הטנילה לתוכן ומוחק לענה, כנון טרדבר
 ואוחז אחר כהן ובא כלל, הניכר רושם ישארשלא

 שערה, ואת לבה את וטנלה וקורעה פניה טכננדבבנדיה
 טוריקות פניה מיר היא מטאה ואם לבעלה. טותרתהיא והרי לה והולכת לנוולה, כדי ראשה טחלפות1סותר
 צבה ובמנה מרין נירן מתמלאת והיא בולמותועיניה
 יטות שעה ובאותה ותטות, ירכה תפול ואח"כבתחלה
 והיתה ש'סתת סומה וכו'. שהוא טקום בכלהנואף
 בח היה ואם טזהירות, ופניה טתחזקת ז1 הרימהורה,
 לילד ררכה היה ואם זכר ותלר ותתעבר יסורחולי
 פ"א-פ"ר סומה הל' )רטב"ם וכו' במהרה תלדבקושי
 שחשד טפני חרטב"ם וכתב קע"ח(. סי' אה"ע ,ס"עמור
 נצמ11ינ1 מאד רבות האשה על הנופלות והספקותהזנות
 בעולח אשה לכל טביא ההוא הענין אשר סומה,בדיני

 לב יחלה שלא כרי היסטור בתכלית עצמה'טתשטור
 המות ואף וכו', סומה טי פחר טפני עליהבעלה
 פט"מ(. נ' נבוכים )טורה ההוא הנדול הבושת טןמוב

 נשים בסרר החטישית הטם' : מסכתסומה, .יש-נב-א
 ובנטרא בטשניות טסודרת היא כן נזיר, טם'אחר
 דסליק אוטר שהוא דנמרא כפשמיה וירושלמיכבלי
 כתב: הרמב"ם אולם ב'.(. ,סומה בסומה ופתחמנזיר
 טענין שענינה סומה נימין ואחר נזירות אחר נימין.סרר

 על והאשה האיש לכוף יש כשתזנה שהסומהקנירהשין
 טהטבואר היפך וזהו זרעים(, לם' ,הקדטתוקנירושין
 סומה(, טם' )בריש התיו"מ עליו תטה וכברבנמרא,
 אך פרקים, מ' יש ונטרא בטשניות דבריו. על'השינ

 אנדות כוללים והנוספים פרקים מ"ו ישבתוספתא
 טקנא כיצד : א' פרק דפים. ט"מ ייט בנטראפות,
 הום ההנהנה, סדר וכל שבירושלם הנדול לבי"דשותה ומעליז שבעירו לב"ד טוליכה וכיצד לאשתו,טיטקה
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 אדות : 'ב פ ויתאת. כתובתה שוברת אני טסאהאסרה
 של הסנילה וכת'בת והעפר סומה מי הקנאות.סנחת
 וטשקין המנילה וסחיקת המנחה הקרבת פ"נ:הסוטה.
 עזאי בן אומר ומכאן לה, תולה זכות יש ואםאותה.
 תולה שהזכות שהדע תורה בתו את ללמד אדםהייב
 הנשים פ"ד: תטלות. לוסדה כאילו אוסר ור"אלה,

 'טב"ד והנשים קינוי, בהן ואין סוטה סי שותותשאינן
 כשם : פ"ה לקנאות. יכול אינו הבעל אם בהןסקנאין
 כשם אותו, בודקין הסים כך אותה בודקיןשהסים
 נמטאה 'טנאמר לבועל אסורה כך לבעלשאסורה
 נ' עוד נמי נקיט דרשה הך וכךטום וכו'.ונמסאה

 סתירה עדי דיני פ"ו: ביום. בו שנדר'12 אחרותדרשות
 ואנב נאטרת, לשון באיזה סוטה פרי2ת : פ"זוטוסאה.

 דתני ואגב פ.'ח: ל'טק. בכל דאסרין הני כלתני
 תני הקדש בלשון העם אל יטמדבר סלחמהסשוח
 טלחסת בין חלוקים ומבאר אליו, היטייכות אחרותהלכות
 יאסרו ערופה בענלה : פ"ט רשות. סלחסת וביןמצוה
 דיניה כל אנב ובדרך הקדש' בלשון נ"כהזקנים
 טשרבו הסרים, המים פסקו הסנאפים כדטרבווסנהגיה.
 דברים הרבה ואנב ערופה, עגלה במלההרצחנים
 בטלו ורובם שונות, ססבות הזסן בסשך ופסקושבמלו
 שנזרו והנזרות החרבן אדות וססיים החרבן.בזטן

 בטלו טובות וסדות מעלות וכמח פולטוסים,ב':לשה
 אוסר יאיר בן פנחם רכי שונים. הכסיםסשסתו
 הסאמר זה וכו', חברים בושו הסקדש ביתסשחרב
 הרסב"ם פרשוה לא ולכך ברייתא' הוא ~הרינאבנוסחא
 ר"פ במשנה היא וירישלסי בבלי בנוסח אבלוהרע"ב,

 אוסר יאיר כ; ר"פ ר'2"י. נירסת וכן תניין, יאירבן
 זה סאסר נם בסשנה כתוב נוסחאות יש וכו'.זריזות
 בנוסח דליתא להוכיח האריך בתוי"ט אכן רפב"י,של

 דהכא, בנמרא לא ונם בירויטלסי ולא בבבלי לאהסשנה
 ובירושלסי (, : )כ' בע.'ז בברייתא שנויה אחר בלשוןאבל

 ואפיטר : כתב הטהרש"א ד,טבת(. ופ"א )פ"נשקלים
 בסתניתין נסי דחשיב הססכתא בסוף הכא ליהדסייתי
 הראשונים בחכסים יטהיו מעלות העשרה אלוהכא

 אנדות )חידושי המקדש בית וסשחרב ס'טסתושבטלו
 ח'טובות אנדות יש סוטה בסם' סוטה(. טם'סוף

 סם' הראשונות הפרשיות סדד כפי דרשותואסיפת
 התנאים לתולדות חוסר ובהן י"א-י"ב(, )דףשסות

 השכל. סוסר דבדי ונם ישראל וקורותוהאמוראים
 ה. ס.ס.

 הסוכות בחנ שעהשין עראי אהל : )קכה(סושה
 שסוככין הסכך שם על סוכה ונקרא סוכות(,)ע.ע
 בסכת בתורה כתוב הסכך. הוא הטצהה עיקר כיאותו,
 בסכות ישבו בישדאל האזרח כל יסים, שבעתתשבו
 ישדאל בני את ההשבתי בסטת כי דדתיכם ידעולמען

 כד'נ-ס"ד(. כ"נ )ויקדא טצרים סארץ אותםבהוציאי
 ר"א לדברי האלו והסוכות טצדים, ליציאת זכרוהוא
 סטלת עננין, סטלת בתדגוסים )וכן הכבוד ענניהיו

 מפני להם עשו סכהש סוכות אוסר ר"ע יקרא(,ענני
 הדאב"ע וכתב רש"י(. : י"א )סוכה חנייתן בשעתהחסה
 סוכות לעישות החלו תשרי שסיסות בתשרי החנ כןשעל
 סלאים סבתים יוצאים ולכך כתב והרשב"ם הקור,בעבור
 היה שלא לזכרון בסוכות וירטבין אסיפה בזסן סובכל
 לבבם רום לבלתי לשבת, בתים ולא בסדבר נחלהלהם
 הרסב"ם הזה. החיל את לנו עי:1 ידינו יאמרופן

 שבעת הוא והשסחה הששון בו הכונה סוכותכתב:
 )ר"ל הפרק בזה והיותו הענין שיתפרסם ספנייסים

 ר"ל השדה סן באספך סבתו התורה באר הנהבתשרי(
 זכר וכבר ההכרחיים, העסקים סן והפנאי המנוחהעת

 הסדות סספר השטיני( )צ"ל התשיעי בסאטראריסטו
 ועוד וכו', טקדם באומות ספורסם הענין היהשכן

 חום אין כי לסבלה אפשר ההיא בעת הסוכהשישיבת
 פס',נן. נ' נבוכים )מורה סצער סטר ולאנדול

 סעשרה פחות לא הסוכה נובה '2יעור הסוכה[]דיגי
 פחות לא ורחבה אמה, ש2רים על יותר ולאטפחים
 על להוסיף ויוכל טפחים, שבעה על ספחיםמשבעה
 שהרחיק או דפנות סשלש פחות סוכה כחפצו.רחבה
 לעשות וצריך פסולה. טפחים שלשה הדופן סן הננאת
 להיות צריכין והדפנות הפתח. צורת הרביעיבצד
 הענלה בראש סוכתו העושה מצויה. ברוח לעמודחזקות
 צריך הסוכה שעל הסכך כשרה. הספינה ברא'טאו

 ענפי כנון הארץ, סן שנידולו ודבר תלוש דוקאלהיות
 שנובל או רע יטריחו בדבר יסכך ולא וקש,אילנות
 טוסאה. שסקבלין שבריהם או בכלים יסכך ולאבסהרה.
 אם בהן. ססככין מפחים ארבעה ברהבן שאיןנסרים
 מצילתה סרובה שחמתה באופן כראוי ססוככתאינה

 צריך כי סדאי' יותר ססוככת תהיה לא אבלפסולה,
 לעשות צריך הנדולים. הכוכבים הסכך טתוךשיראו
 בדיעבד אבל הסכך, היינו סוכות, סצות לשםהסוכה
 לשם הסוכה שיע'טה ובלבד כהלכתה נשטית אםכיטרה
 בסחיצה. רק שדי דבר, מכל כשרים הסוכה דפניצל.
 הרבה חלונות בכותליה ויש רבים פתחים לה שישסוכה
 הפתח ואם העוסד. על סרובה שפרוץ אע.,פ כ'טרההיא
 צריך הפתח צורת לה שיש אע"פ אסות ע'טר עליתר
 שפירש משר סכך העוסד. על סרובה הפררן יהיהשלא
 אחד בצד ואם פסולה, תחתיה או סלסעלה בנדעליו
 וסשכהשיהן חולים וקסנים ועבדים נשים תחתיו. ישבלא

 כבן שהוא לאסו צריך שאינו קטן הסוכה, סןפמורים
 אבל סדרבנן. סוכה בטצות לחנכו אכיו חייבשש
 ושותה אוכל שיהיה סוכה ישיבת מצות בסוכה.חייב
 שהוא כדרך ובלילה ביום היסים שבעת כל בסוכהוישן
 הדאשט יר'ט בלילי אכילה השנה, ימות בשאר בביתודד

 זה הדי גשסים ירדו רשות. ואילך סיכן חובה,בסוכה
 נוסרה סעודתו בבית התחיל ואם הבית, לתוךנכנם
 ש5 כללו הנשמים. פסקו אם גם להפסיק צריךואינו
 שיכנס פעם בכל פטוד. בישיבתו הטצטער כלדבר

 ל"שב אקב"ו טבדר שיאכל קודם החנ יסי בשבעתבסוכה
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 בסוכה יהשבי; שני יהם עהשין שאנו בחחלבסוכה.
 שמונת כל אסורין והנוי והסכך סוכה עצי יסים.שמונה
 ש"ע פ"ו; פ"ד סוכה הל' )רמב"ם בהנאה החגימי

 סוכות: ע"ע תדכ"ו-תדמ"ד(. סי'או"ח
יש-גב

 סוכה מם' הש"ם סדרי ברב מסכת:סוכה,
 על שהיא יומא אחר והיא מועד. כסדר הששיתהיא

 התלמודים, ושני במשניות פרקים חכהטה בה ו"טיוה"כ,
 : בפ"א דפים. נ"ו בבלי בנמדא פדקים, ד'ובתוספתא

 וסככה ודפנותיה רחבה גיבה הסוכה בנין עלמדבר
 הממה תחת הישן פ"ב: החג. ליטם להיותהנריכה
 רצריכה חובתו, ידי יצא לא הסכך תחת ולאבסוכה
 בתוך סוכתו והעהטה עצמה, בפני לעמיד חזקהלהיות
 המעובה סוכה וכן כיטרה, הספינה בדאיט אוהענלה
 חוץ אוכל כיטרה. מתוכה נראים הכוכבים שאיןאע"פ
 יאכל סעודות וכמה ביצה, מכשיעור פחותלסוכה
 לו טותר נשטים ירדו בסוכה, חייבים הם ומיבסוכה.
 דומה הדבד לסה טשל טשלו הטקפה, משתסרחלפנות
 פניו, על קיתון לו ושפך לרבו כום למזוג 'טבאלעבד
 והאתרוג הלולב אדות פ"נ: נפש. בפחי שיצאר"ל

 ערבה מצות פ"ד: והנענועים. ההלל הדינים.ושאר
 . פ"ה המים. וניסוך במקהט המזבח על וחקפותכיצד,
 סדר בסקדט, התקיעות מספד השאבה, ביתשטחת

 חשובות, אנדות יש בתוספתא והמשמרות.הקרבנות
 בן יוחנן של בסוכתו מיסב שהיה אליעזד ב"רומעשה
 לפדום מהו לו אמד לסוכה חמה הגיע בקיסריןאלעיי
 א"ל בדדשותיו מסיחו והיה להתירו דצה לא וד"אסדין,
 ונביא, וכו' שופם העמידו שלא ושבם שבם כל לךאין
 וכו' נביאים ע"פ מלכים העמידו ובנימין יהודהשבמ
 פ"ב ,שם וסיטניחם המאורות לקוי על מ'(; פ"א1שם
 כבדה מלא לסלע דוטה שהיה במדבד הבאד עני;ו'(;

 על י"א(; פ"ג )'2ם וכו' הפך כמפי ועולהמפכפכת
 וכו' גדולה בסילקי כטין אלכסנדריא שלדיפלסטק

 לישדאל נדול כבוד ראה לא אותה ראה שלא מיוכל
 שגשתמדה בילנא בת מדים על ; ו'( פ"ד )שם ימיוכל

 מזבח של גגו על ומפחה ובאתה יוני לסדדיוםונשאת
 של נכסיהם את ההרבת אתה לוקים לוקים לואמרה
 כ"ח(. סי' ,שם צעדן ביטעת להם עטדת ולאייטראל
 בש"ם כי כתב גטדא( ,ערך הגדולים בשם חיר"אהדב
 משונה ל"ז דף פ"נ סוכה במם' מצא שראה קלףעל

 לדפנות, הני סבד יהודה וד' דאיתא שלנומנוסחא
 שכתבו התוספות דבדי ע5 דבים וכן שלמיםונתקשו
 אתי דמאי לדפנות, ליה מוקי הוי יהודה ר'שם

 להני ליתנהו הנזכר ובש"ם הש"ס' רבדי והםלאשמועינן
 כלל. בש"םמילי

 ש. ע.מ.

 משלש המועדים כק אחד יףם; )לט13רט(:סך13ר1
 שבית בזמן לידהשלם לדנל עולים שהיויישדאלדנלים
 "חג או האסיף" "חנ נ"כ ונקדא קיים, היהחמקדש

 עשד בחכהשה גאסר: בתורה סתם. "חנ" ונםלה'"
 את תחונו הארץ תבואת את באספכם השביעילחדש
 פרי הראשין ביום לכם ולקחתם ימים... שבעת ה'חג
 נחל וערבי עבות עץ וע:ף תטרים כפות הדדעץ

 ת.טבו בסוכות ימים... שבעת אלהיכם ה' לפניהשמחתם
 האסיף וחנ ל"ם-מ,,ג(. כ"ג ,ויקרא וגי' ימיםשבעת
 )שמות השדה טן כעשיך את באספך השנהבצאת
 כ"ב(, ל"ד ,שם היטנה תקופת האסיף וחג מ"ו(,כ"ג
 מנרנך באספך ימים שבעת לד תעישה הסוכותחג

 הפירות אסיפת זמן היינו י"נ(. מ"ז )דבריםוטיקבך
 איליטא האסיף חנ מאי יוחנן א"ר השדה.ותבואות

 טי ביו"ט מלאכה אסיפה בו שישחג
 יטרי~

 חנ אלא
 החסה ימות שבכל י"ח.,, )חנינה אסיפה בזנקהבא

 אל אותה אוספים ובחנ בשדות מתייבשתהתבואה
 "האסיף" מתואר ולמדו שם(. ,רט"י הנשטים מפניהבית
 בתקופת היינו י"נ.( ,סנהדרין חדישה בתקופהדבעינן
 האביב בחדיט להיות שצריך הטצות חנ וכמותשרי,
 הטצות חנ שיחול כדי השנה מעברין והיו ניסן.בתקופת

 בחג תישרי. בתקופת כלו הסכות וחנ ניסן בתקופתכלו
 בזמן ובפרם המועדים מבשאר יותר לשמוח מצוההזה

 וכאשר אלהיכם, ה' לפני ויטסחתם בו שנאטרהבית,
 באספם מוכ רוב על התענגו אדטתם על ייטראלישבו
 כרמיהם שבצרו ובעת השנה. בסוף תבואותיהםאת
 טחולות ע.טו ישראל ובנות כ"ז(, מ'  ויטופמים הלוליםעשו

 לירושלם ישדאל עלו וכנראה י,ם(. כ"א ,שםבכדמים
 שנת בסועד ולכן 'הסוכות. חנ על טרובה יותדבמספר
 את לראות ל דא יש כל בבוא הסוכות בחנהשמימה

 היה והמלך והמף והנשים האנשים העם נקהלו ה'פני
 מעל י'-י"ב( ל"א ,דברים דברים ספר לפניהםקורא
 היה וזה .(. נ ,חנינה בעזרה עושין שהיו עץ שלבימה

 היו שלה משכן בזטן י"א.(. )סומה דמועדבאתחלתא
 נדרה חנה ואיטתו ביתו ובני אלקנה לרנל שמהעולים
 שלמה בימי א'(. ,.ט"א ה' לעבודת שסואל בנהאת

 האיתנים בירח לידויטלם ישראל א"ט כל נקהלוהטלך
 ב'(, ח' ,ט"א הסוכות חג את לחונ השביעי החדשהוא
 עמו ישראל וכל יטים שבעת ההיא בעת החנ אתויעש
 ח'(, ז' ,דהי"ב מצרים נחל עד חמת מלבוא גדולקהל

 ידא ידבעם י"נ(. ח' ,שם הסוכות ובחנ השביעותיבחג המצות בהנ בשנה פעמים בישלש לה' עולותוהעלה
 יהודה, למלך וישובו בחג לידושלם ישראל בני יעלופן

 ואחד כדן אחד והעסיד זהב ענלי לששות ירבעםויועץ
 תחת השמיני בחד,ט לם"ו החנ את ודחה אל,בבית

 בדא אשד בחדיט הזהב לעגלי קרבנות והקדיבהשביעי,
 מפני יכול לא לנמרי החנ לבמל כי י"ב(. ,ט"אמלבו
 מבבל שעלו הנולה בני ישדאל. כל בו נהנושכבד
 ד'(, ג' ,עזרא ככתוב הסוכות חנ את עוו עזראבימי

 התודח דברי אל להשכיל האבות ראשי אליוונאספו
 בחדש בחג בסוכות *שדאל בני ישבו אשר כתובומצאו
 צאו לאמר ובידהשלם עדיהם בכל קול יעבידוהשביעי,
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 תטרים, ועלי הדם ועלי שמן עלי עץ ועלי זית על'והביאו
 לא כי ובחצרותיהם. ננו על איש סוכות להםייעשו
 ותה' ההוא, היום עד ישראל בני נון בן ישוע טימיעיטו

 השטיני וביום 'סים שבעת חנ ויעשו ונו' נדולהשמחה
 מיסי כי ופירושו י',ג-"'ח,י ח' ,נחטיה כטךשפמעצרת
 כזאת. נדולה בשמהה הסוכות עיטו לא אז עדיהךשע
 )הניטיא( יעלה החנ 'מי ושבעת לעת'ד: התגבאהנביא
 ונו' ליום, תמיסים אילים רטבעת פרים ,טבעת לה'עולה

 ע"ע לבד, הסלואים בימ' יהיה וזה כ"נ( ס"ה1'חזקאל
 והיה ומנונ: נונ מלחסת אחר' לבא לעה.ד ל. א זקיח
 שנה מדי ועלו ירויטלם על הבאים הנוים מכל הנותרכל

 חנ את ולחונ צבאות ה' למלך להשתהוותבשנה
 אל הארין כהטפחות מאת יעלה לא אשר והיההסוכות,
 יהיה עליהם ולא צבאות ה' לסלך להשתחוח'רויטלם
 ולא באה ולא תעלה לא מצרים סיטטחת ואםהנשם,
 וטשקה עולה הנילום כי לטטם צריכים "טאינםעליהם
 אשר הטנפה תהיה הנשם( עצירת תחת אךה'טדות,
 הסוכות חנ את לחונ יעלו לא איטר הניים את ה'ינוף

 כי נ'( )ע"ז חז"ל אמרו וע"ז ו-י"ח(. מ ד ')זכריה
 להם יאמר האוסות את הקב"ה כיטידון לבואלעתיד
 ואעפ"כ וכו' קיימתם היכן נח בני שנצטוו מצות'טבע
 אותה. ויעשו אותה, עשו שסה, וסוכה לי .יט קלהמצוה

 מבעמ ואחד אחד וכל מנרתקה חמה סוצ'אוהקב"ה
 יום'פום נם וכו'. טוסרתיטו ננתקה '2נאמיבסיכתו
 בישראל, נדול לחנ הסוכות חנ את סזכיריםופילון
 אה קיים כבר אבינו אברהם כי סובא היובל'םובסמר
 ימים שבעת )השביעי( הזה "בחהט מנוריו. באריןהחנ
 לו סוכות ויבן שבע, בבאר בנה איטר הטזבחאצל

 הארץ, על בראשונה החנ את ויעש הזה. בחגולעבדיו
 המזבח על ביוסו יום טדי הקריב האלה הימיםובשבעת
 שנים, אילים שנים, עז'ם יטעירי שבעה פרים לה'איטה
 בו לכפר לחמאת אחד עזים שעיר 'טבעה,כבשים
 ענף י'טראל[ נבני יקחו וכאטר וכו. זרעו ובעדבעדו
 כפות לולבי אברהם לקח ככה הנחל מן עבותערבה
 את הענפים עם ביום 'ום ויסב הדר. שן ופריתטרים
 לאלהיו עבודה הלל ובבקר ביום, פעמים 'טבעהסזבח
 נם ווין,. ראבין, הוצאת פם"ז(, ,שם בשטחה" כלעל

 והקריב הזה לחדיט עשר בחטהטה החנ עשה אבינויעקב
 ויטטונה וע'טרים בקר ובני פרים שטר ארבעה הטזבחעל

 ועשרים טלאים וששים כבשים ותטעה וארבעיםאילים
 ו'(. ל"ב ,שם וכו' לאשה עזים נד'יותשעה

 : לעולה הראשון ביום הקרבנות ותפלותן]ן-ב:ות
 שנה בני כבשים שנים, אילים עשר, שלש בקר בניפרים

 שלשה בשסן בלולה סלת ומנחתם תמיטים, עיטרארבעה
 עיטרונים 'טני פרים, עשר שלש האחד. לפרעשרונים
 האחד לכבש עיטרון ועשרק האילים, לשני האחדלאיל
 עולת טלבד חטאת, אחד עזים וי:עיר כבשים,ל'"ד

 הפרות: נתסעטו ויום יום ובכל ונסכהי סנחתההתסיד
 מ', בחמישי י', ברביעי י"א. בשלישי "'ב, ה'::'ביום

 נחסרו לא והכבשים האילים וסן ז'י בשביעי ח',בשהטי
 ,במדבר הראשון היום ככוטפמ היו ונסכיהם סנחתםוכן

 או"ה שבעים כננד הם שבעים החנ פריכ"מ(.
 וביסי להם, היא כליה וסימן והולכים,שנתמעסים
 :(, נ"ה ,סוכה היסורין טן עליהם מנינים היוהסקדש
 והם נ'(, ,ירסיה פזורה שה שנקראו ישראל הםוכבשים
 תשעים מהם לכלות ושסונה תשעים ומנינםקבועים
 רש"י תד.טא, ,סדרש תורה שבסשנה קללותמטסונה
 ובקרובה בשר, כמדת אין בסליחה וכן כ"ט,)בסדבר
 פסח כתפלת החנ תפלת סדר דסוכותו, ב'ליום

 ובשבועות הירותנו זטן אוטרים ,שבפסח אלאושבועות
 ,טמחהנו זמן אוסרים הסוכות ובחנ תורתנו, סתןזסן

 יטהוא עצרת ביטסיני וכתיב בחנך יטטחתשנאסר
 שטחות סיני כל לרבות שמח אך והיית החנתכלית

 וסורין הראשון ביו"מ ס"ת 'טני ומהניאין)הטנהיג(,
 וספמיר יולד, כי עז או כשב או שור אסורבפרשת

 וספמירין ה,טביעי, לחדש יום עשר ובחמשה פינחסבפ'
 כי בו שנזכר י"ד( )זכריה לה' בא יום הנהבנביא
 ביום הסוכות. חנ את לחונ לירושלם יבואוהנוים
 ויקהלו בנביא ומפמירין ראשון ביום כסו קוריןהשני
 הסוכות. חנ את לחונ שנועדו ח'( ,ט"א שלטה המלךאל

 וסתחילין פנחם בפ. קרואים ד' אחד בם"ת קוריןבחו"ט
 ת.טא כי בפ' קורין חו"ס בשבת ולהלן. היוםטאותו
 בשנה פעטים שלש נאסר שם כי אלי, אומר אתהראה
 באיזה בחול לחו"ס כסו קורין ולספטיי- זכורך. כלייאה
 ביום והיה בנביא ומפמירין השבת, יום בו שיפול'ום

 היא ססורה כי ל"ח(, )יחזקאל נונ בא ביוםההוא
 בשם ,אבודרהם הסוכות בחנ תהיה וטנונ נוני:סלחסת

 הושענא אתרונן אושפיזיןן ע"ע האינאון,.רב
 מוב; יום הקפות; הלל; הושענות;רבה;
 ערבה; סוכה; הסים; נסוך סועדים;לולב;

 שטיני תורה; ,טסחת הש1אבה;שסחתבית
 תפלותיעצרת;

אי  סשפחהםפרדיתאשרטקורה משפהת:מולא,
 ענפיה והתשיעיתי השסינית בסאה ונאבאראבטולידו
 נדולים חכסים יצאו וטמנה לאנדאלוסיא,הסתעפו
 בסקום ולוצינא, באשביליא בקורדובה, העשיריתבסאה
 נתפשמו כהטם ניאתי אבן בכךטפחת התחתנוהאחרון
 ונרננדה ואראנון לקשמיליא ואח"כ 1146 בשנתלמודילא
 ע"ש הוא סולא די הכנוי 1492. ביטנת נורשוומשם

 אחר הי"ב. במאה עליה שישבו ספרד בצפוןהאחוזה
 לאננליא וכוטם להולאנד ואח"כ לפורמונאל הלכוהנירויט

ואטריקא.
 לתדק אצל וסת 1196 בשנת באמשמרדם נלדוסחבד, סמף סולא: די אהרן ב"ד דודר'
 סדבדותיו נשא 1881 ובשנת בלונדת, סארקםבעווים התפלה בבית לסמיף נתסנה 1818 בשנת 1860.בשנת
 הראשונח הפעם היתה וזאת אננלית, בלשת הקהלהלפני
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סוטכום יש-אל

 הדרשות אננלית. בלשון דרשה הכנסת בביתשנשטע
 העתיק 1836 בשנת הטעסד, אנשי ע"י נדפסוהאלה
 אננלית ללשון ספרד סנהנ והסחזורים התפלותאת

 ט"י הרב בעזרת העתיק 1889 בשנת חלקים.בששה
 בשנת ונרפסו באננלית, כדשניות ססכתות י.'חראפאל
 "אז 1ת"את(נ 8"ן06!"31 01 הו'ל 1857 בשנת1842.
 עתיסים )ננונים "אן א18תפק8 6ת8 8"טשט1ז0ע78י"ג
 עשה הננינות אותות ופורטונאל(, ספרד יהודישל

 אחרים, ספרים עוד כתב סולא די אנילאר.עסנואל
 אשכנוית אננלית בלשון בעתונים טהיר סופרוהיה

 בעתון טאסרים כתב 1845-1886 בשנותוהולאנדית.
 "אריענם". והסאסף יודענטוסם', דעם צייםוננ"אלנעסיינע

 וילדה בלונדון, סילדולא רפאל החכם בת את נשאהוא
 להרב נשאית מבנותיו אחת בנות' ות'טע בנים ששהלו

 )ע"עג מינדים פיר"ראאברהם
 דיסולא וןד בןר' סולא, די אברהםר'
 וסת 1825 בשנת בלתדק עלד וסחבר, רבהרל:

 לשועת לטד הוא )1882ן תרס"ב סען החבנחארק
 הספררם בקהלת למטיף נתקבל 1817 ובשנת קדם,בני

 פרופיסור נתסנה 1848 בשנת סאנאדא.במאנמריאל
 סאקמל בהאולברסיטא הסזרח וספרעת עבריתלספרות
 1872 בשנה האסתה. ללסודי חקמי בתוארח"00שה
 את לפתוח הברית ארצות נשיא נראנם ע"נתכבד
 ספרים כתב הוא בתפלה. ב11אשיננט1ן הקוננריםישיבת
 סות ואחר ישראל, לספרות בנונע אננלית בליטוןהרבה
 1ת"6"00. המאסף של העורך היה ר ע ם י ל יצתקהרב
 .ג(. ,א .וצ )480-484 הכוללים בס"ע הרבה כתבגם

 ס.ב.
 עךך ע' :סומא

 ללשון התנ"ך מעתיק : )5טא80ש=ע8(סומכום
 הסאה בתחלת או השניה המאה בסוף הייוניתן

 האביונים סכת היה והירוניסום איזיביום לדעתהשיישית.
 סצא כי הארנאק הכריע וכן הראשונים,סהנוצרים

 היה אפיפאניום לדעת ההיא. הכת בני סן סוסכוםהשם
 רחוק שאיננו חושב ניינר שנתיהד. שטרוניסומכום
 בססוך(, )עי' ר"ס תלסיד יוסף בן סוסכום שהיהלהאסין
 שסו את הזכירו לא שחז"ל ספני דבריו נראין לאאבל
 מתרץ כי אף ם, ל י ק ע את שהזכירו כסו סעתיקבתור
 את העתיק שעקילם ספני הוא הטעם כי באסרוזאת

 סוסכום אך לחכסים הדרשה והניח בטלה סלההתנ"ך
 חז"ל בעיני ישרח לא וזאת בתרנוסו פירהטהכנים
 יהודי היה כי נראה עכ"פ בשתיקה. העתקתו את דנוולכן
 אחריהם, שנטה ספני הפרושים, בדת שהחזיק גראו

 הנראים והדברים סהכתובים ההנשסה להסירוהתאטץ
 יתננדו שלא באופן יפרש הטתים לתחייתכסתנגדים
 ססנה ונסצאים אבדה סוסכום העתקת הזאת.להאטונה

 אורינינם. מספרי סלוקמים וסאסרים סהגניזה קמעיםרק

 על עולה סוסכום העתקת כי יאסרו הסבקריםפילד.שות
 וברורה צחה ,2פתו כי ותיאצדהניון, עקילם שלהעתקותנתיק
 הטעתיקים כמו ביונית עבריים במויטני טי2תכהטואינונלית
 ,2היו אפ,2ר כי אוסרים זאת בכל לפניו,ההולכיםט"י
 העתקתו. י2כהב בעת הראשונות ההעתקותלפניושנת
 יהדותו על ניינר שמביא הראיות בהעתקתו[]שנוים"אז
 דהטות על הטיוסדים ההעתקה דרכי הן סוטכוםשליסים
 הרבנים לדעת נוטה סוסכום הנ'טסיות. והרחקתחז"לגשה
 ח'( פ"ד )תהלים בציון אלהים אל יראה הפסוקכירים,
 אל ונקודת ח'( פ"ד סופרים )מם' חול היא "אל"מלת.נוית
 בצירי אל שנקרו האחרים הסעהיקים דעת הפךבסנול,עתון
 )יישעיה פי על ויגע בפסוק ה'. לשם אותו שחשבוספנינם".
 העתיק וכן היו"ד, תחת בפתח ט'(, א' ירסיה ז',1'לדה
 את הניע כלומר 1[1ט1"6 הירוניסוס עדות ע,פסומכוםהרב

 להרחיק כדי לירמיה דברו את והניע לי'2עיההרצפה
 והסעתיקים הנביא, בפי ננע השרף או השם כיההנשסה(ולא
 הניטמה והיא היו"ד תחת בחירק ינע קראוהאחריםוסת
 קרבם ,טלנו הססורה כסו מעתיק הוא נםנדולה.ונות
 בתיסו ם ר ב ק תחת י"ב( ס"ם )תהלים לעולםבתימוידים
 חז"ל נם כי אף הסתים, בתחיית ככופר שנראהלעולםיסור
 פכ"נ(. )ב"ר קבריהם נעשים לסחר בתימו קרבסדהטוקניל
 )ישעיה יקסו בל רפאים יחיו בל מתים סעתיקוכן'187
 אל בפסוק יחיו. בל סתים נקוד היה כאלו י"ד(כ"1את
 סעתיק הוא 1'( כ'נ כ"ח. כ"ב )ס,טלי עולם נבולתסנ!רים
 'טהביא כסו וקטנים עוללים כלוסר "עולים" נכתבכאלוסות
 "ת 85שת(811 מזטע10טיזפק 08ת[מזז"1 הירוניסזםדבריו'00.
 ועניים, יתוסים כמו ופירושו הקטנים(, בנבול תנע)אל.ג(.

 סתאים וזה עניים. טתנות של החוק נכול להפר שלאד"ל
 שאינו סי 1'( פ'ה )פאה בסשנה חז"ל שאסרולסה
 העניים, את נתל זה הרי וכו' ללקום העניים אתסניח

 )קדושים בספרא וכן עולים, גבול תסינ אל נאסר וע"זלשק
 שהוא בישעה הנפן תחת הכלכלה את הסניח ט'(י"םמאה
 נבול תסנ אל נאמר וע"ז העניים, את נוזל ה"זבוצרונים
 ד'( י"ב )ויקרא טהרה בדמי תשב בפסוקעולים.מצא
 הוראת סבלי בספיק אינה האחרונה הה"אביולדת,היה
 אחרי האשה כי לפרש לטעות שלא כדי שלה,הכנוי'חוק
 לנקבה יום וי"ד זכר ללידת יסים שבעת להסלאתווך(,
 שלה, טהר דסי על ותשב סטוסאתה ותטהרתתקד,ששסו
 טהורה ואינה תטהר, סתוכם אשי הדסים עלכלוסרתרץ
 לנקבה, יום ום"1 לזכר יום ל"נ סוף עד וכלסכלאת
 והקראים' הצדוקים שפירשו וכטו השבעיםכהעתקת~כום
 לנסרי טהורה שהיא פירשו הספיק נקדו שלאוחז"לחז"ל
 וכן דכו, דם אונקלם שתרנם וכסו יום, וי"ד ז'אחריקודי
 טדרשת סר לא כי כנוי, בלי בהעתקתו סומכוסדעתהם,
 )דברים תלוי אלהים קללת כי בפסוק התלסוד.בעליאים
 הוא התלוי כי כפשוטו השבעים תרנסו כ"נןכ"אננדו
 להגלנסים פאול)אנרתו הבין וכן האלהים, סאתסקוללטנה
 אלהים טקלל כי אחר באופן פירשו חדל אך י"ג(.ג'.נם.
 סה טפני ואטדו הסקלו, אחרי להתלות ככה יענשהואוע"י
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 שם ונמצא השם את )שקלל( יטברך טפני תלויזה
 העתיק וכן שם(. ספרי ד', פ',1 ,סנהדרין מתחללשמים
 פשף ז10עסזע -6188 בלטון הירונימום שמביאסוטכום

 ; ם ל י ק ע ע"ע ש18ש60ע 01ם 5ט5מ0ע8טש681
 ם. י ס 1 נ רת

 יידישע 26; ח"ה בההליץ ג"גיביבליונרפיא:
 א.טקריסט- ד;ר ג?שיכטע הארנאק. 89; ה,אצייטשר.פט

 ,1016ק2 1.818עיל( -2שש21 209; ה"א ל.:ערא:.י,ליב;
 !עאהס1ק 11י111-,111ע%צ ; ,ז10?8ש884ץ;(-ש.8ץו(218

 0תו~ם ,84שואשס 680מ6ש08.מ(9נ
א.

 והיה הבית, לחרבן הרביעי בדוד תנא .כטומכום
 המובהק רבו להראב"ד(. הקבלה )ספר רבי שלחבירו
 היה תלמיד עליו: ואמרו מאד, מפולפל והיה ר"טהיה
 ודבר דבר כל על אומר שהיה שמו 1סומכוס לר,מלו
 כל ועל טומאה, מעמי הטמונה ארבעים מומאהשל
 י"נ:(י )עירובין מהרה מעסי מ"ח מהרה של ודברדבר

 מרינק ארבע, ממרנון ואמר יוני בלשון ידעסוסכום
 שם ירהשלמי פ"א. נזיר ,תוספתא שתים דינוןשלש,
 א"י בן והיה מ"ם:(, נזיר ,בבלי חכהט פנמנק ב'(פ"א
 ואע"פ ע"נ.(. ,ב"ב דונית לה קארי דא"י לישנאונקם
 הלכה של לעומקא ירד לא כנראה נדול מפולפלשהיה
 הטתי במשנה, מקומות בשלשה רק ממנו נמצאים לאכי

 )עירובין בחולין אומר סומכום : ר"מ משום אמרהלכותיו
 ר"מ משום אומר סומכום כדבריו, הלכה ואין נ'(פ"ה
 ,ב"מ כסומכום והלכה לחמור קבין שלשה לנטלסאה
 ,חולין שמונים סופנ ר"מ כמשום אומר סומכום ה'ן,פ"ו
 יהודה ר' להן אסר ר"מ של פמירתו לאחר נ'(.פ"ה

 שקנמרנין מפני לכאן ר"מ תלמידי יכנסו אללתלמידיו
 בהלכות לקפחני אלא באים הם תירה ללמוד ולאהם
 ונכנם סומכום דחק חריפים(, שהם )להראות באיםהם
 קדשי בין בחלקו המקדש ר"מ לי שנה כך להםאמר

 וכו' ר"י כעם קידש, לא קלים קדיטים בקקדשים
 כך להם שאמר איתא אוור ובמקום נ"ב:(,)קדהטין
 )נזיר וכו' מנלח הנזיר טומאות אלו על ר"מ )ישנה
 יהודה ר' נזר ר"מ דמך כד : איתא ובייושלמי :(,מ"ם
 סומכום דחק כאן ר"מ של תלמידיו ייכנסו אלואמר
 כהשום אומר סומכוס תניא שם(. )קדושין וכו' אמרואעל
 סומכום תניא י"ח.(, ,יומא וכו' אותו מאכילין איןר"מ
 ושנותיו ימי לו מאריכין באחד המאריך כלאומר

 : ממונות בריני נדול כלל לנו נתן סומכום :(. י"נ)ברכות
 ב"מ : ל"ה )ב"ק שבועה בלא חולקין בספק המוטלמטק
 סומכום את שאל נתן ר' ועוד(. קמ"א. ב"ב :ב'

 ור' פ"א,(, )שם רב יטהוא אבא רבי וכן נ"ב.(,,כתובות
 יוסי בן הוא סומכוס ל"מ:(. )ב"ק נסוסא בןיהודה

 ונרסת א'( פ"ב )ברכות יוסף בר סומכוםובירושלמי
 בן סומכום דנרם )שם( בהרא"ש אבל יוסי, בןהרי"ף
 מ"ם. הואאיסי

 80. ח"ה החל1ץ בערנו; הד1רות סדר :ביבליונרפיא

 סום מלהטה, בעת ובפרם למרכב בהמה :כטום
 נבורה, לסום התתן עליו ונאמר א'( מ"ו ,שמותורוכבו
 נחרו הוד כארבה, התרעישנו רעמה, צוארוהתלביש
 חרב... מפני "שוב ולא יחת ולא לפחד ישחקאימה...
 רעם מלחמה יריח ומרחוק ארץ... ינמא ורונזברעש
 נחרת נשמעת מדן י"ח-כ"ה(. ל"ם ,איוב ותרועהשרים
 סוסה מ"ז(. ח' )ירמיה אביריו טצהלות מקולסוסיו
 בזטק מ'(. א' ,שה"ש פרעה ברכבי לסוסתי נקבה,היא

 נזהר ישראל ומלך מטצרים. הסוסים רוב באוהתנ"ך
 למען טצרים העם את ישיב ולא סוסים להרבותשלא

 המלך שלמה אך מ"ז(. י"ז ,דברים ונו' סוםהרבות
 סוסים ארות אלף ארבעים לו ויהי ה' למצות שסעלא

 העם את השיא הסוסים רבוי ו'(. ה' )מ"אלטרכבו
 למרכבותיו קצה ואין סוסים ארצו ותמלא שנאמר כמולע"ז

 והמלך ז'-ח'(. ב' ,"שעיה ונו' אלילים ארצוותמלא
 יהודה מלכי נתנו אשר הסוסים את השביתיאשיהו
 אשר הסרים מלך נתן לשכת אל ה' בית מבואלשטש
 י"א(. כ"נ )מ"ב באש שרף השכהש מרכבות ואתבפרוים
 הרד"ק פירוש לפי משך, מארץ נם באוהסוסים
 ה' )ירמיה טשכים מוזנים סוסים הפסוק עלבשרשיו

 מבית בתבל' המשובחים הם ערב סוסי כי וידועח'(,
 )יחזקאל עזבוניך נתנו ופרדים ופרשים סוסיםתונרמה

 הסוסים על יחום ספרי לכתוב שם והמנהנ י"ד(,כ"ז
 דברים ששה סרקיא(. סום נ' פ"ה שבת ירוש')עי'

 המלחמה את ואוהב הזנות את אוהב בסוםנאמרים
 נשמין( שיתין שנתו )כי השינה את ומואם נסהורוחו
 בעליו להרונ סבקש אף וי"א קטעא ומוציא הרבהואוכל

 בו נמצא מוב דבר אבל קי"נ:(. ,פסחיםבטלחמה
 כעבד נכנע הוא ורסן ובמתנ עבודתו עובדשהוא
 את שירה פרק באנדת כהשורר הוא ע"כ לאדוניו,נאמן
 סוסיא ואמרו אדוניהם. יד אל עבדים כעיני הנההפסוק
 אולם צ"נ.(. סנהדרין נ"ו: )ברכות לחלמא מעליחיורא
 סוסים לו מותר סוסים, לו להרבות למלך אסור כיאף

 בסום תטיד השתמשו יחידים ובפרם טועם.במספר
 ודרשו הצורך. לדבר נעשה כי עד עליו, ולרכובלכמשא
 עליו לרכוב סום אפילו ח'( מ"ו )דברים לו יחסראשר
 לעני שלקח הזקן הלל על עליו אמרו לפניו. לרוץועבד
 בשבת ס"ז:(. )כתובות עליו לרכוב סום אהד סוביםבן

 חכמים נזרת והוא יטבות כמשום הסום על לרכובאסור
 על שרכב באחד ומעשה להוליכו, זמורה יחתוךשמא
 וכי וסקלוהו. לב"ד והביאוהו היונים בימי בשבתהסום
 '.כ,ן כדי צריכהפלכך השעה שהיתה אלא היה2חייב

 פרוצים העם שהיו פ"1( תענית )מנילת אחריםשילמדו
 לדברי שמעו לא והצדוקים חכמים, דברי עללעבור

 לנזרה חשו לא ותלמידיו ישו ונם בוה,הפרושים
 על רכב רע לתרבות שיצא אבויה בן ואל"שעהזאת.
 בבי ודרש יתיב הוה ר'מ שתלמידו בעת בשבתסום

 שלא היהודים על ונזרו  חועבים אנשים רקסוסים ה. מ.מ. על רכבו הבינים בזמן פא(. רבה )קהלתמדרשיה
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 מספר הנוסע בנימין ר' חמור. על כ"א סום על5רכוב
 ח-ן סוס על לרכוב יהורי לשום הניחו לא הערבייםבי
 תענית מנילת )עי' המלך רופא שהוא הטצרי שלמהמר'
 י"ד;(. וניטיןפי"ב

 ג.מ.
 ההוא ביום מתנבא: הנביא ומעשהו[ הסוס ]תכוגת-
 מאי כ'(, י"ד )זכריה לה' קיש הסום טצלות עליהיה

 ירהשלם על להוסיף הקב"ה עתיד אריב"ל י הסוםטצלות
 מרדצת כשיעור נ'.(. )פסחים וסציל רץ שהסוםעד

 שעות שכל תחתיו, שצלו מציל ולשון היום, חצי עדהסום
 נוטה הבהמה וצל הארם וצל לצררין נוטה חמההיום
 בחצי אבל למערב, האדם צל במזרח טטהחמחלצידן
 וצל אדם בל בראיט חרקיע באמצע עומדת חמההיום
 אומר אלעזר ר' טבירן. ר' בשם )רש"י תחתיוהסוס
 ,שסן לה' קהט יהיה עיניו בין לסום שתולין טצלותכל
 לסום שתולין י"נ( )דהי"א סצלתים לשון טצלותופי'
 בעל ב"1:(. )סוכה נשמין שיתין הסום שינתלנוי.
 69( הסנהנים במקורי לעוויזאהן וטביאו ברכהסחזיק
 רב זמן שהיה הפניטי מערב מת"ח שמעתיאומר:
 והיה הסוס, בשינת פעמים וכמה כמה ויקרקבדרך
 והסום נשסי נ"מ ועור מתעורר, והסום נשמי נ"ממונה

 הטים שעה. מחצי יותר היו הסום נשמי ונ"ממתעורר.
 כמה והיו ב'(. י"ב )שקלים הסוס בשר אוכ5יםהיו

 במו ה'( פ"ח )כ5ים נקבה סוס הוא רסך בסום,מינים
 מעבדא הוה חמרתיה מעשה י'(, ח' )אסתד הרמכיםבני

 סום מין הוא רכש כ"נ.(. )תענית דמכי רמכיאולירא
 ומתנ לסוס שומ :ן. נ"ה )כתובות המרףו מהיר פרדאו

 ומגלבא לסוסיא שומא תרגומו נ'( כ"1 )כדטלילחמור
 886619ן. )זאטעל בהמה של עבימ היא מרדעתלחמרא,
 בקמפק עליו שעוטרין מפני מושב טמא סוס שלמפיטן
 נם הסלכים. בו ששוחקין שדה פף ב'( פכ"נ)כלים
 'טהיו בהיפוררוסם ,8068ץ( הסוס מרוצת של 'טחוקחיה

 )ציידן( זיוק דבי סוסיא והרומיים. היונים בהםרנילים
 במו דורסות עופות עליהם ל'טאת לצייריםהמיוחר
 ללכת עצלים היו הפרסיים צ"ר.(. ,שבת עופות לצודהנץ

 כטאן פרסאי הני סוסים. על תמיר ורכבוברנליהם
 ואמרו )שם(. להו דנקימ הוא רוחא רמות דמו,דבפיתי
 )יבמות הטכיב בפומבריתא רהוה זריזא פרשא עלחבל

 ואחרי משתמשין, היו לא המלך עליו שרבב סוסקכ"א.(.
 כדי ולממה הארכובה מן פרסותיו מנשרין היומותו
 שהיו ובסוס י"א.(. )ע"ז אחר איש עליו ירבבשלא

 אפילו זאת לעשות והתירו צפרניו חותכין היוכהטתמשין
 שלנו, לסוסים שעישין כדרך ופירש"י י'.( )מ"קבחוה"מ
 אזיל מצי ולא צערא ליה הוה הכי ליה עביד לאדאי

 ברזל נעלי מהטצאת עוד ירעו לא כי ונראה)שם(.
 בכלל הששית. בסאה קלארק ברייסי שהמציאלסוסים
 עד הארם, 51צורך שמו'ט של לבהמה הסוסנחשב
 בה צניף דלא בסתא תדור לא אסי לרב רבשאמר

 ,רטב"ם(. אחריהמולתופם; לררוף שיכע ומגנביםמאויבים
 אדם הוא ולסעלה י:מחציתו סום מין ישבטיתולוניא
 )ץע18ת"(( קינטורין ונקרא סום, הוא ולטמהומחציתו
 כאן עד ונו' קין וידע הפסוק על במררש נ"כונזכר
 ונביאו הדורות נתקלסלו ואילך ומכאן ודמותבצלם

 ג(. פכ. )ב"בקינטורין
 ומבטאות מיטלים נמצאים חז"ל ברברי]משל,ם[

 :( 'ה נ )כתובות רכיטי אתרי ארכביה כסו הסום, עליפים
 וכטו כחות, שני כלומר סוסים, שני על הרכיבופי'

 עניותא יאה ראיטיו; בשני החבל את שאוחזשאומרים
 פ" :( ט' וחנינה חיורא לסוסיא סומקא כבו-זאליהוראי
 ליסטואל אמ- מלכא שבור לבן; סוס על ארומהכרצועה
 לך אשדר אתי חמרא עי משיח אמריתין הלצהבדרך
 אר"א הטרוץ, סל סום פי' צ"ח.ן )סנהררין ברקאסוסיא
 מיטופעים וכליו הסום על רוכב שהוא לגבור מ.של יורןבן

 לסום טפל הרוכב ואין לרוכב טפל הסום ואילךאילך
 אלישע על פם"ח(. ,ב"ר סוסיך על תרכב כישנאמר

 ולסר טובים מעשים בו שיש ארם נאטר: אבויהבן
 הוא למהתורה

 )רסן(, כלינס לו שייט לסוס רוטהי
 כלינם, לו שאין לסום דומה מובים מעשים בוושאין
 ע"ע פכ"דן. )ארר"נ ראש בבת זורקו עליו שרובבכיון

 פרד. חמ1ר; נמל;בהמה;

 תלמוד דעס זאא5אגיע 5עוויזאחן, :ביבליוגרפיא
 186.צד

א.
 סוח אין ע, :סוח

 מקויסמא. מיל 350 התיכונית(, )עיר"סרערעטשע המדינח ב5שת בו5גריא, בירת )8~80(:סוטיא
 182187מהם היה 1907 בשנת בסופיא התושביםמטפר
 במאח עוד שם ישבו יהורים יהורים. אלפיםכשבעת

 מנצחונו קרום הבולנרי הסלך שב 811 בשנתהתיטיעית.
 יהורים וביניהם שבויים אלף כשלשים ועמובתיסאלי

 יהורים באו 967 ובשנת סופיא, לקהלת נוספואשר
 יהורים שם נאחזו 1360 ביטנת ביזאנטין.טסטלכת
 מאוננריא. שגוריטו יהודים באו 1867 ובשנתאשכנזים,
 סופיא את הראיטון מוראר בבש כאשר 1889בשנת
 הביזאנטים לעדת אחר בנסיות, בתי ארבעח שםטצא
 לאיסכנזים, 'סני היונימ(, )קהל נרינוס" לוס די "קהלביטם
 מויניציא, ובפרם איטלקים או פראנקים ליהורי'טלישי
 ליהורי הבנסת בית בסופיא. הנולדים ליהודיםורביעי
 עטרו קרום בזסן שנוסדו מאלמא 5יהודי וביהכ"נמקדח
 נטצאים )12ק1( בעת שנה. חכהשים לפני בסופיאעוד
 ביחוד, לא'שבנזים מהם ואחד בנסיות בתי חשטהשם
 כתובות עם טצבות בו שנטצאו ישן הקברות בית שםויש

ישנות.
 ע"ע בבלל היהודים טצב ע5 היהודים[]מצנ
 -לרת מומרים שלשה שבו 1868 בשנתבולגריא.

 ויתנפ5ו היהורים בל על ההמון אף העלה וזאת ישראל נטירתא כהשום קי"נ,( )פסחים כלבא בה נבח 51אסוסיא
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 ההסון סידי הצילם המדינה שר אך להרנםעליהם
 כאשר 1877 בשנת ותורקיא רוסיא סלחמת בזכעהפרוע.
 את ליטרוף טוקד בה העלו סופיא את התורקיםעזבו
 והצילו האש את וכבו נפשם חרפו היהודים אךהעיר
 ליי;ודים תודתו הביע פוזימאנו איסליא צירהעיר.
 הברית הטדינות ':כרתו בעת פעלם. בעדבעימבי
 ברשות לעסוד סופיא יהודי בחרו מ187 ביטנתבברלין

 היהודים. במחנה לנשב החופש רוח החל וטאזבולנריא,
 לפעסים יכלה לא עליהם חסתה הטטשלה כי אףאולם
 היהודים ננד היונים בני ישל השנאה רוח בעדלעצור
 אך הדם, בעלילת אוחם האשיסו *5-188אא1ובשנת
 בשנת יסודם. בשקר כי מיד נודעו האלההעלילות
 אוסש-בונאר העיד פרור את העיר 'טרי נדבו1890

 מזה. נהנו יהודים סאות וכיטלש הענייםלישיבת
 היה הס"1 המאה בראשית וגדול,ה[ ה;יר]ר::י

 ספיד נירהט וקודם שסן, יוסף ר' הקהלה לרבבסופיא
 ישיבה. החזיק אשר הלוי טאיד ר' הכולל הרבהיה

 ממדינות ספרד טנולי רבים לסופיא באו 92*נבשנת
 1570 בשנת ספרדית. עדה ויסדה ואראנוןקשמיליא

 שם היו הי"ן במאה אלבו. יוסף ר' הראשי הרבהיה
 פדחי, אברהם ודי נליפפה סבורך חיים ר' רבניםשני

 שלח 1666 בשנת אחד. לספר בהסכטוחיהםשנזכרו
 "סאתיו" ויבקיט אבידום, כלאו מבית אגרת צבישבתי
 ושמחה. ששון ליום באב תשעה צום את להפוךבסופיא
 לסופיא העזתי נתן ברח דתו את ש"צ שהמירואתר
 אבולעפיא חיים ב"ר יששכר ר' באוסקוב. ונקבר שםוטת
 י;קב בכד ראובן ד' ואחריו 1770, בשנת הכולל רבהיה

 1806, שנת בערך ווינמורא, אברהם ר' ואחריוטצפת,
 קול מחבר קונפורמי שמואל ר' אז היה ישיבהוראיט

 הנסיך טנה בולנדיא לרשות סופיא שבאה אחרקשטואל.
 נבריאל ר' את 1880 בשנת באטענבערנאלכסנדד
 ע"י נמנו ואחריו בבולנריא, הכ:לל )רבאלטושנינו

 בין )1912(. עהרענפריין יר' שם יכהן וכעתוואלר, נרינ- טאריץ דדי ברנפלד, שמעון דר' הקהלהבהירת
 דוד בכר אברהם הם בסופיא הסצויניםהיהודים
 חבדי בתוד 1881 בשנת שנבחרו חיים בכרוטרדכי
 החיצת היטר היה כלב אלברס העירוניח. המועצהבית

 האוצרותי על להיטר הסעתיק המדינה,אלברסבכדלעניני
 שאץ בורים הצרפתי. לציר וסתורנטן הסזכיר ברוךבוקום
 )סקולפטער( פסל יוצר הוא טיוסיא הם אבותיואור
 ביהודית- טכ"ע שני בירושלם. "בצלאל" חברתוטיסד
 'טבוע, בכל )האסת( ווירדאד" "לא שם נדפסיםספרדית
 בחדש, פעמים שתי היהדות( )הד ידאיקו" איקו"איל
 ספר ובית הצדקה למעשה שונות חברות ':םויש

 בתי וש5שה 1887 בשנת כי"ח חברת שיסדהלאוטנות
 בסספד לנעדות ואחד סאות, כתשע לנערים שניםספר
 בולנריא. ע"ע סשת.חטש

 ?178; 'טא4ניקי קח'שטואג קונשורשקביבלענרפיא:
 כנב. ,ן. "11.42811

 טתב %אחאם(. רומת "מת )ט"ק %4י :סופר
 לב5רק מרעסו י"ם ל"ד )דה"ב ושוסריםסופר'ם
 דס5כא. לבלרק רי"ב( )אסתר הסלד סוויופרעמה

 לבלף שכ; חני ר(. ס' מחזקאל במתמו הסופרקסת
 צ"בב( )שבת אשה כטו בסינר לחמד כן עושיןסלטת
 ופעסים לפנים שבאים פעמים בסתניהם פיתקיןותולין
 היא הסופר טלאכת לבלר(. ע, ;הערוך לאחודשבאים
 ש5 הסענות לכתוב ונם חול של ושסרות אנרותלכתוב
 ס'פר הטתב וסופר הדיין, סופר ונקרא הדיניןבעלי
 סופר נקרא ולכן סת"ם ר"ת ימ'זחות ת'פיליןתורה
 הראשון נסליאל לרבן שסים". ~מלאכת והיאסת"ם
 סעלה ע"נ יושב ר"נ שהיה ומסופר וסזכיד, סופרהיה
 השלש לפניו עוטד הלז סופר יוחנן והיה הביתבהר

 חדא אנרתא סול א"ל טונחות. לפניו חתוכותאנרות
 וחוא י"א:(. )סנהדרין וכו' נלילאה בני לאחנאוכתוב
 וכל ם ק נ פ ב הקהלה זכרונות כותב שהיה הקהלסופר
 לא הקהל סופר ע"י נכתב שלא שסד וכל העיר,שסרי
 סופר א'(. ס"א סי' ח"מ ש"ע )עי' תוקף שום לוהיה

 לטלך משל ומצינו סהבע5, שכרו קבל וגיסיןכתובות
 משלו עסרה משלו והלבלר הנייר והביא אשהשנשא

 בניסין ועשו פ"נ(. סוף רבה )דברים וכו' לביהווהכניסה
 הלבלר תקנת היא אבין ד' ולדעת לשסה לכתובתקנה
 ע"ד(. ט"ד דף פ"נ נסין )ירהש' לו טצויין חייו שיהיוכדי

 הנהנה כל הכלל זה הלוה, וכן ספרא דמי כהשלםהקונה
 י"ד, ל"ס סי' )ח"ט הסופד שכר טשלם הדברטאותו
 שסר ד'( קנ"ד א', נ"א אה"ע א'; רל"ח א',נ"ד

 ו'(. י"נ ח"מ ;ש'"פ שניהם כךטלמין ופשיהבירורין
 החשובים היו סת"ם וסופר ספרים הסעתיקהסופד
 צריך לסנהדרין שראףה העיר כי שאטרו עדטכולם,
 סופרים, .2ני ומהם פקידים ועשרים טאה בהלהיות
 ת"ח אין הללו דברים עשרה בה שאין עיר כלותניא
 ;סנהררין ולבלר ואומן דופא וכו' בתוכה לדורדשאי
 עזרא שבהם והטיוחד סופרים, היו נדולים חכמיםי"ז:(.
 התלטוד חכמי בין נם משה. תורת כותב יטהיההסופר
 ור"מ ר(, פ"ב )פאה הלבלד נחום וסצ.נו סופריםהיו
 לעצטהללמוד שכתב ד"ט של ובתורתו מצוין סופרהיה
 כסו והערות הנהות איזה בתב בצבור לקרות ולאבו
 לשוךעור שפירש ר,ל אוד כתנות כתב עוד כתנותעל
 כשהייתי ר"ס ואטר א'-ע'. האותיות בחי5וף אורכסו
 לו אמרתי טלאכתך, )(ה בני לי אטר ישסעאל ר'אצל
 שטלאכת במלאכחך זהיר הוי בני 5י אמד אני,לבלר
 טייתר או אהת אות מחסר אתה שמא היא,שמים
 )עירובין כלו העולם כל את מחריב נטצאת אחתאות
 ולא בעסיא השנה לעבר שהלך בר"ט טעשהי"מ(.
 שאני ואטרו וקראה. סלבו וכתבה סנילה שםהיה
 רב ד'(. ;סשלי ננדך יישירו ועפעפיך ביה דסקייםר"מ

 שלא ספרים כתב דהוה חננאל 5דב אשכחיהחסדא
 פיך על 5יכתב בלה התורה בל דאויה א"5 הכתבסן
 שלא אחת אות לבתוב אסוד חבסים אסדו בךאלא
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 נכתבות ומזוזות תפיליו אבל יוחנן. ר' הורח וכן הכתבטן
 כי :( י"ח )מנילה נריסין מינרס מ"ט הכתב, מןשלא
 יש הכתב מן העתקה ו~ורך הסופד. בפי שמרותהן

 היינו העמודים ווי עם סופרים" "תקון ס'להסופרים
 עמוד ובכל ו', באות מתחילים אחדים מלבד עמודשכל
 1874(. ווילנא דפום סופרים )תקק שורות מ"ביש

 על סופרים מתקון כ"י בקראקא הישן בבהכ"נונמצא
 )הטניד שורות ששים עסוד ובכל העטודים ווי עםקלף
 עם שנדפם הראשון סופרים תקון ו'(. נליון י"בשנה
 "עזרת בשם פיזא יהודה ר' ע"י נערך העמודיםווי

 העמודים ווי לא אבל 1769(. )אכהטמרדםהסופרה
 לקריאה הם"ת את מלהכשיד מעכבין השורות מספרולא

 ,שמות ואנוהו אלי זה משום כן עהטין אולםבצבור.
 סוכה לפניו עשה במצות, לפניו התנאה ודרשומ"ו(,
 נאה בדיו לשמו בו וכתוב נאה תורה ספד וכו'נאה

 :(. קל"נ ,שבת בשיראין וכורכו אוטן בלבלר נאהבקולמוס
 אצבעותיו בין קולמוסין ארבעה נומל היה קמצרבד
 אחת, בבת כותבה היה אותיות ד' של תיבה היתהואם
 חכטים וננהו לאחרים הכתב מעשה את ללמד דצהולא

 כל שהיה אלכסנדרום '2ל בתורתו מעשה :(. ל"ח)יומא
 ואמרו חכמים לפני הדבר ובא בזהב כתובותאזכרותיה

 את כתב בנמדא הורו וכן מ'( פ"א )סופריםתננז
 ס"ת והיה ק"נ:(. )שבת יננזו אלו הרי בזהבהאזכרות

 פסוקים ואפילו נוי, דרך שהוא בסרנול, שרטוםצריך
 שלח וכאשר לשרמט, מחמירים היו מהתנ"ךיחידים
 ובידי עלי העומדים אדם בני לר"א עוקבא מדליה

 אמרתיאשמרה ליה וכתב שרממ מהוצ למלכותלמוסרם
 ר'2ע בעוד מחסום לפי אשטרה בלשוני מחמואדרכי
 שריטע אע"פ פירושו לזה והוסיף ל"מ( ,תהליםלננדי
 היתה וכ"כ ז'.(. )ניטין טהסומוכו' לפי אשטרהלננדי

 הישראלית האוטה ראשי בעיני נדולה הסופדיםמלאכת
 יניחו לא לטען הסופרים יתעשרו שלא התפללו כיעד
 ישבו תעניות וארבעה עשרים ואריב"ל מלאכתם.את
 וטזוזות תפילין ספרים כותבי על הנדולה כנסתאנשי
 ובברייתא כותבין. אין מתעשרין שאלמלי יתעשרושלא
 ותנרי ותנריהן הן ומזוזות תפילין ספרים כותביאמרו
 מוכרי לאיתויי שמים במלאכת העוסקים וכלתנריהן
 לשמה עוסקין ואם לעולם ברכה סימן רואין אינןתכלת
 ועד סוף(. פ"ב בכורים תוספתא נ': )פסחיםדואין
 ואע"פ אכנה"נ, תפלת נתקיימה כי רואים אנוהיום

 מעולם ויקרה חשובה אומנות הוא הסופריםשמלאכת
 ע"ע בדוהק. מתפדנסים והם ממלאכתם נתעשדולא
 תורה. פרם

א.
 לטרייבער"(: משפחתובאשכנזית )שם משהסופר,

 תשיי ז' דט.ין בפראנקפורט נולד ופוסקן נדולרב
 ת"ד תשרי כ"ה בפרעשבורנ ומת )1762(,תקכ"נ
 ושורש רייזיל, אמו ושם שמואל ד' אביו שם)1889(.
 רש"י. מזרע שהיה שמעוני ילקומ בעל הואיחוסו

--
 בפפד"מ, אדלר נחן ר' ל"שיבת נכנם תאוע בןבהיותו
 אח"כ הלכה. בעניני ברבים דרש כבר י"נ בןובהיותו
 הפלאה, ספר טחבר הורוויע פנחם ר, הרב אצללמד
 בנפ"ת התטדותו מלבד במאינץ. שייער מיבלי ר'ואצל
 השמים. ותכונת הנדסה חשבון הטבע חכמות נםלמד
 סמיכת ה.שינ ונס הוראה, בהתרת סמכוהו אדלר נתןר'

 אשה נשא הוא בנעם. מרדכי ר' מהרבחכמים
 סירב טהחלה בטרוסנק. יעדתק נדשה ר' בתאלמנה
 נמטרת לקבל היכרח פרנסה מחוסר אך רבתת,לקבל
 בעיר לרב נבחר 1798 ובשנת דרעזניץ, בעידרבנות

 בשנת י,טיבה. ההזיק וי:ם באוננריא,מאטעדסדארף
 נרולה קהלה שהיא כפרעשבורנ רב להיות נקרא1803

 הארצות וטכל נדולה ישיבה יסד ושםבאוננריא
 יצא ושמו טאית לחמיט ,טעלו עד תלמידים אליונהרו

 הנליל רב בתור שם ושמש יי2ראל, תפוצות בכללתהלה
 כתיטע טותו. יום עד שנים ל"ו לערך מתיכתאוריש
 בת ונשא אי2תו עליו מתה לפרעיטבורנ בואו אחרישנים
 לאשה. לו שרה ויטמה ר נ י א עקיבאר'

 תנועת החלה 1819 בשנת לריפורם[]התנגדותו
 לאיזה כחו בכל התננד סופר ור"מ מהמבורנ'הריפורם
 וטחה בדת, לעשות הריפורטים המטיפים שחפצותיקון
 בפרעשבורנ לריפורם ספר בית ליסד חפצו כאיטרבידם
 הרופורמים. עם נלחם מותו יום ועד 1827.בי2נת
 שום להעביר רצה לא הדת לפריצות ירא 'טהיהומפני
 סופר )חתם כתלמוד שוריט לו אין אם אפילו ישראלמנהנ
 רניל היה ובמכתכיו בפיו בדרשותיו נ"א(, סי'או"ח
 מקום" בכל התורה מן אסוד דש ,,ח כי לוטרתמיד
 הריפ)רם יטרצו חד2 דבר כל על נ"ח( סי' או"ח)ח"ם
 היתה והשפעתו וכדומה. הכנסת בית במנהניליסד
 בדיני ביטאלות אליו פנו ארע קצוי וטכל מאד,נדולה
 לפוסק נה,טב כי עד היהדות, ועניני והיתראסור
 פסקיו. פי על ולהורות עליו, לסמוך שצריכיןאחרון
 בערים לרבנים שנתסנו מובהקים תלמידיםוהעמיד
 טלא בניטין שמואל אברהם ר' בנו באוננריא.שונות
 אב"ד היה שמעון ר' ובנו בפרעי2בורנ, ברבנותמקומו
 נדפסו: וטהם כ'"י כמאה הנית רכו"ם]ספריו[ להלן(- )עי' קראקאבעיד
 11,55- ,פרעיטבורנ תלקים ששה סופר" "חתם שו"תא,(

 נ'( הי2"ם, על חידושים סופר", "חתם ב'(1864(;
 ; 1857( )שם הקבלה ע"ד ופיומים שירים טשה""יסירת

 אחריו ולצאצאיו לבניו מוסר צואת טשהמ "צואתד'(
 )פרששבורנ עה"ת פירויש משה" "תורת ה.( 1868(;)ווין

 אשר צרותיו ספור זכרון" "ספר ו'(1895-1879(;
 בימי במצור פרעשבורנ שבאה הימים במשךסבל

 של "הנדה ( ן 1896ון )דראהביטי2 צרפתמלחמת
 נדפסו מחידהטיו הרבה ועוד. 1896( )ווין ביאורו עםפסח"

 אחרים. מחברים שלבספרים
 נולד הנ"ל סופר ר"מ בן : ד פ ו ס 11 ע מ שר,

 שני ארד ט"ז בקראקא וקת 1821 בשנתבפרעשבורנ
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 ב:אמערסדארף, רב היי 1842 ב.:נת ,3אא1ו.הרמ,.ג
 דטמו בקיאקא, ואב.ד רב להיות נקרא 60~1וב':נת
 ס-יבות ב:ל דעלטא ובעניני הלכה ביטערי נודעהיה

 נבחך 1879 ו3שנת הסדינה, שרי בין ינםגליציא,
 כבזד .2ם ונחל בווין בפרלמנם ה:דינה יועצי ב';לשבת
 ובחיזוק הצבור בצרכי הרבה עוסק ה.ה הואנדול

 "טחויקי בשם שבועי עתון יסד ו(184 וב.:נתהיהדוה,
 בלבוב )1912( היום נם יוצא העהון הזך. לצייךהדה"
 בנליציא. החסידים הרבנים 'טל סבמאם כליוהוא

 מונקאטש ח'א המטו"ש הוט שי"ב;ר.ביבליונרפיא:
 ח"ג וטמ;רב ממורה 58-;:8ן צד מז?רינות' 1.":. ן1894
 17ן צד זכיון ליחית פי.ר3;-:. .17

 מ.ש.

 הראשונים. הפרושים ; ( ין,י4""ם"י1 ,ביוניתסופריכ
 אמנם ההנאים. עד הס.פר עזרא מזמ; ההורה,טפר':י
 יעבץ ובעיר עזרא' לפני הדורות על נם הונח ס.5רשם
 מ'( ד' )דה','א סופרים משפהת ייטבו ביהודהאשר

 וסופרים הזאת, הסי:פהה אבי יעבץ היהוכנראה
 באד על ת"י רבינו. כישה עך לו קודם היויחידים
 מ':ה י"ח( כ"א )בסדבר עם נריבי כרוה '2ריםחפריה
 רבא ספרא מכונה וטשה דישראל, סופריה;ואהרן
 מים( ,בראשית סחוקק ותרנום ב'(, א' ישה"ט,תרגום
 ר, פ ם היודע על הוא סופר י:ם הוראת ובאמתספרא.

 תורת את שהעתיק על רק לא מהיר סופר מכונהועזרא
 שרת את לדרוש לבמ שהמן כפץ נם אלאטשה
 י'ג י )שרא ומששט חק משראל הלמד ולעשותה'

 הוא וסבין ל"ז( כ"ז )דהי"א ):בץ עם סופר 'טםונרדף
 התלמוד בליטון הוא וכן בהתבזננות. שלמדמורה

 דמתא סיפר והוא בסקרא, תינוקית מלמדבהוראת
 ט'מ.( )סומה כספריא למהוי חכימיא שרו כ"א.(')ב"ב

 רווק אדם ילמד לא ואסרו תינוקות. מלמדיפירש"י
 סופר שכר תינוקות(, מלמד רש"י פ"ב. )קדויטיןסופרים
 הראשונים הסופרים מבין פ"אן. חניגה )ירהש'ומשנין
 פראנקעל ולדעת )ע"ע(, הנד1לה כנםת אנשינבחרו

 8' צד הסשנה )דרכי הסופרים הם הםוקראכמאל
 פ"א )אבות האחרין היה הצדיק ויטסעו; פי"א(מונה"ז

 מחברת היו אכנה"נ כי להם נודה כי אף והנה (.ב
 הרבה נדול הסופרים טספר היה באסת אבלהסופרים,
 משה עד נמשבה הסופרים 1פעולת אכנה"נמסספר
 עזרא בימי התחילה אכנה"נ פעולת אשר תחתרבינו,
 מאתים ערך בם"ה אכנה"נ משיורי היה הצדיקהשמעון
 ה מ 1 א ה לתקנת היתה הנדולה הכנסיה פעולתשנה.

 שמורה כמו הכנסת בבית התפלות וסנהניהישראלית
 ע"פ התורה את למרש היתה הסופרים ופעולתהלשק,
 בעלי נם והיו ססיני. לטשה הלכה המקובלהבאור
 ריב"ח כהשום ספרא ר' שאמר כסו הראשונים,המסירה
 האותיות כל סופרים שהיו סופרים ראשונים נקראולפיכך

 אותיות של חציין דנחון וא"ו אומרים שהיושבתורה,
 הציין והתנלה תיבות של חציין דרש דרש ס"ת,של

 מ.טפחת אמרו, ובירושלמי ל'.(. )קדהשין פסוקיםשל
 את שעישו אלא ספרים' ת"ל מה יעבע, יושביסיפריט
 תרומה, יתימו לא חמשה ספודות: ספודותהתורה
 פומרות ניטים עשרה ח:וט בחלה, חייבין דבריםחמ.טח

 עשדה ':ליט בתורה, כריתות השש שלישיםצרוהיהן.
 אבות ארבעה המהוד, העוף בנבלת נאמרודברים
 רבי אמר אחת חסר ארבעים מלאכית אבותנזיקין,
 אלא סופר, ה"ל מה הסופר, הכהן לעזרא כתיבאלעזר
 בדברי סוכר היה כך תורה בדברי סיפר 'טהיהכשם

 יהודה לרב ':מואל איטכחיה (. א פ"ה )'שסליםהכמים
 'טוקל איה סופר אוה ברבנן בחו דכתיב מאי א'לוכו'
 שהיו סופר איה ל"נ(, )י.2עיה הטגדלים את סופראיה

 י:וסלים שה'ו 'טוקל איח יטבתורה, האותיות כלסופרים
 שהיו המנדל'ם את סופר איה 'טבתורה והמוריןקלין
 )הניגה באויר הפורח בסנדל הלכות מאוה נ'שונין
 אחר ובמקום סתני, ונוזמא בעלמא דריטה והיאמ"ו:ו.
 ק"ו:( )סנהדרי; ואחיתופל דואנ על יצחק ר' זאתאמר

 ספק אין אמנם מהסופרימ. נ"כ אחיתופל היהוכנראה
 מהקני המסורה בעלי התורה, מפר.טי היו הסופריםכי

תקונים

 וסחב-

 כש )יו(, והמעמים הנקוד
 )נדרים סופרים ועימור סופרים מקרא ל הז,טאחרו

 אמרו ולכן כנ"ל, ספורות ע.,ד ההלכות שנו והם ז:(,ל
 דברי ונקראו כ'.(. )יבמות סופרים טדבריםשניות
 ם ה י ר דב סמכו שהם מפני סופרים הלכות ולאסופרים
 קבועות הלכות שנו ולא הפרשיות' כסדר התורהעל
 דבר דכל הרמב"ם ודעת אחריהם, שבאו התנאיםכמו
 פ"א )אשות סופרים דברי נקרא בתורה מפורששאין
 הפרשיות, כסדר התורה על הפירויט עשו הם כיה'(,
 פלימת )ע"ע(,והם וספרי ספרא המכילתאע"ד

 פ"א(. מנילה פ"ב, תענית )ירוש'ספריא
א.

 סופרים 'טל שבחן מסדר סירא בן ]הסופ-ם[ך
 ואת החקים את ודורשים חוקרים הם : עליהםואומר

 הראשונים, של ובחכמתן בתורתן מתבונניםהמשפמים,
 חקר הנביאים, וחזיונות נבואות את ומלמדיםלומדים
 ל"נ-ל"ה(. פל"ח )עי' להם ננלו והכהטליםהחידות
 ובמועדי בכנסיות המדברים ראשי בזסנו היוהסופרים
 סופרים )שם(. והדרשנים השופמים היו הםהקהלות,
 )עי' בתלמודים ונם עתיקות בסצבות נזכרואחדים
 מאנאמם- ; 76 ח"א דאם אין יודען רער נעיטיכמעברלינר,
 אפרים ספרא, אבימול : ובתום' 447( צד 1909שריפמ
 דנופתא, ספרא יונתן הסנונא, 'טלמיא' ברספרא,
 דמרכנמ. ספרא שמעוןירמיה,

 התקנות נקראו סופרים דברי מופר.ם[]רנרי
 מנילת דיני : והם שגזרו והנזרות הסופריםשהתקינו
 הספרים כ'.(, )יבמות לעריות שניות :(' י"ז )תעניתתענית
 תוספתא מ"ו, פ"ד )ידים הידים את מממאיםשהם
 מספר ח'(. שמיני )ספרא הסממאים משקין%4(,
 התורה מן שאינם כלאים פע"נ(, ,ספרי ישיטר שלהסולות
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 דברי בשם וחכטים הרבנים תקנות נם נ'(, פ"ז)ערלה
 פ"נ:(, )בתובות הבעל ירהשת כנק: יכונו,סופרים
 טתננדים שקסו ואחר רשיות. לילה, אנינותכתובה,
 הטפקפק כ5 התקינו: בהם וזי~לו הסופריםלדברי
 בדברי חוטר ודרשו ז'.(, )ככות נדוי צריך סופריםבדברי
 כדברי סופרים דברי חביבים תורה, מבדבריסופרים

 לזה זה הם דודים אחרת שימה ולפי הורה, טדבריאו
 ע"ז י"א, פ"ם סנהדרין טשנה : נ' )ברכות טזה זהאו

 סדברי ויותר דודיך,י מובים כי אית רבה שה"'סט"א.
 ל"ב,, דף )פסיקתא סופרים בדברי זהיר הויתורה

 כטוחם אטתים שהם סופרים לדברי הידה דבריוהיקישו
 כחה כי בזה. לוטר רצו לא בודאי פי',ד(. רבה)בטדבר

 רצו אלא סופרים, דברי של ככחם יפה אינו תורהשל
 צריכין אינם תורה דברי שאטרו: כמו דבריהם,לחזק
 יבמות י"ם. )ר"ה חיזוק צריכים סיפרים ודכריחיזוק

 משל יותר לדבריהם חיזוק עשו הכטים אופ"ה:(,
תורה.

 הטונאיהם הסופרים טתננדי הסופרים[]שוגאי
 דת בעלי היא האחת טחנה טחנות, לשתיטתחלקים
 נשארו השניה ובמחנה ישראל. מקרב שיצאוהנרצרים

 המילו הראשונים הנהורים והיודעים. האפיקורסיםכת
 והפרושים ישראל סופרי על וחרפה דופיבספר'הם
 מהורים הנראים חנפים שהם עליהם ואמרווקל.ן. בוז עליהם השופכים בפרהסיא אותם וסבזיםבכלל,
 במלית טתעמפים שהם טבפנים, וטוטאהמבחוץ
 בצע, אחר ורודפים עבירות ועוברים תפיליןומניחין
 לפני שטים דלתות וסונרים כצדיקים עצמם אתטראים
 נראה זה ומכל ונאוה. ט,'טה מלאים והם אדםבני

 על חז"ל שספרו וכטו השורה, את שקלקלההשנאה
 אה האשימו האלה הנוצרים לת"ח. הארץ עםשנאת

 דבר כ5 לעצטם הקילו שהם והפרושיםהסופרים
 הסצות עול "נותנים : בלשונם ואטרו העם לכלוהחטירו

 אפילו בהם נונעים אינם הרבנים והמה העם, שכמיע5
 החכמים דרכי את הטכיר כל אמנם קמנה".באצבע
 הי.שיא לבית כי . האטת הוא וההפך ! טוחלמ שקר זהיאטר
 עצטם על מחטירים שהם אביך לבית נעשו טהאטרו

 אחר מרננות הבריות י'(, פ"נ ,עדיות לאהריםומקילים

 )1911(. שריפטג;לעהרט;ן די ח"ב.שטודי;ן.
 קמנות טסכתות משבע אחת . מם-תסופרים, מננ,שא.

 ברכות ןתום' חיצונים ספרים בשם נקראות והןשבש"ם,
 ל"א: טנילה אבל, ר,ה : ס' פסחים לאטר, ד"הי"ח
 חיצונים ספרים ור"ל אבל( ד"ה ס"ה. ע"ז אב, ר"חד"ה

 כי הכהצגיות, לעוטת הברייתות כמו הנסראלעומת
 התלטוד. אחר שנתחברו לקומים הם הקמנוההטסכתות

 כננד עיקר הוא היר-שלטי ; ס"ת( )הל' הרא"שוכתב
 בדורות נחחבר סופרים ססכתא כי סופרים,טסכתא
 הרא"ש וכוונת בנטרא. טדבריו הובא ולאאחרונים
 היכי כי סופרים, הטסכהא ישם מכר לאדבתלטוד
 נזכרה וכן נ"ח(. ןכתובות רבתי באבל תנאדאמרו
 שנתחבר החכמים רוב ודעת )ע"ע(. ה ל כמסכחא

 חיד"א הרב שכתב כמו הנאונים, ביטי סיפריםמס'
 יהודה ,בית וריב"ל קפ"א(: סי' )או"ח יוסףבברכי
 מלין וערך רפאפורם דעח וכן קי"ם(, פ' סוףח"ב
 טטה הנאונים ביטי נחחברה בי ראיות ויש,(11(.
 תנאים שני שנחלקו ובכ"ט ' סופרים בטם'שכתוב
 מינייהו כחד הלכתא לן בדיק ול!י אטוראיםושני
 טאמרים בו נתוספו נם .'(. ןפי-ג טחמיר בתראזלינן

 בפורים שטובא כטו המנהנימ, מכפול כנראהמאוחרים
 אלא רצופין אוחם מתע:ין ואין הצום ימי ש5שהעל

 להתענוח נהנו ישבא"י רבותינו וימני, וחטיימי ימניפרורן
 ובסוף ד'ן )פי"ז וחביריו נקנור מפני הפורים ימיאחר

 צום ימי נ' להתענות שבמערב רבותינו וטנהננאטר:
 וחטישי שני הפורים ולאחר פרודות ואסתרטרדנ
 כר"א וכו' אבלים ברכת וטביא א'(. )פכ"א וכו'דטני
 ;פי"נ(. דר"א בפרקי והוא י"ב( )פי"ם הורקנוםכן

 וטנהנ ז" )פ"י טזרח ואנשי טערב טאנשיומנהגים
 שהוא עליו מעיד הזה והסננון ה'(, )פי"ח בירהש5םסוב

 וטאטדי יישנות ברייתות שלקמו אחרונים ידיטעשה
 בזמו ובבל ,י א ומנהגי דברים כמה עליהם והוסיפוחז"ל

 במאההשטינית. הזאת הסם' נחחנר וכנראהחנאונים,
 אף סופרים מנהגי על סיטכין אנו דבריס בכמהולכן
 בתראי. היא מופרים שטם' מפני להנטרא, יתננדוכי

, י , _א,, .י_,, ,",י.י  יימ(  -ע-אוח-ווו  -"יי 1 עח-י וויהו ריוו טזר טמו יטהדיז ואע"פ נ(רפהדבי :לע"נ ד( )מ"ז בייענייז י, קו, ש(ונו וול ו ש(ו בפ, כמן ( ,:וה.מ(נ

 ן: __ ___.._ ש-.__
 בעט אטרו ולבנץ לר"נ 288ה צד )הוספתא דברעטא

 אחריהם נמו והם הטקום מנהנ ננד שעושין ובביריובכבול
 ל,1צטו שטיקל וטי 281(, צד )שם עצטם עלומחמירים
 כ.'א:(. )סומה ערום רשע חז"ל קראו לאחריםוטחטיר
 להסופיים נ"כ יסנאו אשר האפיקורסים קסו אחרמצד
 שנור והיה ליהו, ניחא בהפקרות כי 'סנאהתכלית
 היו והם ספרא אהן או רבנן לן אהנו טה :בפיהם
 חכטים תלטידיטבד

 צר קויטיק;ר, אונר שטוחען טהעאלאג"טע :געלערזאמק-ט שריפט- דער אנפענגע די ריסס;ל,ביבלעגרפיא: ,ע"ע"
 רי4עיאיםנץשיי-14ף" מימישמיט * נד88ב(48ב--182

 5"א.ד )טללר וברכות בקללות בתענית .טקוריןדתנן
 פרקים: כ-א י"ש סופרים ב:ןם' ה;נינים[]תונן
 פ"י-- ; אחרים ודינים ס"וו כתיבת דימ כוללפ"א--פ""ם

 שונים; ודינים והטפמיר התורה קריאת דיניפם"ו
 הקריאה דיני פי"ז-פי"מ ; האנדה על בקורת דבריפמ"ז

 ובר"ה ומעטדות ותעניות ובפורים וחנוכה בר"חוהתפלה
 פ"כ-פכ"א אהרים; דינים ועוד הטועדים, ושאריוה"כ
 הקריאה ודיני הנוכה נר הדלקת הלבנה, ברכתדיני

 יפה ואנדה נימן, חדש ודיני ופורים בחנוכהוהתפלה
 אבינו יעקב ואדות אליעזר ועבדו אבינו אברהםע"ד
 תצ"ב בימנת נדפסה סופרים המם' נכון. וסדר כושמד רע,יגיאנסגעשיכטליכ; טרמרשטיין,; מבלי בה המפוזרות אגדות הרבה ועוד בנו.ויומף
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 וימרי ובמחזיר אריאל" נחלת אריות "טעון פירו'טעם
 שטרון כרמי ספרו בסוף קירכהיים וכהרצאה 686(,,צד

 ,ווין אשכנזי מכוא עם סיללעי וע"י 1851(.,פפד,מ
 פיריטים. ואיזה הנר,א הנהית עם ועוד8זא1י.

 :טתה,ם, :טרים שישה שיי:ביום,ביבליונרפיא:
 צונץ. 4;ן; )(2, ר ה 244. ה.ב ד..,ר ו~ייס 77"1;-ב~ב
 .ן.. ק2 .%1 1(42 22זון 1()(1. 5,ן,ג"פ

 חבר(: שהוראתה ברוסית סלת8"ום80 ,מ'סוציאליזם
 יסודו סן האנויטית החברה יטל החיים סדר קשנותהדעח

 דאנת שהוא אינדיווידואל', או היחידי יסוד מןהנוכחי,
 או שותפי יסוד אל ולקני:ו, לנפ'טו רק יחידי אדםכל

 כלי כל היינו הרכוש, 'שכל הרבים. דאנת שהואצבירי
 צרכי בו לעשות הנצרך וכל החרושת ובתיהעבידה

 טהם יהנו למען למקום ממקום ולחעבירם הנפשחיי
 ידי על ויתנהנ העם כל קנין יהיה הארץ, יו.טביכל
 כלה העבודה ומפרי וצבורי, דימוקרטי באופןהעם
 שיווי ע.פ גזע, או דת הבדל מבלי אדם בני כליהנו
 מרובות העיטיר זכיות יהיו יטלא היינו מוחלמותזכיות
 את לחלק הזאת הדעה טנמת אין אבל הענ'.כהשל
 הוא, ונהפך כהלק. הלק יךשביה בין הארץ הוןכל

 היא אשר בהחלוקה, הטלחמה הם הסוציאליזםעיקרי
 חברותי לקנין תשאף והסוציאליזם הנוכחי, הסדריסוד

 ליחיד מיוחד חלק כל אין פיהו על א':רוט.טוהף
 בדברים לבד ההוה, בסדר ועויטר הון יטהם הדבריםברוב

 ולהנאתו. לחייו להם צריךשהאדם
]שיטת

 ה:.ציאליזס"
 ההוה הזמן של הסוציאליזם

 העבודה פרי יחלקו אופן באיזה סיוחדת שימה להםאין
 שרעות אוטרים הם הארץ. בני כל בין החייםלצרכי
 החברה סדרי י מ ר פ בענין היום לענות הוא ורוחהבל
 אשר את יודעים אנחנו איו כי הבאים. דורותשל

 הטצאות וכמה כסה ישנם כי בכנפיה. העתתביא
 העבודה פרי של החלוקה סדר לסדר איךואפיטריות

 יהיו הסדרים אלה ,טכל הוא העיקד ויושר. צדקבאופן
 המט'שלה סדרי עתה שנעשים כטו העם, כל ע"ינעשים

 אדם לשום יהיה ולא קיצונית, דיטוקרטיתבדיפובליקא
 בהק חבירו סשל יותר קנין או זכות שום מפלגהאו

 המדינה בע:יני סיוחד ז:וה אזרח 4שום שאין כמוועווטר,
 סדדי כל שיסתדרו ואהר ריפובליקאגית.בממשלה
 יסוד וע"פ דעות רוב ע"פ והחלוקה והעבודההחיים
 או לאיש, איש בין הבדל בא'ן כללי ואהשר זכיותשיווי
 ישינו א'טד כאלה, סדרים למצוא שישתדלו הדברסובן
 ומצאת ויגעת מוב, היותר צד על הזאת הממרהאת

 לעורר היא הנוכחית בעת הסרציאלים וסנטתתאמין.
 והסתדרות אחדות ידי על שיתחזקו הפועלים טפלנתאת

 "במלחמת ינצחו ואז בידם, הארץ ממיטלת רסן אתלקחת
 הסנה5 היחידי הכח דעתם לפי שהיאהמפלנות",
 החברה סדרי ישנו ואז החברה" ענינ'התפתחות
 השני  העיסר ולאשדם למובחם להחאיםאאנהשית

 בבל  החברה פררי ל'טנות הארם בני בירי שאיןהוא
 למררנה מטרר:ה מתפתחים החברה סררי בי שירצו,עת

 במוב החברה בסררי לעשות האומר ובל מבעי,בררר
 רבר לבא לעתיר הרואה אומופי אלא אינובעיניו
 הסוצ'אלים ולרעת הזאת. בעת להתקיים אפשרשבלתי
 הסוציאליום  ~ע"ע( סארקס קרל בעקבותההולבים

 הקאפי- מררנת אחרי בהנרח הבאה המררנההיא
 שהיא או מבעית, התפתחות בדרך הנובחימאליום
 החברת של הכלכלי מצב של המבעי""הטסובב
האנרטית.

 הוא: כך הדרך קצור בקיצור[ הסוציאייזם]הורח
 אדם כל עבודת היתה 'טבראשונה רואים אנהנוהנה
 הקולמורא החלה כאשר לאמ ולאמ עצמו. לצורךאך

 צורתה לפשומ העבודה החלה כן להתפתח,והציוויליזציא
 האדם צרכי וכטה כטה צבורית, צורה וללבושהיחידית
 עבודתו ע.,י לעצמו איש איש מלא עברו, ביסיםאשר

 בעד צבורית עבודה ע"י עתה סתמלאים הםהיחידית,
 ללכת אייט חפץ כאיטר למשל בראשונה ביחד. רבעם

 או חמורו על יחידי רכב או ברנליו הלר למקוםממקום
 וכלם העם כל בעד הטלך דרך בנו ואה"כסוסו,

 במרכבת ביחד נוסעים אניטים ומספר בו,משתכהטים
 מסלת בענלות ביחד משתסשים אנשים ומאותהדואר,
 אותו ועשה נרו, את דלק איש כל בראשונההברזל.
 למאה נר הוא לאחד הגאז נר ועתה בביתו,בעצמו
 4שאוב בכדו הלך איש כל בראשינה ולרבבות.לאלפים
 מצנורות בבתיהם מים מהשכים העץ- בני כל ועההסיסיו.
 הקמוד עת הזאת ובעת הקהל. כל יטל מים מקוה'טל

 חכטות ע"פ הנפלאות מכניקיות המצאות עתוהחשמל.
 החולכים הענקים העבודה בתי עת והחרשת,המבע
 העבודות כל כסעמ ליום-עתה מיום ונדולהלוך

 להיות חדלו האדם צרכי למלאות הנצרכותוהמלאכות
 הרבה יתאחדו יום אל ומיום צבוריות, ונעיטויחידיות
 תתאחדנה והגדולות גד1לה, לאחת קמנותקבלניות
 תכלית כי בחוש אנו רואים כי עד גדול,לטדכז
 ,קונצנטרציא, מרכז אל היא הזאת ההתפתחותהשאיפת
 אפשר שאי היא סהסרכז היוצאת והפעולהסוחלט.
 עבודה לעבוד או כפיו מיניע לאכול אדם לשוםעוד

 שבועי או יומי לעבד עצמו למכור עליו כ"איחידית,
 התקיף הוא והאדון המע'טה. חרשת בית של אדוןלאיזה
 ופועלים תחתיו. העובדים האנשים את הטפרנט הואכי

 יאלצם הרעב כי ננדו, החלשים הם העבודהמבקשי
 את ולקבל לחפצו ולהכנע ידו, תחת מ'טועבדלהיות
 א'טד עבודה שבעד יהיו תנאיו כי הדבר וסובןתנאיו,
 להחיות דק די מאד, קמן שכר להם ישלם רב הוןשוה
 ישארו ליום מיום ינדל האדון שעושר ובעת נפשם,את

 נחלקים זה באופן שהיו. כמו ואביונים ענייםהעובדים
 אדוני מפלגת ראקיות: מפלנות לשתי האדם בניכ5

 מעמ הראשונים מספר העבודה. אנשי וממלנתהעבודה,
 עאפרי ,4ט*ר ע, "גיביו וי"נם ,יעם, כע ג~טפי ן ןןמאבעו ,ישנ "ו ו~ע ע**ו *.*88 8*,*4 **א יהףף= 1-יי" ה1י8 ר4 -חתר ד1ירדחוש"
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 תחת והרצהנים העשוקים האחרונים ש5 כפיהםיניע
 ענים יתרבה עוד מספרם יתרבה וכאשר בע*הם,יד

 עבודת יקלו אשר הנפלאות ההסצאית וכלורישם.
 שיפרקו היה ראוי אשר תחת ואלפ.ם מאות פיהאדם
 הק את רק מרבים הם הנה העובדים, וסבל עולאת

 כי מאד, להפועלים וירעו הנדולים והעשיריםהאדונים
 סעבודת רב מספר תבמל חדשה ומכונה המצאהכל

 ותנזור עבודה, מבלי במל הולכי וניטאריםהפועלים
 כל יבראו המכונות כי ומחסור. רעב נזירתעליהם
 מספד, מתי בפועלים רב במהירות בנקל האדםצרכי

 בכל רבים פועלים מכשרון נעלה אחת הסצאהוכשרק
 למלאות המעשה חרשת בעלי ויוכלו העבודה,מקצועות
 ויניע ידים עבודת מבלי סחורה מיני כל עםהשוק
 הזאת הטהירה ההתפתחות תוצאות אטנםכפים.
 והפועלים העובדים ההמון כי כך לידי תביאבהכרח
 ננד להתאחד מוכרחים יהיו מאד ירבה מספרםאשר

 ויאלצו ההם, הפועלים מעבודת יתעשרו אשראדוניהם

 להיטב כדי היסוד מן החיים סדרי לישנות לתבועלבסוף

 הצבוריות. אל היחידיות מן יהיה ההכרחי והשנויסצבם'

 רק צרימן טוכ:ה כבר חעבודה הצבודיות אשרואחרי

 הרבים' לרשות היחיד מרשות העבודה ין נ קל'טנותאת

 פעולת ואז צבורי. לקנין הצבורית העבודה אתויעישו
 מ; העבודה עול את להקל תהיה הנפלאותההסצאות
 וסלאה אביון בך יהיה ולא האדם כל שהםהפועלים
 עושר שכל הוא הסוציאליזם תורת יסוד אושר.הארק

 לכן השכל, עבודת ובי; כפים .ניע בין עבודה, פריהוא
 החברתי בסדר אשר תחת הארץ, הון כל לעובדיםבצדק

 אשר ואלה והאביונים, העניים הם העובדיםהנוכחי

 בידיהכ בין אחת פרומה שוה דבר אפילו יבראולא

 והחוקרים. העובדים יטל עמלם פרי יריטו המה ברוחםבין

 העיקריה הסמיה אחרים. מעטל המם כימםוימלאו

 ולא בארץ אביון יהיה שלא היא הסהציאליזםשל
 ר2 ועישר הון שלאחרים בעת מהסור אדם שוםיסבול

 מדי.יותר
 'טימו כי הושבים יש משה[ .תורת]הס.ציאליזם

 בו שנאמר מפני כהשה, בתורת נטצאתהסוציאליום

 ע' העיר כבר אבל אביון"' בך יהיה לא כי"אפם

ה"נרי
 סו הז כבר רבעו "טשה ואטר: היינע

 עצ1 ואינו עולם הליכו; היודע כ~*"ט כי אףציאלי,

 ח חפץ מאה פראקמישער ןאלם טטשים דברםסיר

 רכת בענק ביחוד ההךם, המנהנים צורותישנות

 א דברים ננד מלחסה לערוך תחת אמנםוקנק.

 היחיו רכויט להסיר פתיה נזירה לנזור תחתאפיטרים'

 הו, ברכו'ט. מוסרי רוח להכנים רק חפץ הארץ,מן

 מובוו ומדות מוסר עם היחידי רכוש את להתאיםבקש

 ח; חקק הזאת לממרה האמתי. ההניוני הצדקועם

 הרא': בעלה אל תשוב נחלה כל בו אשרהיובל'

 עוב ובעם ידו, מתתת יצאה אופן באיזה חילוקבלי
 ל משה ר 1 1 ;;

 בקש הוא הוא, ונהפוך היחידי. הקנין זכות להסירפץ
 אחד אף יהיה לא לטען קנין, בעל איקש כליהיה
 שמימת חוק נם עבדות". רוח לו אשר לעבדעניותו
 "והארץ וחוק האר*ו" תחלק כחלק "חלק וחוקספים
 היו ועוד, ארץ נאולת וחוק )צמיתות", תסכרא

 פרמים אנשים בידי רב הון קבוץ בעד לעצורונמתם
 הסוציאליזם אולם סתדלדלים. רבים זאת ע"יושר
 ישל הסהציאלים סהרעיונים היא רחוק ההוה העתו5

 הוא הראשי ההלוק ממערב. מזרח כרחיק כהטה;ורת
 כללי מוסרי רניט בכח שייט הסוציא5ים אמונת;עדר

 יטכל אזטרים הם כי הארץ. מן זדון סמיטלתהעביר
 הענינים תולדות הם ורעיונותיהם האדם בני'נשי

 החיים האנשים מפלנות כ. אותם. הסובבים;חומרים
 עבודת פרי את ועויטקים וקנין מסחר ועויטר הון;יי

 סיוחד מוסרי רניש להם יש אותם ורוצצים;פועלים
 הוא. ומיטפמ צדק עושים הם אישר כל פיו על*שר
 בארץ הטו'2לים הם האלה המפלנות אשר זמן כל!כן
 להמוך באפיטרות יהיה אם ונם זדו;. מכהשלת הסיר!א
 לא בקרבם. נכון רוח ולחדיש בישר בלב האבן!בם
 כי יען בעיניהם, הם יישרים כי טעישיהם, את'שנו

 לעצמם. שמוב מה עם הםטתאימים
 מספר הס.ציאליה[ בתנ.עה היהוד.ם]השתתפות

 לכמה עולה הסוצ.אליזם בתנועת חלק הלוקחיםהיהודים
 תורת מיסד מויטבותיהם. ארצות בכל אלפימוכמה

 כ.סד ם, רק מא קרל הוא "המדעית"הסהציאליזם
 ל א ם א ל פרדינאנד היה באשכנז הפתליםתנועת
 )פראקטי- הטעשה ואנישי התיאורימקרים בין)ע"ע(.
 יהודים, הרבה נמלם נדולים היותר המוציאליזם 'שלקער(
 דר' ןע',ג(' טיין בערניש עדוארד הם: נכבדיםהכי

 יעקב זיננער, פאול לוקסענבורנ, רוזא אדלר,וויקמאר
 רב-ם ועוד וואורם, עמנואל רב(. שהיה ןמישמערן
 יהודים בתור בהתנועה משתתפים אינם אלה כלמאד.
 חברים בתוי לסאות יהודים וישנם אופן.בש:ם

 הם ':נם הארצות בככ הסוציאלים בחברותפישומים
 כיטאר כ.א בזה, יהדות של פנים שום מראיםאינם
 היהודי הסוציאלי בתוכה. נרים הם אשר הארץאזרחי
 עם הסיצ.אליזם אחר' נמיתו את התאחד אשרהראשון
 אבות בין נכבד היותר ןע"ע( העם נדטה היהיהדותו
 הסוציאליזם ביטדה עבודתו כי אף הראישונה,התנועה
 ליהודים, מיוחדת תנועה לברוא נסה ולא מונבלתהיתה
 להטיב היהה כונהו אך בימיו. באפשר היה שלאדבר
 בלאוטיוה תהיח 'טל רוח ולהפיח היהודים, סצב אתעי"ז

 היתה ותקותו צי:ן. חובבי תנועת ימי לפני עודישראל
 רק )א ליהודים תעזור הסיציאלית התנועהשההנברות

 לפתח נם כ"א מוישבוהיהם, ארצות כאזרחי זכיותלשיווי
 טיוחדה. כאומה חרוהם את ולהיטינ לאומיותםאת

 קרובה היותר בדרך הולכות אישר ההוה בזמןהחברות
 הטכונים הציונים המהציאלים הם העם כהשה5רעיון
 --.---.--- .-.- -- .-.-- י-.- "-ן,-.י ,ת ,עוט...=אין 'ש;ון נחות הי" נחקד, כקארמה נחשכו לא בכ"ז וםהציאלים-מרימוריאלים". ציק"פחולי
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 קר5 בתורת יתאמרו הם באטח כי העם,לתלמ'די
 הדעה את היהודים בעד לשימתו יוסיפו ארמארקם
 מהיות כי ואומרים מתנצלים מהם רביםהציוניה.
 כאשר רק אפשר מארקם תורת ע"פ הסוציאליזםשנצהון
 החרשת בבתי ,עובדים פרולימארים העם רוביהיה

 היהודי העם להסון אפשר שאי ויען ההדשים(,הנרולים
 לעובדים אותם ישכרו שלא מפני זאת, להיותבנלותו
 להמק א"א לכן הנוים, בארצות כאלה סלאכהבבתי

 תבנה אשר עד בסוציאליזם הנון חלק לקחתהיהורם
 פרולימארים שם יהיה ישראל והטון היהודיםמדינת
 הולכ'ם אינם היהודים הסוציאלים רוב אמנםאטתים.
 בדרך הולכים מהם נדול חלק האלה. החברותבעסכות
 וב; באטריקא וביחוד ורכים )ע-ע(, הכונדחברה

 מדי. יותר ליהודית הכונד את נם יחשכו ועודכאננלא
 לצורך רק העמים, בין ישראל בהתבוללות יאמינוהם

 הסדברים היהודים הסוציאלים את יתאחדוהשעה
 ברוא לטען לא מיוחדות, במחלקותיהודית-אוכנזית

 המק כי יען כ"א היהודים, בעד מיוחדסאציאליזם
 ממרתם אבל אחרת. בלשון עדיין מבינים אינםהיהוד'ם
 מחלקות וביסדם בשפתם ליהודים סוציאליזםבדברם

 לאט היהודים הסון את להביא היא יהודיותסהראליות
 אשר העם של הסוציאלים אחיהם בין להתבולללאמ
 בתוכם. יחטביםהם

 הסוציאלים כל כמעט הסוציאלים[]אמונת
 שום מהייבים אינם אך בכל", "כופרים הםהיהודים
 שלא או להאמין עליו לקבל בחברהם להאחז החפץאדם

 : אצלם הוא כלל האמונה. בעניני דעות באיזהלהאמין
 להאמין אדם לכל והרשות פרמי" דבר היא"האמונה
 בדתם שמאמינים יהודים איזה ישנם נפשו. אתכאשר
 של החברתיים החוקים על וסומכים סוציאליםוהם
 ואין מאד טעמ טספרם אך לעיל, כאמור משהתורת
 שוטע ואין ריאה ואין מיוחדה, חברה או הסתדרותלהם
 באמונתם המאמינים הנוצרים כמו לא כפומבי.אותם
 וספרים נדולות שלמות חכרות להם שייט סיציאליםוהם
 יסוד על הסוציאליזם את לכונן שטמרתם רכים,ומ"ע
 מפיצים וממיפיהם מכמריהם ורבים הנוצרי. דתהורת
 עם קהל ובפני תפילותיהם בבתי הסהניאליזםתורת

 בין שליחיו. וכונת ישו תורת עיקר באמת שזהודודשים
 ריפורמים ממיפים שלשה או שנים רק ישנםהיהודים
 הסוציאליזם ברוח טעמ מעורבות דרשותיהםאשר

 ישעיה על לטשל כמו והנביאים כהשה תורת עלוסומכים
 אפם עד בשדה שדה בבית בית מניע "הויבאמרו:
 החוקקים "הוי או הארץא, בקרב לבדבם ויטבתםמקום
 דלים מדין להמות בתבו עמל ומכתבים אוןחקקי
 בנביאים כאלה פסוקים ועוד עמי" עניי משפמלנזול

 אשר אחד נם אין החרדים הרבנים בין אךאחרונים.
 והנביאים. סשה תורת בשם בפומבי לסוציאליזםיסבים

 יהודית-אשבנזית בלשון הסוציאלי העתת]הספרות[
 בשם יום בבל בנויארק לאור יוצא בחב5 נדולאיותר

 לו יש המו"ל דברת ולפי )קדימה(,"פארווערמם"
 מב"ע הרבה יו"ל נם חותמים. אלפים מכאשתיותר

 יף5 סוציא5י מדעי ירחק כולנריא. בסופיאספרדית יהודית- בלשון ואחד הפזור, ארצות בכלשבועיים
 שנה. עשרים זה )העתיד( "צוקונפמ" דיא בשםבנויארק
 שנדפסו מאד הרבה יהודית בלשון וחוברות ספריםמלכד
 מפיצי בין ואמריקא. אננליא רומניא נליציאכרוסיא

 בשמם עיטרות זה באמריקא יהודית בלשקהסהניאליזם
 קאהאן אברהם והנואמים הסופרים ביותדנודעים
 מיכאל פייגענבוים, בנימן ועוזרו הפארווערמםעורך

 פיליפ לונדק, מאיר ווינמשעווסקי, מאריםזאטעמקין,
 אנארכיא. ע-ע ועוד. באראנאוו, מ'קראנץ,

 פ.כ.
-  לא ייטראל תורת סוציאליזם[ נגר ישראל ]תורת-

 שימתה. לעיקרי ותתגנד הסוציאליזם תורת עםתתאים
 אלהים ממכהטלת של הדעה על נוסדה ישראלהורת

 חלק והוא הארץ בל אדון הוא ה' כי)וס1!מ1180(,
 ארץ את נתן ישראל ולכני בתכל, חלק לאוםלכל
 ושייך ה' מאת מתנה הוא אחד כל ורכוש לנהלה,כנען
 ימסור או ימכור אם מלבד בו, הלק לאחר ואין לבדולו

 הקנין, טדרכי באחד המוב ברצונו רכרטו אתהאיש
 על ונעלה משובח הוא ה' מאת לו שכא היחידקנין
 יטונא נאמר ולכן אדם, מכן מתנה דרך שכאקנין

 למלך אטר אגינו אכרהם מ"ו(, ,כהטלי יחיהמתנות
 שמים קונה עליון אל ה' אל ידי את "הרמותיסדום
 אשר מכל אקח ואם נעל שרוך ועד מחומ אםוארץ
 י"ד(. )בראשית אברם" את העשרתי אני תאמר ולאלך
 ונזהרו ודם. מבשר ולא מה' הוא הקנין מקור כיר"ל
 "ואמרת ה', מאת בא הרכרט שכל לזכור ישראלבני

 את וזכרת הזה, החיל את לי עשה ידי ועצם כהיבלבבך
 )דברים חיל" לעשות כח לך הנותן הוא כי אלהיךהי
 לעשות הכח לאיש אין עצמו בנכסי ואפילו י"ז-י"ה(.ח'

 ולא במתנה אחר לאיש לו אשר בל נתן ואםכחפצו,
 בל הפקיר אם וכן מתנה, אינה בלום לעצמושייר
 מחנה נותן כדין הכל נתבמל לעניים חלקם אונכסיו
 לעניים שהפקיר כגון לחצאין המפקיר או קמ"ח.(.)ב"ב
 הפקר אינה כמותם שהלבה ב"ה לדברי לעשירים,ולא
 הקודם ובל א'( פ"ו )פאה לעשירים אף שיפקירעד

 שלא ונר בזה. לאחר רשות ואין זכה, ההפקר מן~כות
 זכה והקודם הפקר נכסיו בל ליורשו הראוי יורשהניח
 איש וכל יחיד. קנין בדרך פ"א( גרים ,רמב"םבהם
 על האהובה אתבן לבכר יוכל לא בניו את הנחילוכיום
 יוכל ולא מ"ז(, כ"א )דברים הבכור השנואה בןפני

 בהחלמ, שלו ואינו סה' לו בא הקנין בי נחלה,להעביר
 ותורתו. ה' חקי ננד שהוא דבר לעשות יוכל לאולכן
 מעם ובן העם. לכל בללי קנין שהוא טמעם לאאך

 לא "והארץ : עולם של מלם המלך נזרת שהיאהיובל
 אתם וחושבים גדים כי הארץ, י ל בי לצמיתותתמבד
 היוב5 בשנת יוצא עברי ועבר ב"ר( ב"ה )ויקדאעסדי"



ט"י ישראלצוצר1%
 פסוק ,שם וט' הם" די עב עבדים ישראל בני לי"כי
 ,טעבודו כי קודם", "שמרי בספרי שאטרו וכמונ"ה(
 ב"1. של לשעבודו קודם הקב"הש5

 מפרשיות נראה לסהמאליזם התננדות הפלגה[]בדור
 דעות לשתי תתננד התורה כי בבראשית,הרא~יכות
 בני רצו אשר הרכהט, ובמול הרכוש נזלקיצוניות:
 המנול בדור הבריאה. בתחלת בהן להתנהנהאדם
 וההשחתו ושוד חמס הארץ כל ומלאה בנזל ידםפשמו
 אל הקצה מן הלכו ההפלנה ובדור האדמה, פנימעל
 אחתודברים "ביטפה טרציאלית בדעה להנהינ ורצוהקצה

 ביחד לחיות בשותפות ומנדל עיר להם ולבנותאחדים"
 ויפיצם ה' בעיני רעה היה זאת ונם שלמה,באחדות
 נשתיירה לא המבול דור במדרש: אמרו וע"זכמ2ם.
 בנז5 שמופים שהיו ע"י המבול דור אלא פלימה,מהן

 לפיכך כ"ד( )איוב ורעו נזלו עדר ישינו נבולותשנאטר
 זה אוהבים שהיו אלו אבל פלימה, מהן נשתיירלא
 לפיכך אחת, שפה הארץ כל ויהי שנאמר זהאת

 תתכנד התורה 1'(. פל"ח )ב"ר פלימה מהןנשתיירה
 רק השרת למלאכי כתנה לא טפנישהתורהלטרציאליזם

 רכוש המבמל והסרציאליזם חומרי קרוצי אדםלכני
 בני מבע תשתכה כאשר לבוא לעתיד תורה היאהיחיד
 רכוש כל יהיה אם כי השרת. למלאבי דומים ויהיואדם
 לפיהו רק יהיה האדם עמל וכל בללי, רבושהעולם
 ובע5 כמעשהו, לאייט י'2לם ולא נופו, כחסורילמלאות
 אז כלל, כי2רון לו שאין כאיש שברו יקבל נדולכשרון
 מחשבות ולחשוב לעבוד הזאת לצרה לי מהיאמר

 אם נביהים, ובנינים היכלות ולבנות ועושר הוןלהרבות
 עד תתנבר והשביהה העצלות ותרבה אין. לומותר
 לדעה תתננד ישראל החיים.-תורת תנחעת תנוחאשר

 ומחזקת טצדקת התורה בי אף אולם, כזאת!אומופית
 עולם, נבולות להסינ י2לא חוקים תעשה היחיד, קניןאת

 יי2תמשו שלא רב הון בעלי העשירים בעדותעצור
 ובפרמ והאביונים. העניים את ולרצץ להעיק אונםברוב
 על ודרשו )2818[1(, הארצרות לבעלי גבוליםעשתה
 ולשבית אביון השאפים זאת שמעו : הפטוק פירותארצרי
 שבד ונשבירה חהש יעבר מתי לאמר ארץ,עניי

 בעבוד ואביון דלים בכסף לקנות ום' בר ונפתחהוהשבת
 אין ואמרו ד'-1'(. ח' )עמום נשביר בר וטפלנעלים
 בצורת וביטני נפש חיי בהן שיש ודברים פירותארצרין
 בשערים מארה שמבניס מפני יאצור לא חרובין קבאפילו
 דברים איזה ייט היהדות בתורת נם אמכם צ':(.)ב"ב
 ידי לצאת שררצה בנזלן כמו להכלל, יחוס להםשיש
 הנזלות מחזיר לו להשיב הבעלים ידע ולא'טמים
 )ב"ק ומערות שיחין בורות לחפור כטן רביםלצרכי
 ישראל לכל אשר לקהל רבים דברים יש נםצ"ה.(.
 ובהמ"ד, ביהכ"נ כמו בהם, חלק ההיא בעירהדרים
 לקנין דברים הרבה להיות ראוים ובן וכדומה.מרחץ,
 המלנרף הברזל, מסלת דואה הבי כמו הבלליהצבור

 אב5 רבים. צרכי 'טהם והנפמ, הנחלים מכרתהמ5יפון,

 העלם רבהש ל כ להעביר האומרים תקהווניםהסחראלים
 מועים אלא אינם הרבים' לךטות חיחידמרטות
 ננד שהם בדברים שעוטקים ע"י העולם ומבליומתעים,
 אדם. הוא באשר האדםמבע

א.
 החרדים החלו האחרונות בשנים למוד[ ]מחזיקי-
 אחרי הנוהים הצעירים בעד לדאונ ייטראל דתעל

 דרשות ע"י הזאת הדעה לבם מקרב 5שר,טהסוציאליזם,
 הדעות על ולערער היהדות יטודי את לחזקברבים

 למען למוד" "מחזיקי חברת יטדו בנליציאהבתבות.
 מלאכה בעלי הנערים בין והיהדות התורה ידיעתהפצת
 תנ"ך ללמדם 1י1"ם, ושבת ערב בשעורי מטחר,ועתרי
 נאומים לפניהם ולהמיף וש"ע, יעקב עיןמשניות
 בעיר בתחלה נוסדה הזאת החברה לאמונתם.מלבבים
 רבות, בערים התפשמה אשר כשנתים וזהקראקא,

 העודך ובראשם בקראקא, החברה מנהליבהשתדלות
 שונות לערים 'טנטעו פייפער, יהודה דר' החרדדין

 למוד", "טחזיקי אנודות ליטד מיטם החרדים אתויעוררו

 קשאכוב, רישא, מארנוב, בערי חברות ידם עלוטטדי
 בראדי, זלאמשוב, מארנאפאל, באכניא'נייטאנרץ,
 כבד הזאת החברה באנמורפן. נם ובאחרונהלעטבערנ,
 נתנדלו אשר רבים צעירים לב להשיב הרבהפעלה
 ובעלי הטרציאלים ליהדות. זרים ונעשו תורה ריחבלי

 לישמן ויעסדו פניהם ננד רעה כי ראו ציון""פחגלי
 פייפער הדר' שעשה האטפות ויפריעו זו חברה טודל

 מחתחבד הנערים לבות את להניא ויתאמצו מקום,בבל
 כב5 עתה ונמצאו בידם, עלתה לא אך למוד,לסחזיקי

 לבקר ויבואו להחברה ידם שנתנו למאות נעריםעיר
 פייפער הדר. חזק רהטם עליהם עשה וביותרהשעורים.
 מיהדות רחוק הוא נם היה קצר זמן לפני אשרבעצמו,
 וחסיד וטצות תורה י12מר חרד יהודי נעשהופתאום
 אלו, חברות מיטוד וכסף עמל בל יחשוך ולאנלהב,
 העומדים הטרציאלים יפחידוהו ולא חת, לבלי עשויונם

 להטתדרות האתדות כל את לאחד עתה וחהשבלננדו,
 הראיטית החברה עתה תרציא הזאת ולתכלית נדולה,אחת

 אשר המדוברת. בשפה למוד" "מחזיקי מב"עבקראקא
 החברה, דנל תחת החרדים כ5 ולקבץ 5אחדממרתו
 ברוח ו5מטחר למלאכה ספר ובתי מובים חדריםוליסד
 הטרציא5יזם. לדעות עוד יפנו לא וממילא נאמנהיהדות

 ז. מ.ח.
 מיין מהם שמרציאין הקנים נופת, : )צוסר(סוסר
 צופים ונופת כדבש מתוקים , )0880-זפשם8( כדבשמת41
 הדבש ביערח נדלים ההם והקנים י"א(, י"מ)תהלים
 א'(. ה' )שה"ט דבשי עם יערי אבלתי ב"1(, י"ר)ש"א

 שנראה כמו הירושלמי בזמן נורע כבר הסוקרמלאכת
 כד )1מטז880018( טיקורה ההן : ב'( )פ"ז שבתממם'
 כר בורר, כמטום )בשבת( בקלופיתיה בנרריהמבחר
 כהטום במדובתיה שחיק בר הש, כמטום בסרנזייהטבתת
 באנמרין כהשקע בד 4ש, טשום כמטקין יהיב כדמוחן,
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 טלאכתו נמר מחתך. כמטום בנומא סקטע כד בונה,כהטום
 הסוקר קני את כשסתקן ופירהטו בפטיש. מכהטשום
 דהיינו בורר. סשום חייב הקלופה את ו2'טליךוגורר

 להוציא הקנים את כותש כשהוא האוכל. מתוךהפסולת
 הדק אותם יטוחק כשהוא דש, מיטום ח.יב המייןאת

 כשהוא טוהן, סשום חייב צרכם כל יטיסחטו כדיהימב
 להעבותו הכלי לתוך המי'ן היינו הטהטקי; אהנותן

 הסוקר את סשקע מטהוא 4ט, סשום חייבולהקרי.טו
 כאבן שיהקשה כדי לכך המוכן בהרם דהיי:ובאנמך';

 סוי:ך כשהוא בנוסא, סקמע וכי:הוא בונה, ס.טוםחייב
 היטקוע החלול המקום סן לה:ציאו הסיקר אהונותק
 תוליט. סיטום או טהתך מ.טום חייב החרמ מן אושם
 אסור סיקורה ההן ד'ו: ,פ'ד ביצה במם' הואוכן

 בבלי ,עי' בג:מיה סקמע דהוה טבא ביומאלסיעבד
 הסוקר אבתרה(. צעא לטיכם בעאי אביי : זסגילה
 בו ערבו דש"ע בזטן באשכנז יטעיטו הציק-או

 מהרי"ל חטץ. משום בפסח אותו אסרו ולכןתערובות
 הקנים כיטטב.טלין פ ואע קמה, לתוכו מ.טימין כיאסרו
 קמח בו משימין ישאין פעמים ה' או ד' הציקר בושיש
 צוקר, כל אמו ונזרינן ביורה קמח סשיטין לבסוףמ"ס
 שאכלו סהר"ש והעיד בפסח, לה'טהותו מוהראכן

 להם ונתן דפסח אהרון ביו"ם בניישמט יחדהלומדים
 לו ברור שהיה טקנדיא עטו שהביא צוקר זנווילהח'ר
 הלכות סהרי"ל ;מנהני עטו ואכלו המין יטום בו.:אין
 צוקר לאכול שאסור הת"ה בשם כותב והרמ"אפסח(.
 צוקר אוכלין האהרון מוב וביום אסור, להשהותוואפילו
 וע"ז מ'(. תם"ז סי' )או"ח חיסוץ ח.טש בו שאיןקנדיל
 חררות דדוקא להיפך הת"ה סן נ"ל כי וצ"ע : הש"ךכתב

 צוקר סתם אבל אסורים צוקר סבלילות העשיותקטנות
 כ"ה סי' בתשובה אוסר וסהרי"ל וכו' להשהותטותר
 כי לרפואה נדול צורך אינו אם ליזהר רניליןצוקר

 )שמ( הסנ"א וכתב מינים, כמה בו כה1רביןהרוכלין
 אין ככובע העשוי שאותו אותו המתק; מהאוסן'שטעתי

 קנר אותו קורין שאנו סה כתב )יטם( ובט"ז קמח.בו
 חמץ בו אין בודאי שהוא ככובע( ;עשוי צוקר הוטאו
 אותו מביאים כתולדתו אלא בישול שום בו נעשהולא
 לאכול סתירין ובזמנינו האחרון. ביו"מ אותו שאוכלי:זה
 ונם רבנים, בהשנחת ונשטה טאוסטריא הבא צוקרהום

 חשש בו אין ובאסריקא באננליא שנעיטה היפההצוקר
 רק התפלה קודם לשתות אסור צוקר עם מיםהמץ.
 י"א, פ"ם סי' תפלה ;הלכות מותר רפואה צורךבסקום
 היטב(.באר

 נ.ס.
 הזה בשם נקראו עדים שתי בבבל; עירנטך?4י:
 סתם סורא דפרת". 1,,סורא סתם "סורא"נבבו,
 ;רימער 881:15מ אנם על פרת של הסערבי בצדהיהה
 בורסוף סעיר רחוק לא בבל עיר בתחתית 267(ח"י
 סנהרדעא הלך אריכא( )אבא ורב תורה, מקום היהשלא
 הוף על היתה דפרת וסורא ישיבה. שם ויסדלטורא

 הספה )ע"ע ספרוים ולצפון פומבדיתא לדרום פרתנהר
 לו ושאל דפרת לם.רא איקלע רבינא גלות(.בערך

 הביבא ורב ,שם(. פרת נהר על סורא אלא סתם סורא, זה שאין ופירש'י ס"א:( ;ב"ס וכו' שאלות חנינאר'
 ומקוסו ק"ו:( ב.'מ כ'. )מו,ק ושאלות לו שאל שםיטהיה
 סתם סורא להלן(. )עי' מחסיא בסתא היה דבינאשל

 וטים רפש מלא 'טהיה מים האנם שפת עלעמדה
 יטסא אמר באוזלי לסורא לה פסיק שם שישבומריסר
 סמוך היה הים ופירש"י ח'.(, )עירובין שרמון היםיעלה
 והיה לים טפולשין הסבואות וראשי מאחריהלסורא
 ולא הטבואות לכל וסכסורות רטתות עושהסריסר
 בלא בשבת מלמול לענין הים סחיצת על לסטוךרצה

 היתה וסורא למעלה צפון בצד היתה נהררעאעירוב.
 ועד ססורא רבנן ובדקו אמרו וע"ז לסמה דרוםבצד

 דהוו חסדא דרב סבנתיה בר אשכחו ולאנהרדעא
 יטאטרו ע"ד ס"ד.1 )ברכות וכו' חסא בר לרסינסיבין
 רב צ',ד:(. ;סנהדרין א"י על שבע באר ועד סדןובדקו
 דסברא ניסא בהאי חד יתבי אשי בר חייא ורבהונא
 הנהר שהיה ופירש"י :( קי"א )חולין וכו' ניסא בהאיוחד

 סשני סים שהפיץ דנ ראה יוחנן ר' מפסיקן.,האנמ(
 שהיו וטשסע (. ע.ד )ב"ב דסורא סברי כתרינחיריו
 מחכמי הרא.:ון היה רב באנם. לעבור סעברותשתי

 ברבים. תורה שם והרביץ בסורא להתישבהתלסוד
 לרעה ננעה לא בסורא סנפה שהיתח בעת כיוססופר
 לנבי זומרתא מלתא היה הזה והנס רב,בישכונת
 ישיבות שלש היו ההיא בעת :י. כ"א ,תענית דיבזכותיה
 פעסים כמה ונסצא וסורא. פוסבדיתא נהרדעאבבבל
 )מנילה הכי סתנו בפוסבדיתא הכי סתנו בסוראבש"ם
 ובנהרדעא הכי סתנו בסורא או י"מ.( סוכהי"ח:
 שססופר בסורא, ישב חסדא ר' י"ז:(. ;סוכה הכיסתנו
 ואכל יוה"כ בערב לסורא אקלע וכו' תסרי בר רסיכי
 והביאוהו כחל באכילת איסור נוהנין ובסוראכחל
 נחסן יב ואקלע ק"י.(. )חולין וכו' חסדא רבלפני
 וכו' הונא רב בר ורבה חסדא רב לגביה עוללסורא
 כתובות י"ד: )סוכה דסורא שוקאי של הדין הואאסר
 אקלע אנא רבינא שאמר בסורא, ישב סריסר :(.צ"ם

 הני מריסד ודרש :( קי"ז )פסחים דסריסר קסיהלסורא
 ופירש"י י"נ:( ;םוכה בהן ססככין דסוראאיסורייתא

 אותן וטוכרין בשוק לטכור קנים חבילי עהטיןשהיו
 אסו את ואכף בסורא ישב זוטרתא סר )שם(.בסנין
 חנינא רב סינה ונפק בעקה עם לדוי חנינא ר'של

 שם וסצא בסורא היה זירא ד' :(. ס"נ ,כתובותססורא
 ססודא יהודה רב ומצינו ט"ז:(. )ע"ן ירסיה בדלרבה
 אדא רב צ'א.(, ,זבחים ססורא הונא דב כ"1.ן,;תמיד
 ל"ם:(. ;כתובות סודאה אבא ס"ז:(, ;נדהססורא
 ולוקחין שדותיחם על לעניים סלוין העשירים היהבסורא
 כפי שנה כל הקרן סמעות וסנכים השנים שלהפירות
 וכותבין לבעליה הוב סכל נקי השדה שירצא עדהסדובר
 בלא דא ארעא תיפוק אלין שניא "בכהשלםמ:מרות
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 :(. ל"ה )ב"ב רסורא" "כהשכנתא בנסרא ונקראכסף"

 ,נימין קרא' ררייקי הוא סוראה )זה( ערי רבאאסר
 1'טם(, הוא סורא מבני הזה הרבר ופירש"יל"א:(

 קרובה והיתה פכ'א, ,ם"ה פליניאוס שהזכיר סוראוהיא

 מחסיא. מתא והיא 11888106לכפר
 יאמר: באנרתו נאו; שרירא רב מחסיא[]מתא

 ומקום רוכתיה רהוא בנהררעא לשמואל שבקיהרב

 והוא תורה בה היתה שלא לרוכתיה ואתרחיקתורה

 התם ייטראל נפישי רהוו מחסיא מתא רמתקריסורא

 לס,רא והלך הקבלה: בספר הראב'ר כתב וכןוכו'.
 וכר. שנפמר ער לראיט שם והיה מחסיא מתאהיא

 נייבויער אך אחת. עיר הם מחסיא ומתא סוראלפ"ז
 שסורא מקום בי2ום בנמרא רמז אין כי בזההסתפק

 מקוטות מאיזה ואררבה אחת, עיר הם מחסיאוסתא

 משכנתא בעני; ומפורש ערים' שתי שהיו נראהב'2"ס

 סנהנ היה רבינא של טקומו מחסיא 'טבמהאדסורא
 אמר שרב ומצינו ס"ז:(. )ב"מ כסורא שלאאחר

 ה"ו תיכף אשלם ולא טמבח ב'2ר אקח אם אנאכנון

 תובעי' ישאין במקום ורוקא אביי ואמר השם,חיוול

 ע"' רבינא ואסר היטם, חלול אין שתובעין במק:םאבל

  ומישטו פ"1.(. )יומא הוא רתבעי אתרא מחסיאוסתא

 שאי מקום שהוא רב 'טל מקוסו סורא זהשאי;
 איט רב אהר: במקום כותב בעצמו ורש"נתובעין.

 הנאונינ ובת'טובות וכו'. סחסיא למתא ובא בסיראנאון

 יש'בו ובני נאמר 133( צר רנ"ם סי' הרכבי)הוצאת
 זו ברבר הרבה מקילין היו בסורא שהיו בזמ;מחסיא

 נייבויע יפרט וע"כ מקומות. שני שהם הריוכו'.
 למתן קרובה יטסורא הראשונים רש"נ ברברישהכוונה
 תלמיו היו אשי ורב רבינא שבזסן ספני ואפיטרמחסיא,
 הערי שתי נחשבו ביחר לומדים מחסיא ומתאסורא

 בסת אז היתה בעצמה הישיבה כי אף אחת.נישיבה

 הית מחסיא סתא אשי. ורב רבינא מקוםמחסיא
 ארקת אנן אשי רב ואמר פרת. לנהר קרובהיותר

 סת לבני התיר אשי רב ל"ב:(. ,ביצה סמכינןדפרת
 במת בורניץ נהר ה'טרטק( )לפנות לאקרוהימחסיא
 הנו נפל וכנראה :( ד' )טו"ק רבימ ממנו שיטותיןניק

 מכ: נרול מחסיא טתא אמר אשי רב בפרת.בורניץ

 מחם מתא 'טל התנורים כסויי ר'.(. ,כתובות סכרךקמן
 1 סכ"ה.(. ,שבת יד בית או אחיזה בית להן היהלא

 סו '2ל האשפות על לישב שמוב לבנו אמרסשךשיא

 ופירע י"ב.( )הוריות דפומבריתא עלאפרני ולאמחסיא

 בפומבריו אבל ביניהם ותרבות בה רבים 'טת"ח.המעם

 הט' כי : ו' בכריתות רש"י ,ועי' ביניהם תרבותאין

 )קרוי ברבנן נייסי מחסיא מתא יויטבי לסמי;(.כךשום
 א ורב בהם. נס ולבם רכים רבנן שם שהיול"נ.(

 שרוז לב אבירי שהם מחסיא במתא הנוים עלאמר

 ס נר מתנייר ולא בשנה פעמים שתי התורהכבור

 ואי ארר בחדט כלה ביסי שם שנאספו :( י"ז)ברכות
 וסן ליפול סרוב ל*היה ריהר"נ =-ה .,א****..,*,,

 שהחמה בבנינו יתעצלו שלא שם ממתו והעלהאשי
 שננמי ער משם הוצ.אוהו ולא אותו. מצערים'2מים
 מלהנביה העיר ליושבי מנע הוא נ':( )ב"בנ'ן
 עברי אנא אשי רכ שם ואסר מביהכ"נ יותריהם
 בר טר י"א.( ,שבת וכו' חרבה רלא מחסיאתא

 בימ' י'ב:(. )ב"ב מחסיא בטתא לראש נעשהאשי

 ק"ח:( ס"ח. )ב'מ מחסיא רמתא סבי היואשי

 פרת. פוסבריתא; נהרדעא;ע

 שב; 144ן. גיאוגרפיא ני'בוי;רביבליונרפיא:
 162..מות

א.

 האס'אמית בתורקיא נרולה מרינה : ,א1;87(,דך4י*פ
 שססוריא ממנה. חלק ישראל אר.ן נחשבהעת

 וי2ורשו היונים בזמן נולר השם כי בכה"ק נמצאי
 לסוריא ונישתבש 8א21687. שסאלית ביטי"ן א'2ור'טם

 העמים בלישו; כי בפירחט יאמר הירודוטוםי(ק"2(.
 סוריים, יו; ובליטון אשוריים סוריא תושבי;ראים
 "מערב". 'טהוראתו "סורי" סוריא נסראת היתירותכתב

 סוריא סוריא. בשם ארם ארץ מעתיקיםשבעים
 שמראבו והסופרים הסילייקים. מטלכת החתויתה

 מאורוס סוריא: גבולות את יתארו ותלסי!ליניאוס
 ופרת בטערב, התיכון ים בררום, ערב טרבר צפו;,וצר

 הארץ כל סוריא: גבולות נה'2בו כעת בסזרח.,תחתון
 ואסיא בדרום מצרים המרבר, ער התיכון ים,מזרח
 בסוריא התושבים מספר היה 1905 ב'2נת בצפון.;קמנה

 מ'ל רבוא כששים הוא הארץ ושמח,3,317,60,
מר:בעים.

 רברים בכסה א"י. נבול על היא סוריא]בת"מיד[
 .י מא פ'רות מוציאין אי; ואמרו לחו"ל' סוריא:השבה
 מוציאי; שאין וכיטם וכו' נפש חיי בהן י2ישרברים
 מתיר ורבי לסוריא טא"י מוציאין אי; כך לחו"למארץ

 ע"ז תוספתא ועי' צ"א : צ' )ב"ב להיפרכיאמהיפרכיא
 ובשליטה לא"י סוריא י2וה רברים בי2לשה ב'(.פ"ד
 כמביא מסוריא גם והסביא כחו"ל ממסא עפרה :לחו"ל
 והסוכר נהתם( ובפני נכתב בפני לומר ).טצריךמחו"ל
 שהקונה לא"י: שלשה לחו"ל; כט:כר לסוריאעברו
 במע'2רות וחייבת 'טבירו'שלם בפרוור כסונה בסוריאשדה

 )תוספתא טהורה בטהרה לה לכנס יכול ואםוביטביעית
 נאמר ז' פ'"ח אהלות ובמי2נה ה.. פ"א ב"קכלים
 וכו'(. להכנס יכול אינו לא"י סמוכה בסוריא שרההקונה
 יצא בחו"ל לסוכרו רשאי רבו אין לחו"ל שברחעבר
 זה הרי שם מכרו אם לפיכך בסוריא רבו עםעבד
 )לנוימו להם טשכירין אין "'חן. פ"נ ע"ז 1'2םמכור
 בא"י אמורים רברים במה וכו' וכרמים שרותבתים

 ע'ז )'טם וכו' שרות לא אבל בתים סשכיריןובסוייא
 הנחתום את מסייעין אי; אוסרים היו בראשונה ח'(.פ"ב

 ובסוריא וכו. נריצות עטו מוליכין ואין במומאההעושה
 עמו ומוליכין כמומאה העושה הנחתום אתססייעין
/ "ייע שהיה ביהכ"נ היה מחסיאבטתא בסוריא פירוה הקונה ב'( פ"ז  ע"ו )שם להנורנריצוה ש ק  - ,-- ,י"יי *יי, "י יעי,יי 
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188 ישראלאוצר לשהםויסי'
 הנמכדים פירות שרוב לפי דמאי מהן להפר"ש חייבאינו
 הן א"י כהשל אמר המוכר ואם באים, הן מחרלשם
 : בא"י לכהונה חזקות שתי י"א(. פ"ו ,דמאי לעשרחייב

 מקום ער בםוריא ,תרוסה(, נרנות וחילוק כפיםנ':יאות
 חילוק לא אבל כפים נישיאות מניע החדש ראשששליח
 השלוחין אין א'(. פ"ג כתובות )שם כםוריא בבלגרנות,
 ר"ה ,שם מקודש ב"ד מפי שישמעו עד לםוריאידצאין
 עליהם מתריעין אין כולן ועל וכו' הגובאי על ב'(.פ"ב

 אין בםוריא היו בלבד. מקום באותו אלא)תענית(
 בםוריא עליהם מתריעין אין בא"י בא"י, עליהםמתריעין
 עומר אין אומר ישמעאל ר' י',א(. פ"ב תענית)שם
 כבוש הוא םוריא א'(. ס.ד שקלים )ירו,ש' מסוריאבא
 וארם נהרים ארם והיא לצרכו המלך דוד שכבשיחיד
 רבים כבהט שהיתה א"י בקדושת קדשו ולאצובה,
 םוריא כהדא מצוין ישראל שאין מקום כבויט(.)ע"ע
 סא"י 1 םוריא איזה אומר הרמב"ם פ"ו(. דמאי)ירהש'
 עד פרת יד כל צובה וארם נהרים ארם כנגדולממה
 עד בהן, וכידצא ומנבת חקרן ואחלב דכוטק כגוןבבל'
 כאשקלת חרל עכו אבל כםוריא. היא הרי וצהרשנעד
 גמליאל רבן מ'(. פ"א תרומות )הל' א"י תחומיוהם
 שהיה הרומיים )מושל בםוריא מהגמון רקטות לימולהלך
 לכשירצה תנאי על השנה את ועברו לבא ויטהאשם(
 סעוברת השנה ונמצאת אני רדצה אמר וכשבאר"ג

 נהנו ברם רב בשם זבדא בר בא ר' ז'(. פ"ז,עדיות
 )ירוש' הצועות וסן הנחרטת מן גובין להיותבםוריא
 עיקר שהן הממות על שמציעין סצעות ג'( פ"יבתובות
 מסבע היא מ',ם:( )בכורות םורםיה אםתיראםחורתן.

 ישראל. ארץ ע"ע שמ(. )תום' םוריאשל
 נארד- אין רייזען ו"וכשטיין, י'עטאן :ביבליתרפיא

 ת14ןט8 % ,8%8זל1 אשץ0;קוש4/[ ,14,ע8 . 90ש1סיריען
א..1872

 שם בני סלשונות אחת : )80א,8( לשוןסורסי,
 ארמית ללשון מאד 'טקרובה ומפני ארמית. מלשו;וענף
 תום' )עי' לםורסית ארמית בין להבדיל הז"ל דקדקולא
 לשון הכנוי מצינו בירהשלסי אך לסוריא(. ר"ה : צ.ב"ב

 ההמת דברו התלמוך שבזנה מפני פעמים הרבהסורםי
 הנוצרים הזאת בלשון השתמשו ולרוב סורםי, לשוןבא"י

 בא"י רבי אמר הזה המעם שמפני ואפשרהראשונים,
 )ב"ק יונית לשון או הקדש לשת או למה1 םורסילשון
 ובלשת בא"י החכמים לשון היתה יונית לשק כי (.פ"ג

 ארץ ע"ש םורםי לשת ונקראת ההמון. רק דברוםורםי
 ארמית לשון ההוא. בזטן היונים לה שקראו השםסוריא,
 שמואל כשרצה ולכן ומבמאה, בםגנונה צחה יותרהיתה
 וייטמעאל שטעק אטר: מותו קורם סוד לגלותהקסן
 וחברוהי בהרב( )יהרגו לחרבא כ'ג( ור"י הנשיא)ר"ש
 דינא אחרי יהוון סגיאין ועקז לביזא עמא חטארלקמלא
 בבלי ד'. פי"ג םומה )תוםפתא אסרן ארמיתובלשק
 שלא בא"י מקומות והיו העם. יבינו שלא כריכה'ח:(,
 למתורגכת נעשה זוסרתא בר בא ר' םורםי. לשקאבינו

 ,ירווט' םירבםים הבינה שלא אחת באשה יוחנן ר'אצלכדים
 םוריםמק, 'ט"ע( )םי' הריב"ש ובשו"ת םוף(, פ"ינדה הןי

 הברת להוםיף ודרכם םורםי, לשת גרים פ"ז כר,פובעל :א"י
 בסאות םמבמון(. )ע' הערוך במוסף כש"ש"מון"טקום
 מםר בסדינת םורם. בלשת הנדצרים דברוהראישונותוילוק
 בה והעתיקו חדתא4 "דיתיקא או החדשה הבריתדתםליהם םפרי בה וכתבו םפרותית שפה ממנה ועשוונציבין, ר'ה, ,אורפא( באידיםא היה ומרכזם וםביבותיה,פומטיאלוחין
 לתנ"ך פירוושים כתבו גם ה,,פשיסתא4, היאהתג.ךאין
 כתות: לשתי ומבסאה הלשון בהברת הנדצריםהמוריםגימר נתחלקו החמישית במאה םורםי. בלשון שונותואגדות,וריא
 יעקביים, המכונים והמערביים הנממוריים, אוהטזרחייםנבהט
 עברית. בלטון המםורה בעלי של ומערבאי מדנחאיע"רארם
 המאה עד םורםי בלשון השתכהטו המלומדיםהניצרים-בים
 ערבית, ליטון המזרח בארצות מקוסה לקחה ואזהי"דוריא
 רומית. בלשת השתכהשוובאירופאטא"י
 הפשימתא כזתרגום דוגכזא סורסית[ לשון]סגגוןעד

 ברא ברשית 1 : בבראשית הראיטונה הפרשה תנ"ךעלעד.
 ובוה. תוה הות וארעא 2 ארעא. וית שמיא יתאלהא:קלת
 ע5 סרחפא דאלהא ורוחה תהוסא, אפי עלוחשוכאליאל
 8 נוהרא. והוא נוהרא, נהוא אלהא ואמר מיא.אפי1היה
 נוהרא כית אלהא ופרש 4 דשפיר. לנוהרא אלהאוחזא'רצה
 קרא ולחשוכא אימסא, לנוהרא אלהא וקרא 5לחשוכא.ברת
 אלהא ואמר 8 הד. יומא צפרא והוא רמשא והואלליא.נהנו
 למיא. מיא בית פרש ונהוא מיא, בסןעת רקיעאנהוארוש'
 מן דלתחת מיא בית ופרש ארקיעה, אלהא ועבד7גיקר
 8 הכנא. והוא ארקיעא, מן דלעל מיא וביתארקיעא,סבע

 צפרא והוא רמשא והוא שמיא לארקיעא אלהאוקרא
 פשימתא(. )ע"ע חד לאתראשסיאןט8 מ1 דלתחת טיא נתכנשון אלהא ואסר 9 דתרין. יומא"רר-

 0מא 3 4א. 26ג2ןסע 32 א3גן 1140פן444שם
 ש12א; ם8יס2מית

 ס,ס*6% ג4סא: ין2. " 20"
 ן 8 1ן נ "1 32:ח11.לשון '-1243 ונגן: 2ן2ק נ2ן*. 144 :12 4ק,24ן341;1ום'

 י454*. "1:82,141
 '4*2'מת

 נןע.

 4נ"
 , 4 "1ב 5"

 3'נ12 :261ן 2301ן 2ח2ן ון422י "*נ 0צ4*4ם"ן5444!')א"
 נם1 9," ,42 122 %% 412 6 ק44.4שב"ק
מית י 0ס.14 ן4424, 2נף 41ננ3.2 '2ג1 4421סי;4יירץ ה42.2 14 2;4 י צ2גם. 1.6:.22, 4;4*30"12את

4 2ן 2 2ן י2 4;צ3י  _,. . ' 14 ,ן " 8 
 ק, 424 524ם 42 32125 22! 22413נ(4%שי 2הע6 " 521*ן.9. 42ע 5212652;1 *'230; 282ן2524ן.ואל
'ינא

 סורסי בכתג מהפשיטתא הראשונההפרש"
:ול4;

 יוטנא1 דסונקנן לתמא * הב בארעא. אף דבשמיאגמו א.:נא צבינך, נהוא מלכותך, תאתא שמה נתקףש:לא דבשמיא "אבון : תדתא4 "דיתיקא החדשה תסבר
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 לחיבין, שבקן חנן דאף איבנא וחמהין חובין *השבוק
 תע*%א

 דדילך ממול ב.שא, מן פצן אלא לנסיונא,
 אמין". עלמין, לעלם ותרשבחתא וחילא מלטתאהיא

 תבוא שמף, יתקדש שבשמים אבינו : עבריתובהעתקה
 תן בשמים. נעשה באשר בארץ רצונך יעשהמלבותך,

 כאשר אשמתינו את לנו וסלח חקנו לחם היוםלנו
 לידי תביאנו ואל לנו אשמו לאשר אנחנוסולחים
 והגבורה הממלבה לך בי הרע, מן הצילנו ב"אמסה

 חדשה הברית בספרי אמן. עולמים לעולמיוהתפארת
 טפני ובו' הטמלבה לך בי הפסוק השמימו אחרותבהעתקות
 הזאת התפלה ובל באחדות. מודים הם בישנראה

 0אז( 8שז0[ )זטו~זע האדון" "תפלת הנוצריםשקורא'ם
 בבלי ז', פ"נ ברבות תוספתא )עי' מהתלמודלקוחה
 פ"ד(. ברבות ירהט' ב"ג. י"ז. מ"ז:ברבות

 תלמוד )בית הוביח רייפמאן בתנ"ך[ סורסי]לשון
 וסדרם בתנ"ך נמצאות רבות סוריות מלות בי 218(ח"ב
 מ"ח )ישעיה עוני בבור בחרתיך ומהם: א"ב.בדרך

 )שם בוחן אבן הסורי בתרנום בחינה, שהוראתוו'(
 )משלי נצבה נתיבות ת י ב ; בחירתא באפא מ"ז(ביח
 א'( )בראשית למים מים בין תרנום בין, במו ב'(ח'

 )אסתר הנשים ת י ב למוב וישנה ובן למיא, מיאבית
 .שופמם בהו דרי ה מטחה מןהנשים; במו מץמ
 )בראיטית אותו וידבק בוזרטם היטיטהו, פי' מ"נ(ב'
 חץ, ב"ד )במדבר ימחץ וחציו ואדרבה; ב"סל"א
 בחצוהי; ל"ד( 4ז )בראשית במתמו בתרטם מתטם,פ"
 תבבה תרטם מץ, "ג )משלי ידעך י,איםתר

 ם, מ"נ ~רמיה במלמ וממנתם תדעך; ה" ר.ךקרא
 )בראשית לחומר להם ה" והחמר בתרטמ חומר,פ"
 יגאל ומחמם תוך מ למלמא; להו הוא וסידא נ'(י"א

 בתרנום בסורית, גזל הוא תוך י"ד( ע.ב )תהליםנפ'טם
 )שם גזל לא וגזלה תך. לא ז'( י"ח )יחזקאל ינזל לאבי

 )תהלים ותוך מרטה ובן נתיך, לא ותובא י"ח(פסוק
 משפם, בלא רעהו הון לקיחת על מורים שניהם ז'(י'

 לקיחה הוא ומרמה ובגלוי בחזקה לקיחה הוא תוךאלא
 רבות מלות שיש רייפמאן הוביח נם ובערמה.בלמ

 או סורית בשפת בהוראתן רק להבינם שנובלבתלמוד
 )שמות ה'טה על תבוסו במכסת הפסוק ועלסורסית.

 לחבירו שאומר באדם הוא סורסי לשון אומר רביי"ב(
 ס"א.(. )פסחים זה מלה ליבום

א.
 ומורה סורר בן ע, :סורר

 מסחר ע'סחורה:
 שבת ע' :סחימה
 פמרבורג ע' פפרכורג:סמ'

 במקצוצות ורשימות מספריםססאטיסט'טא:
 היא פה שמובא היהורים של חספאמיסמיקאשונות.

 ומקומות תקופות באיזה ישראל בני למספר בנונערק

 יצאו ובאשר למצרים יעקב בא נפש בשבעיםשונים.
 אלף מאות שש "טראל בני מספר היה לחרותכהטם
 בל היה סיני ובמדבר ולמעלה. עשרים מבןגברים

 מאות וחטש אלפים וושלשת אלף מאות שיטהפקודים
 צבא יוצא בל ולסעלה שנה עשרים מבןוחכהטים
 שנים ולטעלה חדש מבן הלוים מספר מלבדבישראל,
 ל"מ.. ג' ט"1. א' )במדבר 625,560 בם"ה אלףועיטרים
 ולמטה ע'טרים מבן ישראל בני מספר להבפילונובל
 הזה והטספר 1229100, ובסיה 603550, עודויה.ו
 10(24582. הבולל הסך נסצא הנקבות במספרנבפול
 סספרם היה ייוראל בני את המלך דוד פקדבאיטר
 אלף מאות וחמש ה.טבם.ם מעשרת אלף מאותשמונה
 ובלם מ'( ב"ד )יט"ב 1,300,000 בם"ה יהודה.משבם
 עיטרים מבן נחיטבו לא ובודאי חרב שולפי טלהמהאנשי
 ואם והמף. הנשים ולא והזקנים החלשים ולאולממה
 נפש. מל.ון חטיטה למספר בלם יעלו לחיטבוןנצרפם
 ארבע היה עזרא בזמן לא"י מבבל השבים הנוליםמספר
 בי ס"ד(. ב' )עזרא ויששים מאות שלש אלפיםרבוא
 ומהם אהרות ומדינות ובמצרים בבבל נשארו העםרוב
 היהודים מספר היה השני הבית חרבן בזמן אח"ב.עלו

 אלף, מאות שש מאקימום, הסופר לפיבירושלם,
 נפשות, אלף ומאת אחד טיליון מספרם מונהויוסיפום
 אדריינום במלחמת לעבדים. נטברו אלפים צ.'זומהם
 דיו; הסופר לפי יהודים 580000 נהרנו בובבאובר

 במאה היו מאמזען לפי פ."ד(. ס'מ )ספרקאסיום
 במצרים יהורים אהד מיליון הנהונ למספרהראשונה
 היו ומהם בוללים, תושבים מיליון שמונהממספר
 חצי בם"ה 'טם שהיה באלבסנדריא יהודים אלףמאתים
 דעם ),,אויסבריימוננ הארנאק דעת לפי תושבים.מיליון

 בזסן סוריא בארץ היו 11902, לייפצ.נקריסמענמוטסע
 שבע ישראל ובארץ יהודים, אחד מיליון קיסרנירון
 היה בם"ה וחצי' טיליון הארצות וביתר אלף,טאות
 הרד.נות מפני נפשות. 4,200,000 אז היהודיםמספר

 היהודים נתמעטו הבינים בימי והיטמדותוההריגות
 בערך רק הי"ח המאה בתחלת שניטארו עדמאד

 אז היו ורובם אירופא, בארצות יהודים1,360,000
 לרבות היהוד.ם החלו והלאה ההיא העת מןבפולין.
 ובתחלת מיליון, לארבעה היים המאה בתחלת שעלועד

 עשר לשלשה קרוב מספים עלה העיטריםהמאה
 נפש.מיליון

 1911-1907[ שגות בין באירופא היהודים]מספר
 3,578,227 פולין זולת המהטבבתחום
%5,546,1פולין
211,221 לתתוםחהן

 6,444,994 בא.רופא ברוסיאס'וז
 ואונגריא[]אוסטריא

811,371בגליציא
157,178 התחתונהבאוסמריא
96,150בוקאווינא
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 2ע"74ביהם
 ,144;1;2כועהרין
 ,23 101( אהריםבסהתות

 באוסמריאס.'ה
באונג-יא

בפרוסיא
בייערן

עלזאם-לותיריננן
באדען
העסען

האסבורנ
זאקס;

ווירטנברנ
 אחריםבסחוזות

 בנרמניאט,'ה
 בא,יופא[ ש~:ות]מדיגות

282,277 באירופאתורקיא
 0325):6רוסניא
238,275אננליא
105,988הולאנד
100,000צרפת
52,110איטליא

656'37בולנריא
 00015בלנ.א
64צ,12שווייץ
250'11 והירצונווינאבוסניא

'(8,35יון
5,729סרביא

 9123'טוועדען
 8983אירלאנד
3,478דענמארק
2,500ספרד

1,300גיבראלטר
צ1,21לוקסנבורנ
1,200פורטונאל
728קרימא

642נארווענען
);18 וקפריסיןמאלמא

גרמנ.אן
501,י!40
55.341
31,708
3ין25,8
 ,624י!6

16,602
14,967
12.)153
10114 

1.224,89!1
 1פ378,

607,862

 אינדיסוועסמ
בראזיל

ארננמינא

11,000
0002 

35,000
2,555,000 ראסריקאס"ה

- - - - - - -
 הרוסית[]אסיא

קאוקאז
סיביר
 התיכוניתאסיא

 באסיאס"ה
]אס.א

 ישראלארץ
 א"י( )חהןסוריא
ערב
 הקמנהאסיא

טסופוטאמיא
 אחריםסחחות

 באסיאס"ה

פרס
בוכארא

אפנניסמא:
הודו
עדן
 ויאפאןכינא

 ושאננהיהאנקאננ

56,783
79234, 

18.682
105,257הרוסית
התורקית[
87,000
60,066
30,000
06938, 

64,000
6,900
535'281התורקית

 נאסיא[ אהר:ת]מדיגות
63,000
00020, 

18,435
22818 
5003 

2,000
680

125,843 אלו בסדינותס"ח
512,885 באסיאס"ה

]אפר,קא[
 )פלשים(אביסיניא
אלניריא
סצרים
סורוקא
טריפולי
תונס
 אפריקאדרום

50,000
64564, 

38,635
109,712
18,680
13צ,65
60,000

406,885 באפריקאס"ה
]אוסטרריא[

15,122אוסטרליא
1,611נחילאנד

107טאססאניא
 באוסטרליאס"ה

 הכולל[]סך
9,342,745אירופא
 555,0002אסריקא
512,635אסיא

406,885אפריקא
16.840אוסטרליא

 התבל בכלט"ה

 1,213,612 באירופא 'טונות במדינותס"ה

_9,342,745 באירופא הכוללס"ה ב ל

]גאמר,קא[

 הבריתבארצות
קאנאדא
סעקסיקא

קובא
פורטו-ריקא
 התיטניתאמריקא

2,400,00)1
100,000
5,000
4,000
1,000

16,840

11~4105
 ספרע"ע
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 צר ווילנא תר;"ג שנת קדימה ל1הביבליוגרפיא:
 ס2א- יירוש; 184. ה"א שריפ2;ן ג;זאס;לט; צונ.!.26;

 26; צר ג;ג:נווארט ד;ר יור:ן די רופין, 480;2.סט'ק
 780054 שש81%41 %( 184~1שג ,שט(181,ם,5;.1885

 ט.ב.

 לענ של חלקות דברי התול, )6זם88(.סכ2ירא
 כזה וכאופן ראש' בכובד נאמרו כאלו שנראיםוליצנוג
 לב על חזק רושם ויעשו האיש לב להדרייורדים

 שהעלו הבעל נביאי עם הנביא אליהו כמוהשומעים.
 ויקראו תחתיו שטו לא וא'ט לבעל לעילה הפראת
 באש א'תם שיענה הצהרים ועד טהבקר הבעלבשם
 אליהו בהם ויהתל עונה. ואין קול ואין השסים,טן

 שיח כי הוא אלהים )אם( כי גדול בקול קראוויאמר:
 י"ח )ט,'א ויקץ הוא ישן אולי 15 דרך וכי לו שינוכי

 ישעיה נבואת הוא בתנ"ך יפה היותר הסמיראכ"ז(,
 ארזי לך שמהו ברויסים נם באטרו: בבל טלךעל

 כווזחת שאול עלינו. הכורת יעלה לא שכבת טאז5בנון
 ארץ, עהודי כל רפאים לך עורר בואך, לקראת לררגזה
 ויאטרו יענו כלם גוים. טלכי כל טכסאותםהקים
 י"ד )ישעיה נכהשלת אלינו כטונו חלית אתה נםאליך

 טאמרים כטה יש וטדרשים בתלמוד]בתלמור[
 הפרה2ים של הת'שובות ולדוגטא טמירי, בדרךשנאמרו

 עם הבת תירש אומרים הצדוקים שהיולהצדוקים,
 לכם סנין זו ,2ומים! להם אסר ריב"ז להם נמפלהבן,
 אחד מזקן חוין דבר לו שההזיר אחד בהם היהולא
 קרא וכו'. בנו בת ומה ואוטר, כננדו טפמפמשהיה
 לו אמר וכו'. החורי שעיר בני אלה הוה המקראעליו
 תהא ולא שבעולם שומה א"ל ! פומרני אתה ובכךרבי
 תענית )סנילת שלכם במלה כשיחה שלנו שליטהתורה
 מלית רבינו טכהשה שאלה שאל קרח ומצינופ"ה(.
 טפרים שכלו בית או בציציתי חייבת אם תכלתשכולה
 על סטירי בדרך והוא וכו' המזוזה מן פמור שיהאטהו
 להשתרר לעצסם והקדושה הנדולה שלקחו ואהרןסשה
 טה : האנדה עליו תטפר ועוד קדושים. שכולם העםעל

 לוטר התחיל וכו', הקהל כל עליהם כינס צ קרהע'טה
 היתה אחת אלטנה להם אטר ליצנות, דברילפניהם
 שדה לה והיה יתוטות נערות שתי ועמהבשכונתי
 מ12ר תחרוש לא סשה לה אטר לחרוש באתאחת,
 כלאים, תזרע לא שדך לה אמר לזרוע באת יחדו,וחטור
 '2כחה לקמ הניחו אטר עריטה ולעשות לקצורבאת
 וטעשר תרוטה תני לה אמר נורן לעשות באתופאה,
 לו. ינתנה הדין את עליה הצדיקה שני, ימעשרראשת
 כב'2ות שתי ולקחה השדה את וטכרה עמדה עשתהמה
 בא שילדו כיון טפירותיהן, וליהנות טניזותיהן ללבושכדי
 לי אטר שכך הבכורות את לי תני לה ואטראהרן
 את עליה הצדיקה וכו', יולד אשר הבכור כלהקב"ה
 אותן וגזזה נזיזה וטן הגיע הולדות. את לו ונתנההדין
 כח בי אין אמרה וכו'. הנז ראשית לי תני להאמר

 ששחמה כיק ואוכלתן. שוהמתן הריני הזה בא"שלעטוד
 אפילו אסרה והקיבה, והלחיים הזרוע לי תני 5האטר
 הן הרי ואסרה טידו, נצלתי לא אותן ששחמתיאחר
 הקב"ה אסר יטכך 'הוא שלי כולו לה אמר חרם,עלי
 בוכח והניחח לו והלך נמל יהיה. 5ך ב"טראל חרםכל
 ביזתא להא עבד'ן כולהון כדין בנותיה, שני עםהיא

 11. ם רסז קיח פ' )ילקזמ בהקב"ה ותוליןעליבתא
 סמירי בל'כון הכותבים בין הנינים[ ימי]בספרות

 החכמ1ני, בספרו חריזי יהודה ר' בפרם חשוב הביניםביטי
 לקהת ע.ד יוסיף ולא שמתה ורעה עכורה אשהבתארו
 הקום ולא המרה, הראשונה בתלאה לי "ודיאחרת:
 הנדיבות, במלהטת הכילות על 1'ן. )שעד צרה"פעמים
 ).שער הכילות איתם ולבשה בנדיה הנדיבות פשטהואיך
 סלאות כפות לפניו איסר ותרופותיו אליל דופא עלי"ב(.
 ברזל כלי ואצלו מ-ות, לטכות ורמיות רפואות,טיני

 וכלי והכויות ההסזה וכלי השנים, של'ט והמזלנומלקחים
 גדיל בקול וקורא . וכי פיות כחרב חדים הבשרחתור
 )'שער וכו' העקרות ולהזריע עורות עינים לפקוח : יכולכי
 הידידות וסמי החברה, מבשמי לך קח אתהל'(.

 וחבצלת השפתים, 1יסי12ני הברה, האהבה ואבקתהיסרה,
 הקוטות וסעיפי האפים, ורקח השדים, ותפיחיהעינים,
 הי2ינים, ובדלח הנשמות, רוח תניפם אשרהנעימות,
 כפים, בנקיון דק א.טד עד הכל ותשחק הידים.וכפור
 סצרי טעמ עליו ות'סים המלקחים, בדבש אותוותלוש

 הנהייים, וקמרת האפים, במור ותקמירםהעפעפים,
 חדש ולא יומים, ולא יום לא הרפואה ט)אתותקח
 ואז וצהרים, ובקר ערב 'ביוסו יום דבר רק שנים,ולא

 זה, לכל ידך תניע לא ואם '2טים. שוכן בעזרתתרפא
 טעשב אגודה לך תקח ורזה, חליס לבך כיותראה
 ורהש התוחלח, וטמי והתאוה, הח'כק ולענותהתקוה,
 הרוחות, ועצב הגנחות, ושסב והט'סאלת,ההכנעה
 וציצי והחרדה, החרי וענפי הפרידה, פרי עליהםותחביר
 היגון ועלי העצבון, ושרשי הדאנה, וקוציהתונה,
 וסרורות המצוקה, וחצירי התשוקה, ומרפיוהדאבון,
 העצבים, במכתש העשבים, אלה כל ותכתושהאנקה.
 ושמת הצלעות, טטקור דמעות, טי לונ עליהםויצקת
 ותבשלם ה,שאונימי ופרוד והינונים, הצירים בצירהכל
 הטרקחה זאת ותצניע האהבים, מ; להבים,בנחלי

 בכל טטנו וקח השנים, רב לפי הזטנים, ארךבצנצנת
 עמנואל ט"ח(. )'טער איום אל עצבךבעזר י'סקומ עדיום,

 והעדן התופת על חדה בטמירא כותב בסחברותיוהרוטי
 בו העוברים השונים האנשים על דאנמי,בעקבות
 קוטה אליו: אמר בו הדובד והאייט בתוכו.ונדונים
 עיטה אדוני בי ואוטר ואען הטנוחה, זאת לא כיונלכה

 לא באלה לראות כי אחריך, ואנכי טשכניכדבריר,
 אלי ואמר החליתי, כי הפנרים טעמק הוצאנינסיתי,
 תכם אל ונשכר, זריז ותהיה סעילי בכנף החזקהאיש,
 פעטינו, לדרך שטנו אז הככר. בכל תעמד ואלאהריר
 יצאנו כאשד ויהי ונשטתנו. רוחנו האל בידוהפקדנו
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 פרוזזח, וכנפינו ופנינו אובדות, ח%שתונותיו התופתק
 מהתופת אשד תיכף מועדות, פנינו היו העדן אלללבח
 השמימה מניע וראיטו ארצה מהנב סולם ראש אלנסענו,
 אלינו ננלו שם הנבוהים, במעלותיו היינו וכאשדהנעגו,

 אין חדיצה, וארץ חדשים שמים דאינו דטםהאלהים,
 וסעלות וקדהטה, סמוהרה א-ן רק ובאשה, צחגה':ם

 השלישים שניים תחתיים הקררטים, הנפ.טים אלהוכנו
 רבים סכחמים כתב הראב"ע כ'ח(. )סחברתוכו'

 הרופאים", "מאסרי כתב זברה יוסף יפה,בסמירא
 כתב שבתאי ן' יצהק אשה". "מדיני אלמנה""נדד
 נם הרווקים, ועל הנשים שונאי על יהירה""מנחת
 בשם מתננריו על ותשובה והעושר", החכסה"מלחמת
 קלוניסום בן קלוניסום ,בכ"י(. והנדוי" האלה"דברי

 החיים. דרכי על בסמירא בוחן" "אבן כתבמפרובינצא
 על הטחזוד העני על התלמוד בסננון פורים"ו"ססנת
 דוראן יצחק וסולא. והזולל השכור הכיליהפחחים
 אנרת נונניורנו בונים דוד הסוסר לרעהו כתבפרופים
 לתרי הטשתמע סמירי בלשון כאבוחיך" תהי "אלבשם
 אותו מיעץ דוראן כי הנהנרים האסינו כי עדאפי

 היהודים, מעיות את בהוכיחו הנהנרית באמונתלוייטאר
 הנהנרית. דת לעקרי ולצון לענ בדבריו מטןובאטת

 יצחק היה החדט כזמן המצויינים הסמריים הסופריםבין
 סנסני סני תלונת וחכטה, חסידות בסאמריוערמער

 בספרו פערל ויוסף ותשליך, הגפש, נלגולוסמננליף,
 הזה בזסן הסמריים בין מסירין". ו,,סגלה צדיק""בוחן
 "מסכת בסטרו בנויארק ראזענצוויינ נריטון הואנעלה

 "הדבורה".. וירחונו ואלף" "חמשה סכחסיואסריקא",

 לץ. חידה;ע"ע
 241-285; ת"ג בהפרדס שילמאןכיבליוגרפיא:

 .ג ,ט6תש601ם ץ0!א214 4מם ע7,0% ,ף 46(,6ן16~2
 "6עסת84 ;1883 .[ ,ת850!ע8)1 """,ם)1 מי184ש6ג

 .(11 =4צ ,אז10 י1907 .ע א .ןצ.71
 ס.ב.

 בעיר ומשורד,נולד חכם הלוי: יצחמממנוב,
 מבת ד' בברלין וסת 1733 בשנת פולין בסדינתסמנוב
 לברלין וינוע עירו את עזב נעוריו ביטי )1805(.תקם"ו
 רמצא הראשונים הטשכילים טושב מקום אזשהיתה
 לו דאנו אשר פדידלענדער ודוד דניאל יצחק אתשם

 בסמנוב עשירים. בבתי עברית לסורה ויהילמחסורו,
 וח'טך ואור העברים הסופרים של התכונות כלנקבצו

 בזמנו פולני כיהודי היה לבושו בערבוביא. בוהשתסשו
 אורתו- היה הוא במעשיו; אשכנזי בדרך התנהנאבל
 היה הוא הריפורם; בהקוני וחפץ באמונתו,דוקסי
 חפשי חוקר אך הש"ע, לפי הוראה להורותמוסטך

 כאחד, מעשה ובעל רנש בעל היה הואבפילוסופיא;
 נשנבה סליצה כתב הוא כהויתן, דבדים וכותבכמשורר
 לרקר איך דדינא לעימקא וירד השידה, בנפי עלורחף
 הכתובים במאמריו ונס הכדטקין. ולמזונ הסדנליתתוך

ף ף 4 % א% 9 5 ה יהל9 מאייית אייייה 11(  ד ף  ח"מ9 

 דרכים, ,שני 4 בחר בשיריו נעימה. וסמיראדבדיחותא
 כסז המלות רצלצל המליצות בתלתלי הדבורלפאד
 אחר ודרך החזיק", ו,,ספר היקר" "אדדבספריו

 בספרו כטו הקדש כתבי בסננון פיטום בדבורלהשתסש
 שהחלו המאספים דרכי את אחז ובזה אסף","משלי
 ספריו רוב כחב סמנוב כה"ק. מהרת על עבריתלכתוב
 עתיק ספר של המו"ל הוא שהיה רק שמו,בעלום
 ספפד"מ, יוסף ר. הדב אטר וע"ז ננזיו. בביתשש1א

 דברים נ.נבים אשד אחרים ממחבדים שונה סמגובכי
 דברי נונב וסמנוב עליהם, שמם ויחתסוסחבריהם

 עליהם. אחר שם וחותםעצסו
 והטצויינים רבים, ספרים כתב סמנוב]ספריו[

 )ברלין עבר לשון דקדוק על דננות, שפתי א'(הם:
 הבקרת על חלקים, בשמונה החזיק ספד ב'(1773(;

 העולם על החהטים, על כהטלים, השירה,והחכמה,
 חקירה דכרי על בינה אמרי נ'( שונים; ועניניםוהמבע

 חדטה הוצאה סליחות ד'( *178(; )שםופילוסופיא
 על חלקים שלשה השרשים ספר ה'( 1785(;)שם
 בחקוי מליצות אסף סשלי ו'( ; 1787( )שם לה"קשרשי
 נבוכים מורה על פ" ז'( 1788(; )שם שלמה מיטליעל
 שמואל ר' פי' עם אסף זמירות ח'( ; 1791()שם
 חכמות על שירה, פרקי מ.( 1793(; )שם מאירב"ר

המבע.

 פ-אנץ 648. אטראל כנסת פיןביבליוניפיא:
 28, סי, פאעזיע ארישען דער געשיכטע צורדעליטש,
 1886.לייפציג

 ס.ב.
 שהתנבאה נביאה לאשה כנוי )671!8(.סיביל
 באמצעות השטים מן עליה שהופיע רוח ע"י)או"ה

 זרה היתה בכלל הנבואה בהם. שהאמינוהאלילים
 שנתנלו עתידות דק והרוסיים, היונים ידעוה ולאלהנוים
 )י14;1;טק(ק( סיביליות שקראו חזיון בעלת אשה ע"ילהם

 הראשונים המקורות ונחלקו אלוה". "סוד עלהמורה
 מזכיד פלאמק וסקומותיהן. הסיביליות סספדאדות
 סזכידים ואריסמופאנים ואריסמו אחת, סיבילרק

 נעטע8ת!ד!נ1 לאקמאנמיום של בספרו וואדואחדות,
 סיביליות עשד סונה 6( סי' )ח"אש6ת110ט1ט8ת1

 ארבע מונה פאוסאניאם המזרח. מארצות אחדותומהן
 ססרפיסום הירופילי הסיביל מלוה הסיביל :סיביליות

 סבא והסיביל הדומיים, על שהתנבאה אדיתרייאו
 בתור נ"כ ונודעה יהודית, סיביל שהיתה ישראלמארץ
 =00!תסט6ם 886416ע בספר וסצדית. בבליתסיביל

 מהן ואחת סיביליות הב נמנו הששית במאהשנתחבר
 יהודית.היתה

 את סיחסים הסיביליות בספרי הסיביליות[]יתוס
 ובסקום )ח"א298( מנח הששי לדוד הראשונחהסיביל
 הסיביל 827(. )ח"ג נח ירך סרוצאי בת~ה שהיא נאמראחד

 בחיבה ונצולה נח בני טנשי לאחת תתיחסהיהודיא
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 חוה בת שהיתה וי"א נה בת ה.תה אפיפאנוםלדעת
 מיחסים ויש 888ז6י16( 6888ז1186 .~ד .ודצצ).1

 היהורית הסיביל כי דעה נם ויש אשר. בת לסרהאותה
 לומר שקר נבהשה ונבאה חבשדי בירוסוס בתהיא

 המציאו כנראה העברים. מן ומקורה קרמ סימישיהוסה
 אותו על היהורית הסיביל את האלככנדרייםהיהורים

 של לברש ובאותו אאהרות הסיבילות 'טנולרו השופןררך
 1כ11נת ההיא. בעת הטים למעם יפה שהיהההנרה
 עבודת אולת את להראות היתה האלההיהורים
 וכי העמים, לננד ישראל אסונת ותפארתהאלילים

 וביאת הנוים כל את במשפם להביא הבא היוםקרוב
 היצונים, כספרים נהשבו הסיבילות ספריהכדטיח,

 הנוצרים לרוב השתכהשו היהודית הסיביל בנבואתונם
 ביאת על להוכיה רבים דברים והוסיפוהראשוניכ,
 היהודים מזטן מתהילים היהורית הסיביל שיריהכדטיח.

 ומוכירימ הנהונ, למספר השניה בטאההאלכסנדריים
 הנהנרים והוספות הרומיים, מנלות ונאולהנהסות
 הראשונות. סאות שש או בחמשנתהברו

 בפעם לאור יצאו הסיבילות ספרי הכיג'ל[]ספרי
 יונית בלשון 1545, )באזיל הלקים בשמונההראשונה
 מכ"י אהרת הוצאה וו13ד 1546,. )שם רומיתובהעתקה

 י"ר ספר נדפס 1817 בשנת 1596(. )פאריסאהר
 בלייפצינ האהרונה אהרות, ההנאות ועוד סיביל.מספרי

 בהם יש כי ב' א' בספר ספק ממילים יש )1902(.,
 חוא נ' ספר ביהד. מעורבות ונהנריות "הודיותדעות
 הלקים' לשלשה נהלק וכנראה מהבריו, נעלהיותר

 שנת בערך שהי אלכסנררי יהורי ע"י נכתבהראשון
 בידי נתוספו האהרונים החלקים ושני מה"נ, קודפ1%

 עתידות על ה' בשם מהנבאה הרביעי בספרנוצריכ.
 את ותהלק הראשק, מאדם הראשונים רורותבעשרה
 המאורעות כל את ותעביר הקופות, לעשר העולםימות

 ברוה בולו במעם הוא ההמישי הספר האלה.בזמנים
 הספר הנהנרים. ע"י נוספים רברים איזה מלברהיהרות
 מ' הספרים בנצרות. מקורם והשמיני השביעיהששי
 נצרות, ברוה הם והעשירי התשיעי מקרוב, נתנלווהלאה
 וי"ד וי"נ י"ב ספר ביהרות. שמקורו אפשרהי"א

 הנו~ים רברים בהם ואין הרומיים, ימי רברי עלמדברים
 אינם הבינים ומימי הקדמונים ישראל ספרילאמונה.
 אומר: היחקסין ספר בעל רק סיביל אתמזכירים
 תתמ"נ נ"א שנת באימליא שנתנבאה הראשונההא,טה
 שבילייא קורין עתירות שאמרה אשה ולכל לסה"נ()88

 המלך מרקינוס לוסיאו בזמן 285( ~ד השלם)יוהסין
 ותקנה שבילייא אמרייה היתה וכו' לרומייםהשביעי

 המלך למףקינוס ונבנסה ובאה מהנביאות, ספףיםמ'
 1,טרמה בעבורם ששאלה המעות לה נתן ולאהידוע
 הנ' שרפה השני וביום היאשק, ביום לפניו ספריםהנ'

 ונהנה ששאלה הסעות כל לה שלח הנ' וביוםהאהרים,
 ,טיקרה מה כל כתוב ובהם הנשאףים ספרים הנ'לו

 א"טפימימה במורקיה היתה ג"כ ואז עולמ, ערלרומיימ

 חסלך בלשצר סעך ואז תרנ"ה )נ"א( שנתשבק~ש
 סה"ר ה"ב, דור צמח ועיין ; 289 )שם וכו' לבבלהה'
 110(.ה"א

 העתיק יטטיינבערנ יהויטע סיגיל[ כהטירי]רוגמאות
 אשר סהסיבילות והטישי( רביעי )יטל"טי הזיונותשלשה
 קמנות. הוספות איזה מלבד היהרות, ברוהיסודם

 יותר היא פרקים ובכמה יפה עלתה זאתהעתקתו
 מחעתקתו פה אביא יליינטא הראשת- מהמקורנעלה
 : השל"טי ההזיון'טל

 שחק, שבתו ממרום מרעים הכרוב,ם'ושג

 הניהה מעט אתחנן, אריר אלאליך
 ;יפה. נפשי כי צרק, אך מגירליוחי,
 יפעם רוחי לבי, ירגז עור זה מהאך

 גרגש? שירי איש לג:י להטיףיהלמני

 אלוה אמרי אגידה אשובה מהויהי
 גגי. לבני דברו אגי; גפ',השומים

 ללכת אלהים בצלם הנבראים ארם בני אתותוכיה
 וארץ שמים בורא הנרול ה'שם את ולירא מייטורבאורה
 זרות עבורות לעבודולא

 ושקץ. לחתול תזגחו תכברו נחשיםכי
 גכר, אצבעות מ;שה אבן, פסילילאלילים

 במ.. א" לא היכלות, פתהי עלותרגצו
 מתנבא והסיביל בליעל, ובני מנאפים מוסר, פרעונמ
 קדרש מרטל ובא הארץ, מן ת'טחת רומא מטלכתכי

 לרומא נכונים ואז נארץ. וינבור ההבל ארצות כלולכד
 ושבר.....אדימי

 שבט ;שר בשנים זה ;ם ממצריםבצאת
 אלוה, בהירי מוריו לימי; קוממיותעלו

 הל,4ה. באשמורות אש ;מוד לאורויסע
 ררכהו. ל:הוחו יומם ;נןוגעמור

 דעה, גרול פעלים רב לראשם אלוף יעמידאז
 מלך, בת גגרת גיר מסוף משוי משהאת
 צרק מורה זה וכגוא גרלתו. לה כגןהיא
 הסיע, ממצרים אלהיו לעם,מנהל
 משמים אל לו :תן ההר, סיניאל
 שנים. לוחות על כתוגים צרק ומשפטירת
 מגת בארץ טנ ועל ויון וטצרים ובבל אשור עלותדבר
 יףאי קדש עם יקום יטאז הימים* באהרית יהיהואשי

 נהשבו לא ולטולם ישראל, בני והם מצותיו שומריה'
 פורקף והם שוא בהבלי ישתעשעו אשר העמיםיהר
 תועבה. כל ועושיםמוסר

 רגרתי דגרי יקומו קום לעתאולם
 תחרפוני עור לא כלכם תזכרוניזכור
 אלוה,י נביאת אך כי משוגעת, לי תאמרולא
 ארץ, שטפו ארירים מים תהומות עתכי

 השם'ם, תתת נותר אחר אך תםואיש

 יריהו, חרשו בתגה תהום *ני עלנשא
 ארץ, עלי זרע לחיות כנף ועוף חיהעם
 לגגר כלה הייתי, זה לגן-אישאשה
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 חלד, עתידות גם מאז ראשונוה :נ-ו-י
 ג'(. חזיון )סוף יהד, נאמנו ואמרי אטת. פ' רבר כן,.4

 221- שרישטען קליי:; גומשטיד,ביבליונרפיא:
 ל'מ;- "ד'שע ד' 11'נ:;. אי:ר וו'נט;ר ן 93"1 לי'פצ'ג278

 סשר הז'ון ג' משא ש:":ב;יג. 68-59. ד.'איא:~י
 האס'ף 3ל,'ת המאסת ב:שר הה4:'ס, ימשי-ר' ה:-:!תרו:ן
 א'ם סינ'44; ד' כה;. די 1887. 11א-_א ה.-,,4י:ק

 אונד א:ט בעתוו קי'מ:;נמ1:. אונד 'וד;:מוםהי'-;נמוס
 ,0מ08ם _4,קיק%48"8ינ . 1903 ש:ת 111 צר ה'גוו;סט

 ,ם4ק .ע ,216 אקזטממונם 1501 ; ,ז"טא"8ע,)"נע
 .ווו .ק 271 ; .ג .ש2 .%1.319

א.
 השקם ים ער אוראל טהרי נרולה טדינה .סיניריא

 לשבעה קרוב בה ויש לרוסיא, היטייכת אס'אבצפון
 1897(. )בשנת יהודים 34,792 וטהם תו'טכים,טיליון

 וחוטאים פויש;.ם בתור י:ם ניסלחו הראישוניםהיהודים
 שלא קורלאנד יהודי היו ולרוב רוסיא, ממ.שיתלחוקי
 החוק טפני נולדים בתור הממשלה בפנקסינרשטו
 בקורלאנר היהודים טספר להנביל 1829 משנתשיצא

 בנלות עונם את התרצו האלה היהודיםולי11א:יא.
 אך קצובות, שנים מהטרינה לצאת הורשו ולאסיביריא

 סיביריא, רחבי בכל ידם בטסחר לשלוח חפשיםהיו
 וקרוביהם ביהם אהרי ויישלחו והע.שירו, חיל ע'טוונם

 לישוב הטמ':לה התנגדה לא טתהלה שם.ויאחזו
 היהורים רצו כא'2ר 1832 בשנת אך בסיביריא,היהודים

 בא )נילדע( הסוחרים זכות להיטיג וקאמינערבערקאוויץ
 להכשירם החלימו והם והטיניסטרים הסינאם לפניהדבר
 יהורים בסוחרים להרבות שלא כרי אך סוחרים,בתור
 הרוצה יהודי כל כי הוק נעיטה הנוצרים לסוחריםלהזיק
 האוצרות שר הסכטת לבקש טחויב סוחר זכותלקנות
 1834 מארץ 8 ביום הקיסר ביר נחתם הזה והחוקע"ז,

 סי' ח"מ זאקאנאוו סאבראנייע פאלנאיע)וומאראיע
 בסיביריא ליסד חשב הראשון ניקולאס הק'סר6875(.
 לתת וצוה היהודים, לצורך אדמה לעבודתקולוניות
 אך )1836(, ואמסק טאבאלסק בפלכי אדמהלהם

 חוק יצא ופתאום הטטיסלה שרי לזה התנגדוכנראה
 היו ההיא בעת 1837(. יאגיאר )5 הדבר לבטלהמלך
 יהודים אטסק, יעניסייק, טאבאלסק, טאמסק,בפלכי
 'סלא ההלימה הממשלה 659. טלאכה ועוי:י 31סוחרים
 ה.תה כבר בינתים אך לסיביריא, יהודים עודלשלוח
 יטבאו סיביריא דרך על קורלאנר יהודי של אחתחבורה

 ואם לביתם לשוב הטטשלה נזרה ועליהםלקרוביהם,
 יאקוטסק לפלך סיביריא לקצה אותם תשלחימאנו
 ולסטה וחטש 'טלשים סבן ואניסים באיקאליא, ליםומעבר
 נהשבו שנה מי"ח פהותים נערים הצבא, לעבודתיקחו
 הקיסר בימי 10242(. סי' פי"ב )שם הקאנטוניסטיםבין

 טחטא נקיים 'שהיו יהודים איזה הויטו השניאלכסנרר
 שרי טהטת נרדפו אך בסיביריא, לנור המסשלהננד

 למקום, טטקום לנוע הרשות להם נתנו ולאהטכהשלה
 ימ1% %א מלאבה ובטלי אוטנים שהיו היהודיםו1ם

 לכ5 לחידה היתה וואת אחר. למקום נוטכנם!העתיק
 ננר ופושעים חוטאים שהם היהוד.ם זכו מרועשואל

 והיהורים כחפצם, מקום בכל בסיביריא להיותהמכהטלה
 להם ירשו ולא ונרחקים נרדפים אשמה טכלהנקיים
 לשום הניחו שלא יום בכל וטעיסים ? שםלשבת
 על לסיביריא לנסוע היה.דים תחום את לעזוביהודי

 בהרצאות אותו שלחו שהטא אחר ורקהוצאוהיו,
 ללכת טשטחתו בני את והניחו לסיביריאהטכהשלה
 הכבירה האחרונות בשנים הארץ. טטוב ולשבועאחריו

 נתנו ולא סיביריא יהודי ננד החקים אתהסכהטלה
 כמו ה'ם חוף על ובהערים כינא בנבולי לנוראותם

 יאפאך נצקון אחרי אך ארטהור, ופארם1ולארא11אסטאק
 שבו ארמחור פארט את היאפאנים כבשוכאיסר

 .ג( :1 ,11 )317 רוסיא ע"ע שם. לנורהיהודים
 מ.ב.

 ,תהלים אחור יסומ כסו סונ טלשט נרר : )ם"נ(נסיג
 תם חסרט טבלי טקוטה על המצוה להעטיר . ר'(ל"ה

 נדרא לר לר ישאמרו: וכמו עבירה, מלעבורלהמר
 אומר ר"ע "נג לסבת תקרב לא לכרטא סהורסחור
 ס"נ נדרים לעוטר ס"נ ימעיסרות לתורה, ס"נמסורת

 י"נ( פ"נ )אבות ישתיקה לחכמה ס"נלפרישות,
 יפרצו ישלא כה"ק לטבקרי 1"נבלה נ ם א ה*טהמס,רת פ-

בהם
 פרצותי

 לעניים נם שיראנו לעהטר סיינ טעשרות
 לפרישות סיינ נדרים טדין יותר בעיטרם יהפרצוולא

 את וכופה וכך כך יעשה שלא נדר בלשון עליושמקבל
 שלא שתיקה לחכמה סיינ תחתיון להכניעיצרו

 כי אחר, בדרך טפרישים וייט בחכמתו,לההפאר
 בשביל עשר תעישר, ע,שר שנאמר לעושר סיינטעשרות
 ליתן הכמ.ם שתיקנו ונם קי"ם.(, )'טבתשתתעשר
 אמרה שהתויה לפרישות, סיינ נררים 1 הירק טןטעשר
 קונם קונח סונם נדרים כינוי תקנו וחכמים לה'קרבן
 אוטר עזאי בן )העדוך(. ה. לזכור שלא פורש שיהאכרי
 לדבריו סיינ הקב"ה שעשה כדרך לדבריך סיינעשה
 שעתירין העולם והיה שאסר טי לפני היה שנלויוכו'

 הזאת לארץ ככה ה' עיטה טה על לוסר כךהדורות
 כתוב כהטה לטשה: הקב.'ה א"ל לפיכך כ"ם(,)רברים
 ברית את עזבו א':ר על ואטיו הבאים לדורותוהנח
 טמה יוהר לרבריו סיינ ע'מה הרא'סק אדם ונו'.ה'

 אטר הנן בתוך איטר העץ ומפרי הקב"ה לושאטר
 תטותון פן בו 1 ע נ ת ולא טמנו תאכלו לאאלהים
 ואל אוטר הוא הרי לרבריה סיינ עשתה התורהוכו'.
 אפ'לו י"חן )טקרא תקרב לא טומאתה בנדתאשה
 ייחור כי נ"כ ררשו אבל וכו'. אסור ונ.ט1קחיבוק
 ז' )שה"ש בשו,טנים סונה טהפסוק טותר נדהבאשתו

 פרצות בהן יפרצו לא בשושנים סונה שאפילונ'(
 טשה ההורה, באזהרת נדורים שישראל ל"ז.(,סנהדרין
 וקדשת העם אל לך אוטר הוא הרי לדבריו סיינעשה
 נכונים היו להם אט- וכהטה יים( )שטוח וטחרהיום

% אשי י,יי הא"יהי מ=י י1ח 4הח והוחים יחימ 4שישחי א ,1יחןל * שי,י  4 מ ח ע *4,יש4ון ,*ען ,%  ן * 4,ן  ן ע / % /  עקח[ א,מא ק4ע144. הומ תש קוום מוושן ער*ש 
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 שהרחיק סלסד סרע, וסר בו שנאמד לדבריוסיינ
 וכק הכיעור וטן לעבירה המביא מדבר עצמו אתאיוב

 סעליה הרהק : סהכתובים סיינות ודרשו לכיעור.הדוסה
 שאומרים ה'(. )כךשלי ביתה פתח אל תקרב ואלדרכך
 לשם תכנם ואל האפיסורסים בין תלך אל לאדםלו

 זו  ).טם( דרכך סעליה הרחק וכו', בם תכשלשמא
 תכנם ואל זה בשוק תלך אל לאדם לו שאומריםזונה
 חכטים בה. תכקל 'טסא וכו' שם שזונה זהבסבוי
 חצות עד ערבית יטל ק"ש שאמרו לדבריהם סיינעשו
 אמרו לסה א.'כ וכו' השחר עמוד שיעלה עד אומרר"נ

 'שלא העבירה מן אדם להרחיק כדי חצות עדחכמים
 ע"ע פ"א-פ"נ(. אדר"נ ב'. ןברכות ק"'ט זסןיעבור
 פה. י2בעל תורהנזרה;

א.

 יטל הליסוד השלטת 1םוף, נסר : )סיוסא( :סיום
 נקרא הש"ם כל וסיום סהתלמוד, ססכתא אוספר
 הלה' '2ל ה' אות על דרשו בסדרש הנדול"."סיום

 של חתימתו סיום שהוא לה', סן רחוקה שהיאבהאזינו
 בסיום 'טסו את וחותם ספרו שמסיים כאדם וכו'ט'2ה
 דמסיים בתר ר"א ה'(. סי' האזינו )תנחוסאספרו
 בר"ט דפירקא סיוסא מ"ז:(. ןברכות וכו' אמרצלותיה
 כ"ב,(. )ב"בכלה

 סשתה לעשות נהנו מסכתא[ וטיום הסטר~:יום
 תורה ספר הנות; ובפרט תורה, ספר בסיוםהשסחה
 בסוף שורות איוה מניח הסופר לבהכ"נ. בסתנהחדש

 הצדדיכ סן בקוים האותיות כותב או פנויהתורה
 אחד שכל הקרואים את וסכבדים באמצע,וחלולות
 הביסה, על בספר וכותבין סשטו, אהת אותיסלא

 לביהכ"נ. נדבות ונודב.ם שברך" ב,,סי הקרואיםוסברכים
 אר סכנים.ן כראוי האותיות את הסופר שסתקןואחד
 חכו תהלים. וזמירות בננונים הסדש בארוןהספר
 אי ה' נראה בנבעון הפסוק על בסדרש ישלדבר
 סשתו ויעיט ונו' )ך נתזן והטדע החכסה ונו'שלסה
 סעודו שעוש.ן מכאן אלעזר א"ר נ.( )ס"א עבדיולכל

 התורו כל נמר שהוא ס"כ ופי' וכו' תורה 'טללנמרה

 מסכת( בסיום נם . פ"אן רבה )שה."ט החכסה סהנתע"י

 לצורב( חזינא דכי לי תיתי אגיי ואמר סעודה,עושים

 ,שבו לרבנ; מבא יומא עבידנא ססכהא דשליםסרבנן
 כוהב חבמים סיטנת בס' חאנ.ז סשה ר' ;(.סייה
 כלומ ונו' ביין למי2וך בלבי תרתי סהלת שאסדזה

 תועלר שום בהם אין ודאי בעימא והשמחההשחוק
 אמרו מסכתא, בסיום כנון בהכסה, שתרתי אחדאבל

 במנהנ סהרי"ל וכתב הי.ן. אחר למיטוך זהסחטת
 : ל"ב צד ח"ב ןהל' טצוה לסעודת שייך ססכתאדסיום
 כ" רמ"1 סי' יו"ד י', תקנ"א סי' 1ח1"ח הרמ"אוכ"כ

 ונקרא סעודה ולעשות לשמוח מצוה מסכתאדכשסיים
 )סונ תיטוב:ת.ו בסוף מינץ סהר'ם וכתב סצוה,סעודת
 מש ישייר מסכהא לסוף דכשבאין כ"ז( ס"ק שם ךבש

 מ'זוו בו ~הה1 ר-שאוי יףחקא ףיחיר *א**ה **44חי"

 לם.ום פסח ערב עד מעט לשייר נוהנין יטאנו כסו1'י
 קדיש לומר סנין אהרי ויחזרו יתענו שלא הבכוריםגד
 שסותם שה,כרת מפני פפא, רב בני ועשרה-בנן
 היוחסין, שליטלת ביטם לקמ .טרטני ןבעל לזכרוןועיל
 טעס.ם עוד ייט אכ~שמרדם דפום רס"א תשובות:סוף
,ק(.

 הש"ם בסיום ובפרט ססכתא בסיום~הדר;[
 וביהום דיומא מעניני הקרואים לפני לדרו,ש.הנין

 המסכתא ישסיימו ואחר בהם. שססיימיםדברים
 יטסייטו( הטם, )'שם מסכת עלך הדרן : פעמים נ'ווסרים
 נתנש. לא עלן. ודעתך מסכת... עלן דעתן עלן,הדרך

 ולא הדין בעלמא לא מינ; תתניטי ולא ססכת.,.!ינך
 יאו"א סלפניך רצון יהי אומרים ואח"כ דאתי,מגלמא
 הבא לעילם עמנו ותהא ז בעוה. אומנתנו הורתךטתהא
 )ע"ע בניו ע'טרת וכו' פפא בר רסי פפא ברונינא
 יאו"א לפניך אנחנו סודים וכו' נא והעדב1פא(.
 וכו'. קרנות ס.ויטבי ולא ביהמ"ד סיויטבי חלקנוטשמת

 מסכת.,. לסיים '2עזרתני כיטם אלהי ה' סלפניך רצוןהי

 ו:ם'יטם, אהרים וספרים ססכתות להתחיל תעזרניבן
 דרבנן קדייט והוא ויתסד"ט יתנדל וכו.. וללטדללכווד
 הדר; מפרשים ייש קדיש(. )ע"ע ברסב"םשנזכר
 הוא ומאי כלל, כונה לו ואין והדר, הוד זיוטלשון
 סלשת הוא כאן הדק ששם תראה עלךלהדרן
 המסכת ונלטוד נשוב 'טעוד כלוסר וחחר, 'טובהדרא,
 'טעה. לפי פרידה רק עולמית פטירה זה ואיןהזאת,
 כמה אלינו ודטוב ואוזה אליך ניטוב 11נחנ1 כיונקוה

 הולדת ליום אננלית בליטון לברך י2רנילין וכמופעסים.
 הדרן הליטון ומבת1,,(. )"5תזט61ז רבותבמהדורות

 בני זכרון הגאונים, בזמן מבבל ומקירו בארסיתהוא
 רצ:ן ויהי כנ"ל. לזכרון, ויועיל לסנולה הוא פפארב
 )ברכות בנמרא שנסצא התפלות ססיומי לקוחיםוכו'

א.

 מהומשי ספר קריאת נסר אהר שונים[ ~מגהגים-
 ספר הנומר ונתחזק". חזק "חזק לוסר נוהניןתורה
 בראישית בספר והסתחיל תורה" "התן נקראדברים
 התורה, סיום לזאת קודאין ואין ברא'2.ת", "חתןהוא

 ונאמר מדתה, סארץ ארוכה כי סיום אין להורהכי
 התחלה. אין סיום שאין וכיון ולילה. יוסם בווהנית
 הצבור בסריאת לתהילהה התורה סוף את סחבריםולכן

 בסוף חזק חזק 'טאומרים הסנהנ סקור תורה.בשמהת
 איבעה חז"ל טאטר הוא סהחוסיט ספר כלקריאת
 תורה וד"א, הטלה וסע"ט תורה הן ואלו חיזיקצריכין
 ולעשית לשסור טאד ואטץ חזק רק שנאסר סני.ןומע"מ
 תפלה סובים, במע'טים ואמץ בתורה חזק התורה,ככל
 מנין ד"א לבך, ויאמץ הזק ה' אל סוה שנאסרטניין

 וסבואר ל"ב:(. ןברכות עמנו בעד ונתהזק ח;קשנאמר
 סדמה ד"א ואמרו ד"א עם תורה טוב כיבאבות

ש /ען /ו,וווי. טגוויי גו /ו,קן ;ות;. יוסא הכושר, שעת עדבטוף חורה ':ל חזק אומרים החונה1 כ"(מסיים לכ. ורהל ג ע ע ש תייי י,יייש" ש   
 ייי"

 ן"ין, ",
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 וכ1 זיווימץ(. להרב אהק ,סמה ד"א עם ונתחזקוחזק
 שנ בדברי דבריהם שסייסו הראשונים בנביא-םמצינו

 נביא' הלכו ואחריהם ל"א.(. )ברכותותנחומים
 'טם סהרש"א אגדות קשית סתורץ )ובזההאחרונים

 )שנ הלכה בדבר אלא סחבירו אדם יפמר לאואמרו
 וברו טוב. בדבר נסיים לו אוטר חכירו עםרעים דברי ארם כשסדבר היום נוהג-ן וכן מוב, ברבראו

 מו סאסר הוסיפו אשי ורב רבינא יטסדרוהססכתות
 שנ ענין לו יטאין אף טוב בדבר לסיים כריבסוף

 מע, לתת התאכץ זרעים לסדר בהקדסתוהרסב"ם
 תחל( בכל התוספות ברברי הוא וכן שטס'ים,בטה התח- התלסוד ססדר כי ליטניה, מסכתא איזהלחיבור
 הססכו יטהיא ברכות בריש הגסרא טן והיאמסכתא,
 קסז סחדורא סהדורות, בשתי הגטרא אתסרר אש רב וכו'(. סליק קא סהיכא שאטר שם רט'י)עי. מא-סח דקתני קאי היכי תנא שנאטרהראשונה.
 ששינ חי איטי שרב ופיר"ח :( קנ"ז )ב-ב בתראוסהדורא

 נים הכלה חדשי בשני ליסודו מחזר שנה ובכל'טנה
 איזד וכשהשליטו )רש"י(. אחרונים שנה ביטלש-םעשה וכ ליסודו, כל סיים שנה שלשים ולכיטהגיעוותשרי
 עוד לוסר לנהסח מסנה הפרידה ברכת לקחונזסכתא
 עלן. והדרן עלך הדרן וזהו אלינו. ואתה אליךנהרר
 כל "סיום" בת-בת כי אסר זצ'ל טיוילנאהגאון

 יו-ד ס-מך הנסתר: לערך שוה הנגלה ערךהאותיות
 אותיות ס., בגיסמריא מ"ך שאותיות היינו ט-ם.ו-ו
 בערכו יטוה ראשון אות מ"ם, ו*ו וכן י' בגיסטריאו"ד
 השני.לאות

 סיום" "חג יחוגו אלגיר במדינת אלגיר[]מ:הג
 אוסרים ואין יו"מ אותו ועךטין יתרו לסדר חסישיביום
 יתאספו היה וביום שלפניו. בסנחה אפילו תחנוןבו

 קדר יושבי בין הנפוצים והאומנים והרוכליםהסוחרים
 חג ג"כ ונקרא הדברות, עשרת לשסוע ויבואובכפרים

 תרנגולת, בשר לאכול היא היום וחובת הוא-להתרנגולת
 ו.ם'שה, י'תרו ס'עורת ר"ת "סיומת סעודת ואתוקורים
 לאלהים וזבחים עולה משה חותן יתרו ויזבח שם'טנאסר
 כהטה חותן עם לחם לאכול ישראל זקני וכל אהרןויבא
 סי' באו"ח מ"א )עי' קד'ט-ם כאכילת יתראהשלא כדי דוקא תרנגולת בשר שאוכלים מה מובן ובזהוגו'.

 ניסן י"ד בפאלמאוא היו"ל המודיע ממכ"עהם"מ.
תרע"א(.

 ז. ש.מ.
 ונזכר סתשרי והתשיעי מניסן השלישי החדט :)טירן

 מלא והוא תאומים מזלו מ'(, ח' )אסתרבכתובים
 באשורית ו'. די ג' א. מ-סי באחד רק וחל יוםשלשים
 סיר מן השכדט להמ עת שענינו וטשערים סיונו,נקרא
 שענינו ס"ב:( )כתובות לבה סוי בגמרא בא וכןזיו,
 מדבר באו בו א, הם: החדש זכרונות לבה.קדח
 ' מר"ח ל"א( )יחזקאל פרעה על יחזקאל נבא בו ס'(,ח' )בראשית המבול מי תגבורת פסק בו -"מ(, )שטותסיני

- - - -  ר"ת זב"ל בשם נקרא דר"ח ב' שבעה. כלתשלומין דין לו "ט שבועות חג כי בכלל תד בו "בעד א"א האר"י כנהג ולפי תחנון אומרים אין בו ח'עד
 בו ג' יוה"כ. יבא זה ביום לעולם כי ל'כפר, א בז'ה

 שבוע1ת(. )ע"ע גליות של שני יךם בו וז'השבועות חג בו ו' קכ"ס(. )שבת לדסיוהו ויטתי לבשריהוסבח הוה תורה ישראל קבלו לא דאי מבוח הטטה זיקאביה דנפיק סכנתא דעצרתא יוטא טעלי כי דם בוסקיזין ואין שבועות, ערב בו ה' הגבלה. ימי שלשהמתחילין
 לישראל רעה יהד היו אשר ובקעתה שאן בית אנשיגלו אחריו והבא זה ביום קי"מ, בן ומת יהודה נולד בומ"ו
 ד'ט. ח ע"ע תרדיוןי בן חנניה ר' נשרף:ו בכ"ז הכהנים. סגן וחנינא אלישע בן יטטואל-טב"מ בובעמנהרע )יענ פסיסה בן גביההעצחום וכו' ומצרים כנענים עמהם באו הבכורה, עלישראל על לעורר ישסעאל בני כשבאו וסירושלם,סיהודה דיטסנאי אתנמלו בו בכ"ה ירבעם. ביסי בכוריםבטלו בו כ"ג כסים. ישראל דם ונשפך היטשי לאלףות"ם ת"ח בשנת ורדיפות גזירות ליעקב צרה עת יטהיהצבור תענית פולין בני קבעו בו כ' תענית(י )מגלתוכו' היונים בימי לישראל רעה יתד היתה היא וגם צורהעיר נלכדה בו י"ז יו"מ. עשאוהו ה-ום ואותוהחשסונאים אותם שהגלו עד בראשונה, גלות נתחייבו היו'טלא ספני דוד ולא יהויטע אותם הנלה ולא היונים,ביסי

 ה.מ.
 בבני וכן מו1שב את תצר אל דכתיב ל"ח.(, )גימין [ו מ[11(. בסיחת מהרו ומואב עטון פפא א"ר עמלק. גם;וא נאמר שם ובתום' ג'.(, )ר"ה וכו' שמו ערד שמוה מלכותו שם על כנען במדבר, לסייח שדומה'חק כנען: הוא ערד הוא סיהט הוא תנא וכו'.שראל להלחם רשות ניתנה וכסבור כבוד ענניסתלקו אהק שסת שמע שסעצ שמועה מה כ"א(!סדבר מלדערר הכנעני וישמע דכתיב ק"ם סיחט הוהכתי דאהק נפשיה נח כ- ק"ל.(. באבער הוצאת חוקתגדה )סדרש ובגבורה בקומה לעוג דוסה והיה :(, ס"א!דה וכו' שמחזאי בר אחיה בני הוא אחי ועוג סיחוןמ(. י"ז- קל"ו )תהלים אדירים לסלכים נחשבו ועוגיחון ח'(. ל"א )במרבר מסרין נקסתו בנקמו מקהכה ואותם כ"א( הג )יהושע סיחון נסיכי ה-ו ורבע חורור רקם אוי מדין: נש-אי חסשת כ"ז(. י"ג ג', י"ב'הושע סיחון בארץ נכללת היתה כנרת וים יבוק הנחלי1 הערבה גם כ"ב(. י"א שופמים ; כ"א-ל"א כ-אבמדבר ארצו את וייר,ש ישראל וינצחהו במדבר.טראל עם למלחטה ויצא הסלך. בדרך לעבור רקזאומה ממנו להנות רצו לא כי אף בארצו רגל מדרךשראל לבני לתת אבה לא סיחון חשבון(. )ע"עזשל הכהטל-ם נשאו הזאת הסלחסה ועל ארנון, עדתידו ארצו כל עם הראשון סואב מלך מיד שלקח[שבון בעיר האמורי לעם מלד היה סיחון : רערגסיו[רן
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 וליתי ממואב 4יפוק סיחון ליתי הקב,ה אסרעמון.
 סיחון שכבש ואחרי ס':( ,הולין מסירין וליפקו"טראל
 מסיחק. ליירשם לי'טראל הוריטה ומואב עמוןארצות

 לקראת עטו עם יצא בבשן האמורי טלך עונ]:וג[
 עליהם ייטראל יד ותנבר אדרעי, למלחמהישראל
 את ויירשו שריד להם השאיר בלתי עד אותםויכו
 וערי רפאים ארץ שנסרא הארנוב הבל את הבשןארץ

 נ' ,דברים המנשה שבם לחצי לחבל ונפלוהנלעד,
 בני הרפאים מיתר היה עוג ל"א(, י"נ 'הושעי"נ,

 וארבע ארכה אמות תשע ברזל, ערש עריטוהענקים,
 ,דברים עמון בני ברבת לזכרון נשארך רחבהאמוה

 נדול היה כי הבאים הדורות את להראות י"א(ג'
 כ"כש'כול נדול והיה נח בזטן היה עונ מאד.הקומה
 ניצל הזה ובדרך בסים, טבע ולא התיבה בצדלעסוד
 להניד לאבר"ם יטבא הפלימ היה והוא קי"נ:(,)זבחים

 עונ זה יוחנן ר' )אמר י"ד(, ,בראשית לומ נשבה כילו
 עד הניעו הסים כי ס"א.(, )נדה המבול מדורשפלם
 יעלינעק של סדרש בבית משה פטירת )מדהטקרסול-1
 ורש.'י הסבול היה לא ושם לא"י שפלמ וי"אח"ב(,
 של נליו 1 פרסות ]ועם[ אליעזר הוא עוג שם(.לנדה

 נער אחת פעם ידו, בכף טומנו היה אבינואברהם
 אברהם ונטלו שינו ממנו נפל ומיראתו )אברהם(בו

 כסא וי"א שם, ישן והיה שן של ממות ועשאואבינו
 אצל עטד עונ פכ"א(. )סופרים ימיו כל בו וישבעשאו
 היית כך לא לעוג פרעה א"ל פרעה. את בברכויעקב
 בן הרי סוליד ואינו הוא עקרה פרדה אברהםאומר
 י"ב(. פ"א רבה )דברים וכו' מירכו נפש ושבעיםבנו
 באנדה. אותו שתארו מסה לשער נוכל קומתונודל

 על יושב עונ את ראו לחיטבון וישראל טשהכיטבאו
 אמות י"ח רנליו ואורך לארץ מניעות ורנליוההומה
 עליהם לזרוק עונ בקש ישראל עם במלחסתו)שם(.
 ישראל סחנה אמר כאחד. כולם ולהמיתם נדולהאבן
 תלתא בר מורא ואיעקר איזל פרסי תלתא הויכסה
 בר מורא עקר אזל ואיקטלינהו. עלייהו ואשדיפרסי
 עליה קב"ה ואייתי רישיה, על ואייתי פרסיתלהא
 הזאת והאבן וכו'. בצואריה ונחית ונקבוה ,נמלים(קמצי

 )ברכות לישראל נסים בהם שנעשו המקומות ביןנחשבה
 רצתי אחת פעם הייתי מתים קובר יוחנן א"רנ"ד,(.
 הרנל( )עצם מת של בקולית ונכנסתי וכו' צביאחר
 לא וקולית הנעתי לא וצבי פרסאות נ' אחריוורצתי
 הבשן טלך עונ של לי אמרו לאחורי כקחזרתיכלתה,
 כמו יפה וסמירי אילטרי ע"ד והוא כ"ד:(. )נדההיתה
 אבשלום של עינו גלנל נודל על שאול אבאשאמר
 ענקי, של לדונמא הבשן מלך עונ את עשו חז"ל)שם(.
 ל'.(, )עירובין בארבעה פתחו הבשן מלך עונואמרו:

 מלך עונ ליה, יהבינן קדש של אמות לך אמראם
 מובא עלמא כולי מ"ח.(, )שם עליו תהא מההבשן
 ענקים. בשן; ע"ע פ':(. )יומא פודתא מ"הועוג

 משפחה : משפחה ,50185(,סייססאם
 מינדים יצחק הטשפחה ראיט ; באמריקאמצוינת

 בנופארמ ומת 1708 בשנת בליסבון נולדסייקסאם
 1780. נאוו' 3 הברית, בארצית איילאנד ראדטחוז
 לנויארס והניע בארבאדוס דרך לאמריקא באהוא

 משכנו והעתיק מסחר בית שם ופתח 1730בשנת
 )81001 הביחא מסיסרי ואהד נכבד סוחר היה ס אם סייק- סינדיס בניטי; 1765, בשנתלטפארם

 מי;,דים גריטם הוגי בנו בנויארק.0שתפא10פן
 1745 בשנת בנךארק נויד רב, היהסייקסאם

 בקהלת לרב נתמגה הוא 1816. עלי 2 יטםוסת
 במשמרתו ועמד 1766 בשנת בנויארק ישראל'טארית
 נמה אנגליא עם המ;הנ,ה בעת יטנה. כחסשיםזאת
 לנויארק ברימנ'א היל הניעו וכאיטר האמריקאנים,לצד
 להכניע ולא הע'ר לעזוב והחלימ תפלהו בית אתסנר

 הקהלה יסד 1780 ב.טגת )1776(. ברימניאלממיטלת
 שב המלחמה אחרי אך בפילארלפיא, ישראלסקוה

 כהני סי"ד אהד ה-ה הוא )1784(. לנויארקלמקומו
 קדישא החברה יסד 1802 בשנת )1757(. קולינביא קולומ- ממיסדי אחד והיה בנויארק. וואיטינגמון3יאורן הראיטת הניטיא משרת בחנוכת הלק לקחתהרתות

 בניסין יצחק קישת. שדנה אשר"חסדואסת"
 בשנת טלד ההל, מ'נרם ברטן של בטסייקםאם

 בקהלת רב מכ היה 1839 בשנת בנךארק ומת1782
 1828. בשנת שם ונתמנה "טראלשארית

 מ.ב.
 ר(. י. )דלאל סכתי לא 1סור בשמה משיחה : ~דקנסי

 מן, )שמות המלואים בימי נכדטחו ובנע אהרןוכלץ הט:אק י'ה' ל"א )בראיטית מצבה 'טם כדטחו;איטר אל בית כמו טטיהה, צריכין הץ יטבקדושהדברים
 לכלים סיכה וסצינו לך. מ ע"ע ז'( י"ב )ש"בנסשח הסלך מ"ז(, י"ם ,ס"א לנביא נכהטח שפמ בןאלישע
 ישחוק יטמא נזרה סשום אסורה לרפואה אבלבשבת מותרת לתענונ סיכה נ'(. פ"א )דמאי המשנהבזטן

 הגוף( על ,ביד וסטיטס.סין בשבת סכין ואמרוסמטנים.
 קמ',ז.( שבת )כהטנה וכו' בכח לשפיטף מתעמלין לאאבל

 היכי בחול. עושה יטהוא כדרך יעשה שלאובלבד ביטבת מעיים בבני וממשסשין סכין נאמרובברייתא
 )יטם יט כר והלכה קרי ששת ורב אסר ר"נבשבתא ינוקא אסוכי :(. )יטם אחת בבת וסטטסש סך אמריוחנן רי ממיטסיט, ואח"כ סך אטר חנינא בר חייאר' עבידי

 סלתא דמוכהא ,מיטום ורד שמן ולא השמן אתהוא סך אבל וחוכץ יין יסוך לא בסתניו החושישפ"ז(.
 ייטרא; כל אומר ר"ע מכה(, )בלא לסוך.בחול דרכןשכן מכותיהן על ורד שמן סכין מלכים בני קעביד(.דלרפואה

 א.; 'טכיח אי סביר ורב קי"א.(. )שם הם מלכיםבני
 נדבד מחזי אם לרפואה עשה ואפילו אסור,לרפואה ואם שרי לתענונ אם הוא דמלתא כללא)שם:(. דףרדא סשחא שכיח דרב ובאתרא לא, שכית לאואי



1% ישראלאוצר אנטוניוסילוא,

 הסת נוף את ב'2טן סכין היו כנראה נ'כ. '2ריהרניל
 '2נטמא שני לסע'2ר מנין סמיא ר וא קבורתו,קודם

 הוא למת למת' ממנו נתתי ולא שנאמך לסוכ1שמותר
 'ט':זה דבר איזה נתתי. רמת רוטיא לחי הא נתתידלא
 סיכה ע,ד.ו. )יבמות סיכה זו אומר הוי ובטתיםבחיים
 לסיכה מנין ואמרו ביוה"כ עינוים מחפשת אחדהיא
 זכר לדבר ראיה שאין אע,פ כ. ביוה כשתייהשהיא
 )תהלים בעצסותיו וכשמן בקרבו כמים ותבאלדבר:
 א"ח ,ש"ע בת"ב אסורה סיכה .1.(. פ שבת כמשנהק"ם;
 תקנ"ד(. וסי' תרי"דסי'

 מ.ב.
 ומליץ אירר : רא יוסי אנטוניוסילוא,
 יאניירו די ריו בעיר נולד )דרמאות(; מחזותומחבר
 השם קדרש על ונהרנ 1705, סאי 8 בראזיל,במדינת

 עוד בליסבו;, בהאוניברסיטא לטד הוא 1739. אקם'19
 נם ייש-אל, לדת נוטה הוא כי חקדוהו 1726בשנת
 בעיני ישרו שלא סטירי בדרך שירים איזהכתב

 לא כי עד קיטים בענוים אותו ויענוהאינקוויזיםורים,
 כהשפטו דנו אח"כ יטמו. לחתום ולא בידו לכתוביכול
 עליו אורבים וישימו שלמה. בתשובה מדרכו ישובכי

 יתנהנ הוא כי מצאו קצר ובזמן מעשיו כל אחרילבקר
 אשר עד במשמר אשתו ואת אותו ויתנוביהדות.
 הכנסיה לאוצר הפקירו נכסיו ואת לשרפה, דינוננמר

 האינקווי- בעלי אח בקי2ו מסוקיריו רביםהנהנרית.
 מוב דבר החסישי יוהן המלך נם בחיים, להניחוזיציא
 אותו והעלו דין, הפסק את )'טנות יכ:ו לא אךבערו
 את קדיט והוא משפחתו, בני לעיני הסוקד עללעולה
 בעלת בתור לחפשי שלחו אי2תו ואת ברבים.השם

 מחבר היה סילוא דא 1739. ב'טנת ומתהתשובה
 והיו בפורמונאל. בזמנו וטפורסם מעולה היותרחזיונות
 )הזיונות 88ז9ק0 60 ט68טנ הזיונותיו אתקוראים
 מחזיונותיו אהד העלו 'טנשרף הלילה באותו יגםהיהודי(,

 סהם ויש רבים ספרים כתב הוא ישחק. בטתעל
 האינקוויזיציא. זמן במשך י:מו בעלוםשההניאו

 .ו5אע .ש9נ .81וא ."ן(8 0א .זו ,ק :ביבליונרפיא
 181 ; ,שטו1ז8,88א .1~8 .וז0ע-.ע8ם ,6טנ ק.101

 מ.ב.

 נולד ופוסק; יב רור: ב"ר הזקיהסילוא,
 הוא 1698. בשנת בירושלם ומת '1659, בישנהבליוורנו

 של ניסו ויהי מלאכי, רפאל מרדכי ר' הדי.ן חתןהיה
 וילמוד לירושלם מעירו הלך 1679 בשנת חאניז. משהר'

 בתור מירהטלם יצא 1689 ובשנת נלאנטי' ר"טבי.2יבת
 בערים ויתנורר אירופא לארצות הספרדים מעדתשד"ר
 להדפים והתחיל באמשטרדם היה 1691 בשנתשונות.
 שב 1696 בשנת יו"ד. ש"ע על חדש" "פריספרו

 מותו. יום עד שם ויהילירושלם
 ר. של דורו בן היה רח"ם הוראה[ ב:גל]בתור

 מן התרחק וכמוהו )ע"ע( ך ר כ ב חיים יאירשמעון
 התלמוד זולת בהן ועוסק החכטות את ומחבבהפלפול

 מנעוריו ועוד נדול, תלמודי היה הוא כליו.ונךשאי
 שקדמוהו, ההוראה בעלי אחרי מנרד היות לבליהצם.ין

 ויבחר התלמודי העיון דרכי בכל עצמו ברושות עומדרק
 על לפעמים חולק הוא ההוראה. בדרכי חדשה דרךלו

 וכל ,,'טהמחבר לומר חיט ולא והרמ"א יוסףהבית
 בחריפותר ט"1,. ש"ט סי' חד,ש ,פרי בזה" טעוהאחרונים
 על תגר קורא הוא וכמוהו להסריט"ל, נדמהובקיאוהו
 לנזור לנו אין ואומר התלמוד, אהר יתירותחוטרות
 לנו אין בתלסוד... נזכר שיא בדבר סדעתנונזירות
 ס.' א', כ"ז סי' )'שם התלמוד 'סגסתם אהרילחד'ט
 סיקל ולפעמים ט"ז(. נ'ח סי' 1', ל"ב סי' א" זל

 בחלב בתלטוד המפורש בדין לכך צריכהכ'2הישעה
 הרבנים תלונת עליו עורר ועי"ז 1'(. קם"1 סי' ,שםנכרי

 שני התעוררות וע"פ האחרונים. דברי אחריהננררים
 מקרוב רבנים איזה התאספו למצרים שבאורבנים
 אחריהם. ויבערו ספרו את ויחרימו לקאירהוסרחוק
 1'ן סי' ,ח"א הלוי אברהם לר' ורדים" "ננת שו"תבספר
 האלה: כדברים הזה החרם אדות על קוראיםהננו

 והבר טובא... חריף דהוה מרבנן בצורבא הוהעובדא
 הספר ובבוא חדט. ופריו וכו' יהד טור עלספר

 גדולי על תועה לדבר ליטונו רסן ששלח מצאולמצרם
 שמעה, עליו וכתב יוסףוכו' בית רבנו ועל וכו'ישראל
 ונם ישראל חכמי וקבצו וכו' קטן תלמיד על אישכדבר
 לבלתי הסכמתם ועלתה אחרת מארץ הנטצאיםנרים
 בשמתא ולא בנמדא לא בעצמו, בהסחבר ידשלוח
 ונזרו בבנין שיקעו בטצרים פה הנמצאים וספריווכו'

 ארעי קריאת לא הלז בספר אדם יקרא 'טלאוהחרימו
 עליהם". הזאת ההסכמה וכתבו וכו'. קבע קריאתולא
 היה ספריו על חרם ונזרו לדין עליו חבריו שישבובעת
 הנעשה, מבל ידע ולא באירופא שד"ר בתור נמצאהוא

 למרות אר קצר. זמן אחרי מת לירושלם אח"כובשובו
 ארצות בכל חדש" "פרי בעל אז נודע היה הזההחרם
 לנר היה ותורהו ובחכמתו רבנים' שם שגרוהתבל
 המובהק תלמידו ורין. בדת שאלו אשר קהלותלכמה
 ארבעים במצרים רב אח"כ שהיה אלנאזי ר"שהיה

 רבו. דעת על היו והוראותיו פסקיו וכל שנהוחמש
 צד 1848 שנת אר,ענט, פרא:קעל,ביבליונרפיא:

 120. ח"א ירושלם לוגץ, ; שם ובהערה 889 ה"הישראל ימי דברי גר?ץ והלאה. 667 שם ציפ?ר והלאה;492
 נ.ע.

 א"י את שכבשו היונים ממלמ אחדים .סילייסום
 ועל סילייקום, בשם נקראים השני הבית בזמן1סוריא
 שמשלו )689"ט8"8( הסילייקים" "ממלכת נקראתשמם
 סילייקוס הנהוג. מספר קודם 112 עד 812משנת
 ומת 857 בשנת נולד )הנהנח(, ניקאטור מכונההראשון
 צבאות מראיטי אחד והיה מה"נ( ,קודם ,(28בשנת

 בשנת עזה אצל אויביו את וינצח מקדה,אלכסגדרום
 801 ובשנת הקטנה, ואסיא בבל את ויכבוש312

 וארמיניא. סוריא את כבש איפסום אצלבנצחונו
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 סזמן הסילייקים ססלכות השנים 5סנות התחילוהיונים
 הבית החרבן קודם ש"פ שהיא 312 ביטנת בעזההנצחון
 בלבד יונים למלכי אלא סונין אין בטלה ואסרוהזה, מהזמן ג"כ סנו סמשלתם תחת שהיו והיהודיםהשני,
 )8ז88 שמרות" "סנין בשם הנודע והוא י'.()ע.'ז

 השמרות כל היהודים סנו הזה ובמנין1ת2ט1ם8ז~מסם(.
 ובזמן והגאונים, התלמור זסן כל ונימין כתובותוגם

 ארצות באיזה נהגו עור היום ועד במצרים,הרסב"ם
 הסילייקים סמלכת כי אף .2מרות במנין לסנותהמזרח
 את הניחו הסילייקים סלכי החרבן. אחר 41 כלתהכבד
 כלך יסי עד וסוריא בא.'י בחזקתם התלסייםמהט5י

 218 וטשנת הנדול, אנמיוכום או השלישיאנמיוכום
 התלמיים בין רבות סלחמות היו מה,נ( )קודם 198עד

 וינצחום בידיהם המסשלה רסן לקחת 'טרצווחטילייקים
 ועוד 218(, )בשנת ביהודה רפיא אצל הנדולהבמלחסה
 את וייר'12 )198( ירדן נהר על באפמייא אחרנצחון
 מלכות תחת נשארה יהודה )פיניקא(. וצור יהודהארץ

 הסכבי שמעון נצחום אשר עד 12'1 שנת עדהסילייקים
 ביטנת בא בסוריא מלכותם וסוף סכביים(.)ע"ע
 סליקם נה"2ב )פ"ל( עולם בסדר הנהונ. למספר112
 סקדק, אלכסנדרום : הזה כסדר יון, טלכי משמונהאהד

 נזכר )פ"ח( זומא בם"ע וכו'. סליקום שלימן.פירמן,
 נאסר תהלים במדרש וכו'. אנמיור סנמרוךסליקום

 הרמ"ב(. רמז תהלים )ילקומ סליקום בנה סליקוםכי
 ע"ע )מנצח(. "ניקאמור" סכונה הראיטוןסילייקום

 י. ס לת
 נקראו הסילייקים סלנות לכבוד סילייקיא[]ערי

 סילייקיא, א'( ,8[טט8818(: סילייקיא בשם עריםאיזה
 ישבו ויטם א"י, לצפון מרום ים הוף על יוניתסושבה
 אהת והיתה המלך, ינאי מיד שנמלמו פרושיםהבל

 למה"נן. )66 אנריפם ננד התקוסמו יויטביהן אשרמהערים
 ,מלחסות סטיכוניטיס נהר אצל סילייקא היהה יוסיפוסלפי
 נהר על הפרתים במדינת עיר סילייקא, ב'( א.(. 'א פס"ד

 היונים ההמט. סחטת בב5 יהודי שם שברחוחדקל,
 התאהדו שנאה, תכלית זה את זה ש.טנאווהסוריים

 אלפים כחמשת סהם והרנו בסילייקיא היהודים ננדיהד
 עם אחת והיא סילייקיא, ג'( מ'(. פ"מ סי"ח)קדמוניות

 געיטיכמע )'טירער נדרה לסזרח סיל י"מ א ל י ב אעיר
 )בראשית אוור יוסף רב תני 172(. ח"כ 283'ח"א
 תרתי יוסף רב אטר י':(. )כתוכות סליק זו י"דןי'

 דסליקום ואקרא סליקים כגון אשי רב אסר הץ,קדש
 סליוקא י'( ג' )רברים ואדרעי סלכה תרגום י',(..)מכות

 סתם, סליק והיא הב':ן בארץ היתה סלכה כיואדרעא,
 עיר 'טהיתה ע"ש נהרים בארם היתה דסליקוםואקרא
 אצל ארדשיד בית או ארהטיד היתה והיאמבצר.

 מנגד סילייקא חרבות על כי ז:(, נ )עירוביןאקמיספון
 בנה אשור, ארץ סתחיל ששם חדקל בסערבלקטספון
 על ע.ר הפרסים סלך ארדשיר=ארניר( )אוארדשיד
 א.שסו.

 לוי. בן יההטע ר' סתלמידי אסורא ר':סימון, שלעזיא ע' :סילעזיא
 נזכר הוא זה ובשם פזי, בן שמעק ר' היה השלםשסו
 ר' בקם מעטים במקומ:ת )ורק סקום בכלכמעמ
 בספרי וכן ירושלמ' בתלסוד אר בבלי, בתלסודסימון(.

 )ס'מו;=יטמעק ס'טון ר' קצרה בררר נקראהסדרשים
 שם ולא המשפחה שם הוא פזי בן וכנוי ייני(.בלשון
 ר' לפני אגדה ססדר היה סיסון ר' י(. ז פ )ע"עאביו
 טספר אין פעמים ונזכר י'.( )ברכות לוי בןיהו,טע
 יושב היה הוא גם רבו וכמו בשמו, אגדה דבריכאוסר
 ע"נ(, ס:ף ס. דף ביצה )יררט' ישראל ארץ שלבדרוסה
 ע'א(. סוף כ"ה דף )ירהט' המלך בהר שדות לווהיה
 עם ונותן נושא והיה מתגודר היה במבריא גםאבל
 ונזכר ההלכה, חכמי בין ושם יד לו והיה יוחנן,ר'

 ועוסק נפחא יצחק ר' ועם אבהו ר' עם יושבשהיה
 ודרש י'טב אבהו ר' ועם ל"ח.(, )ביצה הכהטנהבפירוש
 )ירוש' 'י א תחוסי על י"נ(, )א' ב'טופמים אחדפסוק

 ס"ו.( )חולין עולא שסיפר סה ועיין ע"ג(. ל"1שביעית
 סא"י נחסני בר רבה של אחיו ששלחו ומהעליו,

 סימת 'טר' נזכר יררטלטי בתלמור :(. ק."א,כתובות
 המועדות בקביעת יע'טו איך השנים למחשביהורה
 סחיטבותיך סלת את כי להזכיר ויאוי ו'( פיר סוכה)ירוש'
 אותן כל הקב"ה על דורש הוא 1'( ס')תהלים
 היה סמצרים יצאוישראל שלא עד שנה ותמ"חאלפים
 השנים את ומקהט עבורים ומעבר השבונות ומחשביושב

 ססרן טטצרים ישראל '2יצאו כיון החדשים' אתוסחדש
 סיסק ר' אומר אחר ובסאמר ס"נ:(. )פסיקתאלהם
 אימתי רבש.'ע ואוטרים הקב"ה לפני סתכנסיןסה"ש
 של דין לבית נשאל ואתם אני להם אומר והואר"ה,
 נ"ד,(. )פסיקתאממה

 דברי הם סימון ד' של מאמריו רוב]באגדה[
 בר הנינא ר' היו באנדה שלו מחלוקת ובעליאגדה,
 לוי( בן ר"י תלסיד נ"כ )'טהיה נחמן בן יצחק ור'פפא
 הדברים נזכרים רבה בראשית במדרש לוי. ר'וגם

 כ,מ, כ.,נ, נ', )פ' סיטון ר' דכרי על החבריםשהשיבו
 חייא בר תנהום ר שם נודע תלמיר'ו סתוךס"ב(.
 הרבה )הדרומי(. הלקיה ור' ע',ג(, פ,נ דף ס"ק)ירוש'
 סימון ר' בעקבות בשסו. אגדה דברי אוטרפעטים
 נ'כ שנהשב סימין בר יוד,( ר' )או יהודה ר' בנויצא
 ב'טמ1 נקרא בבלי ובתלסוד אנדה, חכסי גדוליבין

 כ'נ. סוטח נ"ד. סוכה קי"ד. 'טבת : מ"1. ברכות,עי' פזי בר שמעון דר' בריה יהודה ר' )או יהודההשלם
 שהשתטש הראשון היה סימון ר' סנהדריןק'.(. ס"ז.,ב"ק כבבלי נטצא סיסון בר יהודה ר' ו,שם קי"א.(,חוליןז..
 יטנאסר הסקרא סקומות על סופרים" "תקוןבלשון
 פס"מ ב"ר ,עי. הכתוב" "כינה התנאים בסדרשעליהם
 הוא סופרים תקון ה' לפני עוסד עודנו ואברהםז':
 לא זה פסוק אך לאברהם. סטתנת היתה שהיטכינהזח

 שסות על בסכילתא עליהם שנאסר הפסוקים ביןנזכר
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 הכתוב"(. "כינה 4'ה ט'1 במדכר על ובספרי ז' 1ט
 מדות עשרה "ישלט סנה אשר הראשון סימו; ר היהוכן
 ר"ט פסיקתא ; וז' 1' פל'ד רבה ,שסות רהמים"של

 בריאת על מאמרו סאד יפה לחמי(. קרבני אתפסקא
 ונו' נפג'טו ואמת חסד פסוק על הנוסד הרא.2ו;אדם

 על סיר'טו הוא עסוק נ'(. פ'נ ב-ר י'א, פ'ה)ההלים
 כדוצרי ליי אוי מיצרי לי אוי ( ז ב' )ברא'טתז 1-צרמלת

 נוסד ל-נז ל-ח )איוב כ.:נ:רו סלת על ה.א.ג)ברייח
 ברקיע סזל לו 'טאין ועי2ב ע'?ב כל לך אי;מעטרו
 אוז ר(. סי' פכ,ב )ב-ר נדול לו ואומי איתו'טסכה
 איטת דוריט: הוא ונר העפר ושב י'ן ,י-ב קהלהדברי
 על עפרו כע~טב נתנה איטר האלהים אל ה"חרמשוב
 ספק המטילים כננד סעק(. חף )2לומר כיטהיההארע

 ישראל אסרו דוריט: הוא הנביאים דבריבאסהת
 שאתה האלה הדברים כל שסא ישעז רבעו :לשעיה
 מ' לשעיה להם אסר טדאם, אתה מלבךאוטר

 ות תחב סלת על קפ"ח:(. )פסיקתא אלהיכםיאטר א"
 יטל חבילות עשית אם מאמרו: יסד 1'( כ"ד,נמטלי
 פכ"א )ךק"ר וכר טצות יטל חבילות כננדן ע':העבירות

 רשע עם צדיק תספה האף הכתיב דברי עלא'(,
 לסנל הזה: הס.2ל סימון ד' אומר כ-ד(, י"ח,בראשית
 )ב"ר לה שלים ולא שהטנה לה יטלים ולא כוביןכוסחת

 פאלעסט' דער אגדה דיא באכער,ביבליונרפיא:
 474-437. ח,גאמורא;ר

 ב. ז.ב.
 נולד סדיני, יקיחכם עייר : יוהן סיר ,טימון

 1897. יוני 24 בלונדון ומת 1818 דעצ' 9בדזשאטייקא
 בלמודיו להשהלם אננליא לליווערפיל הלך 1833בשנת

 להיות בך'טבו עברים בלמודים נם עוסק ויהיהכלליס,
 זאת, לדעתו התננד אביו אך בדת, תקונים ולעשותדב

 סיסט הסדינה. של המשפטים בעניני לעסק1'עוררו
 בהאוניברסימא המשפטים בתורת למודיו חוקנסר

 בחננליא הראיטט היהודי והיה 1*18, בשנתבלונדון
 1858 בשנת ]1842(. דין עורך בתור נמנהלהיות
 1868 בשנת הכהשפט. בתי באחד עוזר '2יפםהיה
 עשדים בסשך פעם בכל ונבחר הפרלטנמ לחברנבחר
 מחמת סמשמרתו התפטד ואז 1888 יטנת עדשנה

 "פריט" בתואד סהססשלה נכבד 1886 בשנת נופו.חולשת
 סימון סיר 'ססו. לפני "סיר" ב'טם ומכונה)יאשותש(

 ליהודי זכיות שיווי להסציא הטשתדלים ביןהיה
 להשינ התאסץ לפרלמנט, שנתסנה ואחדאננליא'
 ברוסניא היהודים בעד טובות הפרלסנטבאטצעות
 האספה בראש היה הוא ורוסיא. סדביאסורוקא
 פבד' 1 ביום בדוסיא הדדיפות ננד בפוטבישסחאה
 דוסיא. ע"ע .נ( .ם י% )1882869

ב.מ.
 סלשט והיכר צ-ן דהטם אהת : גטיקמגימם ,כטיכ:ן
 סטכחח. ננד הזכדק לחזק תחבולה הוא מן הס""(אע".

 רע ענין הוא הפסוק: אגהו ר' קרא שעליההיטכחה
 פ"א(. רבה ,קהלת בו לענות אדם לבני אלהיםנתן
 י"ח:( ב"ס כיז: )גיטין דאורייתא סיסנים אבדהלעגין
 עדיףמטביעת סיטנא )ע"ע(. עין סטביעת יפהוכהם
 וסיכק כ,ז:( )ב"ס מובהק סיכק ויש צ"ה:ן. ,חוליןעינא
 שערות שתי נדלות סימן י',נ:ן, )סוטה סיסןבתוך
 שלשה בנרות, סמני )שם(, סרים וסיסני פ':(,)יבמות
 מ"ז:(. )נרה צמל פנה בהל באשה: נתנוסיסנים

 סיכק ואסרו קשירה ע"י סיסן ש.נ.2[]כימנ'ם
 קשירת כנון כ-ב:ן )ב"ם סימן הוי לא לידרםהש12י

 הקיטרים. יותרו ידרסו שאם בהן וכיוצאהכריכות
 )ניטין סימן יכתבו סשולשין היו אם בשסות.סיסן
 שמעון1 בן שניהןיוסף כיששמות יעיטו כיצד פי'כ',ז:(,
 ובכך זקנו, הטם אביו השם שסו אהד כל יכתובישלשו,
 שרן זקגיהן ששסות טשולשין היו ואם הדבר.יתנכר
 יכתוב שוה סימנן היה ואם המשפהה, סימןיכתוב
 ארוך בנוף, סיסן יכתוב שוין שניהם ואם לוי אוכהן
 בזה ואין בזה שיש דברים שחור, או לבן או נוץאו

 הסלכות שנזרה הסכנה בעת החד'ט בקידוש)ערוך(.
 חי ישראל טלך דוד סיטנא שלחו החד"ט' לקדששלא
 ועל ללבנה שנדסה ישראל על ורמזו כ"ה.(, )ר"הוקים
 יכק כירח בו שנאמר דוד סבית שיצאו הניטיאבית
 על סיטן נתנו אבהו ד' בימי פ"ט(. )תהליםלעולם
 עשו נם א'ן. פ"נ ר"ה )ירוש' ניאלנו סלת החדשקדוש
 ההפוכה בנון ולמטה למעלה סיסנים לטסורה,סיסנים
 נקוד(. )ע"ע ונקודות מעמים וסיסני קי"ז.()שבת

 כמו שהם הסימנים חשבו חז"ל וטונ[ רע]טימ;
 כמו טובים, סהם ויש רעים סהם ייס אדם, לבנימזל

 יפה סימן שהוא וי"א לו רע סימן בתפלתוהמתעטיס
 :(, ל"ד ,שם לו רע סימן ומעה התפלל ל"ד.(, )ברכותלו

 שנעשה סיני הר ;(, נ"ז )שם להולה יפה דברים'טשה
 בע"ש מואכח העהטה פ"ם.(, ,שבת לישיאל טובסימן
 שהחמה בזמן :(, נ' )פסחים ברכה סינה דואה איןוכו'
 נשמים וירדו ניסן יצא כ"ט.(, )סוכה וכו' רע סיסןלוקה
 אין בת"ב מלאכה העושה :(, י"ב )תענית קללהסימן
 בתו או ס"ת הסוכר :(, ל' )תענית ברכה סיסןיואה
 אסרזבוני נידל ר' כ"ז.(, )טנילה ברכה סימן דואהאין
 ססמנא ולא היא קסייתא דארעא לך כהבנינאלא

 סיטן ואינו היא מקנאי תחלת זו שדה פי' נ"ט.(,)קדושין
 קמ"א.(. ,ב"ב לבנים יפה סימן תחלה בת למוכרה.יפה
 ס"ז.(, )סנהדרין כהלכה נספד שלא למת יפהסימן
 )שם ברכח סיסן רואה אין וכו' לת"ח מהנה 'טאינוכל

 ק"ט.(, )שם לתודה רע סימן ובודסיף בבלצ"ב.(,
 כ"ד.(, )חולין בטשנתו יפה סימן ראה שלאתלסיד
 ד'.( פ"ד )אדר,נ השנה לכל דע סיסן לוקהיין

 המציאו התלמוד חכסי הז"ל[ בדברי]סיסנים
 התורה כי בע"פ, אותם לזכור כדי לדבדיהםסיסנים
 תטורה : ס' )ניטין בכתב אסורה סתחלה היתה פשבע
 ונם בע"פ, רק נלמדת היתה בשנים מאות וכסה :(,י"ד
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 התלטוד, את גם ואח"כ בכתב המהשנה את שהתירואחר
 והגאונים פה, על ההלטוד לשנן זהירין היו עוד אזגם

 בעל התלטידים לפני לגרוס עוד רגילים היוהראיטונים
 ועי' באגרתו, רש"ג בשם 245 244' ח"ג דו"ד )עי'פה

 הקונטרסים כי גמ וסה 227(. ח'ג הראיטוניםדורות
 כי אדם, כל ביד נטצאים היו לא טהתלמודהכתובים
 התלטידים רוב וע"כהוכרחו בטציאות. ויקרים היוטעמים
 חז"ל 18(' בריל יעקב לר' לציון דורש ) טהזכרון רקלהגות
 ודרש נחיצהם, מפני בתודה חסימנים את טאדשבחו
 את דעת ליטד עוד חכם קהלת שהיה ויותררבא:
 )עירובין טעטים בסיסני דאגמריה י"ב( )קהלתהעם
 וטתנחי בלישנא דדייקי יהודה בני רש"י(. עי'כ"א:
 דייקי דלא גליל בני בידן, תורתן נתקייטה סיטנאלהו

 בידן תורתן נתקייטה לא סימנא להו טתנחי ולאלישנא
 בסימנין אלא נסנית ההורה אין חסדא וא"ר נ"ג.(.י,שם

 שימה תקרי אל ל"א(, )דברים בפיהם שימהיסנאמר
 ציונים לך הציבו מהכא אטר אבהו ור' סיטנא,אלא

 )שבתפי'ט בירושלטי לתורה. ציונים עיסו ל"א()ירטיה
 בית לה שאין תורה כל : ר"א בשם זעירא ר' אטרא'(
 לה שאין כלוטר המפרשים ופרשו תורה, אינהאב
 וסומה בזכרון טתקייטת אינה אחר, טטקום ודונמאענין

 עישה סימנין ע': ס' וכו' דרדקי אתי ואמרולהשתכח.
 בשם בתוס' שם ועי' ק"ד. )שבת אותה וקנהבתורה

 ראיה ומזה דרדקי. טאותן ה11 ור"י דר"אהירושלמי
 רבא, הם בתלסוד הסימנים בעלי רוב הסיטנין(.לקדמות

 גם ויש יצחק. בר נחמן רב ובפרמ ספדא, רב פפא,רב
 לאופנים לחלק נוכל בתלטוד הסיטנים דגטרא.טסהטא
 באיזה שקיטרו טתנ"ך פסוק ע"י סיטנים א'(שונים:
 בלשון ודטיון יטיווי עפ"י טיטרא, או שטעתא אוהלכה
 להם נקל היה בתנ"ך בקיאים ,טהיו ולפי בסגנון,או

 הסדובר. הענין או ההלכה דבר את הסיט; ע"ילזכור
 שסעוני וסימנך דאנדתא, פנחס בן יצחק ר' :לדוגטא
 יצחק ר' כל הרשב"ם ופירש כ"ח( )דהי"א ועטיאהי
 ר' אחא, ב"ר יצחק ר' הוא ב'טמעתתא הנזכרסתם
 וסיטנך פנחם, ב; ר"י הוא באנדתא סתםיצחק

 )פסחים אחא דישטעתתאבן אחי=סיטן'טטעוני
 רב ופעולתם: החכטים זטן את לוכור סיטןקי'ד,(.
 סדרו והם האטוראים )סוף הוראה ס1ף ורבינאאשי
 אל טקדישי אל אבוא עד וסימנך: רש"ין, הגמרא,את

 דרב סיטנא כקדשי ע"ג(, )תהלים לאחריהםאבינה
 סוף סיטן לאחריתם דדבינא, סיטנא אבינהאשי,
 א"ר הייאה טריפת לענין רש"י.(. פ"1. )ב"מ_הודאה
 כ.שרה, לכבד( דוכה הריאה מראה )אם ככבדאכהנא

 )'טטות טרפח בשדה וביטר וסימנך מרפה,כבי2רא
 טהמקראות, סיכנים כמה עוד ויש ט"ז:(. חוליןכ"ב.
 לב וסיטנך ל"א.(, )ברכות לבם תכין לדבר סיטן :כטו
 טצריטה הורד ויוסף וסיסן צ'.ן, )שבת ליטינוחכם
 וסיטנך ח'.(, )ע"ז צרתני וקדם אחור וסיטנך קי"ז.(,)ב"ק
 זה כי וסיטנך מ'.(, )שם בביתך שנה עשרים ליזה

 בזיקים טלכיהם לאסור וסינק )שם:(, הרעבשנתים
 ורוח וסיטנך אנוש, לבב ישטח ויין וסימנך מ"ז:(,)שם

 שכטה על וכדה וסיטנך הטים, פגי ;ל טרחפתאלהים
 לא וסימנך ל"ט.(, וע"ז לה' קדש וסיטנך כ"ט.(,)שם

 לפנים וזאת וסימנך ס"ב:ו, )חולין אחר לאלתשתחוה
 ר' ה:א מצינו בירו'2למי גם ט"ה:(. )נדהבישדאל

 הסום הן ואלו באפסר נטוכים בהמות ד'ישמעאל
 ההיה וכ; : וסיטנא הזקיה א'ר והחטור. הגטלוהפרד
 ירן'ש י"ד )זכריה וההמור הגמל הפרד הסוםטגפת
 מהלכה או מפורישת ממישנה סיטן ב'( א'(. פ"השבת
 עולאי אמר : לדונמא כטו ידוע. כלל או טאטר אוידועה
 ר' במערבא אמוראי תרי זרעימ( )בהכשר בהפליגי
 כמוציא אמר חד זבדא, בר יוסי ור' אבין ב"ריוסי
 ואחד המרבה אהד וסיטנך קטן, כשורש וח"ארטון

 דאגטא הרנגולא פפא רב אמר צ'1,(. )שבתהטטעיט
 ולא עסוני וסיסנך שריא, דאגמא תרנגולתאאסירא
 חטרא שהיא שמואל אמר ס,ב:(. )חוליןעמונית
 ואמר ),טם(, לעבודה פסולין י.ן שהויי וסיטנךאסירא,
 '2ריא, הסרא טזגא בת אס'רא חטרא טזגאשטואל
 אטר מ,ח.(. )שבועות האב טכח הבן כח יפהוסיטנך

 אחדים( מינים בו ויש עוף )שם שקיטנא יהודהרב
 אסירי, וסומקא יטקי גוצי שריא, וסומקא 'סקיאריכי
 וירוקין אריכייטקי כהנים(. )בטוטי פסול ננסוסיטנך
 הולין טעיה, נהמרו )נבי פסולין יר)קין וסימנךאסירי
 טבות ק"י: פסחים )עי' כאלה סיטנים ועודנ"1.(.
 ומאורעות מעובדות סיטנים ג'( י"א.( ערכי; :ב'

 דיטי רב אתי כי כג~ן ידועים. משמות אוהיסטודיות
 אחרונים מים חזיר בי:ר האכילו הראשונים מיםאטר

 ביומא דכ'דור עובדא )זהו טבעלה האשה אתהוציאו
 הנפ'ט. אה הרנו אחרונים אמר רבין אתי כיפ"ג:(,
 אפקח דימי רב אתא וסימנך יצהק בר נחמן רבאטר
 יודעין היו והם לבסיף ההריגח )כי קטלה רביןאתי
 טפרש וגרעץ ריט"י(. רבי;, טקטי טא"י אתא דיטידרב
 גלות גזרה וננזיה קונסטנציוס הקיסר בימי אירעשזה
 נדון ורבין ביניהם. היו דיטי ורב התורה חכמיעל

 רב אתא כי לסימן המאורע והיה לבבל, וברחלטיתה
 ורבין נלוה, אלא נתחייב יטלא כלומר אפקה,דיטי
 ובהערה )!,!ה 'ב ח יישראל ימי )דברי טיתה נתחייבקמ:ה
 '2כור רב אמי וטסאין טהורין עופות לענין'שם(.

 פייוז וסיטנך אסור. אנדרפטא פירוז שרי,אנדרפמא
 ערים ע,י סיטנים נהנו לפעמים פירוז(. )ע"ערשיעא
 בו לצאת י2אסור הטסומר סנדל לענין כטוידועות.
 איסורי 'שרי בבלאי לי דקרו לאו אי חייא א"רביטבת,
 בפוסבדיתא 2 יטרי( )מסטרים וכטה טובא, ביה'2רינא
 יצחק בר נחמן רב אטר ב, כ אמרין בסורא כ"דאטרי
 )'טבת תרהי חסר לסורא מפומבדיתא דאתי עדוסיטנך
 וחסרים ספוטבדיתא רחזק לסירא הטהלך כיס':(,
 חלב בענין הוא זה מעין וסימן בדרך. ססטרותשני
 '2אטר ישמעאל כר' היתר בו נהגו שכהנים הקיבהשעל
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 כהני מסייע כהנא ישמעאל וסימנך אבותיו,כךטום
 סיסנים ועוד רש"י(. ס"מ. )חולין לכהן ניתנהדהקיבה
 נברי סיסכו וסימנך 'ט. נ )יוסא אנשים אצלכאלה
 כהרי חד וסיסנך ס-ד: ברכות קי"מ: זבחיםלנברא;
 או אינישי, דאמרי מטלתא סיכק ר'( כחדי.ותרי

 הכבד נימלה לענין כסו: הסורנלים. טבעי.םטדברים
 ולר' מ'טהו, רק נשהייר אפ'לו כשרה רבי בר ,שדלר
 עשירים סימן ע"ז ונתן כזית' מסנה בנשהייר דוקאחייא

 היה הני:יא של בנו ברבי ר"יש כי ( ס,ו )הוליןמקטצין
 לענין וכן 'טהוא, בכל סני דלדידיה וטקשןעשיר

 למנתות( כשר אם באילן יפה נתביטל ישלא )'טטןאנפקטן
 ביה, סטבל ברבי ור"ש אכלו( )ולא ליה זריק חייאר.

 בדיקת לעני; פ"ו.(. )סנחות סקסצין ע':יייןוסיסנך
 בצבע או כדין חלזון בדם נצבעה אם לדעתהכלת,
 קשה ),:אור רשערי ארכסא חסירא מייתי ':פסול,אחר

 כשירה לסעליותא איטתני בנוויה, לה ואפיכויטעורי;(
 ,שם אטת שינוי קקר, ישינוי וסיסנך פסולה,לנריעוהא

 יום וחום השיסשי זוהמא נחסן רב אסר ר':"י(.ס"נ.
 כ"ח: )יומא דחלא דנא וסימנך מיטיסטא, ק':ההמעונן(
 נקב בה נוקב כשאתה חוסין של חבית ,י ופיר':כ'ט.(
 סתוך המעונן יום חום כן סאד, חזק ריח .2ט יוצאקטן
 ,רש"י( העבים דרך בכח נוקבת כבויט החטהשחום
 ריחא וסימנך מעבירה, קיטה דעבירה הרהוריוכו'.

 הריח לו קשה טועמו ואינו צלי בשר )הטריחדבי':רי
 וכו' מקיימא קיטה דקיימא שילהי שטהאוה(,מאד

 מחדתא, ק'2ה בעת,קא מינסר וכו', י:נירא תנוראוסיסגך
 שנובלין טימ פיריט'י )שם( מינא וגר מינאוסימנך
 טטימ יותר לנובלו שעטה י':; כותל יטל ממימאוהו
 ה'( נפיא(. וסימנך ס,ה. תולין עוד )עי' חדט עפרשל
 אטר כטו: בהוראתו, הדוטה או והפוכו טדברס'טן
 שרי, הימ( חסור שנקרא ,דג דימא חטרא האיאניי
 מסא, טהור טהור, טמא וסיסנך אסור, דיטאתורא
 אמר ל"ם.(. )ע"ז להיפך וכן בים טהור ביביטהמטא
 אטתלאי דאברהם איסיה רב אסר רבא בר חנןרב
 וסימנך עורבתי, בת אסתלאי דהמן איסיה כרנבו,בת
 כרים לשון הוא כרנבו כי מהור. טהור ממאטסא
 כזה סימן ועוד צ.'א. )ב"ב מסא עוף הוא ועורבוצאן,

 כ"ם.(, ,ע"ז מלכתא סתניתין וסימנך ע"ו.(.בקידדטין
 להן שיש ססלות סימן ו'( בש'ם. כאלה סימניםועוד

 במקום שאמר חכם דברי הטסמן ידועה כונה אוהוראה
 והוא (, ט' )ב"ב כדטה מקד'ט נדול סימן כסואחד,
 : בצדקה אליעזר ר' מאסרי של ססלות מורכבסיכק
 דש הסק שבית בזסן מהעושה; יותר הסעשהנדול
 ביהס"ק שאין עכשיו לו וסהכפר שקלו שוקל אדםקיים
 צדקה העו':ה נדול וכו'; סומב צדקה עויטין אםקיים
 ירדן שעה כל סיסן וכו'. רבנו מכהטה יותרבסתר

 הקב"ה 'טברא מה ל כ רב: אמר יהודה רבלמאמרי
 הקב"ה שביקיט ה ע ש ב ; וכו' בראם ונקבה זכרבשלמו
 פיך פתח ים של לשר ליה אמר העוקם אתלבראות

 סמערת יוצא דן ר י ; וכו' שבעולם סימות כלובלע
 לסאסרי יראה, ממון אמת סיסן ע"ד:(. )שםפמיים

 דין שדן דיין כל : יונתן א"ר נתסני בר שמואלר'
 דיין כל ; וכו' בישראל שכינה כדשרה לאמיתו ת סא

 נומל הקב"ה כדין שלא לזה ונותן סזה ן ו מ סשנוטל
 תרב כאילו עצסו דיין ה א ר י לעולם ; וכו' נפיטוממנו
 וכו' מתחתיו לו פתוחה וניהנום ירכותיו בין לוסונחת

 ל"ה.(, )סוטה לויה לבדו אמת סיסן ז'.(.,סנהדרין
 בור סנינרון סימן :(, ד' )ע"ז בענל מרף סעיד שםסיסן
 ושכח סרח ביסל סיכק :(, ל' )שבועות מרסהנזילת

 על סיסן עויטה לפעסים הרבה. ועוד צ"מ.(,)מנחות
 במסכת הטפוזרות המימרא בעל של הסימראותכל

 וכחבו ד'.( )חולין בזכרים איזסל מכנים סימן כטואהת
 דהך מניטה דרב שמעתתא סימני 'טהם התוספותע"ז

 )ל"א., בפ"ב לקמן "איזמל" הכא. "סכנים"מכלתאן:
 דיכרי הנהו )נ"א.( לקסן "זכרים" קרנים, לו 'טאיןאזסל
 סיסן וכן איברים. לריסוק חוששין ואין ננבידננבו
 שלשה על הוא ל"ד:( )סנהדרין סטה סענהסשפמ
 )עי' זו בססכת פפא בר אהא ר' שנזכרפעסים

 כזרים לנו נראים אשר רבים סיטנים וייטסהרש"א(.
 אמר וע"ז כוונות. בהם צפונים ובאמת סובנים,ובלתי

 יטבע"פ תורה )חלק השל"ה בספרו הורוויץ ישעיהר'
 בנמרא סימן כשיש אדם בני הרבה ראיתי ס'(:אות
 כן. לעשות וחלילה אותו. קורין ואין הסימן לומדיןאין
 נוסף בהסימנים סרוטזים נדולות סודות כי חושבואני
 נדולות היכות בם' וכו'. הסיסן שסורה מה פיטומועל

 וכן שלנו, בהש"ם נמצאו שלא סיטנים הרבהנסצאו
 שלא תק"י וסימנך מביא הבשר כל פ' חוליןבאלפם
 נשמסו סימנים הרבה כי נראה סזה בנסרא,נטצא
 "סיסן" מלת הניחו ולפעמים המעתיקים' ע"ימהש"ם
 קי"נ(. ב"ב )עי'בלבד

 סאותיות סימנים עשו תז"ל באוהיות[]סיטנים
 ק"ד.(, )שבת וכו' בינה ב'=אלף א' כמו תיבות,בראשי
 ססא )דנים( ע'=נונא ס' נ' רפואה, ענינילזכור
 שחל בסו"ש הבדלה סדר לענין נ"ד:(. )נדריםלעינים

 וכו' ינה"ק אסר ויטמואל יקנ"ה אטר רב יו"מ,בו
 ק"ב: )פסחים יקנה"ן אסר ורבא יקזנ"ה אסראביי
 מיני"ל יני"ל דנין סחבש"ט, תבש"ט דנין אוק"נ.(,
 תמעה שלא אומר יהודה ר' ובטשנה, נ"א.(,)סנחות
 הלחם שתי בין תמעה שלא פירש"י צ"ו( )שם יה"זזד"ד
 לחם יה"ז ד'; וקרנותיה ד' ורחבה ז' ארכההלחם שתי זד"ד שלהן: ואורך רוחב בשיעור הפניםללחם
 בכספא קדש תורא מ::ך למקרי עלסא נהונוהאידנא אביי אטר סיסן, סאפו אר"פ בפסח בצבורהקריאה סימני כ"מ.(. )מנחות ציונים נ' שצריכות האותיותסימן נ"ץ שעמנ"ז ז'. וקרנותיה ה' ורתבה י' ארכההפנים
 ספרא רב סוכות בחוה"מ הסוספין בשיר ל"א(.)סנילה
 הוסבהי סיסנא בהו סנת ר"פ הומבהי סימנא בהוסנח

 קשב פזר לענין עצמו בפני רנל שמיני נ"ד.(,)סוכה
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 ,ר"ה לך הזיו רב כשם האזינו פ' חלוקת מ"ח(.)י2ם
 )ב"מ קנ"ם מיע"ל חוץ רבא ננר כאביי הלכתאל"א(.
 התקופות סימני נזתן רש"י 'ב(. נ קרהטין תום' עי' :כ"ב
 בסיסנים השתסשו בפוססים וכן נ"ז.(. ,עירוביןבר"ת
 הל' ,יו"ד נפ-ש חנ"ק ר"ן הן מרפות סיני שטונהכמו

 שנכתבו הפסוסים נם כי ונראה וכרומה.מרפות(
 נהנו וכן זכרון, לסיסן נעשו א"ב ע"ם וכאיכהבתהלים
 כרי חרוזים בראשי הסתבר בשם ה,2ירים לסמןאח"כ
 סרורם.לזכור

 מתחלה כי לעיל אסרנו כבר לסימן[ פרקי2ךראשי
 ביחר חברו ולכן פה, שבעל תורה לכתוב אסורהיה

 לזה זה רוסה פרקיהם ראשי א'2ר ומאמריםהלכוה
 הכתיבה הותרה כאשר את"כ ונם הזכרון, על להקילכדי
 ישהיה. כמו הסידור והניחו ססקוסה, ס'שנה זזהלא

 אין עניניהם לפי אשר רברים כסה נסצא זהוספני
 ,טנסצא כמו הזכרון. לצורך רק ונתתברו מקומםכאן

 ותשובה "טנין" 'טאלת כהם 'שייט המאסריםי2נתחברו
 חרם כלי שיעור לענין לרונסא: סהכתוב.אסטכתא
 האור את בו לחתות כרי אוסר ר"ט בשכת,להוצאה

 לדכר זכר לרבר ראיה 'טאין אע"פ סאיר א"ר~פו'
 מיקוד אש בו לתתות חרם בסכיתתו יסצא לא'סנאסר
 אססכתות: עניני כל וסביא פ"ח(, סוף יטבת)סשנה

 וכו. כנדה במשא שסטמאה לע"ז מנין אומרר"ע

 מהורה שהיא לספינה סנין ; ונו' רוה כסו הזרםשנאמר
 וכו' לערונה סנין ; וכו' ים בלב אניה ררךשנאסר

 הסילה את שסרחיצין סנין ; וכו' י2כ"ז לפולמתמנין
 שהיא סניןלסיכה ; וכו' זהורית לישון שקהטרין סנין ;וכו'

 שנהנו מקום מנהנ: לענין וכן ט(. פ ,שםכשתייה
 הסוליך בו כיוצא ; וכו' פסחים בערבי סלאכהלעשות
 למכור שנהנו טקום ; וכו' למקום סססום שביעיתפירות
 צלי לאכול שנוהנין מקום ; וכו' טוכרין לנוי רקהבהמה
 בת"ב מלאכה לעשוה שנהנו סקום ; וכו פסהיםבלילי
 דברים ששה וכו' יריהו אנשי ע'2ו רברים שיטהוכו';
 סעשים הם וכולם פ,ד( ופסחים הטלך חזקיהעשה
 בהם שנאמר ההלכות היבור בסקרא. סטך להםשאין
 קריאת אלא שני לאדר ראשון ארר בין אין : בין""אין

 לשבת יו"ם בין אין ; וכו' לאביונים ומתנותהטנילה
 הנאה המורר בין אין ליודך'כ; יו"ם בין אין ;וכו'

 לנרבות; נדרים בין אין ; וכו' טאכל טסנו לטודרסחברו
 בין אין שליש; לרואה ראיות '2תי הרואה זב ביןאין

 לתפילין ספרים בין אין סוהלם; למצורע כוסגרסצורע
 למרובה הסשתה בשטן סשוח כהן בין אין ;-ומזוזות
 בין אין קמנה; לבסה נדולה בסה בין איןבנדים;
 בו שנאסר דבר כל כן פ"א(. )טנילה לירוי2לםשילה
 פסול בשחימה כשר כמו: ולהפך, ופסול כ.2רלשון

 כשר בשחימה; פסול בסליקה כשר ולהפךבסליקה,
 בעגלה פסול בפרה כי2ר וכו'; יונה בבני פסולבתורין
 ד'-ו'(, פ"א ,חולין וכו' בכהנים פסול בלוים כשר ;וכו.

 אבר כל מוציא, סכנים שהוא חרם כלי כלבללים:

 טיממא סדרם הסימסא כל עצם, בו יש צפורן בוש"ש
 לרק ראוי נפיטות דיני לרון הראוי כל וכו'; סתמטא
 כלשחייב להעיר כיטר לדון הכשר כל יכו', מסונותדיני

 בפיאה 'שחייב כל אוכלין, מומאת ממסאבמעשרות
 חייב הנז ביאשית שחייב כל ; וכו' במעשרותחייב

 שי.2 כל שביעית, לו יש ביעור לו שי'2 כלבטתנות.
 שנאמר הדברים כל ומונה פ"וו )נדה לפניו ברכהמעון לאחריי ברכה הטעון כל סגפיר, לו יש קישק21תלו

 בהם .2יק ההלכות הכלל. מן יוצאים שהם "ויי:"בהם
 סעכבין והלכונה הקומץ : זה" את זה "טעכביןהמלות

 יטני זה, את זה טעכבין יוה"כ שעירי שני זה. אתזה
 מעכבות חלות שתי זה, את זה טעכבין עצרתכבשי
 טינים י2ני ; וכו' זה את סעכביןזה סדרים שני זו. אתזו

 ארבעה י2בתודה, ארבעה ישבפרה, יטלשהיטבנזיר,
 וכו'; זה את זה סעכבין שבסצורע ארבעהשבלולב,
 פרי2יות שתי וכו' זה את זה סעכבין המנורה קנישבעה

 התכלת זו; את זו מעכבות ציציות ארבעשבסזוזה,
 טעכב.ן 'טאין הדברים כל וכן הלבן. את סעכבתאינה
 ולא פחות "לא לשון נם ופ"ר(. פ"נ ,מנחות זה אתזה

 חטי2ים על יותר ולא מסלע פחות בערכין אין :יותר"
 על יתר ולא אחד סשבוע פהות כננעים איןסלע,
 חד,טים סארבעה פוחתין אין שבועות. שלשהעל

 יתר נראה ולא בי2נה יום( י2לישים ,סלאיםהסעוברים
 יתר ולא מישנים פחות אין נאכלות הלחם שתי ; ח'על
 י"ב; על יתר ולא סישסונה פתות אין נסול קטן ; נ'על
 ט"ח, על סוסיפין ולא במקד'2 הקיעות מכ"א פוחתיןאין
 איו 'ט.2ה, על סוסיפין ולא נבלים טשני פוחתיןאין

 חושב ואח"כ ג. י על טוסיפין ואין חלולין סשניפוחתין
 סששה פותתין אין סוסיפין: אבל פוחתין ישאיןסה

 לעולם, עד ומוסיפין המלאים בלשכת הסבוקריןמלאים
 אין לעולם, עד וסוסיפין חצוצרות משתי פותתיןאין

 אין וכו', לעולם עד ומוסיפין כנורות סתשעהפוחתין
 ,ערכין לעולם עד ומוסיפין לוים עשר טשניםפוחתין
 בלשק שונים סחכסים סאסרים כמה וסביאפ"ב(.
 ה':(. )ברכות "סימי" או חלקי" "יהי או ליע"תיתי
 יטבועות : תני שבועות טם. ברייש הוא הזה לתבורהסקור
 ארבע, שהן שתים המוסאה יריעות ארבע, 'טהןשתים
 דתני בנמרא וספרש ארבע. שהן שתים היטבתיציאות
 ודמיין כתיבן הדדי רגבי הטומאה ויריעותשבועות
 כולהו. תני תרתי רתני ואיידי ויורד, עולה בקרבןאהררי
 התנא יחבר רברים נ' דמפני יוסף" "ישארית בעלוכתב

 כסו בנזרה ישוים 'טהם ספני האחד באנב.הדברים
 וסחוסרי "ט ב מק,לי דברים שלשה דתני ביצה סם'בריי2
 אשנרת סיטום הישלייטי בל'2ון, '2שוים מפני השניב"ה

 סדר פה, בעל בלטוד לזכרון עזי עוד וישלישנא.
 התורה את '2עשו טספרים, ע"פ האגדות אוההלכות
 דברים חסישה יתרומו, לא הטשה ספורות:ספורות
 שטעון וכסו פ"הן, ':קלים )ירוי2' וכו' בחלההייבים
 )אבות וכו' עוטר העולם רברים שלשה על אומרהצדיק



א1 ישראלאוערסינגאפור
 טספרים. זכרוןן ע,ע ב(.מ'א

 64"1. ווין לציון. רורש ב-י44 ,אקבביבליונרפיא:
 במרבר מ', אימ 4"ר שמ,ת ;ה.,ת תמ'מה תורהעששט"ן,

 דו"ר ווייס 262. ח"ו ימך בכ-ם רפאפוימ, אות,,,ה.כ"א
 12ה. בהוספות ח.יג הראש,:ים ד.-.ת ה",י, ,צחק 5.ה"ר
 ;" וס,מ:יט ציו:ימ ?,-ל במשפמ. צ'ון ברורא, אהרןה-ב
 ראבי:אוו.ץ, .:קב שמיא4 הרב 1782. שק4אב ה"מ.ש"ע
 8,י18. 1.י":א ש":. וארב;ה בב4י ת4מ:ך על המזכ,ר,ספר

 1876. מ פפר וה"אה, %י צך ה"ג ,אהרביכעיבריל-,
 י. ר. צ,ב,

)טיננא"ו-
 . ,"ק8ש81(

 המשוה לקן קרוב ואי עיי
 הטויטבות אחת והיא וחינא, הורו בין הסזרחיתבאסיא
 השם הוראת 1826. בשנת ונוסרה אננליא מכדשלת'טל

 הארי". ישל "עיר היא מאלאי בל'טון"סיננאפורא"
 התוישבים מספר 1840. בשנת ישם התישבוהיהודים
 אירוטא מאנשי 424וע ומהם 228 555 עלה 11(1!1בשנת

 היהורים מטפר והודו'ם. חינים האר'ן טיליריוהנשארים
 והורו מבנדאר באו הספררים מאות, 'טמונהבערך

 היהורים סהלת ההיסרות בראישית מאירופא.והאשכנזים
 "רחוב עתה שנקרא ברהוב שיטכרו בביה במנ.ןהתפללו
 יפה ב.הכ"נ ובנו קרקע קנו 1877 ניטנת הכנסת".בית
 )1878( תרל"ה ניסן ר,ח יטנתחנך אבות" "טנןבשם

 )שטות מצרים טארץ צאתם אחרי "שראל בניחנו
 בהרים עברים בכל הססובב נרול ט"שור והואי"ם(.

 נבוהה היא הזה הטרבר ותכונת נפלאים.וטלעים
 הצפוני ובקצה לפניו. אשר האחרים הטרברותטתכונת
 טטעל הטתחלק ונרחב נדול הר יתראה הזהלמרבר
 הוא טזרחה קרמה הפונה האהד הרא,ט ראשים,לשני

 הוא טערבה הפ-נה השני והראש סיני". "הרהנקרא
 הר הם בההתיתם שניהם כי ועל חורב", "הרהנקרא
 חורב. או סיני בשם בכה"ק לפעסים יזכרו לכןאחר
 קטנה חלקה הוא חורב טהר הנבוה סיני הרבראיט
 ההר ובטורר מים, מעין סתוכח יזל אישר הצוריםטאבני
 התבורר אשר הצור נקרת המערה היום ער תתראההזה
 חקים ה' טאת לררוש ה' עבד טשה קירותיהבין

 נם הערות. ליחות את חצב השם לישראלומשפם.ם
 כי ויאטרו וצרה קמנה טערה תמצא חורב הרבראיש
 איזבל. חמת מטני בברחו התשבי אליהו נחבאבה

 שם על סנה סליטין סיני הסקום ונקרא ה'( י"ט)מ"א
 האבנים כי יספרו הארץ ותרי שם. נסצאו אשרהסנה
 טתפשמים רסים קוים בהם נסצאים שם ישאשר

 )יעוויזאהז, סנה האילן כתסונת כווריריםוטתפלצים
 משה ר' בשם טביא טוב שם ר' 109(. ארץטחקרי

 הביא הסדאי ן' טבני ברצלונה טנכברי שאחרהנורבוני
 הסנה ציור בהן וראה סיני שבהר האבנים מזעטו
 טצא ססנים חלקים לכטה ההיא האבז שחלקואהר
 הערביים פס"ו(. ח"א למו"נ ,פי' הסנה ציור חלסבכל
 סיני( ,הר ההר ולראש סנה" "טור ההר לכלקורים

 מט:רילא בנימין ר' הנוסע טיטה(. )הר"נבלטוסא"
 ההר ובדאש סיני להר יום )מרפירים( "וכהשםאוטר
 כרך ההר ובתחתית סורייאנים, הנקראים לכמריםבסה
 טהר רחוק סוף וים וכו' סיני טור אותו וקוראיםנרול
 בספרו ספיר יעקב ר' בסוף(, ,טסעות וכו' יום" ררךסיני
 טים ומעייז לכוטריהם ובתים לנהנרים תפלה ביתעומר סיני טור יטקוראים ההר שבראש כותב ספיראבן
 והערבים ההוא טההר נובע טבריא חמי כמוחטים
 שום ואין כדשה(, ,מרחץ טוסא חטאם אותוקוראים
 כעצים נראים שם הנרלים והאבנים האלה, בהריםעשב

 יראו כאשר טפרצלים עורקים בם ראה טהםששבר ואחרי סיני(, ,עץ סיני" "עוץ אותם קוראיםיטהערבים
 להר קוראים הנהנרים הסנה. צורת ולא הזיתבעצי
 חורב ולהר 110001( )9תוז9ע681 קטרין" "הרסיני

 לנובה טמעל רנל 6750 חורב הר ונובה רנל,8540 סיני הר של גובה ,81שץ89ן. סרבל" "הרקוראים
 טיל, 820 סיני" האי "חצי של אורך התיכת. יםטיטי
 רובם תרטבים אלפים כחכהשת שם ונמצאיםטרובעים, טיל 11200 'ש הארץ חבל בכל טיל. 150ורחבו

 ההר שם על "מווארא" ערבי בלשון שנקראובירואינים
 בטקום נטצא סיני הר אם ספק טטילים יש"טור",
 . . .. .. _.. _.._ -_. ד99, ..,._4ף טאנאמסשריפט )נרעץ, סיני'י אי "הצ. עתהשקוראין

 מנשה של הכנ:תבית

 הכנסת בית וספררים. אשכנזים ביחד התפללודטם בכינגאפו- מא,-
 מנשה ע"י 1904 בישנת אל" "חסד ב':ם הוקםשני
 שני להם וי'ט הקהלה. פרנס והיה הוצאותיו עלטאיר
 תורה בתלמור 1902. בשנת סנו האחרון קברות.בתי
 בטסחר לרוב עוסקים היהורים נערים. כחטשיםילטרו

 בתי וטחזיקים בית וכלי כהשקאות וטכירתהאופיום
אכסניות.

 מ4 ינ %4 388ביבליונרפיא:
 ט.ב.

 ריפןרמ ע' :סינךך
 בחבל והם "סיני", בשם שנקראים והר טתר .סיני
 81"6עפז1 ש4 טט181.8נ בעתק סייס פר' 331ן, כ"ז הלק סיניבטרבו חיוי בתייי 810ת81( י18נ81תנת6ע סיני האיחצי



סיני ישראלאוצר185
 כי יאמר .~ין, )149 93"1 מטנת ווץיץ8טםש"ץ6ת

 ג-רים ריוא שיטים ב-ם"ר ישראל בני לכל אפשראי
 שניתן סיני שם ובאסת סיני, אי בחצי סקוםלמצוא
 סמנו, ירע לא יום-פ:ם כי עתיק, איננו הזהלטקום
 וחורב סיני כי וי"א ערב. בארץ הוא סיני הרלדעתו

 סדין. בארץ הוא וסיני הרים שניהם
 הר הוא סיני הר סיג.[ הר על התורה]קבלת

 את ה' נתן עליו אשר הא;הים הר ה', הרהקדש'
 הזה ההר כ'(. י"מ )שמות לי'2ראל סשה בידהתורה
 סמצרים, ישראל יצאו במרם עוד בתורה נודעהיה
 הסנה, סתוך אש בלבת סשה אל ה' ':נראהבעת

 ההר על אלהים את יעברו ישראל בני כי ה'והבטיחו
 האלהים בהר פגיטהו אחיו ואהרן ג'(. )שסותהזה
 הכה העם ויצמא ברפידים ישראל ובהיות כ"ז(. ד')שם
 )שם סים ססנו ויצאו ה', ע"פ בחרב הצור אתכהטה
 )רש"י(. העתיד 'טם על האלהים הר ונקיא 1'(."'ז

 סיני למדבר באו סמצרים לצאתם השלייטיבחהט
 להכין אותו צוה וה' ע;יו, עלה וסשה ההר נגדויחנו
 או בהר סעלות להיטסר ויצוום התורה, לקבלת העםאת
 ע'טן סיני והר ההת בהחתית וית'צבו בקצהי,לנגוע
 ויהרד חזק, שופר וקול ולפידים וברקים קולות ויהיכלו,
 עשרת את אלהים וירבר סיני הר על ה' וירד ההר.כל

 ולילה יום ס' בהר סשה ויהי בסיון,. ,בשיטההרברות
 משה ירר כאשר אך ה'. ע"פ הלוחות את שםויפסול
 וישבר ישראל בני ע,טו אעור העגל את וירא ההרסן
 בער לה' סשה שהתפלל ואחר ההר, תחת הלוחותאת
 שם ויפסול סיני הר על שנית עלה להם' לסלוחהעם
 ה'טנית ב'טנה ול"ד(. ל"ב )שסות אחרות )וחותשני

 סיכי סמדבר ישראל בני נסעו אייר להריטבעשרים
 ה' אסר ייטראל לבני טשה בברכת י"א(. י')בסדבר

 בשירתה הנביאה ורבורה ב'(. 'ג ל )דברים 1ג1' באססיני
 ה'(. ה' )יטופמים וגו' סיני זה ה' טפני מלו הריםאסרה
 1ג1' עמך לפני בצאהך אלהים : אמר ביטירו המלךדוד
 הר 1ג1' סיני זה אלהים טפני נמפו שמים אף רעשהארץ

 ההר גבנונים הרים תרצדון לטה וגו' בשן הראלהים
 סיני בם אדני שנאן אלפי 1ג1' לשבתו אלהיםחסד
 ס"ח(. )ההליםבקדש

 ה' חנינא ב"ר יוסי ר, אסר ומדרש.ם[]בתלמור
 עליו שנצמוו צין מרבר : סיני( )להד לו יששסות
 שנהנה קרמות . עליו, ישראל שנתקרשו קרשישראל,
 סיני רש"י( )עי' עליו ישראל 1רב1 'ספר1 פארן עליו,קרומה
 ופלגא הויב. שסו וסה עליו, קאוה"ע 'טנאחשידדה

 הורב שסו נקרא ולסה שסו סיני הר דאסר אבהודר'
 ר"ה הוס' ועי' : פ"ט. )שבת עליו לאו"ה חורבהשירדה
 אחרי ורק הורב הוא שסו עיקר כי ונראה צין(.סדבד
 סיני שטו נקרא הסנה סהוך משה עם ה' שםשדבד
 י:מות עי' פמ'א; דר"א פרקי קם"מ, רסז שסות)ילקומ
 שטות ששה כי אוסרים ויש ח'(. פנ"א ד', פ"בדבה
 שבא בשן בדין, אלהים בו שישב אלהים הר סיני:להד

 ההרים כל יטטסל גבנונים נוטריקון1, ,בלשון הקב"השם
 הקב"ה י2חטד חמד דק, או גב; סום בעל כמוהאחרים
 'טבו סיני וכו', החרכ ניטמסה שעליו הורי שם,לישב
 ה., פ'א רבה ,בטרבר איפופסין להם ונתן או"הנשנאו
 סיני הר באבער,, היצאת ז' סי' תנחומא בסדברועי'
 סלם דר'12 כי בהלום, ראהו יעקב לאבות, נודעהיה
 ררין חךטבניה סיני, זח י"ב, מ,ח )בראשית ארצהמוצב

 סיני. בגיממריא ס)ם כי פם"ח( )ב"ר רריןכחושבניה
 פ"ע 1'טם סיני זה ב'( כ"מ )בראשית בשדה בארוהנה
 אבא א.'י א'ן, נ' ,י:סוה האלהים הר ויבאמ'(.

 ימי סששת סיני( הך עם )כוטה זה עם זה היוסוכנים
 וכיו: סשה. לטול ההר נתרנש היום ואותובראשית,
 'טי2מהים סלמד ההר עסד בו ורולג להוכו נכנם'טראהו
 האלהים הר שזה סיטה היה יורע ינאי א"ר זע"ז.היו
 סשה ראה מה האלהים. הר אל ויבוא דכהיבהוא

 בכנפיהם ופור':ים פורהים עופות ראה הר?באותו
 העמיד העני;. הרגיש מיר וכי' בתוכו נכנסים היוולא
 ראובני וילקוט לתוכו יברו נכנם והוא הסרבר אהרהצא;
 סיני הר על הקב.'ה ירירת סהזהר(. והוא שמותפ'
 כעו:ם. הקב"ה '2-רר ירירות מעיטר הששיתהיא

 הקב"ה וה:יח 'טם(. הגדול בית ועי' פי"ד, דר"א)פרקי
 סיני הר על יטכינתו וה'סרה וגבעות הגבוהים ההריםכל
 מאי קפרא בר דריט ה..( )סומה כ'כ נבוה היהשלא

 ואסרה ב'ק יצתה נבנונ'ם. הרים תרצרון למהדכתיב
 אתם מומי; בעלי כולכם סיני' עם דין תרצו לטהלהם
 או גבן או ההם ובהיב גבנונים הכא כתיב סיני.אצל
 סום בעל ריהיר סאן האי ש"ס אשי רב אסרדק.
 הקב"ה שביסש כיון אומר נתן ר' כ"ט.(. )מגילההוא
 סאפטיא( 'ל )צ מאספטיא כרמל בא לישראל חורהליתן
 נפסיתם כבר הקב.ה אמר וכו'. אלים סביתותכור
 ביהמ"ד )יעלינעק לפני פסולים כלכם בכם, י2ייטבגבהות
 זה כ'ט( ,סיסלי ה'2פילנו אדם גאות וררשו 72(.ה"ה
 שהשפיל סיני זה כבור יתמך רוח 1'טפל וכו' וכרסלתבור
 אחי, מעם ועיי ג'(. פי"ג רבה )בסרבר וכו'א"ע

 והוא עליו, ע,ז נע'טה שלא מפני סיני בהר ה'שבחר
 ישראל בני א.(. פצ'מ )ב"ר ליטבהו אלהים חטרההר
 צד סכל ה'תה ההגבלה אבל הר של טזרח לצרעמרו

 עיטרה פחות הריט 'ב י 'טם ויטהו י"ם(, יהרו)סכילתא
 ההר את 'ה ךקב כפה ההורה קבלת בשעת )'טם(.ימים
 התורה כקבלים אהם אם להם ואמר כגיגית ישראלעל

 ן ע פ'ח, ).טבת קבורתכם תהא יטם לאו ואםמומב

 ההר בשבח טאר הפליגו חז"ל סינ.[ הר]השיבות
 סיני הר קרושה של הרימ 'טני בזכות כי ואסרוהזה,
 ילקומ פ"ז. טוב שוחר )מדר'2 עוסד העולם מוריהוהר

 שמחת וביום בסיני התינתו ביום שצ"א(. רמזייטעיה
 קדיט אין שם(. רבה ישה"ש פנ"ב, )'?מ"ר בירושלםלבו
 רק ונקדש ת'2פ"ה(. דסז תהלים )ילקום סיניאלא
 קדהטה, שום בו אין בעצסו ההר אבל התורה,בשביל



1% ישראלא~רסינים
 בו הנונע כל בהר שהשכינה זמן כל אומר יוסיוד,
 )מכילתא לעלות רישאין הכל שכינה נסתלקה יומת,מות
 נתעלו ישראל בני וכן כ"א:(, תענית נ. פ י"טיתרו
 להר קרבתם עד ישראל בנ. נקרא שלא סיניביטביל
 סיני סעשה זה אשכחך לא ואנכי א.(. ק )חוי.;סיני

 זוהמתן פסקה סינ. הר על ישעמרו ישראל :ן, 'כ ל,ברכות
 עמדו יטלא בידוע פנים בישת לו שאין מי קמ"ו.ן.ושבת
 ההגדה בעל כיון ולזאת (, כ )נררים סיני הר עלאבותיו
 התורה את לנו נתן ולא סיני הר לפני קיבנו אליבאמרו
 תא לו אמר שמייעא מספר רבב"ח באנרותדיינו.
 עקרבא ליח רהדרא חזא. אזלי סינ.. הר לךואחוי
 נרולים עקרבים אותו סיבבים ,כי חוו-תי חמרי כיוקיימא
 יום ובכל ע"ר.(, )ב.ב וכי' ב,ק ויטמע לבנים(כחמורים

 להם אוי ואוסרת ומכרזת חורב מהר .וצאת ב,ק1.ום
 מאמר ב'(. פ"1 )אבות תורה יטל מעלבונהלבריות
 על קאים הוינא אילו 'סאמר; רישב"י ביסם נמצאיפה
 מתבע. הוינא ליישראל דאיתיהבת ביטעתא רסיניטורא
 רהוה חר פומין, תרין נשא לכר ריתברי רחמנאקומוי
 ברכות ,יררט' צורכיה כל ליה דעביד וחד באורי.חאלעי
 א,. ע ז'דף

]החוא-

 ורבנן רשב"ג בה מליני יוהנן א"ר :י:י[
 )ברכות עריף הרים עוקר אמר וחד עריף סיני אמרחד

 שמשנה מ' עד'ף סיני ופירש,י י'ר.ן הוריותס.,ר.
 רחריף הרים עוקר סיני, מהר כנתינתן לו סרור.;וברייהא
 לו סדורין וברייתא מיטנה שאין אע"פ בתורהומפולמל

 אמר סיני ואטרו סיני בשם מתואר ה.ה .וסף רבכ'כ.
 י"ב.(. )מו"ק כר"י הלכה אמר סיני ל'.( )עירוביןשתים
 ס'ני כי קרא להאי יוסי בר מנחם רבי ררשיהואטרו
 שנאמרה מצוה כל יפה. ררשה שהיא ר"ל כ-א.(,)סוטה
 ,סנהדרין נאמרה ולזה לזה בסיני ומשנית נהלבנ'
 ,,הלכה היתה בידיהם קבלה שהיה רבר וכלל"ם.(.
 )ע"ע(. מסיני"למשה

 תבואות והלאה. ל"ח ח"א כפיר אבן :ביבליוגרפיא
 ביאור 6ד ה"א תל12ד בית ר,,ןן צר לונ,ן הוצאתהאר,ן

 ו;וק- ס':יהתואי,ט
 6"168,1~ל1 ן ; הי'ם

~1 
 ,167תפ81 יסת1ן;

 ,6וז61ע 6468ץס6ש6?1 אי ,וסהוע.1906
 נ. מ.ש.

 הרחוק במזרח הגדולה המדינה - )8מוא[(סינים
 בנבואתו ישעיה אותה קרא הזה ובשם אסיא, ארץ'טל

 ומפוזרים הנדחים עמו שבות את ה' שישיבלעתיד,
 אלה והנה יבואו מרחוק אלה הנה הארצות:בכל
 ותרגומו "'ב(. )ס"ם סינים מארץ ואלה וסיםסצפון
 והשבעים הרומית, בהעתקה הוא וכן דרומאמארעא
 והמפרשים החוקרים אך "פרם". ביטם סיניםסעתיקים
 שהנביא ישראל בן מנ,שה ר' לדעת הטבימוהאחרונים

 המאמר כ"ד(. אות פ"1 י':ראל )מקוה הינא לארץכיון
 ר. בהלק חינא לערך הוספה הואהזה

 מדוע יודעים אינם סינים ארץ בני המדינח[]שם
 הם כי "חינא", בשם ארצם את המערב אמשיסכנים

 והוראת )70~1-אתט8ז(, משוננ-קווא לארצםקוראים
 אטצעית", "ארץ או ממוצעת" "ארץ היא הזההשם

 האחת, הכונה פנים, שני על הזה השם אתומפרשים
 שכנו וכמו האר*ן, של ומבורה מרכוה היא סינים'טארץ

 ראל(, ייט רץ א ןע"ע הארץ" "מבור ארצם אתהיהורים
 קיצוניות, מן רחוקים הארץ שחוקי היא, השניהוהכונה

 הסופרים הממוצע. בדרך לילך הארם אתוטלמדים
 מליצי בכנוי ארצם את יכנו הסינים שלוהמשוררים

 היטמים", "סמלכות כלומר ת16ז( )80א[ צאא""מיען
 היטסימע, שתחת ת16זן-,,העולם ,80א האא" "טיעןנם

 שקראו כמו כלו, העולם של ע.קרה שה.אכלומר
 ה,שפות חוקרי )8[מץ0(. "העולם" ממלכתם אתהרומיים
 'שנתודעו מהטאלאיים אלינו בא "חינא" ':היטםטשערים
 )215-255 קמה"נ היטלישית במאה הח.א האייןלאניטי
 בארין שררה "צין" בית 'שמלכות בעת נ( מהקודם

 צין. הקיסר ע"ש "צינים" כלו להעם קראווהמאלאיים
 נם אסנם להערביים. נקל היותר המבמא"סינימע אותם שקראו להערביים הצינים נתויעו הטאלאייםוע"י

 השם נזכר צין לפני שך.ו חינים מ'סורריםבספרי
 שבמ לאיזה או חינא לארץ כונו אם נדע ולא"סינא"
 להסינים שנתודעו הרוסים האומה. לכל שכינוסינימע "ארץ אותה הקורא הנביא מרברי להבריע ונוכלקמן.
 כפי "קימאי" חינא לארץ קוראים הטוננוליםע"י

 שקוראים וכפי קובלאי-קהאן :ל מלכותו ביסישנקראה
 ארץ נתודעה פרם לאנישי הזה. היום ער המונגוליםלה

 "סערעסע אותה קוראים הם ולכן המשי מסהר ע"יסינים
 יבא יטמשם "הארץ כלומר משי, '2הכונה)שיראי(
המשי".

 סינים ארץ שמח יושניה[ ומספר הארין]טטח
 פרסאות אלפים מאות שבע ערך אירופא מכל יותרגדול

 היא צפון לפאת הארץ: גבולי מרובעות.אננליות
 בוכארא ארצות המערבי ונבול אמור; ונהרסיביריא

 ואסיא אנגלית, אינריא של פאנד'שאב ופלךואפגניסמאן
 האנגלית, אינדיא הנגב ונבול רוסיאן 'טלהתיכונה
 היאפאני ים קרמה ונבול ומאנקין; סיאם,נעפאל'
 סינים ארץ הצהוב. והים הפעצילי ים ולשוןוקארעא
 חלק ערך ממנה, קמן חלק ורק וגבעות הריםמלאה
 לא בסינים התושבים מספר שפלה. ארץ היאהששי
 לפיקים לפקוד נוהגים אינם הסינים כי בדיוק,נךע

 המערב ארצות סופרי אוכלוסיהם. מספר אתידועים
 נפשי מילית מאות ארבע של הסספר להקציבהורגלו
 אומדנא, לפי היא זה גם אך מיליון, 440 כמוהחינים שמספי נראה 1909 לשנת המכם מבית הרשימותלפי

 סמאטיסמיקים מספרים הבאתי "הסינים' בספריולדעתי
 חלוקת מיליון. מאות לחטש יעלה מספרם כילהוכיה
 פלכים עשר לשמונה היא סינים ארץ שלהמדינית
 מאנדזוריא, והם נוספים פלכים ואדבעהעיקריים
 המלוכה בידת מקאשהנאר. וחלק מיבעם,מונגוליא,

 מיא עתה עד חינא. של בדרומה פעקינג העירהיא
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 למרו כבר אבל מונבלת, בלתי מכךטלה מדטלהקיסר
 והם ארצו בני על עולו מכביר הקיסר שאם העםחכטי

 ולהמליף מכסאו להורירו בירם הרשות ויתעבהוישנאהו
 ס'טנה בירי נתונה בהפלכים המשרה תחתיו. אחרקיסר
 בירי או פלכים, שני על או אחר פלך על השוררלמלך
 אחר פלך על רק הסושל )ז0תז0ץ00( מנהינטדטל
 הקיסר. יסל הממיטלה תחת או למלך משנה תחתועומר

 ימי כמה בברור לנו נורע לא הטינים[ :ם]שנות
 לאריו באו ומאין הארץ, פני על הזה העתיק העםשנות
 נרול עם הסינים היו כבר כי נודע זאת אךחינא.
 יטיהם רברי בספר לכתוב האנקים למרו טרםועצום

 אומרים יש שונות, השערות מוצאים אנו ולכןוקורותיהם,
 קורם 'טנה 2600 בערך הכספי ים מסביבותשבאו
 היתה יטכבר אחרים מוכיחים זה וכננר הנהונ,מספר

 העולם בריאת לפני רם במצב הסינים שלהקולמורא
 יצאה שבכלל האומרים חוקרים ויש מסורתנו,לפי

 פרם ארץ על והישפיעה טסינים הראשונההקולטורא
 נם הטצרים קבלו ומהם ואיסור בכל על נפוצחומשם
 אלפים חטשת לפני יטעור מסכימים החוקרים רובהם.
 לפי נכון. ומישטר בסרר טמלכה בסינים היתהשנה

 שנה וכמאה נח, בימי מלך שם מלך כברדבריהם
 01ש[ו(, יאא ההסיד המלך מלך בבל ממלכת נוסרהטרם
 )תטא8,, שוהן משנהו לירי המלוכה את מסר מותוולפני
 הנרול, )ט[ר( יו מיטנהו לירי הטמשלה את הנחילוהוא
 יעקב בימי אבינו. אברהם נולר בטרם שנהכמאה
 איטר נפלאים שירים הרבה להסינים היו כבראבינו
 היום ער להם הקרויט שוה-קיננ בהספי בא מהםחלק
 7-1)1 מלוכה בית שיסד הראשון היה הנרול יוהזה.

 במשפחתו. לבן סאב תעבורבירושה שהממיטלהן81שתן,
 )ער סה"נ קורם 2205 למלוכה שעלה הנרול יומן

 שנה, 4118 עברו 1908 בשנת 'טמת קוואננ-זיהקיסר
 טעשרים שבאו קיסרים 238 בסינים מלכו הזסןובזה
 מלוכה בית כל על עולה ולפיז שונים, מלוכה בתיוששה
 חדשים, ושליוה שנים עשר 'טבעה מלך כל ועל ישנה158
 "משיננ" בית הוא בסינים עתה השורר הטלוכהבית

 "הממלכה היא טזייננ או טעגיננ המלה )הוראתהמאנרזויי
 שמררו בעת 1644 בישנת לטלוכה שעלההטהורה"(,
 קרא טזיננ-ציננ והקיסר סיננ, לבית בקיסריםהסינים
 שונצו ויבא לעזרתם, לבא המאנרזויים מלך שונצואת

 פעקיננ, המלוכה עיר את ונם המורדים אתויכבוש
 את לו לקה מכהשלתו תחת סינים ממלכת אזובהיות
 קיסר בסינים. הטאנרזויים שררו אז ומניהמלוכה
 ונולר הזה המלכות לבית העשירי הוא כעתהסינים
 ושם פו-הי הוא הפשום שמו 1906. פברואר 8ביום

 העיקרים(. הכללים אחרי )הטמלא הזיאדטיננ שלוהמשרה
 'טבחרו 1908 בשנת קטן ילר בהיותו למלוכה עלההוא
 ובאביו בנים, בלא 'סטת קוואננ-זי הקיסר דודו אחריבו

 הטו':ל להיות בחרו הקיסר של אחיו שהיה צוןהנסיך
 הסינ.ם מביטים היום עד הילר. ינרל כי ער בנובשם

 את ונזלו לארצם שפרצו חומסים כעל הטאנרזוייםעל
 טקרב סיני איש יטהיה מיננ מבית הקיסר מיריהמלוכה
 את לנרש בתקוה בארע מרידות עשו וכבראחיהם,
 בנשיא לבחור ויוצים אתם, וקיסרם הטאנרזוייהשבם
 בכמה הצליחו המוררים הריפובליקא. בראשלעמור
 נדולות ערים ויכב.טו הטנוטלה צבאות עםמלחמות
 בפעקיננ. הטכהשלה ראשי עם להלחם הכן עתהועומרים
 איש )הוא יואדשהי-קאי המטשלה בראש העומרהיטר
 שיאותו הסוררם עם להתפשר רוצה מאנרזויי( ולאסיני

 ולטנות המלוכה כסא על הקיסר הנער אתלהישאיר
 יגרל. כי עד ב,שמו לכדטול לראשו סביב סיניםאנשי
 והחליטו וושננ-היננ' הגינראל עוטר המורריםבראש
 נשיא, ובראשם העם לטטשלת המלוכה אתלשנות
 הריפוב- על הראשון להניטיא יאט-סען סון ברר'ויבחרו
 ישנים היה סון רר' 1912. שנת בראשית הסיניתליקא
 המטישלה ררכי את למר הטם באמריקארבות

 כתיבת בעת בם.נים. נם אותם להנהינ ורוצההחטשית
 הקיסר סטלכת ליטתים, סינים ארץ נחלקה הזההמאמר
 וכנראה החריש, הנשיא עם הריפובליקא וסמשלתהילד
 תסוף המאנרזויים ומלכות הריפובליקא' ירתנבר
ותכלה.

 ארצות עם סינים ארץ של המסחר]הטרכולת[
 פיריה סינ.ם ארץ כי לאם, לאם רק מתפתחהטערב
 'שונים אקלימים עם נרול שמח על ומשתרעתמאר
 לטחורות נזקקים הסינים אין ולכן בה, כל תחסרולא

 לא ,לוקסום, מותרות של וברברים אחרות,סארצות
 סחורות לסינים הובאו 8,(ל1 בשנת הזה. העםיחפץ
 ויצאו ש, ל טיליון 35 בסך אחרות מארצותשונות
 ל"ש. מיליון 24 בסך סחורות שונות לארצותמסינים
 יש הארץ ותיסקום המוררים שינצחו אחרי עתהאבל
 יתטתח והמסחר למובה, חרשים סררים יבואו כילקוות

 ובראיטן רוסיא, ,זולת הארירות הממיטלותבסהרה.
 'טערי לפתוח חינא מויטלי על לפעול יתאמצואמריקא
 "פתיחת לסרינה מרינה בין הבדל מבלי לרוחההמסחר
 נעישה בחינא וקנין למסחר 110( ת0קס )זססאהרלת"
 הטסחר. עולם של בהפוליטיקא טסוימת ליטיטהעתה

 מישליט מאוחרה הסינים אמונת הסינ,ם[]אמונת
 ואסונת סחט אמונת קונפוציו, אטונת : והן שונותאסונות
 ורבוקה אחוזה הזאת הכהטולשת האמונהבורהא.
 הערצת אטונת והיא העטים של עתיקה היותרבאמונה
 טרם עוד בסינים ששררה 1שז0681ת(נ( )ק1א8ז70יאבות
 פעילתה עצוסה היום ועד הנזכרות, האמונות מיסריחיו
 נביאנו יטל רורם בני היו האמונות שלש מיסרי העם.על

 לטר לאא-טשע וטלאכי. זכריה חני ויחזקאלירמיה
 רעלך מה למר קונפוציו שונאיו, את נם לאהובלהעם
 היצורים כל לאהוב לטד ובורהא העביר, לא לחברךסני
 חיים בעלי כלם באשר הרמ'ט, ער והחיה הבהסהנם
 ספרים חכהשה הם: החינים 'סל הקרושים הספריםהט.

 ונלם השניה, טמררנה וארבעה הראשונהממררנה
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 על כתובים כלם וכמעט ארין, ודרך וטוסר תורחסלא'ם
 שום הסינים אטונת בכל אין הגבוהה. השייהסהרת
 הסיני אין לחבירו, אדם בין רק ל:קום אדם ב'ןטצוה
 להתפלל או ספניו לירא או אלהיו את לאהובטצווה
 אחד וכל מסודרות, ובקישות תפלות להם אין נםלו,

 'שעתא להאי טמרום עזרה וסבק,ט לו בצר טתפללואחד
 יטנטל הסוב על ולהלל לה:דות ההפלה לבית יבאאו
 לבני התגלה שהאל מאסינים הסינים אין אלהיו,עליו
 ישעל ובינה שכל לאדם נתן יטהאל אוסרים הםאדם,
 והישר. הטוב את לעשות 'טעליו להבין יניעידיהם
 בהכלית בסינים מחלטת הוא והדעות האסונותחופש

 להתנאות הרשות את אמונה ליטום יתנו ולאההחלס,
 והרשות בארץ, היטלמת להיות לע.צמה השררהלבקש
 לבלתי או ירצה איטר בכל להאמין ואיש אישלכל

 מיליט עיטרים בערך סינים באר"ן ייט כלל.האטין
 במנהניהם להסינים קרובים הם גם אךסושלמנים
 נוצרים נם יש הסינים. אמונת מיסדי אתומכברים
 עיי שהתנצרו העם סדלת כולם כמעמ הם אךבסינים

 לסתרה עליהם והיו בכספם אותם יטתטכוהססיתים
 לקוות ויש תמיר. אותם עיטקו אישר הסינים השריםמן

 ה'טרים ופחד בסינים חדשים סדרים יבואו כאשרשמיד
 אבותיהם לאמונת המצרים אלה י'טובו העם על יהיהלא

 אמונתם. ואת הססיתים אתויזנחו
 העתיקים בימים עוד כי הוא ירוע בטינ,ם[]ה.הור.ם

 מסופרי אהד אין אך ההיא, בארץ רבים יהודיםישבו
 לנו יגיד אשר רבריו על לססוך שנוכל היסיםדברי
 אותם הסבה אשר והסבה והמקרה יטם הת"2בוסתי
 סארצם היהודים באו ואם זו, רחוקה אר"ן אללנוע
 אחרות. סטסלכות טלמול בדרך 'שבאו או לסיניםישר
 רק בנוים שם היהורים ע"ד לנו 'טהנירו הידיעותכל
 וגוזסא. הפלגה בדרך לרוב ונאמרו בעלסא הי:ערותעל

 לי שמתי סינים בארץ לנור באתי כא'2ר הכותבואנכי
 ושמאל ימין לנמות לבלי שם שישבתי היטנים בכללחוק
 לשום ולבלי ודרישה, חקירה אהר המוחלט האמתמן
 מצאתי אשר ואת הבל, של וספורים הדות לדברילב

 הברורות הידיעות בספר. ארשום אותו לספרכדאי
 שני שסבבו בעת השביעית, סמאה סההילותחראשונות
 יטלהם המסעות ובספרי סינים באןע מויט:מניםתיירים
 שמושבות ואוסרים היהורים, את אנב דרךמזכירים

 זכרק עוד היה לא אז ונם הן יוס.ן עתיקות ישראלבני
 התייר בתותא אבן ראיטונה. נהיסדו יטבהםלהיסים
 בעת הוסתו רבים 'טיהודים מספר הי"ר מסאההגרול
 הזאת העיר שם ועתה קאךפו בעיר רב והרגמהומה
 כהכירים ומארנינולי מונסוקארינו היטלוחיםקאן-פין1,
 )היא קאסבולאק בעיר החיים היהוףים אתבספריהם

 פולו מארקו הספורסם התייר פעקיננ(. הבירהעיר
 בדכרו היהודים את מזכיר הי"נ בסאה בסיניםשהיה
 והכמר ניאן קכובו עם קובלאי-קהאן של הסלחסהע"ד

 הנראה "לפי אוסר: המזרח" בארצות הקדשכתבי
 ישיירות 1סוחרים תיירים יהורים של שיירות היוכבר

 הידיעות ישראל". סלכות ביסי עוד בסיניםסצויות
 בערך יהורים מטספר מדברים לנו שהניעוהראיטונות
 קאי-פוננ-פו, בעיר שחיו נפיט אלפים שלהשת אואלפים
 בהסצבה הנרשם כפי היהורים של העיקריהסיטב
 יהורים היו שלא סזה ללמוד אין אך 1488.טשנת
 תורנו והמצבה אחרים, בסקומות הזה הזסן לפיעוד
 הלכו סוננ הקיסר ביסי לסינים שבאו שהיהודים זה,רק
 בספרו פין דן' החוקר קאי-פונג-פו. בעירלנור

 סבבל, באו שהם נוסה 'טדעתו אוסר בחינא""היהודים
 מספרי פרק.ם שרידי בידם שנמצא טזה ראיהוטביא

 ודינים טנהנים ידעו שהם ומזה וטלאכי, זכריההנביא.ם
 אומרים היו בעצמם היהודים בתלמוד. שיסודתםאהדים
 בהשנים בסינים לנור באו יטאבותיהם בידםשמסורת
 וזה האן, לבית מיננ-סי הקיסר למסשלתהאחרונות

 ה.טני. הבית חרבן בעת הנהונ לסספר 70 בערךהיה
 להם ואין לבד 1164 משנת הסצבה על סומכיםהם

 לסמוך. זה על אחרמקור
 המצבות הן אלה בסיגים[ היהודים לזכרון]המצבות

 שנשאר ה-חידי השריד והן בקאי-פוננ-פו,שנמצאו
 1164 משנת אחת במצבה : לפנים יטם יטחיוסהיהודים

 היה אסינהנו מיסר אדם, היה הראיטון "אבינו :רשום
 נתנה ירו ועל הבינים איש משה בא אחריואברהם,

 ~הכונה האן בית סלכוח בימי הקרושה. התורהלנו
 221 עד 25 סשנת שמלך המזרחי האן ב.ת סלכותעל

 למלך הישניה ובשנה סינים, לארץ אסונתו באהלמה"נ(
 הכנסת בית נבנה הנהונ(  לטספר )1164ה.אם-ם'טיננ
 ופסילים באלילים המאסינים האנשים אלהבקאי-פ-ננ.

 בם, רוח אין לדברים יתפללו ליטוא רק הם, אלהיםכי
 את הסכבדים האנשים אלה כן לא הם, ויטקר שואכי

 פקודהיה את וססלאים בה והדבקים דקדושההתורה
 התורה בתבל. דבר כל בא מאין יודעיםהם

 זו את זו ותמכות עוזרות הנצחית והחכמההקדושה
 הסאמינים כל האדם. נברא ואיך מאין ולהוכיחלהראות
 ועונות וצרקה חסד ועחטים לאמת משתוקקיםבאסונתו
 הזאת, לטצבה השני טעבר לזרא". להםוחסאים
 "אברהם : האלה הדברים חרותים 1488 משנתלזכרון
 לבניהם מסרו האבות אדם, אחרי עשרה התשע בדורחי

 ותסונה פסל ע.טות לבלתי והסצוה החוק אתאחריהם
 שוא בהבלי האסן לבלהי נם וכן אוחם, עבודולבלתי
 המבע סתרי על התבונן אברהם כוזבות.ואמונות
 האחד האל את להכיר הביאוהו העטוקותוחקירותיו
 אשר אסונתו את המיסד הוא ויהי בון ולהאסיןוחיחיד
 היה זה הזה. היום עד ומחדקים סאמינים אנחנובה

 אמונתנו מצאו. בית לכלפות השש וארבעים מאהבשנת
 שש בשנת חי אשר כהטה, ער לבנים מאבותנמסרה
 דוח נחה ועליו מצאו, בית לטלכות עשרה ושלשמאות

 לחם סיני, בהד כדשה היה יום ארבעים ודעת. חכמה .טל,היססודיא
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 חטשים האלהים. את ויתהלך שתה לא וטים אכללא
 נמסרה וססנו ראשונה לו נמסרו מהתורה 1רשיותרשל'2
 הוא נם אשר לעזרא, עד לרור מרור והססורההתורה
 ולעבורתו לפעלו היוצא איש כל מהאבות. לאחריתחשב
 היום. כל עיניו לננד האלהים את לשות עליוחובה
 וצהרים, ובקר ערב יום בכל פעמים שלש סתפלליםהננו
 ולחש ובדסטה ראשו את המתפלל כופה התפלהבעת
 מנענע כשהוא הפלתו את סתפלל הוא נטוך בקולאו
 צועד הוא תפלתו את וכהתימו ואחור, פנים נ11את
 וטיסב פניו מול אל פסיעות וחמיט לאחור פסיעותשל'ש
 למעלה עיניו וטנביה יס'ן ולצד שטאל לצד פניואת

 כבוד כי מאמין הוא כי בזה להראות ;טטהוכמשפילן
 את לכבד היהודי על החוב הארץ. כל טלאהאלהים
 עליו הסתו וביסי האביב ביטי בשנה פעטיםאבותיו,
 הארץ. ומתבואות וצאן מבקר מנחה )אבות'ולהביא
 ולהתעוררות להמהר מקוהשים בחורש יסיםארבעה
 השכיעי היום יום(, באיזה מפורש )לא וחסדלצרקה
 לעשות חד'ש זמן מתחיל ואחריו למנוחה, הואקוו,ש
 היהודי ימנע השנה של הרביעית בהתקופה וחסד.מוב
 לצום מקודיש אחד ויום ימים, שבעה תעגונ מכלא"ע

 שבעים מט'ען-צו הנה באה אמונתו ולתשובה,ולתפלה
 באו ואחרים טצאא, קחט, יען, לי, וסהס:משפחות
 נפן צטר מטוה מנחות אתם והביאו סוננ המלךלחצד

 באתם "הנה : להם אסר והטלך המערבמארצות
 בנמוסיכם והחזיקו אבותיכם בדרכי לכו ועתהלסינים,

 תהיה קאי-פוננ-פו( )עתה פען-לאננ וחעירומנהניכם,
 של למלכותו הראשונה בשנה שסע. ל'טבת סקוםלכם

 )1168(, סוננ מלכות לבית היאס-משינג( )הואליננ-האננ

 ותחת הכנסת ב'ת את יענטולא בנה לוי רבינובימי
 משע- למהז:ד עשרה ה;ש בשנה יוען, ביתממשלת
 שלש'ם הבית סדת מחרש. בהכ"נ נבנה )1279(יוען

 מיסד מא'-טישו הקיסר רנל(, )350 צד מכלמשאננ
 לטלכותו ו'טלש בשנת.העשרים נתן מינג, סלכותבית

 נאמנים היו א'טר )היהורים( לכל אדמה חלקת1390(
 ואין ושלוה בשלום לבמח ישבו טמשלתו ותחתלו,

 בראיט שעסרו היהודים של הרבנים אותם,סחריד
 על ליטטור מומל היה ועליהם מאן-לא נקראוהעדה
 ולאמונה. לדת הנונע דבר כל על ולפקח בבהכ"נהסדר
 השינ )1421( יונג-לץ לסלכות עשרה ההשעבשנת
 ביהכ"נ' בדקי את להזק הרשיק יען-מישעננ היהודיהרופא
 בבהכ"נ, להקמ'ר וסמים קמרת במתנה נתןהקיסר

 חרותים ועליה הנדולה המבלא את נם הקיסר נתן1או
 לזכרק, בבהכ"נ להעמידה מיננ בית מלכי כלשמות
 ביטנה כבור, של בתוארים מהקיסר יעךמ'טעננונתכבד
 הצהוב הנהר שמף )1461( קיננ-מי לטלכותהרביעית
 רס ממנו ונשאר ביהכ"נ את והחריב נדוהיו עלועבר
 המלך יטר מאת הרשיון לי-יוננ השינ ואו לבדהיסוד
 את הכינו אח"כ ויפארהו. ו"שכללהו ביהכ"נ אתויבנה

 שלשה שמו ושם ביהכ"נ אחורי החדרים ואתהאולמות

 וספר טניננ-פא אחר ספר קבלו לזה קורם תורה.ספרי
 נכבדי לביהכ"נ. אשכר מניננ-פא מאא-יננ הקריביטני

 הגחיטת ספל ואת לסנחות ישילחן נרבתם הביאוהערה
 אחר'ם וטנדב'ם הטנורוה. ואת הפרחים כלי ואתלקמרת
 ה2;ק'ת את הנצחון, שער ואת הקרש איון אתהביאו

 י'2-אל ה':ל את בהם ל.פית הבית כלי וכלוהנדרות
 הפיה ב'ת 1פ'רו'12 אי-זע-לא-נ'ע-מ'ען : בשםהנקרא
 למסור לטען נאספו הרברים אלה כל יישראל,לאלהי
 והנסמך הנבחן קון-משאננ ידי על האחרון לרוראותם
 יעטרו לטען הטיאכה עוישי ע"י האבן לוח עלונהרת
 ה'ננ-טישע לטלך ה.טניה בשנה זאת ותהי רבים,יס'מ

 על "הוקסה : כהוב 1512 מ.טנת בסצבה)1488(".
 בשנה אחרים נכברים ואנשים מזוא-טאננ ה'2רירי

 ק'ן-פ1 הביא ואז )1512(, ציננ-טע למלכותהשביעית
 בכהובת לביהכ.נ". מנחה תורה ספר ווי-יאננמעיר
 חוקותיה על יי2יאל דת אדות רב'ם פרטים ישהזאת
 ספרי ':ל ה'טסוה בה נרישמ'ם ונם שלה, הטוסרותורת
 בה2צבה י2גזכר כפי י'טראל עט יטי דברי וקורותהקריט
 "אחרי האלה: הדברים מאד השובים 1488.משנת
 וממנו לנח מארם האמונה נטסרה התבלבריאת
 לכדטה מסרוה )שבטים( אבות 1'"ב ויעקב יצהקלאברהם
 ידו ועל החורה את לרבים הורה עזרא ויהושע.ואהרן
 דוריש לכל וטובן ברור )הא':ור'ן העברי הכתבנעשה
 ארוכה הקרמה ייט 13(16 מ':נת זכרון בטצבתספר".
 בספרי רבר יטאין ו;הוכיח להגיד הכוהב משתדלובה

 הס'נים ':ל הקדש כהבי ;ש':ח יתאים לא אישרקדשינו
 דברי קורות את ומונה הולף ואח"כ להס, יתננדולא
 בסינים, מושבוהיהם ע"ר וטדבר היהורים של עולםימי
 בהטצבה נרשמו א'2ר להדברים כסעט דומים דבריווכל

 ספרמי סספרת 63פ1 מ'טנת הטצבה 1488,משנת
 שהיתה הטהפכה לינלי ויאה'ו שנקרו רביםמקרים
 לף שהטורד עת 1642, בשנת מיננ מלכות ביתבנפול

 הקיסר צבא וספקד חדשים שישה זמן ארך המצורפו(. פוננ- )קאי פען-לאננ העיר את במצור הביאמשע-מציננ
 אוהה להציף הצהוב הנהר את העיר על וימתעלות חפי העיר את ולכבוש הטורד את לנצח יכלשלא
 סהיהורים רב'ם הומתו ההיא בעת המורד. חילואת

 ט'2פהות מטאהים יותר סעמ ורק נהרב,וביהכ"נ
 הסצבה על יש ונצולו. צפונה הנהר לעברנמלטו
 לטען נפ.2ם למות הערו אשר האני2ים שטותרשימת
 ספרי היטומפים. המים מזרם התורה ספרי אתהציל
 ערטות החת שנמצאו הקרש כתבי ויתר שנצולוהתורה
 ושמ לעיר טחוע אחד אי'ט לבית הובאו הנהרםביהכ"נ
 המאורע אחרי כוה ז:זן להתפלל מהקבצים היהודיםהיו
 פקודהו תהת שעטרו צבא אנ.2' גדוד ואתומיטעננ מישאא-יננ- היהודי הישר בא אח"כ יטנ'ם כעשרהזה.

 ואת הדרכים את ויתקן הע'ר הריסות אתויקוסם
 ל1 היה יננ-מע אחיו בעזרהז. ל;'טות והנדילהנ;רים
א י "..,. ריי אחיח" אח ל,-'שימ בידמ וע5הלסזדה  ש*,ש

" ש / ש ט  ו / ש * 1*,ח ו,1   אגןנוןמ נל חווו,ש ת~* ,ווא* 
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 אשר ביהב"נ, יד ע5 בבתיהם ולהו,טיבם העזובהלעירם
 )1653(, 'שונצו למלבות העשירית ב'טנה מחדשנבנה
 מרטים המאנדזויי. משוננ לבית הראשון הקיסרוהוא
 לדירה, והבתים מיהמ"נ חרבות הקמת ע,ד נר,שמורבים

 כהטפחות. שבע בני השתתפו הזאת'שבעבודה
 המים משטף ניצו)1 אשר התזרה ספרי ,טל היריעותטכל
 שלם, אחד ספר רק )ברור העדה ראש בידיע)ה

 בארון בבוד ברוב ההטם מאד בבדוהו איטר הזהוהספר
 עי2ר שנים עוד היטינו לאט )אמ רכ בעמלהקודש.

 הוחקו הטתנדבים שמות לביהמ"נ. אלה נם ויביאו .תם
 קודט ספרי נם הכחברת. של היטני העבר עללזברון
 האפיטר, בפי ונתקנו נסדרו תפלות וספריאחרים
 הסאורעות בל בספר בתב העיר את עזבו טרםמיטענג טשאא-יננ- הצבא שד לעדה. היהודים ויהאחדו1"טובו
 ואהיו הא)ה, התורה ספרי על עברו אשרוהקורוה
 הזה. הדבר אודות פרקים בעישרה ספר הדפיםיננ-טע
 בבתובת )זכרוז נרשמו שישמותיהם יהודים שריםהרבה
 את ולהקים ביהכ"נ הריסות את )קומם עזרוהזאת
 בשנה זאת ותהי אחרון. לדור לזברון הזאתהמצבה
 משינג מלבות לבית קאננ-הי הקיסר לסלוךהיטניה
.)1663(

 אלו דברי את נעביר אם המצבוה[ ;ל]גקרת
 דוח על שבל בשום ונתבונן הבקרת תחתהטצבות
 1164 נק שנה, מאות החמש אלו בי נראהבותכיהם,

 ימי היו לזברק, האלה הדברים נחרתו שבהן 1663עד
 את החיה איטד האמיץ והרוח בסינים, )אחינוהכ)יון
 הטצבות בהכותבים היה )א הראיטונה המצבהכותב

 הבצורה עמדתם את היהודים עזבו בבר ביהאחרונות,
 על להנן רק ובקישו אחור, ונסונו באמונהוהחזקה
 הו)ך בחם כי בדאותם נפשם "ל ולעמודאטונתם

 באחרים היהודים אחזו ובבד עוד, מעמד ואי;וד)
 וצאן מבקר מנחה מביאים והיו הסינים,ממנהני

 סינים טנהנ וזה )המתים(, לאבותיהם האדמהומתבואות
 מספד 1488 משנת בטצבה ישראל. להוקיהמתנגד
 הנחושת וספל ומנחות "יטו:הן בביהב"נ שהוקמוהכותב
 1512 כהשנת בהמצבה סינים. מנהנ זה נםלקטרת"

 את תדנמו בבד 1וינאנראדא11 אלעקסיי של עדותולפי
 אז גדלה כי מראה שזה "טאא" ביסם הוי"השם
 במאה עור עבדו המאאיים. אטונה השפעת הםעל

 קוראים הננו 1663 כהשנת ובמצבה שנה1ה2'ט-ם
 שתורתנו להוביח טיטתדל הכותב שבה ארובההקדמה
 ננד התנצלות בעין והיא הסינים, תורת עםסתאמת

 הנ"ל בספרו אלעקסיי הרוסי הכמדההתבוללות.
 שמאותיות ואומד 1164, משנת המצבה ע"ד נ"במדבר
 שבבד לשפומ יש ההעתקה לזו כנוספות שמצאאחדות
 עוד בותב והוא )!(. סשה לפני בסינים יהודיםהיו
 מאמינים היהודים בי הדבדים חרותים 1512 טצבתשעל

 בחרו מאא השם ואת הבודא, באחרית מוחלטתאטונה
 הפי)וסוף קדא שבו השם והוא "אלהימע,כתרנום

 סופדים שני הראשונה. הסבה את לאא-משעהסיני
 אלהי לשם שנבנו היבלות אנב דדך סזביריםסינים
 ובודאי בארץ. לנוד שבאו נבר עם בני ע"יהשמים
 478-4201 שהוננ בית מלכות בימי שנבתבקוננ-קע מיוננ- בספרו סיננ-טצע הסופר להיהודים.בונתם
 הנברים שבנו הבית ע"ד מספד מה"נ(על

 בשנת 'טנבנה הנרים של הישמים היבל ע"ד מספדשוה ווייה- והסופר שמים, שובן לאל שם להתפללפוננ-פו בקא-
 שען-סי. בפלך צאוננ-יוננ בעיר חנהונ לטספר621
 רבים בספרים מוצאים הננו הסופרים אלהטלכד
 נובל שמהם היהודים, ע"ד וטקומעות מפחרותידיעות
 יהודים של רבות קהלות היו המ"ו שבמאהלשפומ
 הבירה ובעיר האננ-צו, נוננ-פא, בערי ובפרמבסינים,
פעקינג.

 או שליט באו 1900 שנת בערך האחרון[]בזמן
 לעיר מקאי-פוננ-פו סינים מיהודי כהשפחותארבע

 ויהודי הטערב ארצות בני היהודים ויקבלוםשאננהאי,
 בעד וידאגו יפות פנים בסבד 'טם הירשבים הודואדץ

 לוקחו ואחדים וקלה, נקיה מלאבה וילמדוםפרנסתם
 למובתם נם וידאנו מסחר, בבתי משרתיםלהיות
 אנבי ומצוה. תורה ויודום עברית קרא וילטדוםהרוחני
 אותם וסצאתי עמהם, דברתי בשאננהאי בהיותיהבותב
 דברים  סהם להציל דק ויבולתי בעם, בועריםבולם

 מקאי-פוננ- לשאננהאי באו בי לי הנידו הםאהדים.
 ישדא5 מבני איש אלף בערך היום עוד חיים חטםפו,

 )טאא-קיעך הנשהא ניד מנקדי "חברת אותםוקודאים
 להם, שאסור הנשה ניד את מנקרים הם ביקיאא(,

 נשים להם ישאו ולא החזיר, בשר את יאבלו לאנם
 ב5 אבל נבר, לבני יתנו לא ובנותיהם הארץ,מבנות
 לנמרי, מהם נשבחו התודה ע"פ היהודים מנהני'טאר

 באדונות קובדים הם מתיהם את עוד. ימולו לאובניהם
 של מהארונות בתבנית; משונות הן א~לסתומים,
 לא פשתן, בבלי מתיהם את לובשים והםהסינים'
 ובבוד. פאר בנדי מתיהם את יטלובשיםבהסינים
 ער5י עוד בלם היו לשאננהאי שבאו האלההיהודים
 ויותר, שנה שלשים בני הנדולים נמולו ומהםבשד,
 יתומים שהיו 'טנים ודק אתם. נמולו הקמניםובניהם
 הבינו בלמ להמול. מאנו י"ז בן והיטני ט"1 בןהאחד
 ביטאננהאי. זאת שלמדו אחרי התורה בספדלקדוא
 עיניהם נם הסינים. לפני ובל מבל דומה פניהםתואד

 דחבות עצטות הסינים, בעיני האף לצד נומותעקומות
 הנעד פני הברת ודק הסינים, בפני צהוב פניהםוטדאה
 ישדאל. מבני מוצאו בי בו ענתה שנה י"ז בןהאחד
 תורה ללמד האחדון שהיה אודיין בד ש5 נבדוהוא
 אלה נכדלו לא עין למדאת בקאי-פוננ-פו. ישדאללבני

 שערת את מנלחים היו כמוהם נמודים, מסיניםהיהודים
 מאחדיהם ושערותיהם פניהם, מפאת החצי עדדאשם
 גבם, על היודדת לעבותה אותם ועהטים מנדליםהם

 נם ב"א סינים' בנדי שלובשת לבד 5א היא נםוהאשה
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 ספני סינים, בצפון המטים של כסו קמנותרגליה
 וסקשרין מהדקין אמותיהן שלש או שתים בנותשבהיותן

 ולהצר לעצוד רנליהןאת
 ובמיעך בפעקינג בהיותי נידולן-

 ומצאתי יהודים, היו שאבותיהם סינים נ"כ פנשתימזין
 על עולה החזיר בשד אין ששפ אכסניות בבתיאותם
 החזיר שבשר חברות הרבה בסינים יש כיהשלחן,
 מפי ששמעו לי אמרו האלה הסינים להן. הואשקץ

 עתה אבל ישראל. בני ירך יוצאי הם כיהודיהם
 אינם כי עד בהם, 1נתבולל1 הסינים בין כ"כנתעדבו
 יהודי. זה מהיודעים

 שאחזי מנהגים שני על להעיד ראוינמגהגים[
 שטה, שבאו מהיהודים למדו בודאי אשר הסיניםבהם
 יט,סם וקיאננ-זו הא-נאן בהפלכים ושעמנז. יבוםוהם
 מנהנ שורר עוד בראשונה היהודי הייטוב עיקרהיה

 יקרה אחרים במקומות וגם הארץ, ילידי ביןהיבום
 ואפשר בעלה. לאהי מתיבטת הטת שאשת'לפעמים
 רינ ובספר המונגולים, בין גם קדום מנהנ היהשזה
 זכד יש אברהם בימי מסודתם לפי שנכתבוועדא
 כי הוא ולפלא הודו. ילידי בין אז נוהג שהיהליבום
 לובשים ואינם הסינים, בין נוהנ שעמנז איסורנם

 הבהמה טצסר או ופשתים סצמר נאדגו או שנמוובנדים
 עיטויה הממוה תהיה לבלי נזהרים נם יחדיו. הנפןוצמר

 שנידולם ומהומין החי מן הבא שעד שלסתערובות
 צמר עם משי תערובת על מקפידין אין אבל הארץ,מן
 יודעים ואינם נפן, צמד או פשתן עם סשי תערובתאו

 למנהנם.חמעם
 הראשונים היהודים באו טתי נסינים[ היהודיםנמקור
 אתנו אין לשמ2 בואם עד עברו דרך ואיזהלסי:ים
 השערות, על לסמוך רק ועלינו נכון אל להגידיודע

 השבמים, עשרת בני שהיו היא לאמת קרובהוהיותד
 עוד נוספו השני הבית וחרבן הראשון הבית חרבןואחר
 גדול 'טחלק להאטין קרוב הנולים. סאלה דביםעליהם
 וקאבוליסמאן באפגאניסטאן נתישבו השבמיםסעשרת
 באו שמהם ג"כ ונראה השנין, בניסין טסעי,עי'

 נמצא לקאחין-חינא ההיסמוריא בספרלקאחי;-חינא.
 דרך יצאו הגולים אלה מבני שהרבה מפורשכתוב
 תחת שהיתה המושלסנים לחלק ויבאו ופרםמדי

 בין התישבו וסהם ארצה, על ונחשבת סיניםטלכות
 הארץ אצילי על כלם ויתחשבו הטהטלמניםהכוזרים
 שריהם כל את בחרו הכחרים כי עד נכבדים,היותר
 שהתישבו היהודים אלה סבני דק עליהם טלכואשר

 989תא0ן ,ז9טז900ת [8אשת8א8 .1885 .01,ך "צצבתוכם
'

 מיבעם ארץ אנשי בין נם כי להאמין לנמות ויש .ע )47
 מימקאווסקי הסופר השבמים. עשדת סבני הלקנטצא
 טוננוליא" דרך למיבעם דוסיא שלוחי נסיעת "ע"דבספרו
 לפני דומים מיבעמ אנשי פני אוסד: 1827()לונדון

 דברי בהערה: מוסיף הספר את והמו'להצוענים,
 שנם מאניננ טהאמאס דברי עם מסכימיםהמחבר
 "שפני ואומר: מיבעם ב,רת עיר בלהאסא היההוא

 לפני ולא היהודים לפני דומים מיבעמ בני,פרצוף(
חטוננולים".

 בסינים. ה,הוד.ם הסי:ים. פ;ילמאן, :ביבליונרפיא
 1911.לונרון

 פ. ט.ש.
 במחיז נדולה עיר )"8"ת[0ש0(:סינסינאטי

 בסיל- היהודים ישוב באמדיקא. הברית בארצותאהיא
 אלינייני. הרי במערב שנוסד הראשון הואסינאמי
 יאנאם יוסף היו שם לנור שבאו הראשוניםהיהודים
 ואחריו 1817, בשנה לסינסינאמי מאנגליאיטבא
 ועם 1!181, ב'?נת סאננליא יהודים איזה עודבאו

 התפללו אינדיאנא במחוז ברוקוויל טעיר אחריםיהודים
 ':ם מת 1,421 בשנת הנוראים. בימיט אחדבמנין
 קודם אך לנוצרית, ניטוי שהיה ליפא או לייבבנימין
 בבית לסוברו מהיהודים ובקש יהודי שהוא הודיעמותו
 ויקברו קברות טקום לקנות וימהרו יהודים, שלקברות
 סינסי- יהודי השתס':ו הזה הקברות ונבית שם.אותו
 באמצע עתה הוא הזה והטקום 1850, יטנת עדנאמי
 ביטנת משעסנאמ. ורחוב ח11נ1 סענמראל בטקצועהעיר
 סעיטרים י'שראל" "בני הראשונה הקהלה נוסדה1824
 קודם ונתחנך הכנסת בית בנו 1835 ביטגתחברים.
 לסע':ה חברה )1836(. תקצ"ז 'טנת של נוראיםימים

 הדת לעניני ספר ובית 1838. ביטנת נוסדההצדקה
 1845. ביטנת תורה תלמוד ובית 1812, ביטנתנפתח
 לסינסינאמי לבוא מא'?כנז יהודים החלו ההיאבעת
 "בני בשם סיוחדת קהלה 1852 ביטגת להםויסדו

 משה יצחק דר' את לרב בחרולהם 1בשנת1854ייטורון",
 לרב להם ייטראל"טנו "בני אחרת קהלה עודווייז.
 שד מסדו וטאז ,1855ג ליליענטהאלמרדכי
 אחים" "אהבת 1847. בשנת ישראל" "עדתהקהלות
 מלבד 1855. בשנת ישראל' "שארית 1848,בשנת
 ספר בתי רבות. וחברות וטנינים אחרים כנסעתבתי

 ,91זת119 לרבנים הסדריט בית ובפרמשורם
 ועומד חיט ":ם היה מיסדו איטר ת0ות917:הח0כ(
 סךפמאן דר' נטנה 1900 בשנת מותו ואחריבראשו,
 קיטת קרן סנדיבים קב.1 והוא סקוטו, לטלאותקאהלער
 יו"ל בסינסינאמי דולאר. טיליון לחצי העולהלהקולינ
 9"191[18 היטבועיסכ"ע

 ע"י יטנוסד 9אש ת08[ז9ת11י
 דינים עורכי ייט סינסינאטי 'הודי בין 1854. בשנתווייז

 וצרכי העיר בצרכי העוסקים מדינים וחכמיםושופמים
 בין 1911 בשנת נטנה מאק הנרי הכללית.המדינה
 היהודים טספר הברית. מארצות הנכוהיםהשופמים

 תושבים 364,463 בין אלף עשרים עד עולהבסינסינאמי
 בית ( היא א ע"ע 1910. בשנת הפקודים סספרלפי

 לדבנים.סדדש
 מ.ב.

 ב'( ד' )שופמים חצור מלך ליבין צבא שר :סיכטרא
 נמלמ ודבודה בדק צבא עם במלחמה חילו 'טנפלובעת
 השקתו אשר הקיני חבר אשת יעל בית אל 1.געעיף
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 ברקתו תקעה לעמה בקנאתה ו-על יייטן, ויי:כבחלנ-.
 יתדאח

 כי רר':ו ל חז ז--כ,נ(. י וי?ם ויטה האהי
 סיסרא מלהמת זו כ'מ( ,רהי,נ יבאר'ן בי:מיםכל

 מ?סילותם הכוכבים נלהמו ה.טטים מן בה'טנאטר
 הוציא רפרזלא בדקרי עלייהו אהא ס.סרא אתאכי ברזל רכב סאות ת'שע כתיב בסיסרא נ'ח.(.)ברכות
 עלייהו יטמים כוכבי רנחיתו כיון הכוכבים,ניהטו היטמים מן רכתיב טמסילוחם כוכבים עליהםהקב"ה
 לטיסחן לאקרורי נחיתו דפרזלא דק-י הניאקרירו
 לך קייטון לנהל הקב"ה א': קי':ון, בנחלנפישייהו
 לים והיטליכם קייטון נחל נרפם מיד ערבונך!והיטלם
 ה' ואמת ואמרו 'טב.ם דנים פתחו .טעה באותהוכו'.
 בארבעים עליהם בא סיסרא ו.(. צ י.סנהדר.ןלעולם
 ובן אלף, טאה עמו היו אחד וכל נייסות רא,טיאלף

 היה ולא בכחו. העולם כל וכביט היה יטנהשל'טים
 ח'ה ואפילו בקולו. חוטה טפיל היה ,שלאכרך

 זזה היתה לא קולו עליה נותן 'טהיה כיוןשב.:רה
 סאות ותשע )רנימן, ארם בני מאכל כטה בזקנועילה היה קישון בנחל לרחוץ יורר כ'שהיה אטרוטמקומה.
 חוזר טהם אחר היה לא ובחזרתו בטרכבתו,סוסים
 בניו פ"ט(. רבה )במרבר השמים מן )הכוכבימןשכר טקבלין שאין בלניונות מטנו נפרע הקב"ה לפיכךשכר טקבלין שאין לניונות בשביל אלא הטקום לפנינתנאה לא סיסרא ט"נן. רמן יטופטים .שכועוני )ילקובובשלום

 :(. נ"ז )ניטין בירושלם תינוקות ולסרו נתגיירו סיסראשל
 יעל. רבויה; ברק; ועציח. )סנהררין בירושלם תורה לטרו סיסרא של בניוטבני

ב,ט.
 ,ספורים ש)סיפת-:
 ספר" "סתש-י:
 ררוטית התיכת, בים נרול אי ),ת(פ(:סי:ניל~ס

 שהשתרלו בעת היטיטית המאה מסוף נמצאטסיציליא היהורים זכרון הזה. באי נאחזו טהנולים חלקכי ואומרים לאירופא, רכים יהודים נלו היטנ. הביתחרבן אחרי מיר ברשותה. עתה ועומד לאימליא.טערבית
 הזה, באי היושבים ליהורים רעה מלעי:ות הנוצריםביר לעצור הנרול נרינורי האפיפיור לפני רוסא יהוריעבורם

 שלקחו הנכסים יחזירו שהנוצרים צוהוהאפיפיור
 .טנתנלה הכתב הי"א. הטאה ער שם טהיהוריםרבר נשמע לא ההיא טהעת רתם. את להמיר איתםיכריחו שלא צוה נם סחירם, שישלטו או כדי; שלאמהיהורים

ן
 בשנות "צלב נוסעי מרדיפות מסיציליאהיהודים
 ליהורים החסות את לססור פקורותיו ע"י 1224ו(121,
 על כסו לסנן עייהם שיהיה בתנאי הארכיבישוףבירי

 לא היה:רים 'שהרופאים נזרו 1296 משנת פיאצו, בעיר הנוצרים ראיטי של בהמועצה]גי,יות[ן התויטבים. י:ארן
 אם יענ'שו והנוצרי הרופא ויטניהם לנוצריםירפאו
 אלה את להרוס וצוה החוץ. טן הכנסיות בתי את לפארן ליהודים אסר היטלישי פרירריר הזה. החוק עליעברו
 יצאה והאחרונה ביהכ"נ, :בנות 1375 בישנת הזכותן ניתן להראשונה וסיראקוז, מארסאלא לקהלותנעשו הנחות איזה ורק בנדיהם. על ארום אות ליטאת היהוריםן על נזר 1369 בישנת חיצוני. ופאר הירור להם'טי'ט

 הטלך נאלץ ולאחרונה וסיראקוז. קאטאניאנוליאנו, סאן בעיי הרבה וסבלו היהודים ננר רדיפות כטה היון 1390 בשנת המלך. ישופמ לפני משפמה ולהביאננרם הכסרים ריןשל פסק על לערער ויכ;ה הכמריםמר.טות
 שלאחריה בשנה 1392(. יולי )11 הפרעות עושיאת ולענוש היהורים על להנן טאראנון החמייטיסארמין

 בכבור טתיהם את לקבור היהורים על איסוריצא
 בבנר המת ארון את לכסות להם הניחו ולאוהרר,
 הוכרחו טארסאלא בעיר צמר. של עב בבנר רקטשי

 סמ' הולרת ויום "טו הולרת יום לחנינת לבואהיהורים
 כתבו 1402 בשנת ראשם. על אכנים ויזרקובעפר ויעפרום ההטון בהם שחק לביתם חזירתם ובררךסטיפין,
 ויבקשו להקלעולם להטלך בקשה טטארסאלאהיהורים
 ב'( פרך, עבודת לעבור להכריחם ,שלא א,(מטנו:
 טי"א, אחר חלק ער עליהם ישהוקצב הטס אתהוריר
 ריבות דברי כי נ'ן התהשבים, יתר בערך טספרםלפי

 המלך, של הנבוה השופמ לפני יבואו טמונותברברי
 האינקוויזיטור, ישפומ האמונה בעניני ריבותורברי

 שחפצו טהכוטרים ררשות לשמוע לבוא היהוריםנאלצו 1428 פבר' 5 ביום ופעם. פעם בכל שונותטרדיפות נקיים היו לא זאת בכל אבל בשלוה. היהורים חיו1456( ,1416- החטישי אלפונזו טסשלת תחת ההם.ביטים אירופא טקוטות בשאי טסצבם מוב יותרבסיציל.א היהורים מצב היה בכלל אלפונזו[ ממשלת]תהת

 שנת טאשית ו,מוה במ/ה כ,פ,םןן

יקבי
 באלף נענשו לא"י כהטכנם להעתיק שנסו יהורים ואיזה ' את להציל התאטץ השני פרירריך והסלך1094. ישראל, לארץ לנסוע להם נאסר נם זהב. של אונקיות ן בשנת הראשון רוניר הטלך להם שנתן הזכיות:אנדת אלפים בסך נענשו ברבית, טלךם שהם היהורם ננר , טכת נארו טעי היהרים מטסתה. לתקט הכלקבי הנלהבותשלהכמ-קאפריסםראטהררשות 1430.לרנ4 ן טותה ואחרי אלהכנסותיה _~והגלק
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 היהודים נא.טמו הם"ו המאה בסוף זהב. שלאונקיות
 חללו כי וסיראקון קאלטאנירוני נוטו, מודיקא,בעיר
 כאשר 1491 בשנת הנוצרים. של הקדהש לחםאת
 ועוברים ניתל, של בשבוע חנם את הנוצריםחננו

 אבן נזרקה קאסטיליוני' עיר ברחובות בידיהםבצלבים
 את ההטק האשיסו וסיד ידו, ונשבד הצלבים אחדעל
 לארץ ויברהו קריסי האחים אותו ויהרנו ביטוןחרב

 על אותם שבח הקטוליקי פרדינאנד והסלךספרד,
 פקודה לתת ססנו ויבקשו שכרם, סה וישאלםטעשיהם
 יצאה כזאת ופקודה סיציליא. סן היהודים אתלנרש
 יהודים אלף ססאת ויותר 1492, מארץ 81 ביוםלפועל
 אלפים חסשת של שוחד ע"י אך סיציליא. טהאיגורשו
 ההיא בעת 1492. דעצ' 81 עד הנירוש נדחהזהובים
 ונורשו הזה באי עיים דטתים בחכהטים היהודיםגרו

 אליקאטא, אדערנו, אנוסטא, : הם הערים שסותסכלם.
 נעראקי, נידנענמי, ניוליאנא, אלקאסא,ביוונא'אלקאמו,
 סאו- לענמיני, טראפאני, סערסיני, טאאוסינא,ויציני,
 מינעאו, סיליטעלו, מילאצו, סודיקא, סאצארא,סאלא,
 סאן-ניוליאנו, סאלעסי, ניקוסיא, נוטו, נארו,סעסינא,

 סיראקוז, סאווקא, סאנטא-לוקיא,טאן-מארקוטו,
 פוליצו, פאטערנו, פאלירמו, פאלאצואולו,סקיאקא,

 קאלאטא-בעלוטא, קאמאניא, פיאצא'פיאנא-די-גרעקי,
 קאסטיגי- קאסאראטו, קאלטאניסעטא,קאטאגירונע.

 קאסטרו-רעאלע, קאסטרונואובו, קאסטרוניוואני,ליונע,
 ראנוסא, נעפאלו, קיסוקינא, קארלעאונע,קאקאסו,

 משך בין יהודים חיים היו האלה ובעריםרענאלבוטו,
 ספלם לראשונה טצאו הנולים 1(1492-59.'טנות

 אך ונפליס, קאלאבריא אפוליא, : איטאליאבמחוזות
 בשנת בנפליס הצרפתי" "הזבוז מחלת פרצהבאשר
 ויטצאו כהטם, נם ונורשו בזה היהודים נאשסו1494
 דכמטק, בקהשטא, ויתישבו הורקיא בסחוזותספלם

 שרי בקשו 1740 פברואר 3 ביום וקאהירא.,שאלוניקי
 שם ולהתישב לארצם לשוב היהודים את סיציליאהאי

 מובה. תחת דעה להם הסב היהודים נלות כיבראוהם
 עוד טצאו לא אלה ונם שבו, סהם מעם דקאר

 תורקיא. לסחוזות וחזרוסנוחה
 טצב היה אמרנו כאשר בסיציליא[ הקהלות]מנהגי

 אהרות במקוסות סטצבם טוב יותר בסיציליאהיהודים
 לפעסים היה בסיציליא נם כי אף ההיא, בעתבאירופא
 כנ"3 ההסון ופדעות השרים סהסת ונלחציםנרדפים
 כלל. הסכהשלה התערבה לא בעצסם היהודיםבעניני
 ורא,שי ישדאל דייני ע"י נשפטים היו ישראל דיניוכל

 סלבד התושבים יתר עם זכיות 'טיחי להם והיוהקהל.
 הזה המס לנלנלת. זהב אונקיא רבע של מיוחדמס

 להסכהשלה ערב היה והקהל )081818~8( אנוסטאלינקרא
 להקהל ונדוי בחרם היו המס שלסו שלא ואלהבדבד.
 לתת סחויבים והיו 1004(, ספמ' 4 מיום ההוק)כפי
 והארסונים. הסלך חצדי את ולנקות המלך, להיכלדנלים

 בכל זהב אחח אונקיא לתת נהחייבו מסיראקוזחיהודים

 יטלסה טאצארא בעיר הקהלה הסלך. להוצאותשלחןיום
 לא היהודי לשנה. פלפלין ליטרות 5 עד 5ו2להב"שוף

 נאכה היה לא הנוצרי וכן הנוצרי על להעיד יכולהיה
 בעבד סלהשתמ.ט נאסרו היהודים היהודי. עלבעדותו
 בערים בקרקעות. ולאחוז לסנות רשאים היו אבלנוצרי,

 סמונים ע"י סתנהגים הקהלות עניני היוהגדולות
 עשר שנים היו: הטמונים בין הקהלה. חברישבחרו
 חדשים 'טלשה לכל יטלשה שלשה )ט0ץק(נשיאים
 טובי י"ב 1ז0ש1מט8(, 1א )11ת00 נזברים ששהחליפות,
 עליהם והסכימו הנשיאים סע'טי את בחנו אשרהעיר

 אשך וסופרים חכסים ,טל ועד "8041(, 1ת11ם0ת)061ץק
 א810עץ86ת00(, 11ש6א 8141 הקהל פנקסי את הטסדוכתבו
 הסס נובה ,ט80861(, הסס להערכת סטוניםתשעה

 ססונה )1א80את81( הצדקות על ונאמן)"00110ץ6ק,,
 8118טן. א1 )6ץ0א8תז6עמא לפעולתם הקהלה חוקישהוציא
 ,מ'טובש בללי" "דיין או ראשי רב היה האמונהבעניני
 )בשנוה המלך סנה ואותו י616ו6א0ת16אן רומיתבלשון

 הראשון נתסנו: כאלה רבנים שני וכן1425-1405,,
 שהיה חפץ משה ר' הרופא והשני אבנשיא יוסףד'

 היה לא ננראה אך החמישי, אלפונזו לסלךרופא
 הסכדטלה מטעם כאלה סרבנים נוחה הקהלדוח

 הכנסיות בתי מפתחות שוסרי טשסרתם.ונתבטלה
 הקהל, רא'טי ע"י יטנבחרו 181880ץ880( או)6ץ110שית8מ1

 נבאי וגיטין; כהובות שכתב ,1טט16, הקהל סופרוכן
 )811ט%ץ1ק8 והכךשניחים ,"081816ת%ן(.צדקה

 נקרא הכנסת ובית 1ץ686,16ץק נקרא1 והשוחטיםהחזנים "81ט1שי
 בעדבית(. )מסגד"ססכיתא"

 סשנת סיראקוז לקהלת התקנות בספר]תקנ~ת[
 ומקויים )11ת6שסנ18ם( נכבדים י"ב עליו חתוסים1364
 ואלו השני(. )ובסיציליא השלייטי פרידריקו הסלרע"י
 לכתוב לטמונה וגם אדם לכל אסור א'( : התקנותהן

 ; הנכבדים וי"ב חנשיאים ךטיט בלי וניטין וכתובותתנאים
 הנ"ל רשיון בלי בביהכ"נ לדרדש אדם לכל אסודב'(

 אונקיות חסשים נדול היותר בקנס יענש ע"זוהעובד
 )פרסביטר( לשוחם או לחק אסור נ'( הסלך: לאוצרזהב

 לסוכני אסור ד'( רשיוןהנ"ל; בלי שלהם בסקצועלעסוק
 טסחיד יותר וירקות תבואה לסכוד כחו לבאי אוהסוחר
 סשקאות לטוכרי אסור ה'( הסוחר; להם קצבאשר
 ו'( ססנו; הנרוע אחר כיין או בטים היין אתלמזונ
 גבאי רשיט בלי לעניים נדבות לאסוף אדם לכלאסור
 מדעת התיבה לפני לעבור להחזן אפילו אסור ז', ;צדקה
 אסוד ח'( הנכבדים; וי"ב הנשיאים פקורת סבליעצסו
 או הטפהחות להפקיד ביהכ"נ של הספתחותלשומר
 ונבאי הנשיאים דשיון בלי אחד יהודי בידי הקדשכלי

 הקדש ארון לפני אדם כל להחרים אסוד ט'ןצדקה;
 והנכבדימ: הנשיאים דשיק בלי התורה ספר לפניאו
 בימי אחד אדם על בטענה לבוא יהודי לכל אסורי'(

 םבא י..% 5פש עצסם עלהר4י
 החלטות כל י"א( לעענק ,תו; """, עצסםע, ין
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 י1 נשיא לכל י',כ( הנככריפן הסכטת צריכיןהקהלה
 יותר ולא זהכ אחת אונקיא ער כסף עונשכככורו שפנ' מי כל אה הנכבדים כהסכמת לענדשהכדספט

 לשונ אין הנ"ל ה?נסות אחר עליו שחל ארם כלי-נ(
 והנכאי: מהנשיאים הוץ לערכאות אותו למסוראי-ש

 כסן בהלואות לעסוק אדם לכל אסור י"ר(בלכר;
 אח: ככתב יפרט זאת על העוכר על הקנסכרכית.
 להכריו יהורי לכל אסור ט"ו( ; בקהל להתפרסםהעתיר
 א הקרש ארון לפני כביהכ"נ ישבועה להשכע רעהואת

 יפורכ זאת על העובר על הקנס תורה. ספרכנקיטת
 הנ-ל. האחרככתב

 הא' יהטכי היהורים ב:יצ.ליא[ ה.הודים];סקי
 הסופר הארסה. ועכורת כאומנות ו:ם כמסחרהתעסקו

 נככד היותר החלק היו "היהורים כתכ: לומיאלא
 לכלם. ולברכה לתועלת היו עמלם וכפרי האי,כתדשכי

 סלחטוה הי"ר, בטאה שם שהיו התכופותהמלחסות
 לביח הטושלים ועם פנימה. האצילים עםהאזרחים
 וססחר, מלאכה טכל הנוצרים ידי טשכו חהנה,אנרשו

 בההזיקם הקולטור., החסרון אה מנו כלכר היהוריםרק
 לאיצות וסערכם עזכונם וכשלחם ואטניותםכמסחרם
 הסוכחרים היו הם ירם, טשלוה טדינות ולכלהטזרח

 רובם אבל רב, עושר עישו לא וכעסקיהם'סכתושכים,
 ה.ו כאסונה כי וכככור, כרוח ידם חית מצאוככלם
 הבינ.ם אנשי נככרים, היותר השלחנים ה'ו הםעושים.
 אוצרותיהם ובתי חנו.ותיהם וטטכר, וכמקח ומתן מ'שאלכל

 הצטיינו אחיהם יתר וכל ותפארת, כיקרהתנוססו
 נמ 5[ן. 15ת1ס[ ~ן 301 הטעיטה" כ,סרון ככלכעבורתם

 עצי נטעו פאלירסו ויהורי הארמה, כעכורתעסקו
 יסדות להם והיו 51ץ5ץ5ץ(, פאכארא אצלתמרים
 כשלום היו ובכלל נערכי אצל צכע לטטעיוקרקעות
 להם היה קשה כי ער התושכים, יתר עםוכישלוה
 ונוצרים לגרישם. הנזרה שיצאה אחר טהיהוריםלהפרר
 או הנזרה לבטל פרדינאנר להמ?ך כקשה כתבורבים

 הזה כאי "כי לרכריהם: טעם ונתנו עכ"פלדחותה
 כלם יצאו ואם יהורים, הם המלאכה כעלי כלכמעט
 העויטות עוברות, ירים להנוצרים יחסרו אז המונבלביום

 כחרשת וכיחור למיניהם, המתכות כלי כלבהרשת
 עבודת כלי כהכנת הסוסים, נעלי כעשייתהכרזל,
 השיט. כלי וכל והספינות האניות ולטעשיהארטה
 אשר נוצרים מספר לטצוא יתכן לא כזה קצרולזסן
 תהנאות והיו צרכינו, רי לנו להספ.ק היהורים טקוםימלאו
 לישובו הנחוצים כרכרים נרול מחסזר הזאתהקהלה

 יוקירו לנו יסצאו אשר הנהנרם מעמ וטתי עולם,':ל
 כטה היו ובאטת נשוא". כלתי עד טלאכתםכטחיר
 הננים וסראש כנולה, היהודים כצאת מצמעריםנהנרים
 הנירדט טעת בשלום. אותם סכרכים היו כתיהםוטעקות
 טהיהורים קכוע ישוב היה לא עתה עד 1492כשנת

 פחותים היותר האיטלקים שם ויושכיםבסיציליא,
 יאחריהא נומווימ רובם אשר פשוטים ועובריםבמעלה,

---
 סרובעים. סיל 9936 ישל ישטחעל 8,568,124 כסיציליא התדשכים סספר היה 1905כשנת

 885-283. ב ה בהאס.ף הנ'ל 2ן(306-8. ח י ציון296. 241- פ"ט ה"ב והחי.ם החורה פר.דג;יג ה;תקת1888. ווין 299-268, ג;שיכט; גיד:מאן. :כיכליונרפיא
 .ן] .;( ,5ת1תוסש5[ 108"70( 100("וע0וק1ל2 1481שא(11ע(
 41 ,ס1ש8101 0ת1ץ18"ץ ,1885 .90"1 .ג .~1 .וב.824

א.
 הת"שכו סיציליא טנולי רכים סיציליא[ ]זורים--
 התורקית, לאירופא השייכת כאלכאניא אשר יאנינאכעיר
 יהודים וסהם 22,000 עלה 1905 כישנת התושכיםטספר
 מויסכם העתיקו א,:ר אי,ס כאלף ,זולת אלפיםכשלשת
 נישארו עור יאנינא יהורי כין כנויארק(. ורוכםלאטריקא

 כשבמ י"ז יום את ה.ום עד החוננות טשפחותכסה
 לאכותם שקרה הנס לזכר סיציליא, פורים כפיהםונקרא
 שהיו )1420( לב"ע וק"פ אלפים ה' כשנת הזהביום
 צפויים לסיציליא( שכאו )קודם כספרר סארנוסהעיר תושכי ומף נשים טלכר הגברים איש אלפי כחכהשתאו
 הלשין אשר י"ש טרקום המוטר מל'סינות ע"י טותאלי

 לקראתו ויוצאים הטלך את כ.רסים הם כיעליהם
 כעיר טישפטם היה כן כי ריקים. ס"ת( ,שלכתיקין
 היהורים רחוכ ררך הטלך כעכור סארנוסההמלוכה
 הקהלות ראישי ואז ולכרכו לקראתו העם כללצאת

 טצאו לא אך תורה, ספר בירו תפש אחר כלורייניהם
 ריקים, בתיקין לפניו לצאת והסכיטו הס"ת למלטללנכון
 הדבר ננלה אשר ער בסור עסהם כטוס הזהוהרכר
 והעלהו נרלו הטלך אשר טרקום המוטר ע"י הטלךכאזני
 העלה וזאת כטלכות, יאשונה היוישכים הישריםכטעלת
 אטת אם לכלם טות טיספט להוציא המלך אףחרון
 יישן ולא ינום לא אולם הטלשין. כדברי הרכרונכון
 והעיר ז"ל אליהו זה טלאכו את וישלח ישראל,שומר
 כל ויטלאו לילה. באישון קהלות י"כ שטשי כלאת

 ולכלות הרכי את לחקור היהורים רחוב ררך שריועם הטלך בעבור וככקר אלהים, כתורת הריקיםהתיקין
 מלאים התיקין כל את טצא לכו לתטהון חטתו, אתכם

 וישכ ונו'. טאסתים לא אויכיהם כארץ כהיותם זאתנם ואף הפסוק נמצא תחלה פתה אשר הרף וכראישמ"ת,
 וטאז שנים, לשלש טהמסים הנחה נתן וליהוריםקעץ, על ובניו מרקום את לתלות ויצו אפו מחרתקסלד
 את לחונ זרעם ועל שם הנסצאים היהורים וקבלו~סו
 יום אותו ולעשות כשנה שנה מרי כשכט י"1 ההוא'ום

 שלפניו, ט"ז כיום יתענו אשר אחר וישטחה.ששתה
 הסיפור את יקראו שחרית תפלת אחרי י"ז יוםככקר
 המנחה. תפלת אחרי ט"ז ביום:סיפור סנילת את יקראו בשבת י"ז יום יחול וכאשר!עניים, צדקה ונותנים הטדוברת בשפה הכנסת ככית:זה

 . א ד. .א
 יונית מלשק והוא קמן, חרכ או לאמריקא. נוסעים רובםטר בסכין כסתר שהרנו רצחנים של כת :מימ?ינמין

 וברוטית (שק~ש"
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 ופריצים, לסמים 81086ן שנקרא הסכין ע"שונ81082,
 אלה וכל הפרושים את שרצחו השני, הבית לחרבןקרוב

 ובריוני, קנאים ג"כ ונקראו רומי, עם לה'טליםשדריטו
 היה הסכי; )ע"ע(. סיקרא אבא היה בריוניראש
 סתננדיהם את דוקרים והיו לבנריהם סתחתתחוב
 ובמחשך בלבושם והתחפשו הכושר, בשעתבסתד

 הרצח על וכואבים דואנים הם כאלו ונראיםסעשיהם,
 נ'(, ~י"נ פ"ב סלחמות י'; ס.כפ"ה קדמוניות)יוסיפוס
 הכהן יונתן את לרצח בסיקריקון השתטשפעליקס
 כ~טרת הסיקריקון הרנו קומאנוס שכוטל ובעתהנדול,
 הרבה סבלו והיהודים חורק, בית אצל בדררהמלך
 והניח אלבינום את שחדו הסיקרקין הזה.טהיצח
 ישל סופרו את ננבו אחת ופעם כחפצם, לעיטותלהם

 בע-טרה אותו והחליפו בהיכל הממונה הכהןאליעזר
 יטם )קרסוניות במחירו לחפשי יטיצאו סחבריהםאנשים
 ס'קריקון באו הרוסיים עם הטלחמה בתחלת נ'(.פ"ם

 היו הבריהם בין רבות. רציהות ועשו בסתרלירושלם
 והתבצרו ניורא בר יאיר, בן אליעזר יאיר, בןסנחם
 בלשון הרוטיים. בירי נכבשה אשר עד סאסאדא,בעיר
 המלה הוראת וכן בסתר רהנח 8טץ08~8 נקרארוסית

 ב', פ"א בכורים 1', פ"ה )נימין המיטנה בלשוןסיקריקין
 1'(. פ"אסכשירין

 ב.מ.
-  ישראל לו שנותן נכרי רוצח המיקריקון[ ]ד'ני-
 תסיתני, ואל זו קרקע שא לו ואוסר נפשו בפדיוןקרקע
 ואסרו ובזסן. במקום תלוי הדבד והיה הוא. סיקריקוןרין

 סיקריקון( רין דנו שלא )היינו סיקריקו, היה לאבסשנה
 בה יש ואילך סלהטה סהרוגי הסלהסה, בהרוניביהורה
 נזרוה '2ליש אסי רבי וטפרש נ"ה:( )ניטיןסיקריקון

 רלא כל קמייתא, נזרתא שלו: בפולסוס טיטוסגזר
 הרגוהו, ליה דסשכח היכא כל ישראל ליקמלוהו,קטיל
 והניחני זו קרקע יטא ליה אסד כי אונסיה אנבהלכך
 )בעל וזבין תלאו לן וקייסא שלם, בלב ניהליהאקני'ה
 ארבע לייתי דקמיל כל סציעתא, זבינין זביניכרחו(
 קטייתא הלכך ליקמלוהו דקמיל כל בהרייתא,זוזי;

 ברייתא וסקני, נמר אונסיה אנב דקמליה כיוןומציעתא
 )נמרא בדינא ליה תבענא לסחר לישקול האידנאאטרי
 על הנזרה ננזרה לסה לדבר מעם נתנו בירושלסישם(.
 שיהודה סאבותם בידם שססורה לפי בנליל, ולאיהורה
 סם'קרקון לקח ביהודה(, ד"ה שם )תוספות עשו אההרנ
 טיראה דאסרינן בטל, סקחו הבית מבעל ולקחוחזר
 קיים. סקהו ססיקריקון ולקח וחזר הבית סבעלעבד,
 בעלים ליה דאמרו אלא במל רסקחו 'טנו לא רבאסד
 דריבורא דכיון בחזקה, וקני חזק לך ססיקריקון שלקחלזה

 כתב אי אבל לי, נוח היטני לכיסר איכא הואבעלטא
 לסעבד ליה הוה לא האי דכולי קני בשסיה שמראליה
 אמר רטמואל ומדעת. נמור סכד ליה דזבנא לאואי
 ראי אחריות לו שיכהוב עד קנה לא נסי בשטראף

 ריט"ין. נ"ח. )נימין ארעא רסי לגבייה סיניה להמרפו

 הלוקח אסרו אחריהם של ב"ד ראשונה משנהזו
 דסיקרקו; חז"ל ,טשיערו רביע. לבעלים נותןססיקרקון

 וסחלוקת רבעא. נביה סוזיל לידו בא יטבחנםסתוך
 במעות, רביע או בקרקע רביע אסר רב הוא'אסוראים
 ומעטם בטעות, שלייט שהן בקרקע רביע אסרושסואל

 זבין הומיטא נכי סבר 1סר זבין, רביע נכי סברטר
 נוטלי; בקרקע רצו העליונה, על הבעלים שידואמרינן

 אבל ליקח. בידן שאין בזמן והוא נומלין. בסעותרצו
 ב'ד הו':יב רבי אדם. לכל קורמי, הן ליקח בידןייט

 עשר שנים וברשותם( הסיקריקון בפני שהתה שאםונסנו
 בקרקע רביע לבעלים נותן אבל זבה הקודם כלחוד,ט
  אבל  )שם:(, כשטואל שלא והיינו במעות, רביעאו

 יטלייט או הקרקע רביע בריני כשמואל פסקינןאנחנו
 טעות ישבאו לאחר )ברייתא אישי רב כדמפרשהמעות
 מוענין דסיקריקון דין א'(. רל"1 סי' חו"ס )שו"עלידו
 והורייטה מסיקריקון הלוקח היינו ללוקח, וסוע:יןליוריט
 לההניא בעלים ובאו הזסה( )':ני שנים נ' ואכלהלבניו
 סמך. קנאה הראשון לו ולוסר למעו; יודע ואינוטמנו
 מאן רסתם הלוקח, ונישביל היורש בשביל מועניןב"ד
 ללוקח בכדי זוזי שדי ולא ידע סירע ססיקריקוןדזבין
 1'(. ה' סי' שם יטר,ע שם, )ניטין בעליה ע'פ לאאם
 ,נזל אנפרות סחמת או יישראל חוב טחטת הבאנכרי

 קרקעו הנכרי ואנס להרוג ב'דו ססור ואינובעלמא(
 וצריכה ס'קריקו;, משום בו אין באנפרות אובהובו

 ואברה ,נזילה הרמב"ם וכתב ).טם(. חריט ב ישתיטהה
 לתוך 1'רד יקראל נכסי יטאנם זרוע בעל נכרי : א'(פ"י

 מחטת או היטרה בעל על חוכ )1 יטהיה סחסתשדהו
 מטונו, שהפסיד סחטת או היישראל ביד נזק לו'שיש
 אין אחר. לייטראל סכרה השרה את לו שתהףואחר

 כ'2הורו בד"א הלוקח. סיד להוציא יכוליןהבעלים
 או מלך ,טם היה אמ וכ; הנכרי, טען שאמתהבעלים

 לדין שמכר הנכרי את לכוף שיכול טקום באותושר
 להוציא יכולים אינם הנכרי, את הבעלים תבעוולא
 לנכרי, מידים שאינם אע'פ הנכרי, טן הלוקחמיד

 אומר שהרי הנכרי, טוע; שאסת עדים שם יטאיןואע"פ
 תבעת לא לסה הנכרי הוא נזלן אם לבעליםהלוקח
 דאמרינן ומה ז'(. רל"1 סי' ח"ס )ש"ע בריניהםאותו
 מ"טראל קרקע אונם נכרי יטאין היינו בבבל, אנפרותאין

 ואוסך הבירו על וערער ייטראל בא ואם באנפרית,בבבל
 אינו ממני ונזלה היהה יטלי הנכרי סן י2לקהתי זוקרקע
 לא ע:ריו את ססיקריק1ן לקח ום(. ריט"י )ניטיןנאמן
 בטכ'2'ר'ן הט'2נה לפריש צריכין ס"ד.(. )'טם לחירותיצא
 במים דבילהן שמטנו ירו'שלם באנשי סעשה 1'()פ"א
 ריק'ם אנישים ותרנום סיקריקון, נ"כ שהם הסיקריןמפני

 ה'ד נרעץ )עי' סריקין נוברין ג'( י"א )שופמיםופוחזים
 נזלה. ע"ע נ'ן. הערה 24422,

יש-נב

 סירא בן ע' :םירא
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 בודדת טלה ומשת, טרי : סרסנוהסיר-ב,
 )יחזקאל ונו' סרבים כי תירא אל וטדבריהםבתנ"ך'

 סריב. דפרעה י"ד( ז' ,שטות טאן פרעה תרנום ו'(ב'
 פ"ז.(. ב"ט פ"ו: )פסחים לנדול טסרבין אין תד,לובדברי
 יהא ולא תחתיו אחר יעבור ומעה התיבה לפניהעובר
 יצריך ולא טסאן פי' ל"ד.( ,ברכות שעה באותהסרבן

 לפני היורדין ששאר לפי מאד. חביריו בושיפצרו
 בראשונה, לסרב צריך רד לך לו כשאוטריםהתיבה
 שננאי מפני יסרב לא זה אבל לכך, כדאי איניכלומר
 בברייתא )רש"ין. כך כל מופסקת התפלה שתהאהוא
 ואם לסרב, צריך טתחלה התיבה לפני העובר כינאסר
 טסרב ואם טלה, בו שאין לתבשיל דוטה ססרבאינו
 הוא כיצד סלח, שהקדיחתו לתבשיל דומה טדאייותר
 ,ינענע טהבהב שניה פעם יסרב, ראשונה פעם יעהשה

 ונחשב ויורד. רנליו את פושם שלישית פעםבראשון,
 וטלח שאור יפה: ומיעוטן קשה שרובן דב-ם נ'בין

 נקרא מדאי יותר בחבירו המפציר ,שמ(.וסרבנות
 סורהבן, י"ח( כ"א )דברים סורר ירוש' תרנום"סרהבן".

 ל"א לדברים א' )תר"י סורהבנותא הטופוםוהשם
 מקבל, שאינו בו ויודע אצלו לסעוד בהברו אדם)יפצר, יסרהב אל אוטר סאיר ר' טהירות. לשון והואכ"ז(,
 שטן כסבור בחנם מובה לו להתזיק דעתו דנונבכהשום
 רש-(. צ'ד. )חולין כ; לו טסרהבהלב

 לבית לבוא לסרב לארם אסור לדינא[]סיר:ג
 הדיינים לפני לבוא בי"ד משליח שקבלהתראה אחרירין
 רבא ואמר נדוי, עליו כותבין לבוא סרב ואםלדין,
 דלא על 'טמתא( )שמר פתיחא עליה דכתיב סאןהאי
 ואע"נ ליה סקרעינן לא לדינא דאתי עד לדינא,אתי

 דציית עד לדינא ציית דלא על ; אתינא אתינאדאמר
 ליה קרעינן צייתנא דאטר מון היא' ולא ליה. סקרשנןלא

 באתא אבל ומרת, השתא זוזי ליה לית דדילטאלאלתר,
 קי"נ. ,ב"ק היא אפקורתא אתי דלא כטה כללדינא
 הנדוי כחב קורעין אין אבוא ואטר לב"ד בא שלחעל נדוי עליו שכהבו סי הב"י( ,טרן הסחבר וכתבהש"י(.
 ססרב שהיה על נדוי עליו שכתבו טי אבל שיבא,עד

 לעשות עלי טקבל הריני כשאומר סיד ב"ד ציווילששות
 הסופר, שכר נותן והוא הנדוי כתב קורעים ב"רציווי

 אח"כ ומען סרבנות עליו שכתבו טי הרמ"אוהוסיף
 קול לו יש ב"ד דסעשה נאכק אינו שטע'שלא
 והוצרך לב"ד לבוא הטסרב ד'(. י"א סי' ח.מ)ש"ע
 לפרוע חייב לדין לירר לכופו הוצאות להוציאהתובע

 וכשהסרבן סרבן, שנעשה כ-שעה ימהוציא הוצאותיו כללו
 הוציא כמה שישבע אוטרים אין ההוצאות לשלםצריך
 לו ישוסו הב"ד או הוציא כטה לברר צריך אלאוימול

 הוציא ה.(. י"ד סי' ,שם לו ישלם וכזחהוצאותיו
 לשלם פטור בדין לפניהם בעטדו נוים שלבערכאות
 אא"כ ישראל, לדין לבוא עטו שסירב אע"פההוצאות

 אותו כפה אם אבל לשלם, חייב אז ב"ד ברשותעשה
 ( יי י "4י1 **יו4 ייאת41יףף טרר11וחשי"4

 סי' הכהן השב )תשובת הוצאות לו לשלם חייבבדבר
 ישאו שלא אדם בני שאר על לנזור יכול ב"דצ"ם(.
 לעכב יכלין סרבנית אשה היא ואם הסרבן, עםויתנו
 שתוציא עד בשדוכיה יעסקו ולא לא"ש תנשאשלא
 את כופין ה'(. מ"ו סי. ח"מ ,רט"א שלה שאינהטידה
 סי' )שם לשלם רוצה אינו אם כפיות מיני בכלהסרבן
 לחברו המזמין שאדם היא נרשום רבינו תקנותקס"נ(.
 הולך שהוא בבהכ"נ התפלה לעכב שיכול טסרבוהוא
 הוא ועוד רצופות תפלות נ' שם עכב ואם וטתפלל,שם

 שם עינים )סאירת כנסיות בתי בכל לעכב יכולטסרב
 י"ז(. ס"ק י"אסי'

יש-נב
 והוא )ת6810~86( בבשר ודבוק האדוק דבר :כמררקא

 ,שטות העודף וסרח טלשון בבהטה, מרפה ספקסיכק
 סריכי חלב חז"ל ובלשון כ', עם ח' בתילוף י"ב(כ"ו

 הסירכא )רש"י(. ונבלע נדבק פירו'ט קי"א.( )חוליןטסריך
 היא ופעם קרום כמין היא פעם ידועה, תטונה להאין
 הריאה של העליון בקרום הנדבק ריר של חומכטו

 להריאה שיש כסו חיים, רוח שום לה ואיןמבחוץ,
 הבעל נשיטת ע"י תסידית בתנועה וסתכוצתהסתנפחת

 הרבה שכיחה היא בריאה הסירכות יטטציאותומחסת הסדולדל- בשר כטו הריאה בקרום נדבקת היא רקחי,
 שאר אחר טשא"כ אחריה, לבד)ק חז"להתטירו
 )יש"ע הן כשרות בהסות דרוב כדטום לבדוק א"צמריפות
 א,(. ל"ם סי'יךד

 הראשונים הפוסקים לאיסור[ ומ;ם הסירכא]סיבת
 חילוקים בהם ויש הסירכא, למרפת שונים מעטיםנתנו
 ופעם להקל פעם מעם טכל הססתעפים דיניםלכטה

 הסירכא א'( אופנים: לארבעה יפרדו והםלהחטיר.
 הסירכא, התהוות קודם בריאה שהיה נקב טחטתבאה
 כל שואבת יסהריאה שסתוך מרפה. שניקבהוריאה
 ט"ט הושם, דרך בכרם נכנסין שהן אע"פ כהשקיןטיני

 לדופני טבעד הכרם דרך ושואבתן סוצצתןהריאה
 בתוכה עב נעשה והכהשקה רש"י(' : ס"א )ברכותהריאה
 ואף קרום, ונעישה ונקפה הנקב דרך טעם טעמויוצא

 קרום דקי"ל כהשום טועיל, אינה הנקב סותטתשהסירכא
 רש"י ס"ו: )הולין אינוקרום בריאה טכה טחסתשעלה
 אך נקב, בלא סירכא יש ב'( הנאונים.( תשובותבשם
 הריאה נמצאת כהשקה, טיני כל שואבת שהריאהטחטת
 נקפח הזטן ובטשך הסשקה, לחלוחית בתורתטיד

 היא תאת הריאה, בקרוסי ונתדבקת המשקהונתקשה
 הסירכא, תתפרק הריאה של התסידית וטתנועההסירכא,
 )שם בריאה נקב וישאר הריאה, קרום עתהותקלום
 לעיני כשהריאה דהשתא ואע"נ היינו(. ד"ה תום'ט"ז.

 ט"ט נקב, שום בריאה ואין דבוקה, הסירכא עודהבורק
 במקוטות רירין אותן הנודם התולי אותו כי הואידוע

 טות, לידי הטביא החלי התחלת היא לנקובהעתידין
 ע"נ(. מצוה החיטך )ספר דמי כנקוב לינקוב העוטד כל שסירב כיון ישראל לדין עטו שיעטוד ערכאות1* אטרינן כהש"ה הרירין. נעשין סקוטות שבאותןטאחר
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 שלא סירכא : הדאשונים מעכרם לשני פשרה כעיןנ'(
 ה(, א י ר וע"ע להלן )עי' נקב מחמת באהכסידרן
 במקום זו על זו רובצות שהאונות מחוך כסידרןוסירכא
 הראב"ד, בשם )הר"ן נקב בלי אף סירכא נעיטה דצר,5ת

 שום אין ד'( הנ"לן. התום' בדברי נם רמוזה זוהשימה
 סירכא שום ואין בריאה, שהיה נקב מחמח באהסייכא
 הלחלחמית מחמת רק וקשה, עב הנעשה ממשקהנעשית
 המקומות אחד אל הריאה קרום נדבק הריאהשסביב
 הדבוק קרום אעתו הפסק בלי הריאה ותנועת רחיפתח3"י
 סומ, כמין ונראה באורך, נתמשך וספוני רךשהוא
 כק חלק היא רק חוץ מולדת אינה סירכא שכלבאופן
 בין תתפרק שהסירכא מקום ובכל עצמהי הריאהקרום
 ישאר בע"כ ביטיטן בין באמצעיחן בין דבוקהבמקום
 והסס"נ(. סה"ת בשם ל"א ס"ק ל"מ סי' )הר,'אנקב

 סירכא א'( : ייט סירכוח מיני ן2מונה הסירכא[]דיני
 כסידרן, שלא נקראת ומתי מ"1:(, ,חולין כסיררןשלא
 ועבה הארוכה באונא דשק הסי,-כא של אחד ראשאם
 של העל.ונה לאונא דבוק השני וראשה ריאה(,)ע"ע
 או האמצעית האונא על עוברת שהסירכא באופןימין'

 הל' הרמב"ם שם, )רש"י מפרקתן והאטצעיתמתחתיה,
 שלא )סירכא סשלכ"ם הנקראת היא זו פ"ח,,שחימה
 כ'טנסרך וכן רנמרא. דיני ע"פ היא ומריפהכסדרן(
 ליטמנינות כנ!ן אחר, למקום הריאה מסקומותאחד
 לכל דורדא והאונינתא שלכ"ם, נמי ה11 וכדוסההלב
 ד"ה יט"י ס"מ. שם, )חולין מריפה שתיסרךמקום

 יותר החמירו הפוסקים רוב אולם דליבא(.מרפשא
 אונות שתי דנסרכו היכא דאפילו ואמרו שלכ"םבענק
 כהטרשי מתפקמת אינה הסירכא אם החתוכיםבין

 חלון נקרא כזה )והפסק הפסק בלי ראשן עדהאונות
 בראש;, או באמצע ובין בשרש בין הבודקים(בלשון
 לחברתה האונא מנב ואצ"ל לשלכ"ם. נ"כנחשבה
 ע"פ נוהנים אנו אך אבל(. ד"ה תום' מ"1:)חולין
 בין סירכא דכל ד'( ל"ט סי' )יו"ד הרמ"אהכרעת
 יש בין השרש, מן טחציו לסעלה שהיא האונותחיחוך
 בימי אולם בשלכ"ס, אותה דנין לה אין ובין חלו;לה

 ראו כאשר העם, חיי בעד שדאנו הקדמוניםהנאונים
 דקיממ כסשי ומהם כשקים, עבים ,,'טמהם סשלכ"םכי

 רוב אין סשלכ"ם כל נמריף ואם מאד, הרבהשכיחים
 בשר ואכילת ממון, הפסד מחמת לעמוד יכולהצבור
 יעקב מר השתדל ולכן הנוף, לחיזוק הכרהי דברהוא
 בקנה לאחוז והוא לסשלכ"ם, היתר להטציאנאון

 שתנתק סירכא וכל פעמים, וד' ג' הריאה אתולנענע
 התלמוד חכמי כונו שעליה סירכא שמה לאמאליה
 עמו והסכימו בעלמא. וליחה רירין הפשמת היאאלא
 ישראל. לכל כן והורו הישיבה בני וכל דורו גאוניכל

 כל להתיר שאהריהם בדורות באשכנז נהגו זהוממעם
 בעת בנחת הבודק יד הכנסת ע"י שתנתקסשלכ"ם
 ולנלנלה הסירכא לסעך להתיר שיש ומכ"ש פנים'בריקת

 והכהשמהט המיעוך ע"י תאבדה העכות היאהסירכא
 אבל היא. ליחא והפשמת בעלסא דריר ההשאות

 היא היום כל אוחה כשנסעך אפילו נמיראסירכא
 סי' מריפות אלו פ' חולין )הרא"ש ומתתזקתהולכת
 על השניחו לא ונם מ'(. סי' שם יר,מ וסעדניי"ד
 ואמרו המיעוך היתר על י2צוחו הפוסקים מנדוליכמה
 ל"טראל מריפות מאכל הוזו בסשלכ"ם המסעךהכל
 פוסקים(. ועוד בחשובה הריטב"א בשם ל"ם סי')ב"י
 )רמ"א שלכ"ם סירכא כל ולמשכהש לסעך נוהנין אנווכן
 ברורות אכן וכלבון. טהרי"ו בשם י"נ סעיףשם

 העיז ופליתין כרתי )בעל אייבשיץ ר,י בזמןהאחרונים
 הסרת בענק חדוטה לברא פראנ בעיר היטו"ב מןאחד

 ולנלנלה הסירכא לטעך תחת כי הריאה, מןהסירכא
 הוא הטציא להבודק, קשה דבר שהוא האצבעות,בין

 שרשה עם הסירכא קולף שהיה "הקליפהמתחבולת
 ואח"כ ושלם, יפה חלק נשאר והעור הריאה,מעור
 היה בצבצה לא ואם הסירכא מקום בפהטרין בודקהיה

 נדולי בין נדול רעש התעורר זה רבר על אךמכשירה.
 "נו. ס"ק ל"מ סי' כו"פ ס', סי' יעקב )שבותפראנ
 כל כסעמ כי הדור, רבני כל בין הזעקה הקיפהוכךטם
 בעקבות הלכו ולימא פ.ין אשכנז ארלות שלהשו"ב
 בקליפה. ועסקו המיעוך מעשי ויעזבו מפראנהיטו"ב
 והקליפה בסדבר כקורא קולם כי הנדולים כלוכראות
 לקליפת היתר לטצוא הנדולים סן איזה קסונברה,

 מפשווארסק אב"ד סענדער ר' הרב ובראשםהסירכא,
 דריינים ממעיטה התירו ויסוד אפרים, בית בעל שלדודו
 החזיקו ואחריו רש"ל(, בשם י"ד 'ק ם ל"ז סי' ליר,ד)מ"ז
 הל"ש קכ"1 סעיף )ב"א האחרונים הפוסקיםנדולי

 ועד ל"מ(, סי' יו"ד והח"ם ספרו, שבסוףבתשובה
 לקלוף הנולה תפוצות בכל כמעמ השו"ב נהנו הזההיום
 החת נטצא אם סלבד בידם, מוחה ואין סשל"כםכל

 כטעמ המיעוך וסעשה ריעותא, איזה אצלה אוהסירכא
 וענלים ומלאים בנדיים אולם השו"ב. טלבניטכה
 סשלכ"ם וכל קליפה או מיעוך דין בהם נוהנ איןהרכים

 לפי תלוי הכל ומלה ובנדי שמ(, )יו"ד בהםממריפים
 ולכל הזה, בשם אותם קורין אדם שבני והזמןהמקום
 קנ"ז,, סי' )רא"פ לידתן סעת חדושים ה' עדהפחות
 בעגלים מיהו לא. או יונקים אם' בהם חילוקואין

 מיעוך דין אין אז ויונקים שנתן תוך הם אםהרכים
 או שנתו. תוך הוא אפילו יונק באינו אבל בהם,נוהג
 )ש"ך בהש נוהנ מיעוך דין יונק הוא אפילו שנחואחר
 הב"חן. בשם ל"ח ס"ק ל"מיו"ד

 ע"פ נקראת, כסדרן סירכא ב'ן אהרות[]סירכות
 היא הסירכא אם מנהניו, ולפי והרמ"א מהרי"והכרעת
 ואפילו האונות. ראשי של מחצין לטמה החתוכיםבין
 כשרה והיא כסדרן לסירכא אותה דנין חלק בהן"ט
 רנין דאז מחצין מלסעלה כדשא"ז בדיקה, שוםבלי

 ומלאים בנדיים ונם שם(. )רמ"א סשלכ"ם כטואותה
 בדיקה בלי כסדרן סירבא מתירין אנו הרכים וענלים דאם היא, מה יודעים אנחנו דעי"ז האצבעות,בין
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 ס"ק ורא"פ קנ"ד ק ם ובבאורו ל"ט, סעיף בפניםול"ט
 בגסוח בדיקה צריך דאין סקום כל הכלל דזהק"ה,,
 נ י ענף ל"מ )מנ"י בדיקה בלא להתיר יש באלוגם

 יטראשה באופן והיא חלויה, סירכא ג'( ד'(.סעיף
 נדבקח אינה השני ובראשה הריאה, מן יצאהאהר
 שחימה הל' )רסב"ם הריאה מן תלויה רק מקוםל':ום
 דאינה סודים דהכל טשום בדימה, בלי כיטרה"י.א(
 סירכא דכל ליחה. הפשמת אלא ואינה נק3, מהמתבאה
 כ"ה ס"ק ל"ט ,ש"ך אחר ל:קום נדבקח מנק3הכאה
 בנדיים סתירים אנו בזו ואף ירוחמ(. ורבנו 'יט הראבשמ

 הכרמל הר ויטו"ח טיעוך בלי הרכים ועגליםוטלאים
 והיא ובה, מינה או למקום, ממקום סירכא ד'( א(.ס

 אחת, איסא או סאונא יוצאים הסירכא ראיטיכשישני
 חיטש בזה .טאין באופן אהרח, לאונה דבוקהואינה
 בשם ל.'ם )ב"י בדיקה בלי נ"כ כיטרה תהפרק,יטמא
 ואף כרש"ל(, דלא כ,ז ס'ק וי:.,ך המכתם ובעלהכלבו
 סי' י~"ד ,מו"ט סיעוך בלי וכו' בגדיים טתיריןכאן
 סירכא מן אם היא, כפולה, סירכא ה'( כ,ט(.קי"א

 הסירכא יצאה סחצין לסטה החתוכים יטביןכסידרן
 שהסירכא מהאונות לאחת דבוקה אפילו אוחלויה,
 ל"ט, יו"ד )רס"א בדיקה בלי כיטרה בה, דבוקהכסיררן
 ה',. ענףי"ג ל"מ )סנח.י וכו' בנדיימ וכן ז( י 'ק ס'ט.'ך
 סהריאה יצאה תלויה סירכא אם כפחור, עם סירכאו'(

 אם כ"נ(, ס"ק שם )מ"ז בועה כטין בראשהוכפתור
 בדיקה, בלי כשרה היא אז קטן והכפתור דקההסירכא

 בה סועיל אין גדול שהכפתור או עבה הסירכאואם
 עם סירכא ז'ן אהרונים(. ושאר צ"א ס"ק )ב"אבדיקה
 נמצא הסידכא חלל בתוך כי רואה הבודק אםדם,
 מסנה הדם ויציא סהסירכא סעט כשחהך ואפייודם'

 בה סועיל ואין טריפה היא ובהירה, לבנהונשארה
 הריאה, ניקבה דודאי כהטום בצבצה, כשלא ואףבדיקה,
 ס"ק ל"ז )מ"ז הסירכא לתוך בא מהיכן זה דםדאל"כ

 העולה סירכא ח'( האחרונים(. הפוסקים והסכסותנ
 בסירכא, גם הרוח נכנם הריאה כשמנפחיםבנפיחה,
 בריאה נסב יש דודאי בדיקה, יטום סועיל ואיןטרפה
 ריאה כל לנפח צריך זה ומטעם בדיקות,, בשם)ד"ס
 בדיקה, בלי שכשרות סאוחן אפילו סירכא, בהשייט

 נדמה לפעמים אמנם רוח. בה יעלה שסאדחיישינן
 תתנפח הריאה וכשנופחין תלויה סירכא שהיאלהבודק

 הריאה, כמראה סכהט היא הם.רכא טראה אך היא,גם
 תואר )פרי וכשרה הריאה סן כחלק אותה לדוןיש
 צריך אולם ל.'ח(. ס"ק דע"ת קי"ב, ס"ק רא'פ י"ג,ס"ס
 נוהג סירכא דיני כל בהוראהי ובקי גדול סוסההלזה
 בצלעות דבוקה הריאה כל ובעוף בבהמה, כסובחיה

 הריאה לבדוק צריר אין לכן רבית'הו, דהכיוכשרה,
 לשומן ס'רכא מצא אם ובדיעבד סירכות, טשוםשלהן
 סשה ימין בשם )ב"א חכם שאלח יעשה וכדוטההלב
 אחרתים(.הטאד

 ע~
 דיאה; מרפות; בדיקה;

 דיפ.שישחיטה.

 ושסק יב ב"ר:ןמואל: זאלסירמיש,
 נדטפחתו כנף חדש"(י "בית )בעל הב"ח בשםהודע
 בעיד נולד אסוי ע"ט סירקי"ט נקר~? והוא "יפה"היה
 שנת אדר כ' בעם בקראקא וטת 1561 בשנתלכלץ

 נץ היה הוא ע"א(. ק"ן דף הח"ק )פנקםת'=י1640
 שלסה של בים הטובא יפה כהטה ר' להרבונכד

 יוחסין לם' ובהוספות ל"ב( סי' פ"ד )גיטיןלמהרש"ל
 ר' והרבנים אביו ספי תורה בילדותו ולטדלהרמ"א,
 ור, היטל"ה( בעל של )רבו טלובל'ן ליבוש'ם ר'שלמה
 להרמ"א(, מובהק )חלסיד דלימא סבריסק שורהיריט
 שחרותו בימי וכבר טקראקא. ואכ"ד ר"מ פייבושור'

 פרוזאנא בקהלוח ישיבה ונהג ברבנות סירקיש ר"ישמ,ש
 ,1601( יטס"א וביטנת ולוקכא, בליטא( סלאנים,אצל

 וסשם ושידלוב, בעלדזא במעזיבוז, ואח"כבלומבלא,
 1619 וכשנח בבריסק, ור"ס לאב"ד 1615 ביטנתנתקבל

 הוא טותו. עדיום בסשטרתו עסד ושם והגלילבקראקא
 הרבה והעמיד שנה ארבעים בייטראל חורההרביץ

 מורים הארבעה את בלסדו הדור. גדולי ומהםחלמ.דים
 שקרא חידושיו עליהם וכתב רבות פעסים עליהםחזר
 ספרים סלבד למהרי"ק, יוסף" "בית לעימת חהט""בית
 נכסין עחיר היה סירקיש הרב להלןי כמבואראחרים
 היחר ע"צ זהובים סאות הרבה קראקא לקהלוהלוה
 אבנים וביח ותכשימים וזהב כסף לו והיועיסקא,
 אליו שנהרו סחלמידיו והרבה בננידות, והתנהנלסעונו

 הקהלות סכל קצינים שלחנוי סאוכלי היו ישוניםסמקוסוח
 בתוך ייטיבתו את לנהוג שיוכל כדי רב כסף לושלווו

 בחכמת ורק חיצונית חכסה ולא לועזית שפהשום ידע לא הוא סרובה. השפעחו תהיה לסעןהרחבה,
 או"ח מהב"ח כסוכח מרובה ידיעה לו היחההחשבון
 בנים שני הש"ם. על בהגהותיו ומציוריו עירובין,בדיני
 בעיד ואב"ד בקראקא דיין ליב יהודה ר' : לו היורבנים

 אביו בפינמשוב אב"ד הירץ צבי שסואל ור'חענטיטין,
 בעל ובריסק דקראקא רב ליב יהודה אריה ר'של

 ר' : ישראל נדולי היו בנותיו לוקחי נם אריה.יטאנח
 מזייא זעלקי יהודה ר' והרב זהב מורי בעל סנ"לדוד

 את להזכיר י': תלמידיו סגדולי בלבוב(. אב"דהירץ נפתלי ר' הרב של )אביו . בקראסא נדול דייןאיטכנזי
 אב"ד קלויזנר הירש צבי ור' צדק, צמח שו"תבעל קראכסאל סענדל מנחם ר' והרבנים הנ"ל חתניושני

 הגרשוני, עבודת סחבר אשכנזי נרשון ור' ולובלין'בלבוב
 ור' זקנים, עמרת בעל אויערבאך מענדל סנחםור'

 בפפד"ם. אב"ד בםטענדל
 חריף גדול עסקן היה ס.רקיש ר"י למודו[]ד-כ'

 ביאוד לחבר היתה הב"ח בספרו סטרתו נפלא,ובקי
 הפוסקים ובכל התלסוד בסוגיות להאריך הכרחלו היה לסעיטה בהלכה ספק עוד בה יהא שלא בוריהעל הלכה כל לברר הטורשו עיקרו )הב"י( ז"ל הרב"לאשד ותשובות. ובפוסקים התלסוד בסוגיות האריך ולאיוסף, הבית סרן שהניח ההסרון את למלא הטור, עלסספיק
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 מקומות בקצת הט:ר רבר' כיטמפרש וגם וכו'והת'טובות
 הרואה" לעינ' האמת ולברר רטות תשובות להשיביש

 הלכה כל על עומר הב'ה חו"מו. על הב"ח)הקדמת
 את רק לא כי?מלה ומבררה לעוטקה ויורדי2בטור
 בעל שהביא הפוסקים דברי נם כ"א הסחבר דבריעצם

 הב"י דברי את וסבקר רחב, ביאור קצריכיןהטזרים
 להב"י" מריה ליה "שרי ואומר פנים מ'2א מבל'"ה'ט"ע
 מנומנטים" "ודבריו קצ',נו. קם"ם, קס"א, סי' יו"ר)ב"ח
 בש"ע שיש סתירות מראה לפעמים קעיג(. סי';'טם

 : באמרו הוראתו את ומבטל '"חן ס" ייו"ד לם'מןסם'מן
 עפ"' כך שנהנו במקומות זו הוראה לבטל נראהולכן
 מחאטץ הסמ"ע שגעל בטקום רע"טן. ס'. ;שםהש"ע
 בע; תמה ות'בה, ת'בה כל הרס"א. דבר' כללבאר
 : דכר'1 לישב כ"כ א"ע רחק ולמה מה על עי'1הב"ח

 בפירושך ותכנים סכ"ת 'פרש למה 'דעתי כא"באמת
 שהשמיט הרס"א דבר' ליישב כ"א וכו. דחוקים כמהזה

 זה לדין בהעתקחו אז לבו שם לא אוקי קנין,מלת
 הדין מקור ולחקור לעיין קארו הר"' דבריטתוך

 רבה בה כך לומר אנו שמוכרחים כמובתשובה,
 מקורי רק קל"ון. סי' הישנות ב"ח )'טו"ת ז"ל"מהנהותיו
 לו היו הראשונים ובפוסקים תלמוד במשנהההלכות
 עפ"' הוראות המורים על טאד והתמרמרקעינים,
 "מורים וקראם: המקורות, ידיעת בל' לברו,הש"ע
 סי' החרטות ויטו"ת פ' סי' ,שם כהלכה" שלאבתורה

 סמך להם שאין בדברים להקל נוטה היה הואמ"בן.
 חהט אסור דאין והורה ראשונים, ופוסקיםבנמרא
 ושו"ת רצ"נ סי' יו"ד ;ב"ח הזה בזסן עים בשלנוהנ
 והורה בש"ע. פסוקה הלכה ננד מ"ב( סי' החדטותבי,ח

 ולהתעשר להתפרנם מהנות לקבל ישיבה לראוטשמותר
 )ב"ה מקראקא פייבש ר' ורבו הרמב'ם דעת ננדטהן,
 זטסזטרים בנענים בבהכ"נ לננן ומתיר רמ"ון. סי'יו"ד
 להם, מיוחדים אינם אם הנוצרים, תפלות בבתיכהם

 מהר"ם במ"ש תשניח "ואל וכותב: הרוב עלומקיל
 )ב"ח ראיה" בלי מסברתו ע"ז להחטיר שלו בלבושיפה
 'טאנו מה אלא לנו "אין ואומר: שע"ד( ס"יו"ד

 אינו ענותנותו מרוב חשוב אדם ואם בתלטוד,מוצאים
 לעצמו, פרישותו מדת ינהינ עצמו על לסמוךרוצה
 הבאים לרורות בו להורות בספד להכתב נתן לאאבל

 מן ברורות ראיות שיביא לא אם מדעתו,ולהחמיר
 ,שם זה" כל לברר 'ותר הארכתי ובתשובההתלמוד,

 פסקיו וטחזק תמיד מביא המהרש"ל את קפ"ז(.ס"
 )ננד דבריו "וכל הב"'. פסק' על וסבכרםלהלכה,
 יו"ד )ב"ח דעת" למוצאי ונכוחים וישרים ברוריםהב"י(
 בכ"ז המהרש"ל את טאד הוקיר כ' ואף קפ"ט(.סי'
 שהתרעם עד הראב"ע ננד הקשים לדבריו לב שםלא
 ואטד הדאב"ע בספדי שילסוד לבנו שכתב הרמב"םעל
 סירקיש ור"י חולין( למם, יש"ש )הקדמת מריה ליהשדי
 נפש". "כהשיב בחבורו דבריו ומביא הראב"ע אתקרא

 על הנין הוא והפילוסופיא[ הקבלה חכמת ;ל]דעתו

 ריבם ויריב שיססוכו, מה על להם שיש הגוניםמנהנים
 ושו"ת ס"ב סי' אה"ע ;ב"ח אחריהם המרנניםננר

 "מנהני על אבל נ"ה(. סי' וחדשות קכ"ו סי'ישנות
 רטו'ת קפ"ב סי' יו"ר ,ב',ח לבטלם קולו הריםבורות"
 התורה. לסקור ח':ב הקבלה חכמת את ס"בן. סי'ישנות

 כי וכתב לטינות, חיטב הפילוסופיא חכמתולעימתה
 חייבים באחרונה העוסקים או הראשונה עלהסלעינים

 בכל מסור ומהיותו ד'1 סי' ישנות הב"ח ;שו"תנדוי
 הפיוטים אטירת את והעריץ הקד'ש הקבלה לחכסתלבו

 לבטלם, 1'פה טזב כי שאטר המור על והתרעםלהקליר,
 מלומר לבטל שהתחיל בזטנינו היה "אחדוסיים:
 ,ח(. ס ס" או"ח .ח )ב שנתו" הוצ'א ולא בקהלתוקרובץ
 אחריה לבו נטה לא הקכלה לחכטת נט"תו בכלאבל

 )שם הפת בצ'עת בענין למשל הדין, ננד שהואבמקום
 תכ,1(, סי' )'טם הלבנה וק'דוש ורע'ד,, קפ"בסי'

 להניח ואסור בחוה"מ תפיל'1 להניח שצריךוהורה
 הוא בש"ע בי' שנתבו זה "ורין : מיויטב יד שלתפילין
 הקבלה, דרכ' פ ע כן שכתב גיקיטל"א הר"' דבריעפ"'
 הדיןע נגד שהוא כל הקבלה עפ"י נוהנין אנו איןוכבר
 התננדותו בכל אמנם פ"'ן. סי' הישנות הב"ח;שו"ת

 והזכירו להרמב"ם נבוכים במורה קראלהפילוסופיא
 קפ4אן. סי' יו"ר ,ב"חבספרו

 למרות כי היא לפלא החיגוך[ בדרכי]תקנותיו
 נוטה היה בזמנו היהדות וטצב סירקיש הר"יתכונות
 טלבד כי לטשל ותקן בזמננו החדיטות הדעות ע"פלחנוך
 ביטכר הבנים את להורות הת"ת, וחברת האבחובת
 תורה בנמרא רש"' דעת ננד וכתובים, נביאים ספריגם
 אותם ללמד 'כ נ וחובה רמ"הן, סי' יו"ד )ב"ח נו"כולא
 הוה עבר הקדיט לקון מהות יטידעו כדי הפעלים"לוח
 וכפולימע חסרים יטלמים נסתר נוכח רבים יחידעתיד
 היסד חיבד החשבון וטלאכת והבנינים הנזרות כלוכן
 נסרא תלמוד איזה עם יתחיל לא והמלמד חילק,כפל
 אניטים שלשה ע"י שבועות שלשה בחינה ע"יז'לת

 זך ויטכלו הוא ומסונל ראוי אם בזמנםהטפקחים
 ולא שנים ל'"ד הנער ובבוא והיתר. איסורללמוד
 להיות או אומנות לאיזה יותן לנסרא מסונליהיה
 8ש-ז(. ישנים מפנקסאות )קדמוניות בעה"ב אצלמשרת

 נוסחאות, כמה בתלמוד והניה תיקן הוא]הגהותיו[
 שעבר והרמ"א, הש"ע הב"י הטור הרא"ש ספרי עלנם

 נדחק הב"י למשל: וכותב חדה. בקרת בעיןעליהם
 והשורה הוא 'שם"ס לי אומר ולבי הטוד שלבישובו
 קבל הב'" כי וטוכיח קצ"נן, סי' יו"ד )ב"חנתהפכה
 הש"ע הב'" בעצם נפלו וטעיות המשובשתהנוסחא
 אבלבש"ע קע"הן. קם"ט קם"א סי' )שם הדמ"אוהנהות
 הלבויטים לבעל מדיה ליה ושרי וכו' בטעותנדפם
 טעות להוראת והניע במעות שנדפס מה על פי'שעשה
 שע"ד(. סי')שם

 רות על פי' דבר משיב א'( הם: חבוריו]ספריו[
 טודים ארבע על ד"ח חדש בית ב'( 1616(ן)לובלין
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 חדש בית ותשובות ואלות נ'( ן ( 1631--,(164וקראקא
 )פפד'מ ססונות ודינ. והיתר איסור בהלכותה"טנות
 1785ן; ,קארעין החדיטות חדש בית שו"ת ד'(1697(;

 )מורקא בתראי הנאונים בשו"ת שנדפסו תשובותה'(
 נדפס וכו' והרא"ש בבלי הש"ס על הנהות ,'(1764(;

 ואח"כ 1824( וווארשא עצמו בפני בספרבראשונה
 שסובא קבלה עפ"י התפלה פירהט ז'( הט"ס;בנליוני

 רד"א בכ"י קצתו ונמצא 467 ח"א וואלףבביבליותיקא
 שנזבר רטונים פרדס על באור ח'( 1142;סי'

 927; סי' הנ"ל ובכ"י 349, ח"נ הנ"לבביבליותיקא
 סי' יךד בב"ח שמובאים התלסוד על חידושיםס'(
 שהתחיל הש"ע על חבור י'( קי"ס; סי' ישנות ושה,תמ"א
 או"ת. בב"ח דבריו כפילסדר

 ישראל וכנסת 881, נאמנח קריה פין, :ביבליונרפיא
 כלילת דעמביצר, י.,ב; סי' 63 הצדק ;יר צוגץ,484;
 488. ח"ח 819. ח'ו השלה ו;וד; י"ב דף ח"אתפי

 תרס"ב שעשולם בלוח קדם רברי 8--10. בקראקאהקהל ומפגקסי 8--7, ישג.ם מפגקסאות קדמוגעתחע:דטטיץ,
 66. 4נ 51, בקראקא שם אנש: הולות 213.צד

 ת. ה.פ.

 "החסיד", בתואר אבע את סכנה הב"ח ]הגדות[----
 ,טסואל ר' אבע היה וכנראה ספע, שקבל ד,תוסביא
 נובח כאשר אמוד ואיש לובלין עיר סחשוביאחד
 אבי שאדוני עלי אני ,יסעיד באסרו: הב"ו;סדברי
 אחרון במועד יקרים, בדסים חהפסרה לי קנהוסורי
 סוספין בספר בעצסי וקראהי קסן בהיותי פסחשל

 שסהר"ש לי וכטדוסה לוריא, מהר"ש הנאק שלבביהכ"נ
 ב"ח )שו"ת בדבר" סיחה ולא בביהכ"נ אז היהז"ל

 בבריסק הרבנות כסא על בשבתו קנ"ח,. סי'הישנות
 יטרננו סספרת ואנדה הנהנתו, על סערערים לוהיו

 דלוק נר בביתו נראה לא אשר על סתננדיואהריו
 קול אז נשסע שלא' היא אות הלילה, חצותאהרי
 הרבנות לקחת מבריסק שיצא ואחר בסעונו,התורח

 ללותו, וחשוביה העיר נדולי כל אחריו הלכובקראקא
 הב"ח להם אמר כי אה רב, זסן סטנו להפרד יבלו%א

 הפרידה עליהם ק'טה כי בראותו ויהי העירה.שישובו
 מלה לי אסרתם לו וביניכם, ביני מה "דאו : להםויאסד
 התסהמתי, ולא כרנע שבתי עתה כי העירה לשובאחת
 סקומכמא. אל סשוב ערפכם סקשים עודכםואתם

 חייו יסי סוף עד הרבנות כסא על הב"ח "טבבקראקא
 סרד אשר אחד א"ט נמצא פה נם אך נדול,בבבוד
 שחע בארבעה בקי שהיה ביהב"נ חזן והוא חייו,את

 לו, וילענ הב"ח כלפי דברים התריז וע"כ בזהויתנאה
 בעת סקרה ויקר ענותנותו, סרוב בסחריש היהוהרב
 הרב את החזן חרף וכאשר לקרוא, להוסיף עליויצו הבשירו והב"ח הס"ת את החזן פסל התורהקריאת
 הרעימו ולסען מפניו נכנע לא החזן אולם החריסו.ע"ז
 ויו"ס בשבתות לתורה לעלוח סאז הב"ח את קראלא
 היה הזה והרב בלובלין, אב"ד ליחא להדב בתבונם

 את הב"ח הוכיח אז החזן. את ויצדיק בכהטפסונמהר
 ב"ח ,שר,ת משונתו את ויראהו פניו על ליוואהרב

 כרותה היתה נאסנה אהבה ברית ס"ב(. סי'החדשות
 אב"ד עפשסיין הלוי סאיד ב"ר אברהם ר' הרב עםלו

 פעסים תשובותיו עסו החליף אשר ובריסק,דהוראדנא
 סהר"ם אל סינא בלבו היה כנראה זה לעסתרבות,

 הסמ"ע, צד על הב"ח עסד סווינא, הנס אדותעל הסס"ע בעל ובין מהר"ם בין יטפרץ הריב ובדברסלובלין,
 בתואר רק וסתארו סהר"ם, כלפי קשים דבריםוהתריז
 ואפילו "נאוין בתואר ולא נ"י סאיר כמהר"ר"החכם"

 צ' סי' החדשות ב"ח )שו"ת "האלוף" בתוארלא
צ"א(.

 מאד רב היה הב"ח כבוד דורו[ בני ב;יני];רכו
 בעל יההטע הר"ד לתהלה. הנורעים זסנו רבניבעיני
 "אדרת אליו: כותב יההטע פני ושו"ת שלסהסניני
 סאיר יחזה, השם סחזה וכו' הכותרת נולתצסרת,
 שבחו אספיה אסרתי אם תהלה, דוסיה לו המלה,עיני
 אב"ד בניטן משאת בעל בן אברהם הר"ר נ'(.סי' החדשות ב"ח )שו"ת לסו" ספורות ירעתי לא הנהכמו,

 האזוב סן בלבנון אשר הארז "אל אליו: כותבדבריסק
 חסיד אנשים, ותפארת זקנים עסרת וכוי בקיראשר
 כבוד עינינו סחסד ישראל נר רבנו קדשים, קרטועניו
 הר"ר והוא אחד רק ס"ה(. סי' )שם הישראל~ןאב"ד
 לדבר נועז חאל, שאול ר' השר בן קצינלינבונןסאיר
 ממכתבו נראה בזסנו ערכו כ"1(. סי' )שם כךלוסר רשאין אין הלטידיו לתלכדדי שאפילו כזו, בלשוןאליו לדבר הצדקה לו היתה שלא באסרו נעם באסריפניו על ויוכיחהו בנחת ענהו הב"ח אך בדיו". כן"ולא עליו וכתב נוים בשול בדין קיטים דברים הב"חאל

 שתקנו בלובלין הארצות ארבע ועד לטנהינישכתב
 ברוסיא. הידועה סירקיןמשפחת בני הסה חלציו סיוצאי דורו. בני על והשפעתועצסו ערך ומכיר יודע הב"ח שהיה שמוכח ועוד( ו'סי' הישנות ב"ח )שו"ת שס~ן וחתסתי כתבתי וצדקאסת דין "והדין תשובותיו: את חותם היה רבותפעסים ע"נ(. סי' )יטם וטצוה נניד בקול אך ובבבודבענוה אליהם וידבר כדץ. ,טלא ושסתו וההריסותקנות

 2847. סי'חיים אוצרות בס' המבורג, מיכל חיים 1899. ברליןהיהודים, לקורות 74, בהאסם כ"ץ יוסף 24. ההלה עירשטיין, פיינ- 12. 11, זכרון לוהות פרידבערג, 120. ובצרשם והערה 113 ח"ח שפ"ר בתרגומ גרעץ :ביבליונרפיא
 ב.ש.

 סרכרת ע' :סכות
 זטחיפה ע' :סכין
 נפ,טו לסבן לאדם אסור כ"ב(. )ביצה נפשותסכנות לחסנא. נייתי נפשנא כסבנת ס'( ה' )קהלת)חסנו נביא בנפשו המיתה. המקדב או הנורם יבי :סשסה
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 וש~ך מ"ל, לדעת עצסו לאבד שאסוטן
 4ד. הממא וצר סכל ירחקנפשו

 סכנ~
 חזל ואמדו

 לספק יותד לחחש ויש מאיסורא, חמידא סכנתאכי
 נמוי קיד תחת לילך אסור ולכן איסור, סספקסכנה
 הספולת ספני לחודבה נכנסים ואין רעוע, סלםאו

 אדם יעסוד אל לעולם ינאי ד' ואסד נ'.(.,בדכות
 לו עושין אין שסא נס, לו שעו,טין לוסד סכנהבסקום

 כלילה יחידי לצאת אסרו וכן ל"ב.(. )יטבת וכו'נס
 בלילי ולא דביעיות בלילי סים ישתה לא סכנה.בסקום
 סאי סכנה. ספני בדאשו דסו שתה ואםשבתות

 קלות על פיו יניח ולא קי"ב.(, )פסחים וכו' רעהדוח סכנה~
 היד נבי על לחתוך אסוד סכנה. סחיטש לשתותהסים
 שסא בסעודה ססיחין אין :(. ח' ,ברכות סכנהכהטום
 צדיך ה':(; )תענית סכנה לידי ויבא לושם קנהיקדים
 צדיך נחשים; ששכיחים בסקום מנולים ססיםליזהר
 ; לצרעת שקשה ספני ביחד ודנ בשד לאכול שלאליזהד
 סזיעת חוץ הסות סם שהיא האדם סזיעת ליזהדצריך
 עליהן יש שסא בפיו סעות סליתן ליזהד צדיךאפים;
 תחת לחם ככד יתן ולא שחין, מוכי של יבשדוק

 תחת טשקין או תבשיל יתן ולא הזיעה, ספניהשחי
 סכין ינעוץ ולא עליהם' שודה רעה שרוח ספניהססה
 חודו על אדם יפול שסא צנון בתוך או אתרונבתוך
 דברים ולשתות לאכול אסוד וכן סכנה. לידיוי~א

 ולשתות לאכול ואסוד ליחה, או צואה קיא בהםשנתערבו
 כלי כטו בהם קצה אדם של ושנפשו סלוכלכיםבכליס
 וכן וכדוסה. הכסא בית וכלי דם בו שטקיזיםזכוכית

 אל בכלל אסורין אלו שכל מזוהסות בידים יאכללא
 הסנפה בעת העיד מן לברוח יש נפיטותיכם. אתתשקצו
 סי' טהדי"ל )תשובת בסופה ולא הטנפה בתחלתויצא
 ספני חכסים שאסרו דברים כסה עוד וישל"ה(.
 ס"ק שם זהב גבמורי קם"ז סי' יו"ד ש"ע )עי'הסכנה

 )ידוש' הסכנה בשעת אלא מקמדנ השסן אין ואמרוו'(.
 פ"ב(.שבת

א.
 הכולל רב הרש"ס(: )בר'ת שמואלסלאנמ,

 ,1816( תקע"ו שבם ב' נולד בירושלם, האשכנזיםלעדת
 תרס"ם אב כ"ם ביום ומת דוסיא, ביאליסמאקבעיר

 מסלאנמי זונדל ד' בת את נשא הוא . בירהשלם.)1909(
 לדנהט החל אבדך בהיותו הואת. העיר ע"שוסכונה
 חם, באזור להתישב יעצוהו והדופאים בדיאה,כאב
 בניטן ר' ובנו אשתו עם לנסיעתו הסיבה היתהתאת
 זונדל ד' חותנו קדסוהו שכבר ובפרמ לירושלם,ביינ"ש
 שטה בסיר פנש קושמא דרך בעבדו לידושלם.לעלות

 היהודים את להציל לדמשק דדכו על שהיהסונמיפיודי
 ומונמיפיודי לו דיע נעשה והרש"ס )1840( הדםסעיילת
 ע"ד לידושלם שבא פעם בכל אח"כ עטוהתיעץ

 בשנת לידושלם הניע הרש"ס הצדקה. לסוסדיהתטיכות
 סאות חסש וערך זונדל ד' חותנו את שם ומצא1841,

 השד"ד הרש"ס היה 1851-1848 בשטתאשכנזים.

 כלל את ויסד ופולין לימא בעדי אשכנזיםסכוללות
 ונם אשכנז לערי בש*חותו הלך 1860 בשנתווילנא.
 לחלק הנדיבים לכ על ופעל ולונדק אכהשסרדםלערי
 בשוה. שוה והאשכנזים הספדדים בין א"י סעיתאת
 נם סהחלוקה. קם; חלק האשכנזים קבלו זסנו עדכי
 חרכת על יעקב" "כית הכנסת בית לבנין כסףקבץ
 לכהות עיניו החלו 1888 בשנת בירושלם. החסידר"י

 רב שיבחרו אשכנזים מקהל כקש 1900 ובשנתסדאות,
 ר' הרב למנית והסכים הקהל, בעניני לולעזור
 טותו ואחרי סרוסיא ראבינאוו"ן-תאוםים דודאליהו

 הפעם עוד הרש"ס נשאר תרס"ה( אדר ,נ'בידושלם
 האשכנזים. קהל בדאשהיחידי

 קשה כי ספרים חבד לא הרש"ס הרש"ס[]גדלות
 אף בנאונתו, כ"כ מפורסם היה ולא הכתיבה, סאדלו
 וכל להקיל, טצדד והיה סובהק הוראה סודה היהכי

 חקירה טבלי סזכרונו סיד פסק לפניו שבאוהשאלות
 "החותם א"ע לחתום רניל היה הוא בספרים.ודרישה
 אב"ד או רב תואר סבלי סלאנם" שטואלבבדכה
 בעברית נחקק לא חנדפסת חתיסתו על ואףוכו'.
 קהלה ס'שום רבנות כתב קבל לא כי שסו.כ"א

 "אץ התול בדרך פעם בכל לוסר היה ורנילבירהטלם,
 שום כי הרבנות סכסא אותי להודיד יכול איששום
 כל בעיני נחשב זאת בכל עליה". הושיבני לאאיש
 בעיד האשכנזים של הקהלות וסנהינ דאתדאלטרא
 אויערבאך ד'סאיר הדב סות אחדי ובפרםהקהט,
 אויעדבאך, הרב בזמן עוד נוסד הכללי ועד כי ואף,1878(,
 סאד וייז והיה הועד. באופני החיה דוח הרש"סהיה

 העולס בדרכי חרוין חכם היה הרט"ס סחו"ל.החלוקה ובעניני בירו'טלם הצבור לצדכי הנוגעים הרביםבסעשיו
 לחיות לו עמדה וזאת הנריות. עם להתנהנ איךוידע

 באשי החכם ועם השונות' המפלנות כל עםבשלום
 דוח את ניטוא יכול לא אבל לספדדים. הכוללהרב

 הקדיש, בעיד להכניס הצעידים שרצו בדתההופש
 באשי, החכם אשכנזי אברהם ד' הדב עםוהסכים
 עקד בית על איסוד לאסוד אויעדבאך ד"םוהדב

 בו שנסצאו טפני בידושלם 'טנוסד למקראהספרים
 כתב על שטו וחתם ומסיתים, וקדאים סיניםספדי

 )1875(, תרל"ה יטנת אדד בחרש אש4 "נחליהאיסוד
 המסיתים של הספד בתי ננד האיסוד על שסו חתםוכן
 שם ואומד )1896(, תרנ"ו אדד בז' כי"ח חבדתושל
 ע"ז העובדים סעלי דלא אינשי איזה ח"ו נמצאו"ואם
 שיטוטע וטי הצלנו, נפשנו את אנחנו לסחות בידינוואין

 הסתפק הרש"ס ראשו". על בדכות דב יחולולדברינו
 לבנות סדוסיא אחד עשיד לפניו וכשהציעבמועם,

 תצד 'טעל חדריו ואפילו בזה, סדב נאה דידה ביתלו
 נחשב תודה. לתלסוד הקדיש לו שייכים שהיוהחדבה

 סאומה, בידו נשאד ולא החלוקה, עויטה היהובאסונה א"י סוסדי לתסיכת לידו בא דולאר ססיליון יותדכי
 ם.ב. ליורשיו. נבסים הניח לאובסותו
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 כבשם נ ומכונה יי'ם, ת )י יש-אלסלאנטי,
 המוסר בעלי הברת ומ.סד רב : "ליפקין"(כךשפחהו

 1' קאוונא ט;ך )זאנארי( בזאנר נולד),,מוסרניקיס"(ן
 כ"ה פרוסיא בקעניגסבערנ ומת וו(181(, תקע,אחיטון
 ליפא וואלף זאב ר' אביו )3אא1(. נ ת-משבט
 ר' בת את לקה הוא תורה, למדו בזאגי רב'טהיה
 אצל לסר ושם )סאךאנסי( בסלאנט אייזניטם.יןיעקב

 )סת ססלאנם זונדל יוסף ר' והרב ברוידי הירט צביר'
 אחר מויטבו עיר 'שם ועל ;,;,א1(, ב':נתבירו'טים
 הוא מיטפחתו ישם ובאמת "סיאנטר" מכוגההחתונה
 שם להיות לווילנא רי.,ם נקרא 1(184 ביטנת"ליפקין".

 ר' את נם טצא 'טם אך מיילא. ר' יטל הייטיבהרא':
 הרי"ס, ':ל משימתו דעהו נחה לא איטר סעלצרסרדכי
 כטה הרי"ס לו בהר בראשונה ביניהם. מר.בהותהי

 יטם וקבע אחר סדרש לבית עמהם ויסיתלמידים
 טיסני הריב ומחרהרי חדלו לא הריבות אךישיבתו
 את ויעזב כבודו על הרי"ס וימחול יטקמו, לאהצדדים
 העיר במגריט חרשה ישיבה ויקבע בווי;נאהייטיבה
 חיים ר' ווילנא סנכבדי ואחר וזארעט.:יע(זאריצי
 היה 1844 בשנת הוצאותיו. וישלם בידו החזיקבאקסיס

 הראישון המררש בית בווילנא נוסד 48"1 ביטנתריצי. בזא- הרי"ס ישיבת את ויבקר בווילנא סונטיפיוריסיר
 והססשלה ליליענטהאל, רר' היטתרלות ע"ילרבנים
 סורה להיות הסשרה עליו 'שיקבל ס הרי לפניהציעה

 בבית הלמור בהנהנת להשתתף הרי"ס ויטאןהתלסוד,
 לא הזה החדש הסדרש בית טן כי בראותוההוא
 המטשלה תררפהו פן וסיראתו רוחו. לפי תורהתצא
 לקאוונא ויבוא ווילנא את ויעזוב התחמק מאונו.על

 ר' של הכנסת בבית יישיבה 'טם ויסד ק4א1בשנת
 עבורתו 1857. שנת ער שם וישב נאוויאצקי, הירשצבי

 ליסע ויעצוהו למ,שכב, ונפל כחו את הכטילההרבה
 בא ומשם בקענינסבערני ברופאים ל'?אוללא'?כנז

 שב אשר עד הירש האחים בבית ויהילהאלבריטטאדט
 בשם שבועי סכ"ע להו"ל החל 1861 בישנתלאיתגו.

 בו נליונות, י"ב רק ממנו ויצאו מיסל בעיר"התבונה"
 התנורר חרשים סספר תורה. ורברי שו"תנרפסו
 קהלה שם ויסד בפאריס היה ימים וכשנתיםבברלין,
 ואחרי לקענינסבערנ יטב אח"כ )1880-2(. רו"פסבני

 שם. סת אחרים'טבועות
 ההשכלה החלה הרי"ס ביסי המיסריה[]שיטתי

 בעדה לעצור הרב ויתאטץ ברוסיא, להתפ.שםהחדשה
 לפתח עסל היה רבים ויטים הישכל, מוסר 'סל רעיוןע"י

 למען שביהדות הרתי הסוסר של היסור אתולברר
 על לפעול בקש כל קודם הלב. על להתקבל נוחיהיה
 אשר הצעיר הדור את והניח בתים", ה,,בעלילבות
 להשתמש ורצה הכוזבת, ההשכלה ריח הריחכבר

 ויחנכו האסתית ליהדות בניהם לב את להשיבבאבות
 התורה את לאחד ויתאמץ והמצוה. התורה בדרךאותם
 בווילנא בהיותו ועוד הסוסר. תורת עם ההלכהשל

 לליסוד קמנים וקבוצים חברות יסר "שיבה ראש בתורן
 ישיים. ססלת הלבבות, חובות הספרים את נרולהן בהתלהבות ולסדו בתים, בעלי הרבה התקבצו ו,טם אוריה,ן ב"ר זלסן ר' של בחצרו כללי סוסר בית ויסדהטוסר,

 הספר 1841 בשנת בווילנא נרפסו הרי"סבהשתדלות
 נכון גורן והספר מססנוב, טענדל לר' הגפיטחיטבון
 במעיטהו, יותר הרבה הצליח בקאוונא המוסר. למור, להפצת השתסיט האלה הספרים ובשני נבירול, בןלר"יט
 קמו וסרחוק חיטובים, בתים בעלי אליו נספהוו'?ם
 טסלאנם, זונרל יוסף ר' לפנים רבו בעבורהו לולעזר
 יטטיבל"( ),,מוסר לסוסר טיוחד בית יסד בקאוונא נם1 סווילנא. לובצר '2סואל ור' סראסיין לפירות אלכסנדרר,

 כל לרצות הארם יבויט שלא בכרי לדבריו, מעםבנתנו
 בביתו אפשר ,טאי סוסר, סרכרי ולהתלהב לבבוננעי
 ילענ אישר בקרבתו איש יטצא פן המדרי?. בביתאו
 ועונה עת בכל פתוח יהיה המוסר בית כי דואנ והיהלו,

 ה'. לפני נפ,:ו להשתפך שם לבוא אייט איזה'שיחפוץ
 יחדר אשר המוסר ללסור חדש נגון הסציאהרי.ס
 ושונה שסים, יראת של זיק ומעורר השוטע, בלבעמוק
 עצב קול היה הסוסר ננון נמרא. שלומריםמננון

 צריך והיה הנשמיות, והתפשמות התלהבותהמעורר
 שחייב כנק בולסת. בתמונה בנפשו לצייר מוסרהלומר
 בין לו סונחת חרה חרב כאלו תסיר להרנישאדם

 ז'.(, סנהררין )עי' סתחתיו לו פתוחה והניהנוםירכותיו
 על ואפילו ופושע, לחוסא הנכונים הקיטים הענוייםוכל

 בבית הנאספ'ם כל את אהזה אישר עד קלה,עבירה
 של ררשותיו בכל כמעם ססביב. ופחר איסההסוסר
 מזכיר היה ותמיד ועונש, סיטכר סדבר היההרי"ס
 אפילו סוותר ואינו ונוקם סנא אל ה' כיליטומעיו
 בכל סעיו. יותרו ותרן הקב"ה האוסר וכל היטערה,כחומ
 קורם התאספו תלמידיו ע"י אח"כ ישנוסד המוסרבתי

 כבושים, רברים לפניהם ררש שבחבורה והנרולסעריב
 "היטיבנו כסו חז"ל, סאמר או פסוק איזה טקריאאו
 "שוב באת", סאין "דע או לבנים", בגדיך יהיועת "בכל סקרבנו", אבן לכ "והסירות ונשובה", אליךה'
 עונים היו והשוסעים וכרומה, סיתתך" לפני אחריום

 ויללות, בבכיות לבבות, קורע בקול פעסים כסהאחריו
 ורתת. באיסה סעריב סתפללים והיו נא", ההטיעהה' "אנא בקריאת העבורה סדר את סייסו ולרובשלמות, שעות הדבר נכושך וכה אחר, פסוק מקריא היהואח"כ

 לתלמידיו הורה הרי"ס למודו[ ודרך המוסר]יסוד
 החנוך וררך והמעשה, ההנוך הוא המוסר יסורכי

 צריך ואחד אחד כל רק אדם, בכל שוה איננובסוסר
 אשר לאלה ויסחול ונוסר. נוקם להיות שלאבכבורו, פונע אחר איש אם כלל יקפיר לבל ולהתרנלליזהר צריך הכעסן לטשל וסבעו. ררכו ע"פ בסוסרלהתחנך
 שהאדם הטרות ח41שות בשאר נם הרבר וכן לו.חסאו
 בחולשותיו, ולהכיי חברו תכונות את לדעת צריךהסוסר, לבית חברו את למשוך הבא והא"ט סטבעו, בהןננוע



-- זטלינ חייססלאניטסקי, ישראלאוצר3,י2 - -  או לחלק צריכין ולכן חברו. של לבבו ננעי אתלרפא זוכו אדם כל ולאו לבבו, את לחזק ביותדהמסונלים האמצעינ להכין ועליו תחלה, להתחנך צריך דבדובאיזה
 יותו הוא א':ר מהעבודה חלק לו יבוד המוסרמנוטעי אחו וכל הסנולה, טאניטי אחדים בין המוסרעבודת
 רוחוותכונתו, לפי יותר מתאים ואשר מחבריו,מסונל
 ללמו בכדי כי ובאהבה, יתירה בסבלנות הכלויעשה
 לדקדג במוסר לאחון עצמו המלמד צריך לאחריםמוסד
 הרבה שינון צריכה המוסר תורת כי יטיתקבלו.רוצה 'טהמלמד המהירות באותה הלב על סהקבליםאינם מוסי דברי כי מעיטדו ימהר ולא בלמודיו, קפדןיהיה ולא יפה. בעין אדם כל ולראות הליכותיו בכלהימב
 לסוד אמנם לבד. הסוסר לכית במשיכה נקניתואינה
 כי בייטראל. חד'ט דבר אז היה לאהטוסר

 היה לא אבל שונים, בזמנים הדרשנים כל כסעטבו השתמש~
 לסדו כי לסוסר. בתים ייחדו ולא עיקר כ.כהלמ:ד
 הרבנים בין ליטימתו מתננדים נם מצא ולכןלכך. מיוחדים בתים ותיקן לעיקר הסוסר למוד אתעיטה הרי"ם אבל הלטודים. יתר בתוך המדרש בביתזאת

 הפיטום הדרושי לחלק עי"ז יבולע בן יראו אשרהאחרים
 שהניח המובהקים תלמידיו בין ההלכות. ללמודיובפרט
 א פ ז 1 י יעקב ר' הרב הם המוסר בלימודאחריו
 יצחק ור' בנויארק, הכולל רב ואח"כ בווילנא מ"מיטהיה

 ר, מים ע"ע זיסלבקעלם. שמחה ור' )ע"ע(, ר לאזעב
 ברת.ה

 פעם המהורה. נפשו ותכונות דרכיו את מנליםהרי"ם מחיי שמספרים רבות הנדות מהייו[]ספורים
 הביתוידא אל ויסר בוכה ילד קול שמע ההפלהלבית ערב לפנות בלכתו כי הדבר נודע לסוף רבים,עליו וייטתוממו נדרי, כל לתפלת הכנסת לבית לבוא אחראחת
 לבית הלכו הבית אנשי כל כי איש, שם איןוהנה

 ולייטנו, להרניעו והתאמץ הילד אצל הרב וישארהתפלה,
 הביתה. הילד אם שבה אשר עד ויחכה ביהידותוהתפלל

 בצבור. מלהתפלל הילד על לרחם מוב יותר לדעתוכי
 בווילנא, שולמת החלירע מחלת בהיות תר"מבשנת
 יתענו לבל העם את להזהיר התפלה בתי דלתותעל מודעות להדביק צוה ,כ יוה ובערב מהמותי יפחדולבל רוחם את ויאטץ לנקיות התושבים לבות את מעוררהיה

 והוא להנאספים עונות ויהלק הבימה על הרי"םעלה שחרית תפלת וכתום פיומ, באמירת וימעמוביוה"כ
 אחת עונה ואכל רם בקול מזונות מיני בורא ברךבעצמו
 לענות שלא נפשות פקוח הוא לדעתו כי העם,לעיני
 דרשות שתי הרב לו ויכתוב לרדוש, מה יודע שאינועני "מניד" לפניו התאונן אחת פעם המנפה. ביטעת~צום
 מצא ומאז בפיו, שנורות היו אשד עד למדהואשד
 היה בכלל והנה ייטרם, להניד תעודה מכתבי להםיתן כי בבקשותיהם, אליו פנו אשר היו רבים פרנסתו.די

 בו במת אשד לאיש דק כזה מכחב לית1 שלאוהיד
 ,יי,י לאיזה כזה כחכ שנחו אחרי אולם לכך.שראוי

 והרב מליצה. בכתב שוה ':אינו בו, מעה כישסצא אחרי נם לבישו, רצה לא כי בחזרה דרשהו לאשוב
 לכופו עוד אוכל ולא ממני, בסתנה שלו הוא הריהאייט לידי המכתב את י:מסרתי אחרי באמרו: ע"זהתנצל
 י. 1-1[1 7 צד י'2ראל ,אור ממש נזלה 'טהיא לי,לההזירו

 לדתפ:ן 'ס הרי נכנם אביו 'טל היאהרציימ בו שחלביום
 לומר הוא נם שבא אחר איש שם וימצא קדיש,ולומר
 כי הרב בראות אך הקדיש. באמירת לאבקידם הבן הדין לפ' כי ואף בנים, בלא י2מתה לבהוקדיש
 הוא כי באמרו הקדיש, לו מחל ע"ן, הצטערהאייט
 אביו. נשמת עבור חסד לונוטל

 והדפיסו כתבו הלסידיו ורק ספד, 'טום הרי"ם חברלא כנ"ל "תבונה" מכ"ע כ!לבד הטפרותיה[];בורתו
 ,ווילנא פרי עע בקונמרס שבא הסוסר ואנרתתוה"ק4 לוסדי חזוק "בענין המאטרים כמו מפיו, שמעומאשר
 דרושים עיטרה כולל ישראל" "אבן והספדחר"מ(,
 זלמן יטניאור ר; בהסכמתו יטהו"ל בנפ,תוחדחטים
 שהספידו פעלדבערנ יוסף ר' נם תרי-נ(.)וואריטא
 כמה הביא תרמ"ד( )וויקנא ישראלמ "קדושבספרו

 למצוא חפץ הרי"ם כי להזכיר וראוי הסוסר.על הרי"ם השקפת הכולל תר"ס, )ווילנא ישראל" "אורם. חבר בלאזער יצחק ר' תלמידו ממנו. שקבלמאטרים
 נקיה עבר לשפת כלו התלמוד את יעתיקו אשראנשים
 לאסוף והציע קצר. פירו'ט הזה להתרנום ולצרףוקלה
 בזול. למוכרו אחד בכרך כלו התלמוד את ידפיםאשר מו"ל לסצוא חפץ נם דפ.ם. כיטליטים לתרגםעצמו על יקח מהם אחד כל איטר מפורסמים רבניםכמאה
 בהוצאת מקרוב זה נתסלאה האחרונהההצעה

ברדימיטוב.

 רוזנפלד; 687; ישראל כ:סת פי:,ביבליונרפיא:
1911. ווארשא תושיה, הוצאח גדו-ה ביג-יוחיקה סלנטר, ישראלר'

א.
 חכם : חו"ם( )י"ת ועליג חייםסלאנימססי,

 תק"ע ב' אדר כ"ה נולד הצפירה; 1מ1"ל מחבדמדעי,
 )ג)(19( תרם"ד סיון ר"ח ומת ביאליסמאק, בעיר ()1810

 ללמד אירופא במזרח הראשון היה חז"םבוואר,טא.
 העברית ביטפה חיצוניות חכמות ישראל בניאת

 לר' השמים תכונת ספר כסו הקדש. בליטון"2ראל חכמי שהברו מספרים והטבע השמים תכונות אתלמד בעצמו חז.,ם להבין. וקל צח ובסגנון פשוטהכהסברה
 קדויט הלכות על פירויט קדש נאוה ס' סהנובר,-פאל
 שבילי וס' וואלמש, שטעון ר' שחבד להרמב"םקחדיט
 בלבו עוררו האלה הספרים העכים. אליהו לר'-רקיע

 מתוקן, בסדר הלמודיות חכמות את ללמודקתיטוקה
 השינ מולדתו מעיר זאבלודאווסקי מיכל ר' ריעובעזרת
 רבה, בשקידה בם הנה אשר אשכנו בלשון חכמהספרי
 והדפיס )1838(, החשבון חכמת חלקי כל כולל ספר לחבר אייט לאיזה כוהכתג בידו עלה כ'נ בן בהיותו מעמות שנים בסשך כי1ד
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 ההטצאה תכות חריפה, הנדסיח הכחמוה והיא 50(,49, למודי הכולל חכמה" "מוסדי בשם ממנו קמןחלק
 הסציא 1856 בשנת בברלין. בארסינ להאדוןמכר 1834(. )ווילנא האלניבראחכמת

 ע"י המלנרף חום על אחת בבת מודעות ארבעה לשלוח דשבים כוכבא נראה 1835 בשנת דשביט[]?יכבא
 סומסק להסצאת ליסוד שהיה עלקמרי-כעמיי, כח סנולת ' בא כי פחדו העם והטון האלי", "קומיט בשםהידוע
 דשביט" "כוכבא ספרו חז"ס חבר אז התבל.לחריב
 במסלותם הלכת כוכבי ותהלוכות התכונה יטיטת בווהציע
 זכה האלי 'טל הטבימ כוכב טבע את בפרםויבאר
 1885,. 111ילנא לספרו הטצורף בלוה והראותומהלכו
 ונדפס פעלו הספליא במכתב כבדוהו רפאפורםרש"ל
 בהסכמת נם מצורף ה-שמים" "תולדות ספרובדאש
 כל יבאר זה בספרו 1838(. ,ווארשא קראכטאלד"נ

 )8טושקס(, הראות חכמת ויטודי החדשה התכונהלמודי
 יבאר גם תכוניות. לוחות עם והלבנה חסה לקויסדר
 אשד בישראל, המקובל והתקופות הסולדותחשבון
 המציאות עם טסכים שאינו חכמים איזה על.1העירו
 בו הרניש שכבר היטנוי שסבת הוכיח וחז'סבדיוק.

 'טל חשבונים במצוי תלויה איננה בימיוהרמב"ם
 שנעתק במסלולו הירח מהלך במבע כ"אהקדמונים

 כי מסקנא לידי בא זה עיונו וטצד שנה, אלפיםמזמן
 ביטם הנודע אהבה בר אדא לרב הטיוחסהח':בון
 בידו מסורה קבלה על לא מיוסד אדא" דרב"תקופות
 בסוד, החכמים ביד שטורה שהיתה הקדסוניםמדורות
 בזטן מאוחר בזטן שנעשו ובחינות השקפות עלכ"א

 ענין חז"ס נתן ובזה התשיעית. הסאה בערךהנאונים
 הירש צבי ר' התעודר ובראשם בו, לענות דורולחכמי

 סופרים מחלוקת ופרצה דבריו על לערערפינעלעס
 על )1871-1840( שנה כיטלשים שנסיטכהביניהם
 כתב הזה במקצוע חקירותיו תטצ'ת מכה"ע.מערכות
 1865 בשנת )1ואר,טא1852ן. העבור" "יסודיבספרו
 ע"פ לנוף ח~ץ וקיומה הנפש "טציאות ספרו לאורהוציא
 הראה ובו המבע", בחינות נק לקוחות נכחותדאיות
 הפילוסופית. המבע בחכמת ידיעתו נדלה כמהעד

 חז"ס המציא 1842 נשנת עוד חןשות[]טטציא
 שונים, חשבונות ידו על לחיטוב החקבון סכונתכלי

 1844, בשנת האקדמיא חכמי לפני לפטרבורנוהביאו
 מעזכון בהכמות חדשות לטמציאי הקצוב בפרסוזכה
 הזה בדבר ומאמרו רו"כ, 2500 בסך דעמידיעווהשר
 1845, בשנת האקדמיא ע"י היו"ל בהזורנאלנדפס
 בתואר נתכבד אוואראוו ההשכלח שר הצעתוע"פ
 )הפאמענם( והזכות החשבון כלי את נכבד"."אזיח
 ל"ש. מאות ארבע במחיר באננליא חז"ס מכרלע.טותו
 לבן צפוי לעשות כעמיית תחבולה המציא 1853בשנת

 זכות השינ כי ואף לבשול, ברזל כלי על)ש811ט8(
 להסיג המלאכה בעלי להם הרשו מהסטיטלה ע"זמיוחד
 הטם לעשות, מאד פשומה ההסצאה בהיותנבולו'

 יסוד הסציא 1854 בשנת נשכח. הראשוןהטמציא
 יוליד עצמו הקימוד אשד באופן הקימור למכונתחדש
 "תנועח בטאמרו שמבאד כמו במכונה, סבוביתתנועה
 נליך 1811 שנת ,הצפירה הקימור" כח ע"ידם,בוב

 1858. בשנת קעלווין()לורד
 להו"ל חז"ס התחיל 1862 בשנת]הצפירה[

 היתה תעודתו אשר "הצפירה", השבועי מכ"עבווארשא
 התכונה חכמות ובפרם חכמה מחקרי ישדאל לבניללמד
 נקרא כי העתון הוצאת הפסיק פתאום אךוהמבע.
 שנוסד לרבנים מדד'ט בית בראיט לעסוד הממשלהמאת

 ישראל. ספרי )צנזור( מבקר להיות נמנה ונםבזימאמיד,
 אשר עד 1878-1862( ו שנה י"א זאת בכהשמרתוועמד
 וכאשר ברוסיא. לרבנים המדדשים בתי דלתותנסנרו

 אך מחדש הצפירה את להו"ל רצה מכהטמרתוהתפמר
 בברלין להדפיסו והוכרח הטכהשלה דשיט השינלא

 סשם להוציאו לווארשא שב הדשיון ובהשינו)1874(,
 הם בהצפירה שכתב חכמה בעניני מאסרים)11875.
 החדשות ההמצאות כל את לעתים והודיע טאד,נכבדים
 בשאלות מאמרים כתב נם בזמנו, הסדעים מקצועותבכל
 ובכל וההשכלה. החנוך למעמד הנונעים בדבדיםהזטן
 כדרך אותם בזה ולא הרבנים על התנפל לאאלה

 מכל הצפירה קורא. היו ולכן "הטליץ", בעלשעשה
 הזה. העתון חותמי בין היו החסידים ונםהמפלנות
 מחמת הערוכה מלאכת עליו כבדה כאשר 1886בשנת
 בעבודתו 11 א ל א ק א ס נחום עמו השתתףשיבתו
 העתון היה חז"ס שהעריכו בעת הצפירה מ"עזאת.
 נם בערכו לו דומה ואין עברית, בלשון ומצויין נכבדהיותר
 הנזכרים הספרים מלבד העברית. העתונות בספרותעתה
 קורות הומבאלדם פאן לאלכסנדר זכדון "אות חברלעיל
 בברלין הקהל פרנסי שהדפיסו וספריוע, מסעיו חייוימי

 כל הכולל השיעור" חכמת "יסודי על וספד,1858(,
 מאסרים כתב נם 1869(. )זיטאמיר החשבוןחלקי
 מחז"ס מאמרים אסף זאסניץ י"ל ועוד. בהכרמלרבים

 )חארשא חכמה" "מאמדי בשם בחוברתוהדפיסם
.)1891

 1904 הדור 860. ישראל נגסת פיןביבליתרפיא:
 מ?ננער איזראעליטישע ב;ריהמטע קאהוט, וב'. א.גליוני
 שש(2 ,פילנ ?ןטנ במ"ע הנותג 250; צד פרויעןאונד
 1904 ; :ע (1 .409.11

א.

 פעמים ,ע"א תהלים בספד שנסצאת מלה :םלה
 ולא נ'(, בפדשה ,נ"פ חבקוק ובספר מזמורים(בל,ט
 הסתפקו הקדמתים המעתיקים נם בברור. מובנהנודע
 השבעים טזה. זה שונים שהם מהתדנומים כנראהבח

 4"41ש"5 מתרנמים ותיאודרציון היוני המעתיקוסטכוס
 עקילס הפסק. כמין וההש פירמשו נ"כ נודעשלא

 לעלמין. תדירא, תמיד, בלשון מעתיקיםוהירונימוס
 סלה נצח שנאמר מקום כל דאב"י דבי תנא :בתלמוד

 באשר רכחיב סלה ובוי שלמית הפסק ל1 איןועד
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 ס".וק
 אלהים אלהינו בעיר צבאות ה' בעיר ראינו כןשטענו
 עד ליה וטדסמיך מ"ח( )תהלים סלה עולם עדיכוננה
 (. נ"ד ,ערובין תטידית על טורה סלה שנם כךטמעעולם

 שהוראת יאטר ב'( )נ' תהלים על בפירהטוהראב"ע
 סלה מפרשים ויש הדבר. נכת או הוא כן כמוסלה
 טכים והיו בתבניתו שנעשה זטי כלי סל,טלשט

 פ"א )תהלים תוף ותנו ע"ד בתוף, כמו בסלבמצלתים
 היא סלה מלת ולפ"ז זטרה. ושאו בו הכו כלוסרנ'ן

 להחל המנננים קהל את להעיר בשיר למנצחקריאה
 שנם נ' חבקוק ובם' בתהלים, רק בא ולכןהננינה,
 בלשט ובא בננינותי. לסנצח בסופו כאמור לננינותהוא
 צ"ב ,שם בכנור הניון כסו י"ז(, מ' )תהלים סלההניון
 לרכב סלו שטו זמרו לאלהים שירו נם: ויבאד'1.

 "ט ה'(. ס"ח ,שם לפניו ועלזו שמו ביהבערבות
 ה.שר, ל'טעלה ס'וב ד"ת היא סלה יטמלתטשערים

 רק זו ואין 1אם(, 0~08 )ץ08510 הקול ליטנות סימןוהוא
 581ן. האורים )משפם בעלמאהשערה

 ט.ב.
 ,-1~9 מרשותו והרצאה מדבר התרחקות :סלום
 זו שרה על לי אין ודברים דין לחבירו האוסר1מ81"(.
 דאין כלום, אטר לא הימנה מסולקוח וידי בה עסק ליואין
 מכורה או לך נתונה שדי לו ש,'אמר עד טתנה לשוןזה
 וכן כלום(. אמר לא ד"ה רשב"ם מ"ט. ,ב"ב וכו'לך

 שדה על לי אין ודברים דין שוחפו שהיה לחברוהאוטר
 אמר לא הימנה מסולקות וידי בה עסק לי ואיןזו

 : קיימים דבריו דאסרו ש'2ת ורב ר"ל על וטטיטינןכלום,
 כי וחרצינן דטי, אפשי כאי הימנה טסולקות ידיוהא
 אדבר ולא אדין שלא היינו ודברים, טדין נפיטיהסליס
 סליק לא דשדה טנופה אבל ארם שום עם זו שדהעל

 באטירא אם חולקות דעות ויש :(. כ"ד ,כריחותנפי2יה
 )רש"י כתב י2ום בלא נפשיה סליק אדם נטיבעלטא
 ,ב"ב הרשב-ם וכתב ר"ח(. תנא ד"ה פ"נ.כתובות
 יש דכבר דכיון כלום, אמר לא טסולקות יהו ידיט"נ.(
 זה אין בו, חלק לי יהא לא אוטר והוא בשדה הלקלו

 שלא הלואי הוא, תפלה לשון אלא לחבירו מתנהלשון
 לך נחון יהי אטר שלא זטן וכל זו, בשדה חלק לייהא
 זו לשון תופם ואין טיטותו. עדיין יצאה לא זושדה
 שלא עליו מתנה והוא בו זכה לא 'טעריין בדבראלא
 וכו'. דבר באותו לזכות שעתיד הזמן כיטיבוא שלויהא

 לארם שיש עדות כל : א'( ל"ד סי' ,חו"ט פוסקהשו"ע
 שותפים שני של קרקע לפיכך להעיד, פסול בההנאה
 'טאותו לומר האחד יד מתחת להרציאה האחדובא

 ?ליה לו מעיד שותפו אין טמנו, נזלה להםשמכרה
 ואפילו לשותף, שנתנו טידו וקנו טמנה עצמו סלקאא"כ
 העיר בני וכן מהני. העדעור לאחר עד עצטו סיקלא

 אחד אין הרחוב על או הטרחץ על סערערשבא
 בדבר, נונע דהף בו דן או זה בדבד מעיד העידטבני
 אבל י"ח(. סעיף )שם גמור בקנין עצטו שיסתלקעד

 צרכי שהוא מדבר להסת~ק אפשד דאי כתבהדט"א

 כירצא שהוא אחר דבר להם שיש לא אם העירבני
 שדוקא כתוב, פמ"ו( )עדות טייטוני ובהנהותבזה.

 וסופו תחלתו דבעינן בעדות ולא סילוק מהניבדיינים
 כמו מכשול הסרת על נ"כ מורה סלוק לשטבכיטרות.
 ט"ז(. פ"א ,אבות הספק טןהסתלק

"ש-נב  נולד ונוסע; וטחבר סופר נחום:סלושץ,
 אכיו מפי וחורה עבדית ולמד 1872, בשנתבאדעסא

 ר' זקנו ומאביו באדעסא, דב שהיה שלמה דודר'
 יטפות למד נם רש"י. למשפחת שהתיחם טשהאברהם
 הספר בית טורי טפי וסדעים רצרפת אשכנזרוסיא
 לפרסם החהיל מ"ו כבן בהיותו באדעסא.לטסחר
 העתונים ברוב השתתף ומאז ורוסית בעבריתמאמרים
 חובבי חברת אביו בעזרת יסד 1890 בשנתהעברים.

 רב זטן ישב בא"י בא"י. טושבה יסוד לחכליתציון
 לחברות התחכר לאדעסא .תו בחז ערב. שפת שםוילטוד
 ישב 1897 בשנת החחיה. בתנועת ועסק ברורהשפה

 טשם שונים. ומאמרים רטיט-תיו משם וכתבבמצרים
 ולרחבה. לארכה אותה ויתר לא"י הפעם עודהלך

 הרוסי היומי העתון טעורכי אחד היה לאדעסאביסובו
 התחיה, לטובת הרבה ופעל נאזעמא","אדעסקאיא

 ואחד הערצל של הרא'?ונים מהעוזרים אחדוהיה
 והשתתף הדרוטית, ברוסיא המדינית הצ.ונותממיסדי
 בבית לתלטיד נתקכל 1898 בשנת קוננרסים.בשכעה

 צרפת וספרות שפת שם ולטד בנניבאהאוניברסימא
 הציונית הפדרציא טטיסרי אהד והיה וחכמותיהם'ורומי

 ופילו- ספרות ולמד לפארים הלך 1899 ביטנתבשווי"ו.
 קדם בני ושפות "סורבונא" לסדעים טדרש בביתלוניא
 טפארים סופר בתור בקבעות והיטתהף ועוד. דרנבורגהלוי, יוסף אופרם, יוליום טפי הנבוהים ללמודים טדרשבבית

 ספרו את לסורבונא הנ"ט 1903 בשנת והצפירה.בהמליץ
 לפרופיסור נמנה ההיא בשנה העברית", הספרות"תחית
 בשנת לחכי"ח. למורים בביהט"ד העבריתהספרוח
 העברית לספרות בקתדרא חפשי למורה נמנה1904

 לכתוב ידו את המכהטלה טלאה 5,(19 בשנתבסורבונא.
 חלקיפן. )ב' במודוקא היהודים קורות על צרפתיספר

 את אליהם כהטכו זאת בחקירתו הראה איטרהחדשות
 ופיליפ רינן יסדו אשר הפיניקיות הכתובות שלהקודפוס מעורכי לאחד נמנה השנה באותה האקדמיא.עיני
 הסדבר ונבולות מריפולמניא את ויעבורבאפריקא, ייטראל קדמוניות את לתור נשלח 1908 בשנתברני.
 האדמה, תחת עטוק בכפרים '2וכנים יהודים שםוינלה
 מכךטלת של וזכרונות רשימות מצבות המון יטםומצא

 בהניעו הטדבר, בנבולות באוהל הנודדיםהיהודים
 פלא. באורח וינצל האבעבועות במחלת חלהלמורוקא
 קרתנא בני של התרבות עקב:ת את נלה לפאריםבשובו

 היו עטו ובני חניבעל הנבור כי ויוכיחהטפוארים
 אשר פחה רנים למלך כוושנה לבב את לאהבהרכש בטריפולי בהיותו ה'. באחדות האמינו שלאעברים
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 בשנת ישראל. לבני לאחוזה קירנאיקא את לתתנאות
 הארץ את לתור הימ"א כךשלחת ממעם נשלחאו()!1
 את לגלות ויוסף להמשולחים, דרך למורה ויהיהזאת
 ערך 1909 ביטנת הנדול. בסדבד ישרא5 תולדותעקבות
 כשני והשכלתם "העברים" קדמוניות על חקירותיואת

 "דוקמור לתואד למבחן עסדו אחרי ע"י ויזכהספרים
 לחדבות האקדמיא ממעם נשלח 1910 בשנתהספרות".
 פיניקית. בשפת אספו אשר הכתובות את לבארקדתנא
 המכךטלה שרי לפני קרתנא של באינסטימומ דרשבתונם
 ויתן עברית היתה קרתנא בני של ההשכלה כיוהוכיח
 פעמים כמה דרש בתונם בשבתו לישראל.כבוד

 תחיה של לתנועה ויעוררם ישראל מי2כילי לפניצרפתית
 1912 שנת בראוטית הצפונית. אפריקא בבירתעברית
 בדבים דריטות שם וישא 5אסריקא ס:חטין פרופיסורבא
 הצפונית באפריקא מסעותיו ועל העברית התחיהעל

 ימים חו"ט ואחרי הספלנות. מכל נדול בכבודונתקבל
 לפאריס.יטב

 שנים תרנם י"ח ב; בהיותו סלושץ פר']טפריו[
 יחמא", ולא האדם יעשה יטה ביטם מונמנצא,סספרי
 "מסע 1890-2(; )ירושלם ימצא" מאין"האושר
 1899(; )ווארשא ספורים" "קובץ א189(; ןשםבלימא"
 "ססע ).:ם,; הנדוכה בכנסת זולא מספוייהעת'ק
 )'טם הרביעי" הציוני "הקוננרים ; 100!1( )'2םמצרם"
 "כתבים ןשם(; וספריו" ח'יו זולא, "עמיל1901ן;
 הספרות "קורות 5-ג190(; 'טם חוברות. )ז'נבחרים"
 תחית מספרו העתקתו והיא תושיה, )הרצאתהעברית"
 חברת ע"י לאננלית נ"כ ונעתק בצרפתית,הספרות
 עוסק הוא בפילאדלפיא(; ישראל ספרי לאודהמהניאים

 הצרפתי ובספרן באפריקא" "מסעותי בספרועתה
 בסודבונא(. כהטעוריו ראשון )חלק העבדית""השידה

 מ.ב.
 מחילה ע'סליחה:
 ונכללות ופשע, חמא לכפרת תפלותסליחות:

 מפני בפרמ ס5יחות ונקראות )ע"ען, ם י ט יו פבקובצי
 בבק'טה החמא, סליחת ע5 בנויות מליצותיהן'טרוב
 )נחמיה סליחות אלוה והוא עונות סולח שהוא ה'לפני
 הסליחה ה'ן. פ"1 )תהלים וסלח מוב ה' י"ז(,מ'

 הענל: עון לכפר לה' דבנו כהטה תפלת היאהראשונה
 ה' י"א( ל"ב )שמות ונו' אלהיו ה' פני את משהויחל
 ונחלתנו ולחמאתנו לעוננו וסלחת ונו' וחנון רחום אלה'

 )במדבר כדבריך סלחתי ה' ויאמד 1'-מ'(, ל"ד)שם
 מה': סליחות לבקש הרבה בתה5ים המלך דוד כ'ן. 'די

 שלמה י"א(. כ"ה )תהלים הוא רב כי לעוניוסלחת
 השמים תשמע ואתה התפלל: ביהמ"ק בחנוכתהמלר
 ל"ו(. ח' )מ"א ונו' ישדאל ועמך עבדיך לחמאתוסלחת
 הוא קמן כי "נקב יקום מי נא סלח אמר הנביאעמום
 הנרול האל אדני אנא לה.: התפלל דניאל ב'(.)ז'

 והךטענו ועונו חמאנו ונו' וההסד הברית שוסרוהנורא

 הפנים בהטת לנו אדני ונו', הצדקה ה' לך ונו'.וטדדנו
 אלהי המה ונו', והם5יחות הרחמים אלהינו 5אדניוט'
 היותר היא הם5יחה וזו מ'(, )דניא5 ונו' ושמעאזנך
 הסליחות. מסדרי הרבה 5קחו וממנה בתנ"ךנדולה

 בש"ע תקנו הנדולה כנסת אנשי סליחוה[]תיקון
 כמו השיבנו, 5ברכת סמוכה שהיא לנו סלחברכת
 ירבה כי אלהינו וא5 וירחמהו ה' אל וישבשנאסד
 אתה וסולח מוחל כי וחותמים ז'(, ג"ה )ישעיהלסלוח
 מוב אל כי חותטים והספרדים האשכנזים. נוסחתלפי
 סליחות כשמוסיפין האשכנזים חותמים וכן אתה,וסלח
 כליטון לסלוח המרבה חנון הברכה 1סוף זו.בברכה
 סליחות לומר שלא עתה ונוהנין לסלוה. ירבה כיהכתוב
 א"י מנהנ עפ"י ש"ע, סיום אחד אלא לנו סלחבברכת
 תנא בעל לרעת הסליחות מקור קם"1(. סי' או"ח)שו,ע
 על מצמער דוד שהיה מפני הוא, זומא אליהודבי

 לדוד הקב"ה ואטר לעונותיהן, כפרה יהיה במהייטראל
 יעמדו בעונותיהן ישראל על באות שהצרותבשעה
 ויאמרו לפני עינוהיהן על ויתודו אחת באנודה יחדלפני
 מלה ובמה אותם. אעש ואני סליחה סדרלפר

 אותםהקב"ה
 זאת~

 זאת מלה הקב"ה עהנן א"ר
 הקב"ה יטירד מלמד וט' רקרא פנע על ה' ךעב"בפסק
 ועובר במליתו שמתעמף צבור  כשליח 'טלו ערפלמן
 ובשעה , 1כ1 סקיחה סדד למשה לו ונילה התיבה,לפני

 ואוסרימ באטדה לפני ועומדין לפני סתקבציןשישראל
 הושיעה ה' שנאמר אותם אענה אני סליחה סדרלפני
 יטחשבו מזה ונראה פכ"נ(. ,סוף קראנו ביום יעננוהמלר
 סליחות סדר בכל ולכ; מדות. עיטרה השלש סליחהענין

 לומר היה הקדמון המנהנ מדות. י"נ אמירתנכללה
 שלש לומר רצון עת שהיא התענית בקעת רקסליחות
 שהיו מפני אלול בחדיט סליחות ואמרו מדות.עשרה
 נוהנין ואנו כתב: המרדכי ד"ה. קודם להתענותנוהנין

 שכך בשבת, ואפילו ימים ששה ר"ה קודםלהתענות
 והקב"ה להתענות הדור נדולי מתחילין ר"ה שלפניאמרו
 שצריך למדנו מכאן וכו'. עונותיהם שליש להםסוחל

 ר"ה ןבין הללו ימים עיטרה תחנונים ולבקיטלהתענות
 שנוהנין נאס- בשויע יומא(. דייט )מרדכי וכו'ויוה"כ(
 אלו5 מר"ח ותחנונים סליחות לומד באשמורותלקום
 ע"מ( סי' הסמ"ע תשובת ועי' עצמו בר"ח )ולאואילך
 האשכנזים ס:הנ אבל הספרדים, מנהנ וזהו יוה"כ.עד
 שלפני א' ביום סליחות לומר באשמורות לעמודהוא
 מיום מתחילין אז נ' או ב' ביום ד"ה חל אםר"ה,
 החסידים א'(. תקפ"א סי' או"ח ןש"ע שלפניו בשבועא'

 ולא חצות אחד שבת במהנאי סליחות לומדמתחילין
 עומדים העם ושאד השבת, קדהטת משום חצותקודם
 הסליחות דבוי ומפני היום, אוד קודם שעותאיזה
 כהטכיסים בדית" ,"כוד סליחות שנקראו ד"הבערב
 פחות סליחות אומדים אין הבוקר. קודם שעותכמה

 לוסד שצדיר "ויעבור" או מדות הי"נ ספנימעשרה
 ב5א סליחות דאפילו הכד'ז וכתב ועדה. קהל בפנירק
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ס~חות ישראל
,,----- - - . -  - -  תכור בסליחות שטזכיר טפני ביחידות אסוריעבור, 

 בהן אין אם אבל מדות, עשרה שלש בדית היוםלנו
 נ"כ, לאוטרם היחיד יכול מדות מ"'גזכד

 בימי כי לנו הורו הכהשנה חכמי הסהחות[]תוכן
 שבהם והזקן עיד של ברחובה נאספים היוהחעניות
 פסוקים להם ומקריא כבושין דברי לפניהםאוטר

 ויענני קראתי לי בצרהה ה' אל כטו וכתוביםמנביאים
 )שם וכו' שענה מי א'(, פ"ב )תענית וכו, ק"כ()תהלים
 אחא רב אסר ? אסרי מאי דהעניתא במנחהאב'-נ'ן.

 שסך לטען עשה ה' בנו ענו עוניגו אם יעקב:בר
 )ישם( ונו' צרה בעת טוי2יעו יי2ראל טקוה י"דן,)ירטיה
 עטרם רב בפי נקראו כאלה פסוקים :(. ל"ט )סוטהוכו'
 אותם קוראים היו והקראים סליחה", רצוי "פסוקיגאון

 דרחטי" "פסוקי נקראו ובתוספות תשובהע,"פסוקי
 עתירות עליהם ונוספו (, ה' ע"ז ל"ב. טנילה ה'.,ברכות
 בהפלת התחילו מדות עשרה שלש ובקשות.תחינות
 סלחות סדר ובכל אפים". ארך "אל או יושב" מלך"אל
 צורנו "חמאנו בודוי וגוטרין "עקדה", או "פזמון",יש
 וכו'. "אשמנו" יהצרנו" לנוסלח

 הנאונים טימי סליחות נמצאים הסליהות[]מחברי
 כמו מחבריהן, שמות נודעו שלא התלטוד מימיועוד

 הוצאת מחזור )עי' לב" סרעפי מבין "אתההסליהה
 ר' שחבר וסליחות נעילהן. קודם ליוה"כהיידענהיים

 "אמנם מתחלת אחת היששית, בטאה ין'סי בריוסי
 סליחות הכניס נאון סעדיה ר' יוה"כ, בלילאשמנו"
 נתן בר' מבורך ור' רא'שונים, מפייטנים בסדורודבות
 ראיש" נרים "מדוע הסליחה שחבר רס,נ( 'טל דורו)בן
 סליחות נתהברו והי"ב הי"א בטאות הכפורים.ליום
 ספרד )פרובינצא,, צרפת איטליא יון בארצותהרבה

 בר ישלמה ר' היו הראשונים הטחברים ביןואשכנז.
 בתים בארבעה הם סליחות רוב אשר הבבלייהודה

 מחבר אטתי בן שפטיה ר' "'שלמניות",שנקראו
 מאור יהודה ב-ר נרשום ר' נושע'. "ישראלהפזמון
 סליחוה. כ-ד ישחבר אבון יצחק ב"ר שמעון ור'הנולה,

 יסנטצאו סליחות ארבעים חבר זרח ב'ר בנימיןר'
 הרשב"ם, מרש.'י, סליחות ויש אשכנזי. מנהנבטחזורים

 ב"ר מאיר ר' זבדיה; ור' טא1רלינש, יצחק ב"רר"מ
 מיטה ב"ר יצחק ר' 1060(, )בערך מנרמיזהשטואל
 היו ברומא א"ב. סרר ע"פ אחת סליחה שחברהמכירי
 ר' ובנו )1050(, משה ב"ר שבתי ר' סליחותטחברי

 אביו אברהם ב"ר יחיאל ור, לווארטש, שהלךקלוניטוס
 ב"ר אליהו ר' היו אהרים במקוטות הערוך. בעלשל

 בפקדך". "אדון מחבר החבד הכהן יצחק ר''טמעיה,
 סליחות 'טכתב נתן ב"ד אליעזר ר' פשדו, ב"ר בניטיןד'
 ותתק"1 תתנ"ו בשנות הצלב נוסעי של נזרותעל

 אברהם ד' הלוי, יצחק ב"ד יואל ד' 1146ן,,1096,
 מרננשבורנ. יצחק ב"ר אפדים ר' משפיירא, 'טטואלב"ר
 ב"ר אליעזר ר' ובפרט טבונא, יעקב ב"ד אפדיםר'

 טהם סליחות, ל"ה הדוקחשחבר בעל טווארכהשיהודה

 הטחברים בין . א באות טתחילים וכולם א"בבסדר
 הפוטון שחבר גבירול בן שלמה ר' הם ספרדסכהשוררי
 כמשה ד' ניאת, 1' יצחק ד' בתמת, לי"ז נאסר""שעה
 ר' סליחות, י:חבר טפני "הסלח" הטכונה עזראאבן

 מחכרי היו והי"ד הי"נ במאות ועוד. הלוייהודה
 אברהם ב"ר בנימין ר' טרוטנגורנ, טאיר ר'סליחות
 ב-ר יצחק ר' מיסה~ב, בדרך פזטונים מרומא.שכתבעניו

 ב"ר נסים ר' מרומא, שלמה ב,ר עסנואל ור'כישולם
 בארץ חזן מ'שה וי' כלב ר' מפרובינצא. הלויאברהם

 על נקמות" ,.אל הסליחה שחכר קארא אבינדור ר'יון,
 כבר 'ז 1המ הט"1 במאות 1389. בישנת בפראנהרציחות
 בסדרי מאלה אלה והאשכנזים הספרדים מנהנינפרדו

 עקיבא ר' היו הא'2:נזים המהברים ביןהסליחות.
 בקראקא מרנליות מרדכי מקה ר' בפפד"מ, יעקבב"ר
 )המהרש"א( אידל'ש שמואל ור' 1616(' בשנת)מת

 הישם קד:ש על הנהרנים על סליחית ישחברובפוזנא
 על סליחות נתחברו והי'ח הי'ז במאה 1596.ב:ונת
 1750( 'טנה י2ל'טים בטלחמת ההרינות ועל ת"ח,נזירות
 הקזקים י ע והריגית מפראנ, בכרך שמעון ר'שחבר

 ליפמא; יו'ט ר' 'טחברו ופולין אוקריינאבנימירוב,
 הורוויץ, ':פטל ר' ,היש"ך(, הכהן ישבתי ור'העליר,

 מאטשטרדם ביטן חזקיה אברהם ר' הע-שיל. נכריאלור'
 היטובה. ימי לעישרת בחרוזים תחינהחבר

 ב'שני 'ש"ע סיום אחדי הסליחות סל,הוה[]:דר
 ב'שליש סתחילות וכל: הנאונים, בוטן נסדרווחמיישי
 עמרם רב בסדר רגינו. מישה סליחת ע"ד מדות,עשרה
 עישה ה' בנו ענו עונינו אם : הסליחות ססודרותנאין
 וכו' טדות ע'שרה 'טלש לומר הורית אל יכו' שמךלמען
 מתחינתנו, התעלם ואל תפלתנו לפניך תבואאו"א
 ':אומרים מקומות וייש בנדנו איטמנו הודויואח"כ
 וכן', נא הבט איטכנזיס, כמנהנ עון יכפר רחוםוהוא
 מלכנו אבינו וחנון, רחום אל ורחום, חנון מלךאנא
 על ונופלין וכו', יד הפותח ורחום, חנון כמוך איןאתה,
 תחנון, ואוטריםפניהם

 'ט ס סי' הסנהיג בספר רחום[ והוא לסליחה]מקור

 נ' יסדוה רחום והוא שסליחת כתוב, י"ח סי' בווכל

 אך אש, סכביטן יטניצולו להם שאירע נם עלזקנים
 דמז בה נמצא לא כי הזה. לטעם טתננד התחנהחוכן
 טכ"י סביא ייטראל עבודת ובסידור הא'2, טכבשןדבר

 צב- אליעזר בר יהודה ר' שכתב קס'ז ב'שנתשנכתב
 וכו' עון יכפר רחום "והוא וז"ל: רחום והואאטירת עי הטעם בטרויי'ש ש'"ו שהיה מנחם ר' שלתלמיד
 ישם אמשי יסדוהו מעוטד וחטישי כשני אוטריםשאנו
 אותם שהנלה יטני בית בחרבן טירדשלםשהונלו

 אניות נ' טהם לעישות וצוה עצמות שחיקאספסיינוס
 ועטד בים, והנרישם חובל רב בלא בהםוהויטיבם
 ספינה ופלך. פלך בכל ליבשה והשליכם הרוחעליהם
 בטדינת ואחת )0(ת~ק9[(, ללפנדא נתישבהאהת
 ,%עא9הז80 בורדייל במדינת ואהה בצרפת(, ,198ז21ארלא
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 השר קבלם בבורדייל שנתישבו ואותם פורמוגאלי,או
 שם וחיו וכרמים שדות להם ונתן יפות פניםבסבר
 עליהם וקם השר אותו שמת עד בשלוה רביםיטים
 השני להם טתר הראשון להם יטתיקן וסה חדט%ך
 ובניסן יוסף אחים ב' שם והיו גזרות, עליהםוחיז"ט
 ויצעקו ירוי2לם היומאנשי והם דודם בן 'טמואלועטהם
 י2קים ולביטו ובתעניות בצומוח וישבו להם בצר ה'אל
 יטד יוטף של'2חם: בין רהום והוא ויסדו בשרםעל

 מאנא יטד וכניכק אתה, ורחום חנון מלך עד רחוםוהוא
 אחד. ה' עד הואר כל יטד וטסואל כמוך, איןעד
 הצורר שהצד את והמית וגאלן' האל הושיעם 'כואח

 בכל המאורע כל והוריעו ושלחו וקשה, סשונהבמיחה
 וקבלו להם' והוריעו כחבו התפלה ונם ישראלמקוטות
 ישראל". בכל נהגו וכן ובחמייטי, בישני לאמרהעליהם
 מחברים ע"י דהום והוא טליחת יטנהחברה נראהוכן

 וסשולשים, כפולים סאמרים הרבה בה י'2 כישונים,
 הענין לפי שנשתנו המקרא פסוקי ע'פ ככולהורובה
 נוטח ולפי שונוח, נוסחאות בה י.ט גם בסשה.וללשון
 המאמרים ממנה נשממו כי בקצור, יותר היאטפרד

 הצנזור. יראת מפני אולי הנוים, על חססהצועקים
 שמתענים ,ע"ע, "ב ה ב ב-מי בה;ני.ת[]סליהית

 וחמישי שני תעניות והם טליחות לומר נוהגיןבהם
 כי מלכנו לנו סחל ברכת אחר טליחות ואימריםושני,
 ומתחילים ש"ע. טיום אחר אומרים מנהגינו ולפיפשענו,
 מלכנו לנו טחל שגינו, אולתנו ברוב כי אבינו לנוטלח
 סדות. עשרה שלש וכו' אפים .ארך אל עונינו. רבוכי

 בישראל אלהים וכו' עורכים תחנה עסך ישראלאו"א
 זכור רחסיך, זכור רחמ-ם, סלאכי ופזמון נודעח,גדול
 קולנו. שמע ראשונים, ברית לנו זנור אבות,בריח
 יטמך. רהום אל איטטנו, תפלתנו, לפניך תבואארא
 לתענית לפניך. המאנו סלכינו אבינו עננו, ה'עננו

 תענית הטליחה ואומרים בשני כטו סתחיליםחמישי
 נרטע. ישראל ופזמון וכו' צרכים תבוע קבעוצבור

 עתירה והטכת תחן אזון הטליחה אחרון שניותענית
 יושב. מלך אל מדות, עשרה שלש ה' ה' ופזסיןוכו'
 חברות ובני טגולה יחידי בחצות שאומרים טליחותויש

 ת"ב זולת התעניות לכל וטליחות לבקר"."שומרים
 פזמת עם במבת לעשדה טליחות קינות.שאומרים
 פזמק עם אטתר לתענית טליחות במחו, כיאבותי
 שעה ופזמק בתמוז לי"ז טליחות פניך, חלינו סעמבמתי
נאטר.

 תיקונים מ"ו עשו הגאונים בימי גוראים[]לימים
 ר"ה לפני אשטורות לילי למ"ו "סעמדים"שנקראים

 ומתחילין: אח"כ. לקדותם שנהגו הטליחות כמתכונתוהם
 נאמר ומה נתאונן סה הפנים, ברטת ולנו הצדקה ה'לך
 ימינך כי אליך ונשובה דרכינו נחפשה נצמדקומה

 וכו'. פעלך והגוף לך הנשמה וכו', שבים לקבלפשוטה
 ובקשות, ותחנות פזמונים איזה מעסד או תיקק בכלויש

 ויעבור בדיל רחימא דאבדהם קיימא לן אידכררחמנא

 טחי מתחננן, לך דבשטיא מק ענינן, לעניי דעניוכו'
 ראשק בליל נם היקץ ואמרו וכו'. וטחיה ממיתומטי
 וביוה"כ ויוה"מ ר"ה בין '2בת ליל ותיקון ר"ה. שלרטני

 עמרם רב טדר )עי' ונעילה טנחה מוטף שחריתערבית
 יכים שבעה טליחות לומר נוהגין ואנו שני(. חלקגאט
 ימים וחמשה נדליה, צום וביום ר"ה, וערב ר"הקודם
 בר"ה הטליחות מלבד יוח"כ, וערב גדליה צוםשבין
 ר"ח ערב טליחות לומר נוהגין גם במחזור. שהםויו.כ
 ואומרים ןע"ען.וייטשטתענים קמן כפור יוםשהוא

 שמות ןר"ת: ת"ת שובבי"ם של וחמייטי בשניטליהות
 בשנת תצוה תרוטה כדטפמים, יתרו בשלח באוארא
 וביהם, מעהרין מנהג הן האלה הטליחותעבור(.
 אך בלובלין, גם לאומרן נהגו ואילך 1689ונוטנת
 ת"ת שובב"ם של טליחות אמרו נירנבערגבטליחות

 טליחות לומר היה אימליא מנהג החמישי. ביוםרק
 שובבי"ם בטדרי מנחה בתמלת זכות כדטה ר'יטיטד
 להתענות נהגו נחש"א קדייטא סחברא הסתעסקיםלבד.
 חנכבד השם אנא סליהות, בו ולומר ביסנה אהדיום

 יו"כ,, כהטחרית )שניהם יזכה איך ואנוש וכו'והנורא
 חומד בתי שוכני יו"כ(. )מטנחה פה אפצהאיככה
 ע"פ מותי יום אזכרה גבידול, בן לר"ש עין חיטאלמה
 אמוני : ת"ח גזירות על טית לכ' טליחה ועורא"ב.
 גם ועוד. לדמי דמי אל יו,'כ(, )ממוטף ישראלשלומי
 נא רפא נא אל ילדים: לתחלואי מיוחדותטליהות
 וכו'. פוריה גפןלתחלואי

 הראשונה הטליחה סליחות[ ספרי של הדפוס]הוצאות
 בשנת בפראנ והשניה 1487, בשנת ביטונצינונדפם
 ר"מ ע'י שנערכה אשכנז כסנהנ טליחה1529.

 בשנת העדרנהיים בעיד נדפטה טפדובהקאצינלנבוגן
 הסשות המלות פירוש עם נדפטה אח"כ ו':נתים1546,

 מרדכי ד' פי' עם פולין כמנהג טליחותבויניציא.
 יהודית- ללשון ונעתקה 1584. בקראקא י"למארדום
 בפפד"א ונדפטת הלוי אליהו ביר יעקב ר' ע"יאיטכנזית
 יצחק ר' ע"י נערכה מדויקת היוחר הטליחה1602.
 )רעדעלהיים אשכנזים מנהנ לפי דוב יוטף אריהבן

 עשרה; שלש מדות חצות; ע"עודוע4שעג
 תפלן תחנוהפיומ;

א.
 אחד : רמסךכם( )או ךרותם בןסלמוך
 שבהם. טפורטמים ומהיותר הקראים מחבריטקדמוני

 ממנו צעיר אבל גאון טעדיה רב של דורו בן היההוא
 הארבעים בשנות חבוריו רוב את כתב כיליטים,

 של פמידתו אחדי היינו העשידית, למאהוהחמיטים
 כמו בחייו עוד עליו השיב כי ידענו זה אבלהגאון.
 שלו התוכחת באגדת מצ*ח בז טהל בפירדט זהשמעיד
 )צד הנ"ל בטפד נדפטה והנה 87(. קדטוניות,לקומי
 קרא כי בראשה וכתוב לטלמק מיוחטת מקדמה61(

 )898( לשמדות ור"ם יתדו בשבת במצרים טחברהאותה
 אבל 886, בשנת נולד כו וזשם שנה, י"נ לו מלאובעת



 'רוחם בןסלטק ישראלאוצר209

 ועתה לחשודה הזאת ממקדמה נראית פינסקר בעינ'כבר
 פירקוויץ איהו בדה וכנראה בז'ופה. ספק טטיל אישאין

 כי האזטרים הקראים דברי את בה תטוך לטעןטלבו
 את החרים רבו וכי סלסון של תלסיד הרם"נהיה

 צד ר,שף לבני מזכיר לטישל ,עי' בו הטורדהתלמיד
 בדה לנכון זה טפני שחוק. רק הסעוררים דברים37(.

 הידיעות לפי אבל בטצרים. נולד שסלסון נםפירקוויץ
 'סנראה כטו בירו'סלם 'שב כ' הדבר קרוב ביד'נושישנן
 אטנם קנ.'ח(. צד ל,ק מ' ט' ולקהלת 79( צדמעלערמ דענק- "א?מיידישע הרכבי וע" ל' לתהלים ספירויסוזה

 שלו הקראים חכטי ברשימת יספר הקרא'הסופר
 ארם )היא בחלב ישב סלטון כ' 434( ח.מ .ג .י,.י1

 אחרי הנאון הלך כי הרם"ג. בחיי מת כ'צובה=אליפו(.
 בצער ושרוי יחפות וברנלים קרועים בבנדיםסטתו
 קברו את בחלב טראים היום עד וב' בשבהו, וספרנדול
 זה אין כי טראה דבריו סגנה כל כבר אבל סלמון,'סל
 הרם"נ התנורי כ' ידענו אמנם הן בדויה. הנדהאלא
 עודנו לנכון סלמון היה אז אבל 921, שנת בערךבהלב
 )היא לעראק סלסון בא כי הדבר נבון לא ובן קטן.ילד
 בידו ייטראל ארץ לאנשי אשר טועד סדר ותלמודבבל(
 דבריו טתוך כי רם"נ דברי את טתוכו הכחיקלטען
 הנ"ל מועד סדר את לשם סלטון ששלח רק ללמורנוכל
 פאזנאנסק'(. טאת לדוד תהלה,עי'

 היה סלטון ח.צומוה[ וחכמוה הרבמם את]ש1נא
 דברי מלאים וספריו קנאים היותר הקראים טןאחד
 זעום הרם"ג וננד הרבנים ננד חרפות ודברי ונאצהבוז

 נם באופן חז"ל אנדות על טלעיג הוא בפרמנפשו
 תועבה וקוראם הלשון שבט את עליהם טניףוטרניז,
 עם הבורא. את הנשיטו כי אותם בהאשיטווכפירה

 ננד טתרעם הכטות, 1'טאר הפילוסופיא שונא היהזה
 שבעצטו )אף הערבית הלשזן כנון חול לשונות.-שללמוד
 הדקדוק לטוד ונגד ההיא( בלשון ספריו רוב אתבתב
 חיצונים ובספרים העולם בהבלי העת איבוד עלוצועק
 אבן בספרי )כמו לכפירה הנומים בספרים לבדלא

 במו השטוש חכמת של בספרים אף סויד( ואבןראונדי
 פעמערם- דער "אוים נייבויער, )עי' ודומיהםאקלידם
 הדתות שנאת נם 109,. צד ביבליאטהעקעבורנער
 הערביים בספריו לדבר וכשבא ספריה פני עלטדחף
 בטו הוא נם דולנ טקציפים בדברים הטחטדייםננד
 הטאטר באטצע פתאום בפתע הרא'סונים הקראיםדוב

 הסושלים. חמת את טיראתו הקו"ש לליטון ערבימלשון
 לו טיוחדות טליצות וטלא קשה הוא העבריסגנונו
 בזכרונות הלשון. חק' נגד לפעסים חומא זה ועםלבדו

 הקרקסאני. ולפני הנהאונדי בניטין אחרי מיד יזכרהקראים
 וכק ליטים. טמנו בביר היה האחרון זה בי נראהאבל
 בטעמ עלי( בן יפת )טלבד אחריו הבאים כ' הואהפלא
 ובפרמ טהם הרבה כי ספק אין בי אף יזכירוהושלא
 ויכוח לדברי שנוגע בטה השפעתו תחת עטדוההדסי
 הרבנים.ננד

 בעברית, רם"נ על תשובות 1( חבר: הוא]ספריו[
 בארת לוצקי יצהק, שטחה טאת המכונותוהמה
 עוד חברם ה'", "מלחסות בשם 'א( ע כ"ד ,דףצדיקים
 )עי' טצליח בן סהל זה על שטעיד כטו הנאוןבחיי
 בעצסו 'סיאמר כפי אז והיה טסננונם שנראה וכטולעיל(.
 לפנ'1 כבר היה כי טוכיחות ידים וי'ט ליטים.צעיר
 חבור זסן )וא',כ 934 בשנת שנתחבר לרם"נ הנלויספר

 "מחובר הזח הספר 42)!ן. ובין 34)! בין היאהתשובות
 ישרות ביתא אלפא אות'ות על ובסשורה בששקלבמדה

 )וקגכת ותקר.ק א"ב בסדר לסירונין היינוונזורות"
 בפרק ורק הכופר,, באיטכול ההרסי ע'סהכטתכונתו

 רוחים(. ,או ירוחם בן סלמן הוא שלהם ר"ת וט.1י"א
 ננד א'-ג' תוכנם: וזה פרקיס, לי"ט מתהלקהוא

 הרס"ג של ראיותיו ז' יבואו ופה בכלל.תושבע"פ
 בדבר ד'-'"א עליהן; סלמון ותשובות אטתתהלהוכחת
 לסלמת נקל היה ופה לו, המתיתסים והעניניםהעבור
 אף טתננד נו'שן ישן שהעבור רם"נ דעת כילהראות
 ולא לשבת טע"'ט הכנה היתר ד ע. י"ב חז"ל;לדבר'
 ובדוטה; ומהרה טוטאה עניני על י"נ-'"דתבערו;

 הבורא הגיטסת כעין בהן שנראות האנדות עלמ"1-'"ח
 סודות ספרי נם יזברו ופה וכדוטה, קוטה שיעורועל
 ושם רזים ספר כמו הנאונים בתקופת ידועיםשהיו
 בליידן, נטצא הזה הספר הספר. סיום י"מ ; נהבן

 בלונדת, אדלר ואצל בנויארק בבהמ"ד בווינא,בבהט"ד
 בלימערא- הראשונים פרקים וב' ההקדמה מטנוונדפסו

 211(, 163' 23' ,צד 1846 אריענמם ד'טורכלאט
 ופאזנאוסקי. פינסקר שפרסטו שונות דונמאותועוד
 כתב שטואל(. בן יעקב )אולי הרס"נ טתלטידיאחד
 סמנה נ'סתייר א.שר תשובות'1 על תיטובה ערביתבלטון
 בט"ע פאזנאנסקי ע"י )נדפם אוקספורד בכ"יחלק

 47- ח"י ביבליאנראפיע העברעאישע פירציימשריפם
 חרפות, דברי הן נם טלאות האלה התשובות52(.

 הנאון ועל בכלל חז"ל על חוק לבלי פיו פוערוסלטון
 נורע לא אבל בערבית נם יחברם כי יאטר ועודבפרמ
 א'ן בערבית: לכה"ק פירושים 2( זממו. הפיקאם

 טטנו נודע לא אבל לתהלים בפירךשו מביאותורה,
 לתהלים בפירהשו נ"ב לחברו מבמיח ישעיה, ב'( ;כ"י

 תהלימי נ'( בפמרבורנ; שיורים קצת טמנוונטצא
 וקצת 555-6( סי' בפ"ב נדולים ברכים בד' בכ"ינסצא
 ובכודלינא פירקוויץ של שניה באסיפה שם עודטטנו
 תתפ"ז ביטנת נתחבד בווינא. ובבהט'ד 262829(וסי'

 ישראל על המזטורים בל ענין מיחס וטחברו )955(לחרבן
 טקו'טרים הטזמורים יהיו בי ומשתדל האוטותושאר

 הפירוש בל זה ועם סוף, ועד טראש בעניןומהוברים
 וכדוסה. הרבנים נגד ונדופים חרופים טדברימלא

 ונייבויער,והפירהש פינסקר אצל נמצא טמנודוגטאות
 בטחברהו הדפיס הקץ חשבק ע"ד י"ד ק"ב לתהליםהארוך
 19110 =טאנאמם,טריפמ מ8י1טס118ב ן8"6 111,888638
 לקהלת בפירושו מביאו כהטלי, ד'( 529-519(;צד
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סוזיאום בברימ"ש נם ואול' בפטיבורנ ססנווקצת
בפירהשו טביאו איוב, ה'( 328(; ס' מרנליות,רש"י
 מביאו קה"ש, ( 1 כ"י; מסנו נודע ולא וקהלתלאיכה
 הנ"ל סי' מוזיאום בברימייט מסנו וקצת לאיכהבפירושו

 נודע רות, ז'( )951(: להרכן תתפ"נ חכורו זסן נםדטם
 אצל בכ.'י פ'נסקר שראה עכר'ת העהקה רקממנו
 כ'", בהרבה נמצא איכה, ח'( פיריס; ירהסיאלהקראי

 הזח הפירוש ,956(. לחרבן תהפ.'ח בשנתנתהבר
 דברי בו והסרים סדרש ברוח כתוב כי בסינומיוחד
 ל'שון טן יסתייע הוא ואדרבה הרבנים ננדנאצה

 מקום טתוך רק דקדוק, דברי בו ונסצאיםהרבנים,
 עי.ץ ורק מחברו. של הקראית רתו את נראהאחד
 דברי בו נטצא כי סלמון של הכונתו את סתוכונראה
 ידיעת השתדלות על תנר וקריאת זרות לחכסותשנאה
 ליפת. בטעות ייחסו סונק ודקדוקם. הנויםלשונות

 יצא אם ספק מם'ל 103( חי"נ ,הסזכירהשמיינשניידר
 )עי' בצדק שלא כנראה אבל סלמק ידי מתחתבאמת

פאזנאנסקי
 .ג:~

 קהלת, מ'( 305(; צד ט"א ח' .ע
 254 סי 'מתיאום 1בברים"ס 359 ס" בפ"ב בכ"ינטצא

 ,סן86ז~נ הירשפעלד פינסקר, הדפיסו ממנוודונסאות
 )מאנאמסיטריפט ופאזנאנסקי 103( צדוע88101881[[

 חיוי ע"ד הידוע הסקום נם ובתוכן 732 729- צד107!1
 ונשתנה ונתקצר לעברית נם נעתק הזה הפירושהבלכי(.
 ונתיחם קראי לפיררש יוכר לא למען בתרנומוהרבה
 בהוסיאטק, פרענקעל ר'ד ע"י ,נדפם לרם"נבטעות

 דברי נמצא לא הזה בפירהט נם שם(. פאזנאנסקיעי'
 בכל כמעמ הדבור בו סרחיב וסחברו הרבנים ננדויכוח
 הם קה:ת שעניני אוסר זה ועם מוסר, בעניניפסוק

 סמנו קצת נמצא אסתר, י'( ; כיטל'ם ואינםכפיטוטם
 ססנו עברית והעתקה טוזיאום בברימ'ש נם ואוליבפ"ב
 סב'או דניאל, י"א( הנ"ל; הקראי אצל פינסקרראה

 אלאנתצאר "כתאב 3( : הם ספריו שאר לאיכה.בפירושו
 לתהלים במירושו טב'או להאטת, נצוח ספי ר'לללחק",
 נחלק כהנים, מסעלות מדבר ספר 4( תכונתו. נודעולא

 החלוף אותיות על ספר 5( שם. מביאו ':ערים,לחסשים
 על ספר 6( לאיכה. בפירושו טביאו אלאבדל(,)אלחרף
 ולא לתהלים בפירויטו לחברו סבמ'ח המתים,תחיית
 לתפלות ופירהט תרנום 7, הבמהתו. קי'ם אםנודע
 הקראים ובסדרי טהותו, נודע ולא 628( פירקוויץ)כ"י

 תחלתו יו"כ לבקר חבור לו מיחסים 127( ה"נ)11'לנא
 ובכו". שכורים"הקיצו

 פ.גכקר, הטאמרי בחוך הצ.וניםביבליוניפיא:
 180; 61, 13, נספח'ם ק'"ח, קט"ו, צד קדמ1ג'ות,רק1ט'

 )ובטעוה 196 צד הקרא'ם, לתוידות כקרתגאטלאב;ר,
 יודענ- דעס געש'כטע 'אסט, 102; ח"ד דו"ד 11"ס, ;6)21(
 ן 199 לי'דען קאטאלאג שטיינשני.דר, 346; ח."בטומם
 846. ליט;ראטור אפאלאג;:.שע אונד פאלעמיש;הנ"ל.
 אראכ'שע הג"ל 946; א.בערז;טצונג;ן ה;בראא.שעןהנ'.ל,

 געשיכטע פ.רסט, 846; 78-76, .ודען דערלי:עראטור
 :.' ה"ה ג:שיכט; גר;ץ 90-75ן ה": קארע,ורטוכסדעס

 ב.ב~אטה;ה ט;ט;רסבורג;ף ד;ר או.ם ני.כו.ער,מפתהות;
15-1),- 

 ,י81תאמ02'1 ש4י7 8,י2זם[7 עע2זא"לג -0)7ק)(
 8(א4ה גשא4"5,ף ממפם .0א 6 ן .ג :1 .1ב.452

 פ. א.ש.

 -ת8ת88181 תסית 2"5"4"212", )ייניתסלמנףרא
 ת"י כ"ט( י"א ,ויקרא והעכבר החלד צב, ט'ן[88ן:
 להביא לס'נהו והצב סלמנדרא, וית כרכויטתאית

 האור אין סלמנדרא מדם והסך ,שם(.סלמנדרא
 סלמנדרא כ'ז.(. ,חנינה היא האיט שהולדת בו'טולמת
 שסיני ,ספרא העבור ביטעת במים ונכנסה ביבי:החיה
 עולות אילמלי באור נדלות בריות יש אומר ר"ע :(.נ"ב

 שרץ סלמנדרא פירש"י קכ"ז.(, ,חולין מתות מידלאויר
 מדסו והסך כיטפ'ם, ע"י הדם מעצי האור סןהנדצר
 היה סלסנדרא פירש"י ובחנינה בו. שולמ האוראין

 שבע אחד במקום אש כיטבוערין האור מ;הנבראת
 אביו בקש יהודה מלך חזקיה הפסק. בלי תסיד'טנים

 של( וטדכה אטו שסכתו אלא הספרוים( ,כמולשורפו
 ':יזצאה קטנה חיה פירש"י ס"נ:( ,סנהדריןסלטנדרא
 אין מדטה והסך שנים שבע בו בוערת שהאיטטתנור
 נ'( אות וישב ,פ' תנהומא בסדר,ט בו. שולמתהאור
 את ססיקין כיטהן הזכוכית, את העו'טין הזנגיןנאטר:
 יוצא האור טכובד רצופין, לילות וז. יסים ז'הכבשן
 אותה קורין והבריות לעכבר, הדוטה בריהכהטם

 אין מאבריו אהד או טדסה ידו סך אדםסלטנדרא.
 בריאתה 'טתחלת על לטה מקום. באותו שולמתהאור
 הסלמנדרא יטאם אומר 'טמיני בפ' בחיי ורבנו האור,מן

 היא היוהח ישעיקר תטות ס'ד האור מן רנעתפרד
 האש את זעזע ,פט"1( רבה בשמות הנדולה.באש
 להבות חוצב ה' קול שנאמר הסלמנדרא, אתוהראה
 סלסנדרא רי"א(. דף ויקהל ,פ' בזהר ז'(. ט כ ,הה:'םאיט

 אסתחוא לא מנורא דאיהו וסנו לברטא טנהדעבד'ן
 תבא סוף רבה בדברים בנורא. אלא לבושאההוא

 מצטר עשוי בגד כהונה סתנות יפרש"אסימין"
 הס'דים בספר 8688108~נ(. שהוא ,ונראהסלמנדרא

 אחד נכרי והביא היה מעשה יסופר תתרי"ד()ס-'
 בו, 'סילמ האש 'טאין סופלא חלוק שהוא ואטדחליק
 אמר בחלוק, קדושה שיש ראו ליהודים הנכריםואמרו
 בו, שיש סה אתכם אראה ואני אלי אותו תנוההכם
 ואמד לעיניהם החלוק וכיבם ובורות חזק חומץלקח

 לכבסוץ רא'ת מה לו אטרו ונשרף, עכשיותשליכוהו
 בראיטית בסלמנדרא. כהשוח שהוא טפני להםאמר

 פ"ה )ח.,א הברית בספר וכן נ"א(. נ' )שערלמודים
 אצל סכבר נודע סלמנדדא ההיה שזה נ"כ מביאכ"ח(

 כרביעי עקרב, סין והוא זו בריה מצאו כברהאומות,
 לו ויש ירוק, ובטנו שחור נבו כאצבע, ועביואמה,

 לתור ישליכוהו וכאשר גופו, על אבעבועות שורותב'
 האש, את בו ויכבה סאבעבועות סיץ איזה יזרומהאש
 לא נדולה ומאש סתוכו. יברח דרך נתיב לוויעשה
 האש לכבות שלו בהמ"1 די אין באם איע להציליכול
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 מהאחים אסתר" "אור ובספר בע"ח. כשאר "שרףדק
 בהחיה האמין אריסטו שנם כתוב מדרעזדןבאנדי
 וחכמי האיט, תכבה גם אף מהאש, ניזוקת שלאהזאת

 ,ח"ב ציון במכ"ע ועי' איידעקסע. אותו קוריןהאומות
 למלך כיכינטלי שבארץ מויגיציא אחד חכם שכתב66(

 מהם אשר סלמנדרים נטצאים בו הר ישהטרטרים
 הערוך מוסיף ובעל באש, נשרף שאינו בנדיעשו
 כי האמת אך שאמרו מה אמרו "הקדמוניםיאמר
 זמן אחר כ"א באש נכוה אינו וקרירותו לחותומפני
רב".

 ג.-אבי"המ.

 נמטבע ע' :סלע
 קמה ע'סלת:
 חריפא סטא לרפואה, סממנים ויש ארם, :סט

 שאין ואמרו :(, פ"ה )ב"ק מלבינו או הבשר את~מטורף
 דקא חזינן קא והא חכמים, שמנו הטריפות עללהוסיף
 נ.ד:( )חולין חייא סמא לה בדרי דאי נטירי-מתה!
 נורם והרשב"ם לרפואה, סמים עליהם מפזרי;אם

 )עי' אותו ומרפא בבשר נקב שמחבר עשבסמתרי
 להפיל מ,שקה ל"נ.( )נדה דנפצתא סמא ע"ד:(.ב"ב

 לבהמה הסות סם שאינה לאדם המות סם וישהעיבור.
 כיטרה המות סם שאכלה ולדינא*בהטה נ"ח:(.)הולין
 פטור הברו בהמת לפני המות סם הנותן שמן.חולין ס" סי' יו"ד ע )'ש סננה משום ואסורה טיפהמוום
 המאררים מים ו. מ"ז )ב"ק שמים מדיני וחייב אדםמדיני
 אם מזיקו, אין הי בשר גבי על 'טעתנין יבש לסםדומין
 תורה דברי פ.'א(. סוטה )תוטפתא ויורד מהולל מכהיש

 למייטינים ולהחיות, להמית בם ייט כי לסםנטשלו
 )שבת דמותא סטא בה למשמאילים דחיי סטאבה

 שם אשר התורה וזאת דכתיב מאי אריב"לפ"ח:(.
 סם לו נעשית זכה לא חיים סם לו נעשית זכהמשה
 דלא דחיי סמא לה דאוסן רבא דאסר והיינומיתה,
 נטיטלה ושמתם=סם-תם ת"ר דמותא. סמא להאומן
 1כ1, בנו את שהכה לאדם משל חיים, כסםתורה

 ופל"1( פמ"ז ויק"ר ועי' : ל')קדהשין
 מ.ב.

 סטרא או "שמאל" מלשון ס"ם, )בנוטריקוןפטאל
 ישראל על המקמרנ השטן הוא רע, כלאך :אהר(
 "לימין" העומד מיכאל לעוטת שמאלם, מצדועומד
 פי"חן. רבה )שטות זכותם ומלטד הסנינור 'טהואישראל
 פע"ז(, )ב"ר יעקב עם שאבק עישו של שרו הואסמאל
 81(. ח"1 הטדרש בית )עי' רומי הוא אדום הואעשו
 בת מחלת וכלתיה ריטיעא דאדומא שרו הואסמאל

 את הטסית היה סטאל 109(. ח"1 )בהמ"דישמעאל
 השרפ מלאכי כי הנחש. שלוחו ע"י לחטאהאדם
 על בעצה באים אנו אין אם אמרו באדם,התקנאו
 סמאל והיה בו. יכ~ין אנו אין בוראו לפני שיחטאאדם
 ושרפים כנפות מארבע וחיות שב':טים הנדולהשר

 את לקח כנפים, עשרה בשתים וסמאל כנפיםמשש
 ולא הקב"ה שברא הבריות כל וראה וירד שלוהכת
 הנחש פי"ג( דר"א )פיקי 1ג1' כנחש להרע חכםמצא
 סמאל של מדעתו אלא דבר לא שעשה טעשיוכל

 למאכל העץ טוב כי האיטה ותרא כ"ה(. רכה)ילקוט
 מותא מלאך סטאל ית אתתא וחמת יונתן:תרגום
 אתתיה חוה את ידע והאדם 1.(; נ' )בראשיתודחילת
 ואמרת קין ית וילדת ואעידת למלאכא חמידתדהוה
 ידע פיררט א'(. ד' )שם די"י מלאכא ית לנבראקניתי
 מעליונים, אלא מתחתונים דמות היה שלא ממההבין
 וזהו עליה ובא לה נתאוה סמאל שהמלאך ידעלכך
 ולא עיט ידעו לא נתיב יונתן(; )פירוש ה' אתא"ט
 דלא חיי אילן שבול ז'( כ"ח )איוב איה עין"שזפתו
 דחוה עינא סקרתיה ולא עופא היך דפרח סטאלחכמיה
 הקב"ה שהפילו הנדול היטר הוא סטאל יב"ע(.)תרנום
 )פדר"א הישמים טן קדושתן ממקום שלו הכתואת

 פ"ב(, ,תהלים תפולו השרים וכאחד מקרא ורמזפי"ד(.
 סמאל .'(. )דניאל הראשונים השרים אחד מיכאלולנגדו
 או מיכאל אשר תחת לישראל להרע תמידהתאמץ
 תמר סימני הרחיק סמאל להם. להטיב השתדלנבריאל
 חמא א"ר י'.(. משוטה קרבן ונבריאל מיהודה לה'2היו
 סמאל עמד ממצרים ישראל שהואו בשעה חנינאב"ר

 עד רבש"ע הקב"ה, לפני אמר אותן, לקטרנהמלאך
 הים! את להם קורע ואתה ע"ז עובדי אלו היועכשיו
 פרעה, מיועצי שהיה איוב לו מסר הקב"ה עיטהמה

 אמר בידיך. הנה א"ל וישר, תם איש בודכתיב
 לים עולים יישראל איוב, עם מתעסק שהוא עדהקב"ה
 ז'(, פכ"א רבה )שמות איוב את אציל ואח"כויורדים

 אמרו יוה-כ. זולת היטנה ימות בכל מקטרג הואוכן
 סמאל של מחנה עלי תחנה אם הקב"ה לפניישראל
 הקרט אל אהרן יבא בזאת שתבטחתני לבי ייראלא

 השטנים כל ראיש הרשע סמאל מלאך נ'(. פכ"א)ויק"ר
 ואומר מיטה של טיתתו מספר היה שעה בכלהוא,
 ואטול שארד ט,טה ימות שבו הרגע או הקץ יגיעמתי

 ומבקש לצדיק רשע צופה דוד אמר ועליו הימנו,נשמתו
 כולן השמנים בכל רשע לך אין ל"1(, )תהליםלהמיתו
 כך וכו'. ככהשה הנביאיט בכל צדיס לך ואיןכסמאל,

 מהי ואומר משה של נשמתו מצפה הרשע סמאלהיה
 )דברימ וכו' 'טהוק פי טמלא ואני בוכה מיכאל'היה
 ,של.ט לטעות עת,ד אדום של שר סמאל 1'(. פי"ארבה
 יפרע בתחלה כי לבצרה, יברח כאשר הקץ בעתטעיות
 במרום המרום צבא על ה' יפקוד כדכתיב ממנוקקב"ה
 כ"ד(. )"שעיה האדמה על האדמה מלכי על'אח"כ
 )'שם מבצרה בנדים חמט טאדום בא זה מירכתיב
 לבצרה נולה והוא בצר אלא קולטת שאינה טחצהס"ג(
 שאינה טחנה מזיד, והוא שונג אלא קולמת .טאינהטחצה
 סמליון י'יב.(. )טכות הוא טלאך והוא אדם אלא;ולמת
 וימת אטר )"4140"ףע( סיטן ונותן טכריז מלאך יטםקוא
 הוא וכנראה שנ"ז( סי' דברים ספרי : י"נ )סוטהטשה
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 ובספד בנ*ל. כדשה סיתת על מחכה 'שהיה סטאלהטלאך
 קסייתא בתקופה שלימה לו 'טיש ססאל נזכררזיאל

 ע'1 ה..(. אמשמרדם )דפום שיסואל שניהובתקופה
 ות,;סלאכים; מיתה,סלאךהלילית;סיבאל;

:מה
 ד;מאנא- אונד אנג:לאלאגי: קאה1ט. :ביבל"נדפייא

 62--72.-אמ:
א.

 ס:(אלענסק בפלד הראישה עיר כתןל'ל37נ,:ף:::ן
 סערביח-דרוסית סיל 250 רניעפר נהר עירוסיא;

 כי 1489' בשנת עוד שם "טבו יהודיםטטאסקוי.
 איוואן הנדול הנסיך שכתב הזאת מה'טנהבאנרת

 הסוכסים כי קאזימיר טלך לפני סתאונן ה~איואסיליוויטש
 אחר טסוהר לקחו ורור נאוואר. יטעטיאך,היהורים
 כנראה כדת. 'שלא רובל 63 פערבלור איגנאיןבשם

 הניטיא שבבש בעת בסטאלענסק יהוריםהתיישבו
 לבני ונתן 1404 ביטגת העיר את סלימאווימאפט
 העיר נכבשה 1514 בשנת סאנדענבורנ. זכיותהעיר
 העיר הפולנים. לירי הזרה 1611 וביטנת הרוסים'ע"י

 נספחה יטאז 1654 שנת עד פעמים איזה בעליםהחליפה
 הזכיות את הטסלכה בטלה וכאשד רוסיא.לטרינת

 ובחרשת בססחר הקורם סמצבה ירדה להעידהמיוהדות
 56389 התושבים מספד היה 1899 ביטנתהטעשה.
 כנסיות בתי שני להם ויש 4567, היהודים מספריסהם
 )חדרים(. ספר בתי.חכדטה

 ס.ב.

 סופר משה: בן פרץ ,ממאלענמסין
 פלך מאנאסמירשמשינא בעיר נולר "השחר";וסו"ל

 בסיראן וסת 1842' פבדואד 25 ביום רוסיאטאהילוב
 בישיבה נפ"ת לסד הוא 1885. פבר' 1אוסמריא

 חיצונים. וספרים דוסית שפת לסד וסעצמו שקלאוו,בעיר
 בביהכ"נ. משורד ויהי סאהילוב לעיר הלך 1858בשנת
 הזסדה חכסת לסד ושם לאדעסא הלך 1862ביטנת
 עבדיח. סורה בתוד וצדפתיתוהתפרנם איטכנזיתולשונות
 "אלישע ספר על בקרת סאסד בהסליץ כתב 1867כשנת
 דעת לפי בי לעמעדים, סאיר להטשורר אבויה"בן

 בחזיונו נעמהע לבונת לעמעדים ירד לאססאלענסקין
 לאוסמריא הלך סאדעסא בנינו. יסור שהוא"פויסס"

 עליו ונשא רפאפורמ רש"ל שסת בעת בפראנויהי
 סגיה ויהי לווין הלך אח"ב 1867(. )פראנ והנה""קינים
 ושלסה 18681,. ברענ ניארנ של הרפום בביתעברי
 י:הו"ל "השחר" הירחון את ליסר לעזר לו היה וביןר

 בספרות בסינו סוב היותי הירחון והוא ברבים.י"ב
 היהודים רריפות נודעו באשר 1874 בונתהעבדית.
 סמצב להתורע בי"ח חברת אותו שלחהברוסניא
 ספר בתי ליסד החברה לפני והציע שם.היהורים
 החברה אך וספרותה, המרינה שפת את ללסדברוסניא

 הו"ל 1878 בשנת לפעולה. הצעתו את אז הוציאהלא
 בשנת 26. הנליון עם והפסיק "הסב.ם" בשםשבחגון

 חובבי חבדות ביסוד להתעסק סמאלענסקין החל1880
 מעינה בל שסה בי"ח חברת בי ובראותו א"י, וישובציה

 בתב א"י תחת לאסריקא הנוסעים הנרים בידילתטוך
 511- ח"י )השחד החבדה מעשח ננר חדהסהאה
 על לפעול אליפאנמ לאודינם עם וישתתף1(53(.

 היהודים למובת שיתעדבו באידופא האדידותהסכהטלות
 .בא"י

 סיהורי ספור "הנסול", א'( חבד: חוא]ספריו[
 )בדדך 1868 בשנת הפולנית הסרידה בעתווארשא

 ברדבי "התועה ; יודען"( "פאלנייטעהערצבעדנ-פרענקעל
 )שם חנף" "שסחת 1868-70(; ווין )ר"ח,החיים"
 הצרקה", "כהשפמ 1873(; )'שם עולם" "עם1872,;
 ישבד" "נאון )'טם(; לשה"ש גרעץ תרנום עלבקרת
 "קבורת ; 1878 ב':נת בווין הסוחרים בסקוה הישבדספור
 הסיפורים 1874(; )שם ברוסיא היהורים סחייהמור"
 שם )נ"ח "הירושה" ; 1876( שם )נ"ח יישרים""נסול

 התועה בספרו 84"1(. )שם ברית" "נקם1878-84(;
 סבל איטר היתום יוסף תולרות את יתאר החייםבררבי
 ררך על עצמו. תולרות והן לאיש, היותו ערמילדותו
 עולם עם בספר קופרפילד". בספרו"דור דיקענם'טעשה
 הלאוסי ענין בי ויאמר ישראל לאוסיות על דעתויחוה
 האסונה סססודת חפשים הם הישדאלי הסשיחוענין

 וחבריו סנדלסון דעת הפך הנזע, בעבותות דקואחוזים
 עוד ובתב במלה, והלאומיות האמונה הוא העיקרכי

 למעת". "עת נדול בסאסד בהשחר הזאת הדעהארות
 שבתב מבתבים סאה לאור הוציא ברייניןראובן

 1901(. )ווילנא לידיריוסטאלענסקין
 להשחר סטאלענסקין בהקרסת בהשהר[]מגמתן

 יעקב, בני ררבי על אור "להפיץ תחיה סמרתו כייאמר
 ולא החכמה אוד דאו לא אשר עודות עיניםלפקוח
 התוסבים ולהרבות עבד שפת תפארת להנריל ערבה,יבינו

 פני, סנמת הדעת אך הסלחטה אל לא ביביסינה...
 המתעים על דק הנתעים על למלחסה-לא אצא נםאך
 לבא דרך להחבסה תת לבלתי לשמן יעסדואשר

 הסלחסה בבדה שנה עשדים או שלשים לפני ..בשעדיהם.
 המלחמה ועתה קדשנו... שפת דנל נושאי על סבפניםדק

 להפקח תחילנה העורים עין אשר בעת ומאחורספנים
 עליהם שדרה אשד האולת סתרדסת ויתנערו לאם,לאמ
 בלבם חכמה באה כבד אשד אלה יעצסו דבות,שנים
 נשארה היא רק איטד היטפה את סראות עיניהםאת
 אחד לעם להיות ישראל כל לבב לקדב הנה עדלנו

 ישמיעו וזדון בגאוה עתק, בצואר ידברו אלה אךבארץ...
 בדרבי נחיה ולא עבר בשפת חלק לנו אין :דבדיהם
 דברים: וססיים לחבסה". להם זאת ויחשבו"טדאל!
 ננדל שפתכו ובשם לרנלינו, נר תהיה עסנז"אהבת
 בהשחר נלוים סבתבים ערך הסופדים אלסלה".

 בחדוזים, לחרת ואיך סאסריהם לעכוך איךבאזהרות
 בעצסו הוא סקוריים. שירים רק העתקות לקבלויסאן
 הנסיק אך בהשחר הראשונה בשנה שירים 1רתובכסה
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 בכתב, לא אך בפה כהשורר היה הוא כי בידו, עלהלא

 עין לשים המבקר "שעל הסבקרים את הזהירובפרם
 על להשיב הסחבר וביד הסחבר, על ולא הספרעל

 הראשונות בשנים בסבקר". תהלה לשים לא ארהבקרת
 כהשנת אך כסף סחוסר פעמים כסה השחר אתהפסיק

 בכבוד, והתפרנס ברוסיא חותסיו נתרבו והלאהה'
 נתסעטו ברוסיא הרדיפות סחסת האחרונות בשניםונם

 סמחלת הרבה סבל ובפרם ודוחק, צער חיי והיחותמיו
 לא בסחלתו ונם סיתתו. סיבת 'שהיו והנרוןהריאה
 על ישוכב כשהיה מאמרים כותכ והיה מידו העמהניח
 שהדפיסו ויש סופרים, כמה העטיד השחרממתו.
 סיוחדים. בסיכנים להשחר ישנספחו שלמיםספרים
 רבה היתה בזסנו המיטכילים על השחרהישפעת
סאד,

 ססאלענסקין שהדפים הראשון הספור מספר[]בהיי
 כשרונו את הראה ובו החיים" בדרכי "התועההוא
 היותר הוא הזה הספור ספורים. כוהנ בתורהנדול
 שלא סהדורות, בארבע ויצא ספוריו, סיתר בכסותונדול
 עז רושם עשו ספוריו סאפו. זולת מחבר שום עודזכה
 הכהטעיטעים וסהזות ציורים סלבד ,שמצאו הקיראיםעל
 הוא ובזה סוסר, ודברי וחקירה סליצה נם הלבאת
 כי ספורים ספרי הסחברים סיתר ססאלענסקיןיטונה

 יוסף ע"ד בספורו להורות. ולא להשתעשע רקסנסתם
 כוונתו )אדעסא( מדמנה סעיר בעצסו( )הואהיתום
 בסו במהמורות יפלו לבל עורות עינים "לפקוחהיא

 הודיע למען שני, בעור ונמלטתי אני נפלהינוקשתי
 פרושות וחרמים סצודות כי ההיים בדרכילההולכים

 2(. א ח. )התועה סהלכדע רנלם וישמרו סענלםליד
 שאלת נם נוגע הוא הזה בספר הנשים[]שאלת

 נגד בכרט ומדבר זכיותיהן. לשיווי ומתננדהנשים,
 תמצית לסדעים. סדריט בבתי לקח הלוקחותהנשים
 את הבדיל הטבע כי : היא הנשים "נאולת,, ננדדבריו
 ומטרה אחרת דרך למו ויסד האני2ים מעלהנשים
 נתיב לו לפלם יאסר אשר להאיש לו אוי ואויאחרת,
 בסלחסה שדוד ויפול יכרע הוא כי הטבע, חקיננד

 אשר האשה את להשות נכמל איך יקום,.. ולאהזאת
 ואם להא"ט, תווה נויתה במבנה ולא ידיה בכח)א
 הטבע הבדילן זה ומלבד אליו, להדמות תוכל איךכן

 הנברים לנו וסה וסעיטה. עגודה טכל סזומניםלעתים
 חלקן? נזלנו כי עלינו הצעקנה טדוע למענןילעיסות
 להיות הסזוסנים העתים טחצית לקחת ידינו תטצאהאם
 כח להן לתת נוכל האם או ההיא, בעת עליהןחולים
 לעשות תתחדנה והנה בית לשבת בראן הטבעידנו?
 וינזול סהנבדים, המבע הבדילן בכל סלאכתן.בחוץ
 והנה יטמןי לסקבלות דק ופועל כדטפיע כח כלסהן

 לכן משפיעות, ולהיות הטבע חק להפרתחפדצנה
 סהיטיב ידיהן תקצר כאשר ותראינה בדרכ;תכשלנה
 59(. צד שלישית הדצאה ח"ד)התועה

 הצפירה י 10 8, גליון כ"ט שנה המגידביבליונרפיא:

 בן מרדכי 155. צד כ"ה שנה המליץ 86: צד י"יבש:ה
 ח"ג בהשיח בי"נין 0מ2י ח"א ישראל בכנסת הכהןהלל
 עי החדשה, הספרית קורות סלושץ, 521. 244,434,

 1901; ווי:נא ותוידוהיו, סמאל;גסקי בריינין,מפחחותן
 7'('י1: וואישא וספריו חייו סמול:סקין משה בן פריןהנ"ל,

 ל':;ראר'ש; און לע:;ן ז"ן סמאל;נסקין פרץ 'צחק',א'
 1905. ווארשאווירקונג,

א.
 שמנהר סבטיק(: סנבטיון, נ"כ )נכתבסטבסיון

 ביום שובת הזה ה:הר כי היהוד'ם בידי וססורתאנדיי
 "שבת" ספרדית ,בהברה סבמיון נקרא זה וע"שהשבת,
 ורומית(. יינית ל':ת דרכי ע"פ נוספות "יון"ואותיות

 שבת ע:ביתה על יוכיח סמכמיון לטורנסרופום אסרר"ע
 ובטל אבנים של אחד נהר ופירש"י :( ס"ה,סנהדרין
 ונח. שוקם ה':בת וב-ום והולך שוטף השנהימות

 יסות כל אגנים כושך סמבטיון יטנהר אמרוובמדרש
 רבתי פסיקתא פי,א, )ב"ר נח הוא וביטבתהשבת
 רץ סמבטיון כי נאמר ברא.טית פ' בשאילתותפכ"נ(.
 היטבטים מעשרת חלק עומד. הוא ובשבת היסיםכל
 סמבטיון, לנהר הנלח אשור סלך שלטנאסר ע"ישנלו
 )לעבר( לפנים אחת ישראל, נלו נל'ות ליטלשואמרו
 שידד ואחת אנטוכיא '2ל לדפני ואחת ססבטיוןסנהר
 ס"ם )י.2עיה צאו לאטורים לאסר וכסה, הענןעליהם
 סנהדרין ,ירו'?' סנבטיון מנהר לפנים שנלו אלאט'(
 איכה פל"א, סוף רבהי פסיקתא פע"נ, ב"ר פ"י,סוף
 אנכי הנה ויאמר פסוק על יונתן תרנום בלע(. פ'רבתי
 בשבייתא דיהכון בזמן יאסר: ( י ל"ד ,שסית בריתכרת
 לניו סן ואיטרינון מתמן ואסיליקינון בבל נהרוותעל

 אסרתי 'פ ע עה"ת בפירושו הרמב"ן וכו'. ססבטיוןלנהר
 לנלות ירמוז והנה יאטר: כ"ו( ל"ב )דבריםאפאיהם
 קורין שההכמים הוא נוזן לנהר שגלו היטבטיםעשרת

 נוזי, אהה 'טלוים, וינז סלשון נוזן נקרא כיסמבטיון
 אותו וקורין אדם, מבני טוסרים אחריו העומדיםכי

 בליטת היטבת יום כי ביטבת, שביתתו ספניסמבטיון
 להוסיף בל'2ונם ונהונ בערבי, הוא כאיטר סבםההיא

 עכ"ל. הרבה. וכן אליון חוריון אזזביון יון.בתארים
 פליניאוס סמבטיו:[ אדות הקדמו:ים המופר,ם]ד;ת

 ו.אסד הזה הפלאי ר נה ה סן ישמץ שמע פי"ה(,סל"א
 ת1 פשפטטנ 8טעא 8~88668 8~16תום0 ץט0081~8עליו

 כתב ויוסיפום הנהרן יהרב בשגתו 'טבת טידי)כיהודה
 ערי בין ההולך הגחר כי א'( פ"ה ס"ז )מלחמותבהיפך
 כל הרוב עו:ד הלבנון( ,בהרי ורמניא ,ארקא(ארכאיא
 וביטבת ב:רוצה, שוטף ':הוא :טבעו כי אף החוליסוה
 והיו ליטטוף לאיתנו 'טב סקודם חיוף לו היה לאכאלו
 הוא כי ונראה "שבטיון". שבת שם על אותוקורין
 היה בפיניקיא נם ההנדה. טפי ששסע הדבריםערבב
 או זאביתא(, נקרא סורסי ובלשון )זאב, 108ן[נהר
 וחוא 01זטק24 הסופריט אצל וסכונה הנדול,הזאב

 566(. נעש'3ם" )הערצפעלד הססבטיון וזהובאשור,
 אביטיניא ססודלארץ באפדיקא הוא שסמבסיוןחהשבים
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 ן סאבאם בשם נהר ושם ינילום. של העליונותבנלילות
 ן הרני אלרר 1(א1(. חכסות )':בע הזה בשם מחתונ"כ

 ן וכו' לבבל י.:ראל עלו ה:קדש בית כשחרבסספר:
 והוליכם ובקרם רצאנם אהליהם עם ונשאם הענןובא

 ספרו לנו: אסר ועור בלילה. שם והורירםלהו.לה
 1 הלילה באוהה שיטמעו מאבותיהם ואבותינו אבותינולנו
 את להם והסב וכבד נריל חיל ראו ובבקר נרולרעש
 נהר יטם היה שלא בסקום וחול אבנים שנוללהנהר
 ן סים בלי וחול אבנים נולל עריין ההוא והנהרסעולם,
 של בהר פונע היה שאלסלי נרול, וקול נדולברעש
 השבוע ימי ששת כל נולל והנהר סנפצו. היהברזל
 ן וביטעה נח. ובשבת מים, מיפת שום בלי והולאבנים
 ואין ענן, עליו תרר השמשות בין הששי יוםשיעריב
 ' יטשמו והוא שבת, מרצאי ער אליו ליניט יכולאדם

 באותו טקומות וייט סבמינו. אותו קוראין ואנוסבמיון.
 עוסדים והמ אמה, כששים איא רוחב להם שאיןהנהר
 איו. עם אלו ומספרים מבאן ואנו כדטם הנהרבצד
 יכולין אנו ולא עליהם, מקיף שהנהר מפני אסוריןוהם

 )הוצאת כדשם לצאת יכולין הם ולא אצלםליכנס
 יטסמבמיון היא 'טרעתו מספוריו ונראה 6(. 5'עפיטמיין

 סקדון אלכסנדר טהנרת נם כוש, של בררוטההוא
 בה שסעורבים מאוחר סזמו אחת ממהדורה כןמיטמע
 במסעותיו הניע שאלבסנרר יסופר ויטם עבריים,ספורים
 'טלשה הסושך חול של אחר לנהר סצרים שלקררוטה
 ,ז9אט28, -18((8ם-40ט88ע חול ימים ויטלשה סיםיטים

 היהורים, באנרות סמבמיון נהר הוא והוא 08ת8א(("18
 שהנהר לכתוב רצה לא יהורי היה 'טלא הכותברק
 ימים 1' מהטך שהנהר חיהודים אגרת ובכקום בשבת,נח
 מושך שהוא הוא יספר השביעי, ביום ונח וחולטים
 בהזכירו אבדפאקי הערבי חול. ימים ונ' מים יטיםנ'

 נהר שהוא בפירויט אומר אלכסנרר של הזההנהר
 נעשיכמע צור )נעלדעקע,בייםרענע ביטבת הנחססבמיון

 יספר אבאש אבן 48(. צד אלכסנרראסאנם,רעם
 במררצה חול המושך נהר יש טשה בני ארץשלטני
 יאהאנעם פריסמער במכתב בשבת. רק ונחיתרה
 אבנים של ומנהר חול של ים מן ירובר 22( 31,)סימן
 9ז8נמ נתטאסת9ז8א שם נקרא ההוא הים מים.בלי

 אורינושו" "הים ללה"ק בהעתקות וסזה הול. של יםהיינו
 ארוניייט ששטו נרול "נהר נם 14(, ח"ר יר על)קובץ

 והוראת 18( )שם מעק" יוצא ההוא הנהר כיואומרים
 מרננשבורנ פתחיה ר' "חול". הוא רומית בלשוןאורינושו
 כל שנובע מעיין יש וביבנה : יאמר שלו הסבובבספור
 ר' )דף בו אין אחת מיפה אפילו ובשבת ימיםששה

 ופליניאום יוסיפום לסיפורי מתאים וזה פראנ(,רפום
 סטבמיק מנהר ולא בסוריא, או בא"י טנהרהסרברים
 13--15(. שם עפשמיין )הערות השבמים עיסרתסנלות
 הם: ססבמיון את המזכירים האחרונים הסקוריםבין
 בפנליא ואחד בויניציא אחר שנכתבו טכתבים':ני

 באחד ,1523(, רפ"נ בשנת סצננולי שסואל ר,להרב

 מאלכסנרריא אחר כתב ימים מ"ו כמו זה : כתובמהם
 נהר איך ונפלאים נרולים דברים וכותב אחרמיהורי
 ביום ב' ביום כררכו יטלא עתה ויבש נחיבסמבמיון

 ה' ברצון התורה( בהם שקוראים )בימים ז' וביוםה'
 טלחלח ':נסעו יהודים רבוא קיב ועברו קול בתע"פ

 הטם הצבי סארץ רחוק יום ל' ובאו נוזן, ונהרותבור
 ואח"כ שנים שתי שם שיחנו קול' בת ע"פ ה' ברצוןחנו
 ישראל בן טניטה ור' 16301(, א"י נלילות בספרוהלוי אליעזי ב"ר נרשון ר' וכו. הצבי ארץ את לקחתילכו

 'טסמבמיון סחלים ל"ם( סי' ,פ"י ישראל טקוהבספרו
 בספרו פייצול אברהם לדעת הבספי. לים סמיךנמצא

 בהורו. נננז נהר הוא הסמבמיו; כי ,פכ"ר( עולםאורחות
 שר"ר בת:ר מירחטים יפה סיטה ר' נסע 1847בשנת
 הארץ הבואות בעל שויארץ יוסף ר, ובעצת והורו,)ערב
 והוא היטבטים, עשרת על בררכו לררוש לבו אתנתן
 בעיר שמע כי הר"ח יטנת תשרי בחריט אנרת לושלח
 צכא. וחיל טיוחרה סלבות אביסיניא ליהורי יש כיעדן
 ונם בחינא נם ישראלית ממלכה יש כי הוריעוהונם

 ר' כותב תר"ח אייר כ'ח ביום שם. ירועהסמבטיון

 על יטמעתי ונאמנים ברורים רברים מכיכוהא:כדטה
 היהודי השטיר הסוחר בחינא. הנטצא הסמבמיוןאדות
 בנו עבראללה את ההם בימים שלח בבוסבאיש'ט:ן
 אדונו כי לו סיפר וסשרתו לקאנמין, ססחרוברבר
 שני מהלך כי כשמש ברור כי שלו סהמתורנמ;שמע
 אבנים ימים שיטה הזורק נהר יש מקאנטוןחדיטים
 לעבור מעפיל אין אבל נח, הוא בשבת ורק למרוםוהול
 סחורה המביאים והסוהרימ ביטבת, נם הקדךט הנהראת

 מזה הנהר בעבר סהורתם את סניחים ההיאלארץ
 שבים הם השבת ואחר באו, שממנו למקוםוחוזרים
 שהיתה כמו סחורתם את או הסחורה סחיר אתוסרצאים
 נפלה קויפמאן ר"ר לרעת 89(. היטבמים עיטרת,לזר,
 סמבמיון, לנהר ,וחול" של הנהר שמיחסין במהסעית
 החול יטות של נהר שהוא ח.טבו חול עפרות תחתכי
 .א( .2 נ . .%%11 )285 סמבמיון אנרת בו והלוי שבת שלולא

 מקום לה וטצאה ליהודים חביבה היתה ססבמיוןאנרת
 שבת: לליל יפית סה בזמר השבת ליום ייטראלבזמירות
 יום בזמר סנל", כעם נח יום בכל המתנלנל"סמבמיון

 יוכיח רץ יום שבכל הנהר "סמבמיון : הוא קוד,ששבת
 מגוח".בו

 ל;ווי- . 188 ח"ב צפון פרחי פין, :ביבליונרפיא
 הבוקר 49. ח"ח העתימ בכורי : 221 צד האוצר ביתזאהן,
 מפתחות, עי, השבטים עשרת לזר, ש"מ 241. צד 1881אור

 1908.דראהאביטש
א.

 שתי או פסוקים שני של חבור על דרש .סכודכים
 מזה, זה שונים שהם אף ענינים, שני אופרשיות
 וחבורם, קרבתם על כמוסה וכונה מעם שיש ררשווחז"ל

 הלכה בררך ולפעמים אנרה בררך דרשולפעמים
 אמר יוחנן ר' קבועים. דינים הזה מהררשוהרציאו
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 לעולם לעד טסוכים שנאסר סנין1 התורה טןססוכין
 כתיב תורה בדברי קי"א(. )תהלים ו"טר באסתעשוים
 פקידיו כל ססיכת ססוכים, פקודיו כל נאמגיםאחרי
 )ריט"י(. ריק לדבר ולא ולצורך וייטר באסתעיטוים
 נוג לפרשת אבשלום פריטת נססכהלטה

 )לסה ומנוגי
 שאם אבשלום( מפני בברחו לדוד וסזמוד נויםרנשו
 אתה אף ברבו, שסורד עבד יש כלום אדם ?ךיאמר
 הכא הוה, אלא באביו. שסורד בן ייש כלום לואמור
 בתךשבע"פ האסינו 'טלא הצדוקים י'.(. )ברכות הוהנסי
 אבהו, לר' צדוקי האי יטאל ולכן סמוכים, דר':1לא

 )תהלים בנו אבשלום כ-פני בבדהו לדוד מזמורכהיב
 )שם בסערה שאול ספני בברחו סכתם לדוד וכהיבג'(

 הוה שאול מעשה מכדי י ברייטא הוה סעשה הינ"ז(,
 סמוכין דרשיתון דלא אתון א"ל ברישא! לכהובברישא
 ודרש לן' קשיא לא ססוכין דדרשינן אנן לכוקיטיא
 מוקדם שאין מה על ק'טיא לא ולפ"ז יוחנן,שם(.כר'
 סמוכיןוהרבה דרשות בזה יש כי בתורה, ר וחוסא
 דריש דלא יהודה ר' ואפילו טאתנו. '2נעלמומהן

 בסשנה בהלכה סמוכים דריש בתורה בהלכהסטוכים
 כסו ולא אחת בפעם סוה אסר דברים ספר כיתורה,
 יהודה ר' ואפילו כתבם. סנלות שסנלות הספריםיתר
 הוא הלכה לענין התורה ספרי ביתר סמוכין דריש'טלא
 שאסרו סמה שמיטטע כמו אגדה. לענין ססוכיןדוריט
 כל ריב"ל דאסר דריב"ל לאידך ליה סבעי ססוכיןוהני

 סהר קבלה כאלו הכתוב עליו טעלה תורה לבנוהסלטד
 וכתיב ד'( )דברים ונו' לבניך והודעתם 'טנאמרחורב,
 )ברכות בחורב אלהיך ה' לפני עמדת אשר יוםבתריה
 אהלים נססכו למה מסמוכים. אנדות ע'ד ודר':ושם(.

 כאהלים נהר עלי כננות נסיו כנחקים דכהיבלנחלים
 סעלין נחלים סה לך לומר כ"ד(. )בסדבר ונו'נטע
 תורה( )יטל אהלים אף למהרה מטוסאה האדםאת

 ט"ז.ן. )ברכות זבות לכף חובה סכף האדם אתסעלין
 לפריטת נזיר פרשת נסמכה למה אומררבי

 מן עצסו יזיר בקלקולה סוטה הרואה שכל לךלוטר סוסחי
 לפריטת סומה פר-טת נססכה לסה יוחנן א"רהיין.

תרוסות
 ומעשדותי

 תרומות לו שייט כל לך לוסר
 איטתו, ע"י לכהן נצרך סוף לכהן נותנן ואינוומעשרות
 וסמיך ה'( )בסדבר יהיו לו קדיטיו את ואיששנאסר
 לסה ס"נ.(. )ברכות אשתו תשסה כי אייט אישליה

 )תענית וכו' נזיר לפרשת סברך כהן פךטתנססכה
 סרים סיתת נססכה למהס"1:(.

 סה לך לומד לפרהי
 סכפרת. צדיקים של סיתתן אף סכפרת אדוסהפרה
 וכו' כהונה לבנדי אהרן סיתת נססכה לטהאר"א
 עוסק שאינו יהודי כל אומר ר"א תניא כ"ח.ן.)ס"ק
 דם שופך שנאסר דסים שופך כאילו ורביהבפריה
 פרו ואתם בתריה וכתיב ס'( )בראשית ונו'האדם
 שאינו דיין המעמיד כל ר"ל אסר ס"נ:(. )יבמותורבו
 שופטים שנאמד בישראל אשירה נוסע כאילוהגק

 איטירה לך תסע לא ליה וססיך לך תתןהשוסרים

 קרבנות פרשת נססכה לסה :,. סנהדדיןז' ס"ז,)דברים
 סכפדים קרגנות מה לך לוסר ? כהונה בנדילפרשת

 אם ואפילו :(. פ.'ח )זבחים סכפרין כהונה בגדיאף
 אחד תינוק מפי 'שנפלו רק בסמוך כתיבי לאהפסוקים
 סליק הוה חנא ר' כמו עליהם, דרשו הספרסבית
 ינוקא לההוא שמעיה שילא, בר רבה דכי בדרנאואזיל
 ך ר 1 א ל ה' קדיש נאוה לביהך מאר נאסנו עדותיךדאסי
 )שם ונו' לס-טה תפלה ליה וסמיך צ"נ(, )תהליםיסים
 קי"א:ן. )סנהדרין ראה אפים ארך ש,ס אמרצ'(,

 דריטו סינ מיטום אסור אך בתורה הסותר בדברואפילו
 מ"ט לדזד לו אטר הארכי חו,טי כי וססופרסמוכין
 שרייה. רחסנא תואר יפת א"ל תואר יפתקנסיבת

 כי כ"א( )דברים ליה דססיך סמוכי;, דרשת לאא"ל
 וכונהו ק"ז.(. )שם ונו' ומורה סורר בן לאישיהיה

 .לאבשלום

 סמוכים נ"כ ד"א דר-ש בהלכה בהלכה[]סמוכ,ם
 ונו'. לעולם לעד ססוכים יוחנן ר' דרשת ע"פ החורהטן
 הוא )פעמים כי בהלכה מאד נדול הזה הדרישאך

 'טמותר ביטעטנז כמו בתורה, תעשה ולא עשהדוחה
 יטעטנז תלגיש לא דכתיב סמוכים, שדהטו ספניבציצית
 מיטים יט'טת ר' ואסר כ"ב(' )דברים לך תעשהנדילים
 יטאין שחין סוכה לפני שנפלה ליבסה סניןראב"ע
 )דברים בדישו 'טור תחסום לא שנאטר אוחההוססין
 ד'.(. )יבמות יחדיו אחים ישבו כי ליה וסמיךכ"ה(
 מנלין( "2אין קולסין שהן תורה לדברי סני; יוחנן 'רא

 בתריה וכתיב ד'ן ודגרים ונו' במדבר בצר אתשנאסר
 ואת דאותו ססטוכין ילפינן י'.(. )מכות התורהתאת
 יו;ד כי עו או כשב או שור ת"ל בקדשים, נוהגבנו

 ואת אותו :ה או ושור בתריה וכתיב כ"ב()ויקרא
 אין אר"א ע"ה.(. )חולין אהד ביום תשחסו לאבנו

 בין אמד יוהנן ור' מקת דרך אלא סתחללתשביעית
 משנת דכתיב דר"א מ"מ חילול. דרך בין סקחדרך
 ססכר תסכרו וכי ליה וססיך כ"ה( )ויקרא הזאתהיובל
 אסר, עזאי בן :(. ס' )סוכה חילול דרך ולא מקחררך
 'שוכב כל ונאסר כ"ב( )שמות תהיה לא מכשפהנאסר
 יטוכב סה לוסר לו ענין טסכו יוסת, טות בהסהעם
 רבי א"ל בסקילה. נטי סכטפה אף בסקילה בהטהגם

 ! ? לסקילה לזה נוציא לו ענין שססכו ספני וכי'הודה
 יצאו ולטה היו הסכשפים כל בגלל וידעוני אובאלא

 אף בסקילה וידעוני אוב סה לך ולוסר להןלהקיט
 דתניא ר"י( )נם דריש תורה ובסשנה בכקילה.טכשפה

 אנוסת אביווטפותתאביו, אנוסת אדם נושא או:ר-"א
 ומפותת אביו באנוסת אוסר יהודה ד' בנו. וטפותתבנו
 דר' מ"מ א"ר נידל וא"רשכיו.

 יהודחי
 לא דכתיב

 )דברים אביו כנף יג;ה ולא אביו אשת את אישקח
 ונתן ליה דססיך כתיב? אביו דבאנוסת וטטאיב"נ(.
 לסד ריב"ל :(. כ',א )ברכות ונו' עסה השוכבקאיש
 ולבני לבניך והודעתם שנאסד בד"ת אסור קריטבעל
 סה ונו'. עסדת אשר יום ליה וססיך ד'ן, ,דברים:ניך
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 אסורין. קריין בעלי כאן אף אסורק קריין בעלילהל;
 יוסף ר' והאמר סטוכים, דריש לא יהודה ר, תימאוכי

 בטשנה התורה, בכל סמוכין דרהש דלא מאןאפילו
 טנין אומר הגלילי יוסי ר' :(. כ"א ,ברכות דר"שתורה
 ת"ל אחד. יום אלא נוהג חיטדנו שאין סצריםלפסח
 ":מות יוצאים אתם היום ליה וסמיך חמץ יאכללא
 סמוכין אימיה בעית אי וכו'. אומר יה:דה ר' וכו',י"נ(
 :1. כ"ח ,פסחים דרישלא

 יבמות על הריטב"א כתב 4?מוכים[ מי1הרים]כ44ים
 יבוא דלא הענין הפסיק נסי דהתם לי וקשה : וז"לפ"א
 ומופנה דמוכח דמקום ותירץ באמצע, דכאפצוע

 דוכתא בשום דהא לך תדע הענין דהפסיק אע"גדרישינן
 שע"ז(. כלל ':מועה )יבין הענין בהפסיק סמוכין דר"שלא
 דאע"נ דיבמות פ"ק שם שמצינו אחר כלל עודודע

 דלא היכא ואף טסום בכל ססוכים דרקינןדלרבנן
 מכל דמוכה, היכא אלא דריטינן לא יהודה ולר'מוכח
 סטוכים דריש יהודה ר' ומופנה דמוכח היכאמקום
 אע"נ סמוכ.ם דריטי לא ורבנן בינתים, שהפסיסואע"פ
 בנמרא קאסר דהכי דהפסיק, היכא ומופנהדמוכח
 השתא קאטרת, כד ליה ססיך הוה אי ורבנן וז"להתם
 כלל קי"ד(. כלל )'טם הענק הפסיק ליה ססיךד?א
 להוכיח בסמוכים ויש דין להוכיח בססוכים שייטאחר,
 סי בפ' דאר"י הא כי דין להוכיח קרא. טייריבסאי
 במאי להוכיח ; וכו' בד"ת שאסור סרי לבעל מניןשמתו
 אוסר ר"י דאסרין הא כי ליה, דסמיך קראמיירי

 דסמיך ? מיירי אביו דבאנוסת ממאי וכו' אניובאנוסת
 כלל קט"ז(. כלל ,.טם עטה השוכב האיש ונתןליה
 דדריש למאן דאפילו דיבמות בפ"ק התום' שכתבואחר

 כדדרש וכו' ססטיכים ומפקא שוה גזירה אהיאסמוכים
 דבסקילה תחיה מלא דיליף ר"ע דאמו תדע הנלילי.ר"י
 ע"כ אלא סמוכים דדרשינן כיבנן ס"ל דלא נימאמי

 )כלל מסמוכים דמפקא תחיה דלא נ"ש דאיכאטשום
 דברים ששני דכשם היקיס דין לו יש סטוכיםקי"ח(.
 שבעת חסץ תאכל לא כנון אחד בכתיב טוק':יםשהם
 ייטנו תאכל בבל 'טייטנו כל דדרשינ; טצות תאכלימים
 'טעמנז תלבש לא כנין בסמוכים ה"נ אכול,בקום
 תלבש בלא שיישנו כל דרשינן הוה לך תעיטהגדילים
 דאיכא אלא בציצית, מחייבי ניטי 1ה11 בנדיליםישנו
 גם ק"ב(. כלל )שם להו ומסעט טסמוכים דעדיףהיק'ט

 בדרך והתלטוד המקרא לפעטים בארוהטפרשים
 למה אנדה מביא רש"י בהעלותך, בפ' כמוכ"וכים.
 כיטראה לפי ? הנשיאים לפרשת המנורה פרשתנססכה
 היה כשלא דעתו אז חלשה הנשיאים חנוכתאהרן
 חייך הקב"ה א"ל שבמו, ולא הוא לא בחנוכהעמהם
 הנרות את ומטיב מדליק שאתה משלהם גדולהשלך
 הפריטה זאת ונסמכה אומר: הראב"ע רמב"ן(.)עי'

 הנר יהיה שם כי בלילה גם יהיה הדיבור כילהורות
 דורש הוא המצות בכל כטעט וכן יכבה. ולא~וק

 תואד יפה בם' עה"ת. בפירהשו לטעיין כנודעסמיטת

 סטוכים דריטינן מלאכיו ער:ה וכתיב ד"ה ע"א( 1')דף
 זרעימ לסדר בהסדמתו הרסב"ם בשני. נבראודמלאכים

 וכן הש"ם. בסדר המסכתות כל של סטוכיםדורש
 יקש. ה ע"ע לטשניות. יחט והתום'הברטנורא

א.

 הקרבן, על היד הניחת היינו בקרבן. סמיכה :סכוי~ה
 לכפר לו ונרצה העולה ראש על ידו וטטך שנאמרכסו
 בבמה אלא סמיכה אין ד'(. א' ,ויקרא 1ג1' ושחטעליו

 היחיד בקרבנות אלא נוהנת ואינה ה'. לפנישנאמר
 עולת ואחד נדבה עולת אחד הצבור. בקרבנותולא
 '?אינה העוף לעולת פרט סמיכה. מעונה 1ז1 זוחובה
 יטוחמין שסומכין בסקים ושחט, וסמך סטיכה.צריכה
 סומך? כיצד ד'(. 1' נ' פ' )ספרא לסמיכהיטחימה,ותכף
 בסזרה עומד 1הס81ר למערב ופניו בצפון עוטדהזבח
 זבה 'טל קרנות שתי בין ידיו שתי וסניח למערבופניו
 חטאת על ומתודה הזבח לבין בינו חחנץ דבר יהאולא
 עשה עון עולה ועל אשם, עת איטם ועל חטאת,עון
 סמיכה וכי ואמרו ל"1.(. )יוסא לעשה הניתקול"ת

 וסמך מת"ל אלא בדם, אלא כפרה אין והלאמכפרת?
 מצוה יטירי לסמיכה עיטאה שאם לך לומרונרצה?
 לסטיכה מכאן וכפר, כפר לא כאלו הכתוב עליומעלה
 שאע"פ ר"ל צ"נ(. סנחות ה'. ,שם טעכבתשאינה
 בדם היא הכפרה עיקר כי הקרבן לו מכפרשבכלל
 הודוי, היא הסטיכה כי המובחר, טן הכפרה איןבכ"ז
 וידוי. בלא גם מכפר שיוה"כוכמו

 מן יועזר בן יוסי עד ביו"ט[ בסטיכה]מחל1קה
 התורה, מן דבר בשום בייטראל טחלוקת היתה לאהזונות
 המחלוקה התחילה מותו ואחרי הלב, נתסעט לאשעדיין

 לא, או מותרה אם ביו"ט הסטיכה בדברהראשונה
 היה לא צרידה איש יועזר בן יוסי ט'טמת אסרוולכן
 וא"ר דופי, שום בהם היה ואילך סכאן דופי יטוםבהם
 יועזר בן יוסי מ"ז.(. )תטורה סטיכה" של "דופייוסף
 וכן לסמוך. אוסר יוחנן בן יוסף לססוך שלאאומר
 שמאי והלל, שמאי עד אחריהם שהיו הזוגותנהלקו
 דאסור וסאן לסטוך. אומר הלל לסמוך שלאאוסר
 ליה וסבירא ביו"ט, כמלאכה שנראה שבות משוםהוא
 שהסמיכח סביר דשרי ומאן מעכבח, אינה הסטיכהכי
 בר רמי ואמר בסקדיט. שבות ואין הזבח לצורךהיא
 בעינן לא ס"ד דאי בעינן. כחו בכל סטיכה ש"מחטא
 בהלל טעשה :(. מ"ז. וחגיגה עביד קא מאי כחובכל
 חבדו ביו"ם, עליה לסמיך לעזרה עולתו שהביאהזקן
 בהמת של טיבה מה לו אמרו הזקן שמאי תלמידיעליו
 הבאתיה שלמים ולזבחי היא נקבה להם אמרזו

 כשכש סמיכה( שצריך אוטרים ב"ש גם)ובשלמים
 טצאו עליה לסמוך לעזרה עולתו שהביא ב"הטתלמידי אחי בתלמיד טעשה שוב וכו' להם והלכו בזנבהלהם

 סמיכה? זו מה לו אמד ב"ש מתלמידי אחדתלמיד
 והלך בנזיפה שתקו שתיקה, זו מה ליה מהדדוקא
 מתלטידי שהיה אף בוטא בן ובבא כבאה, הלכה כילו.
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 והעסידן שבירהשלם סדר צאן כל והביא שלחב"ש
 ואותו ויססוך יבא לסמוך 'שיוצה סי כל ואסרבעזרה
 היה ולא כסותן הלכה וקבעו ב"ה של ידן נברההיום
 :,. כ' )ביצה כלום בדבר 'טערער אדםשום

 ס.ב.
 ותסיכה סעד : )מטיכוסא( 1קניםסמיכת
 ע"י ונעשה להורות, וסומחה רב להיות רשותונתינת
 וסורה לרב לטנותו התלסיד ראש על הרב ידשיסת
 ליהושע, ממשה היתה הראשונה הסמיכההוראה.
 אך ה', פקדו כי סמיכה צריך היה לא בעצטווכהשה
 כאשר נססכים. ישראל עם מורי היו ואילךססשה
 על אייט יפקוד כי סה' בקש לסות, משה זמןהניע
 דרך ה' אותו הורה אז משה. את שפקד כסוהעדה

 אשר איש נון בן יהויטע את קח : לו ויאסרהססיכה
 עליו סהודך ונתת ונו' עליו ידך את וססכת בורוח
 ט"1- כ"ז )בסדבר ונו' ייטראל בני עדת כל יישמעולמען
 את טשה ססך כי חכסה רוח סלא נון בן ויהושעכ"נ(,
 מ'(, ל"ד )דברים ישראל בני אליו וישסעו עליוידיו

 והדיינים הסנהדרין היינו זקנים, ססיכת היתה הזחובדרר
 א'(. פ'ד סנהדרין)רטב"ם

 בשלשה זקנים סמיכת התלמוד[ בזמן]הכמיכה
 יוחנן ר' כ"ט(. דף 'טם יריש' פ"א, סנהדרין,תוספתא

 דרבא בריה אחא רב א"ל סבי". "מיססך לזהקרי
 ליה סמכין א"ל ל.ה? סמכין ססש ב.דא אשי:לרכ

 דיני למיד; ריטותא ליה ויהבי "רבי" ליה קריביטמא,
 סוטכין היו הסלכות נזרת ובשעת י"נ:(. )סנהדריןקנסות
 ישראל על נזרה המלכות נזרה אחת פעם בחדא.נם
 בה יטסוטכין ועיר יהרנ הנסמך וכל יהרנ הסומךשכל
 יהודה עשה מה יעקרו. בהן .טסומכין ותהוסיןתחרב
 יטתי ובין נדולים הרים שני בין לו וישב הלך בבאבן

 לשפרעם אושא בין שבת תחוטי שני ובין נדולותעיירות
 ור"ש יהודה ור' ר"ס הן: ואלו זקנים' חנדטה שםוסטך
 נחטיה. ר' אף טוסיף אויא רב שטוע. בן ור"א יוסיור'
 א"ל רוצו! בניי להן אמר בהן אויביהם שהכירוכיון
 לפניהם סוטל הריני להן אמד עליך1 תהא סהרבי
 שנעצו עד ט.סם זזו לא אמרו הופכים. לה שאיןכאבן
 ככברה ועשאוהו ברזל של לונביאות סאות שלשבו

 סטכינן דלא ר"ל בחו"ל' ססיכה אין אריב"ל י"ד.(.)'טם
 קנסות דיני לדון יכולין בא"י הנסטכין אבלבחו"ל,
 צריכק היו לא מסונות ד,ני לדון אבל ישם(.בחו"ל
 נלותא סריש הרשות ליקח יכולין והיו רשות, רקסמיכה
 רשות צריך היה לא בא"י סוססך היה ואםבבבל.
 סינצי הוה כי הונא רב בד רבה כסו נלותא.סר"ט
 רשותא נקיטנא מינייכו לאו אטר נלותא דיש דביבהדי
 מרי ואבא סדי סאבא רשותא נקיטנא לו(, כפוף)ואינו
 נשיא היה והוא סרבי חייא ורבי חייא סרבי ורבסדב
 רבי להלן(. )עי' הודאה התרת היא ורשותבא"י.
 הצלתי מחדא לי פלמי אמר לא"י סליק הוה כיאלעזר
 ססכוהו כי בטקדא(, האסודות הקללות נק טהן,מאחת

 אסד העבור בסוד אותבוהו כי סתרתי, לי פלטיאטר
 עסי בסוד ט', י"נ )יחזקאל שנאסר סתלת, ליפלטי
 זה יכתבו לא ישראל ובכתב העבור, סוד זה יהיולא

 כתובות , כטשסעו יבואו לא ישראל אדטת ועלססיכה,
 קדמה ססיכה כי הסינוי סדר נ"כ נראה ומזהקי"ב(.
 לסמוך הסססיך בידי עלה לא לפעסים העבור.לסוד
 או הסלכות נזרת מפני אם בו, שרצה אישאיזה

 לצורך נאספים החכטים היו שלא נסרפת השעהשהיתה
 והעכוב לא"י. לעלות יכול הסוססך היה שלא אוהזה,
 'טמואל מלתא". מסתייעא "לא בפיהם נקראהזה

 למסמכיה רבי מצטער קא הוה וכו' דרבי אסייהירחינאה
 דור דור בו )שכתוב הראיטון דאדם ספרא ליחז. לדידי מר לצמער לא א"ל מלתא. מסתייעא הוהולא

 ורבי יתקרי הכים ירחינאה שמואל ביה וכת.בוהכמיו(
 עליה מצסער הוה יוחנן ר' (. פ"1. פ"ה: ,ב"מ וכו' יתקרילא
 ר"ש דליסמכ.ה נבייהו הוה דלא אבא בר 'טמןדרב
 חד עכמא., בן יונתן ר' ומנו רעימיה וחד זירודבן

 סמכוהו לא נבייהו הוה דלא וחד ססכוהו נבייהודהוה
 ,מחזיר ס':תקד הוה אליקים בן ר"יט י"ד.(.)סנהדדין
 קא ולא לסססכיה, חנינא ברב יוסי דר' עליהושוקדן

 יוחנן, דר' קמ'ה יתיב הוה חד יוסא סילתא.ססתייעא
 או קרחא בן יהויטע כר' הלכה ד'רע איכא סי להואטר
 א"ל יזסי(. )ר' ידע! דין אליקים בן ר"יט א"ללא?
 בני א"ל סמכ'ה, בר"טא, מר ליססכיה א"ל איזו,ליטא
 ר' שסודה 'טסעתי כך א"ל שמעת. כיצד ליאמור
 הוציכתי1! לזה אסר , 1כ1 נתן לר' קרחה בןיהושע
 זירא א"ר חרד. לא ועלית הואיל א"ל וכו'.השתא
 :(. ל' ,סנהדרין סטיך דסטיך כיון רבה נבראש"מ
 ועשו לרבנן 1'שמהה טשתה עושין היה הססיכהבעת
 זירא לר' ססכוהו כי תהלה. שירי לו 1'טרו להמוסמךכבוד
 ויעלת פירכוס ולא שרק ולא כהל לא הכי: ליהשרו
 'טרו אסי ולר' אסי לר' ססכוהו כי לכלה(. )כטוחן
 1.טראוים לנא ססוכו דין טן כל דין סן כל הכי:להו
 )לשק מסרמיטין לא לנא תסטכו לא לססיכה,,הם

 ולא טחמיסין לא לה ואמרי ססרסיס'ן, ולאססרטוט(
 ראוים ה.1 שלא ידועות חברות בני )אנשיםטטורטיסין

 טמתיבתא אתא הוה כי מוסמך( )שהיה אבהו ר'לכךן.
 ליה: וסשריין קיסר דבי סטרוניהא נפקי קיסדלבי
 דנהרא בוצינא דאוסת.ה )טנהינ( טדברנא רעסיהרביה
 י"ד.(. סנהדר'ן י"ז. )כתובות ל.טלם ,בואך( סתייךבריך
 )חילין באשישות סטכוני היום אני אסר הונארב

 וההטיבוהו בישיבה סטכוהו היום אותו פי'קכ"ד:(
 כהנתא נסיב אבין בר אידי רב רש"י(. ועי' )ערוךבראש
 יההשע ור' ששח רב סמיכה בני תרי טיניהונפקו

 פה שהכוונה אפשד בבבל, נססך להיות יכול היהולא בא"י ששת רב שהיה נודע לא כי ויען ס"ם.(.)פסחים
 סומחים. דיינים שהיו סטכא בר כמו ססיכיבני

 לפעסים היתה בא"י הססיכה נם מוגבלת[]סמיכה
 דבר איזה להודות טיוחד רשות לו ניתן כיסונבלת,
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 היה שלא אחר לדבר רשות לו ניתן ולא בו בקישהיה
 הוראה התרת כסו הססיכה היתה ולפ"ז בו.סוסחה
 רבה נחית הוה כי 1 רשותא כהשי "רשותא".ונקראת

 אחי בן לרב': ח"א רבי א.,ל לבבל חנהבר
 ?- בכורית יתיר ?-יד'ן! ידין י-יורה! יורה לבבליורד
 לססכו רבי את שבקש ר"ל ה..(. )סנהדרין יתירןאל

 רבי, עטו והסכים י יורה שאלה, בדרך לו ואטרלהורות
 ויפמור ברשות ידין וכן והיתר, באיסור "יורה"ואסר

 בהסות לבקר רשות לו נתן לא אך מעה אםמלשלם
 דבר. )אותו סוסחה היה לא כי מטום. ויהתירןבכורות
 לקבלת רק מיד להורות לא הססיכה היתהלפעטים

 תלס'ד לאיזה שנתנו ו)חפארת לכבוד "רבי" התואר,טם
 להורות. אח"כ ראוי ויהא ליטוד יתעורר שע'-זכדי
 בר"ש דר"א לאתריה שאיק)ע רבי על שמסו:רכסו
 לו אסרו צרקי לאותו בן לו יש העיר( ולבניא"ל
 ברבי אסמכיה כראו'(, התנהנ ,ש)א וכו' בן לויש

 להנות לבו ויישים ישיתקנא כדי "רב'" לו קוריןושיהיו
 לקוניא בן איסי בן 'שמעון לר' ,מסרו( א'שלסיהבתורה(.
 איזיל אנא לקרייתי אסד חוה יוטא כל דאסיה.אחות
 עבדו חכים א"ל הרעים(. לסעשי לי:יב לע.רי,אחזוד
 אטרת ואת לך קרו ורבי עלך פרסו דדהבא ונ)ותאיתר

 ,בישבועה, דא עזובה מוסי א.ל איזיל! אנא)קרייתי
 אתא נדל כי לע'רי(י לשוב עוד אבקש ו;א זאתהנחתי
 קלא הא אסר לקליה, שסעיה דרבי, במתיבתאיתיב
 קרי הוא. בריה ל'ה אמרו בר"יש. דר"א לקליהדסי
 )סשלי חכם נפשות ולוקח חיים עץ צד'ק פריעליה

 סנהדרין )הל' החזקה ביד הרסב"ם הרמב"ם[]ד;ת
 הדברים לי "נראין הסטיכה: בענין כותב י"א(פ"ד
 ולסמזך דיינים בא"ילסנות החכסים כל הסכימושאם
 קנסות דיני לדון להם ויש סמוכים, אלו הריאותם
 החכסים היו למה א"כ לאחרים. )סמוך להםויש

 עלסצטערים
 ואי טפתרים שישראל לפי הססיכהי

 ססוך מפי ססוד שם היה ואם כ;ם. שיסכ'מואפשר
 שהרי לכל, קנסות דיני דן אלא כלם, דעת צריךאינו
 'כול לדעתו הכרע". צריך והדבד ב"ד, ספינססך
 ידים ססיכת צריך ואינו בכתב ססיכתו לשלוחהסוסר
 בין בכתב בין הסטיכה לשטות צריך אך ו'ן. פ"ד)שם
 כאשר נתבמלה בא"י הסט'כה בחו"ל. ולא בא"יבידים
 קודם עוד נתבטלה הסמיכה שם. הישיבות בתינסנרו
 החרשים את וקבעו הראיה ע"פ החד"ט לקדששבמלו
 ,861 השני הלל ר, י2.סד הלוחות של החשבו;ע"פ

 הסצות לם' )הערתו הרסב"ן דעת והו הנהונ(,)מספר
 דיינים רק החרש לקדש יכלו לא כי קנ"נ(.טצוה

 צריך א'נו סטוך מטי ססוך כי שכתב וסהסוסמכים.
 סהתלמוד כי אף יחיד, בססיכת שדי כדשסע כ)ם,דעת
 המסטיך עכ"פ או בשליטה, היתה הססיכה כיסוכח
 טוססכים בלתי אפילו עודשנים עסו וטצרף טוססךהוא
 הרסכ"ם כתב וכן נ'(. בהלכה שם הרמב"ם שכחב)כסו

 שיהיו צריך אם לענין : פ"א( )סנהדרין לטשניותבפירושו
 הנדול שיהיה התלטוד מן ונראה צ סטוכיס השלשהכל

 ססוכים וטאינם אפילו שנים עסו ויצרף סטוךשבהם
 נם הרסב"ם דעת למי אך עכ"ל. י:יר~ה. )סיויסטור
 ססוך לנו ואין סא,י. הסטיכה ,שליטלת שנפסקהאחרי
 הסכטה ע"י הזה בזטן בא"י לחד'שה אפיטר סמוך,סתוך
 א"י. חכסי כל היינו 'שם, הנרים ישראל כל ,:לכל)ית
 נדאה הכרע" צריך "והדבר באחרונה 'טכתב בטהאך
 לחדש אפשר אם בבירור ידע ולא מסתפק עודנוכי

 אשטר כי לוסר אנו מיכרחים אמנם כעת.הססיכה
 הסמיכה נפסקה כי אף הזה בזטן הססיבהלחד"ט

 אי א"כ לחז"שה, אפשר ,טאי נחלימ אם ביהראשונה.
 שיהיה שנצמרך לפי לעולם, הנדול ב"ד ,טיסצאאפישר
 ,:ופמיך "ואשיבה יעד והקב-ה עכ"פ, סטוך אהדכל

 המשנה. בפירויט הרסב"ם קושית וזהוכבראיטונהמ,
 או להוסיף יכול א'נו הכהשיח שיבוא אהר.ואפילו
 לנלות יבא אליהו כי לוסר ואין בתורה. דיןלבטל

 לקדב אלא ולמהר למסא בא אינו הוא כיהסמ'כה,
 הסשפחות בפסולי הסטקות לברר היינו בזיוע,ה:רוהק'ם

 את להשיב ולא דבר לחד"ט לא אבל ספיק.ה.ועיד
 לב"ד אליהו כי שנאטר ועוד הדין. כנגדהסמיכה
 הנדול ב"ד יהיה כבר א,כ מ"נ:ן ,ע'רוב'ן אתאהנדול

 יהיו יאיך בואו. קודםבירוישלם
 ה,טתדל בשנת1588 והרלב"ה[ ב.רב מהר"י]מחל.קת נסטכ'מי

 בא"י, הססיכה את לחרש בצפת בירב יעקב ר'הרב
 יסכיסו א"י חכמי כל אם הרמב"ם פסק על עצטווססר
 נדולי ורוב בצפת, יישראל ארץ מרכז ה'ה ואזלזה.

 וחסשה ועשדים ,2ם. שרוים היו י;עולם טכלישראל
 בירב הרב את סנו והם לצפת נאספו חשוביםרבנ,ם
 עוד סומך הוא היה סוסטך שנעוה וכיון מוססךילרב

 ד' מראני, די משה ד' קארו, יוסף ר' רבנים,ארבעה
 שאלו שלא ספני אך קוריאל ישראל ור' שלוםאברהמ
 או שהיה והדלב"ח( חביב ן' יעקב ב"ר לוי ר' פי אתמקודמ

 סנו כי אף הסכמתו, את שאלו אח"כ רקבירהשלם,
 עסהם, להסכים מנע בכ"ז מוסטך, לרב אותונם

 בנידק והרי"ב הרלב"ח בין התפרצה נדולהוסחלוקת
 נתבמלה ואח"כ 1541 בשנת הרי"ב מות עדהסמיכה,
 החדשה.הססיכה

 שכחבו הכתב מופם הסמיכה[ להתההטות]אגרת
 כדברים הוא חסטיכה התחרטות )צורך צפתרבני

 כהנים טסלכת אלה, ה. עם אחד, עם "הןהאלה:
 ידרושו, נוים אליו ארץ טקדטי טראש נסך קדושונוי
 לתהלח בעם הרודים ו,טומרים 'טופטים מנ; פרכיסנן
 חרה חק חלפו תורות עברו כי ועתח ולתפארת.לשם
 נכור שר ואין סלך אין פרץ בם ויפרץ בעטו ה'אף
 חכם תטו ספו תורה. של בסלחסתה טלחסהואיש
 עם ויהי הוא, רכ כי בעונינו נטקו לחש ונבוןחרשים

 לדרמו א"ש תעינו, כצאן כלנו וספורד טפתר אלהה'
 נפלה ביוטו. יום טדי ראש למעלה רבו ועונינופנינו
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 .מורה נביא עוד אי; נזרנו לארץ חולל ראשנועמרת
 טוסו, לרשע טוביח קנסות דיני דן אתנו ואיןצרק
 זה לטה בלבו ויאסר ה' אל לשוב איש בקרובוהיה
 ]ולא[ קדרנית ואלך אצום בי בצע סה אינע,הבל
 יעצור ולא יתן ולא יוסיף ולא ארבעים, מלשתאלקה
 תטחה ולא תטיד ננר וחסאי ברתי, סידי אותי לפסורבח

חרפתי.
 לבלתי ססטול ולצור נגף לאבן בעטנו היתהזאת

 ולנעול שובבה, ובדרך בבסלות ולאהמ ה, אלשוב
 בשם אשר הוא ואיזה זה הוא וסי התשובה.דלתי
 אני לה' לאמר יסטך ישראל אלהי ועל יכונהישראל
 בי דטעה עינו תרד ולא הזה הדבר על יתאפקאשר
 תחנה היתה רנע בסעס ועתה ה'. עם לשעריםירד
 בהיום ולהחיותנו פליסה לנו להשאיר אלהינו ה'סאת
 השתדנו אשר והשמדות הנליות שאון טבור ויעלנוהזה,
 המקום אל ויביאנו העטים, בארצות צוארנו עלעלו
 עליה, 'טטו נקרא אי2ר העיר ואל בו בחר אשרהזה
 האנרת דברי כל על כן על קד'2ו, במקום יתד לנוויתן
 אדמת על אשר הצאן צעירי אנהנו ונתעודד קטנוהזאת
 קורא אין יחל. איך בי ה'טם כבוד על לקנאהקהט'

 באסונה. ניטפמ ואין לבבו, בכל ה' אלבצדק-שב
 ערי ובעד עמנו בעד ונתהזק חזק אהיו אל אישונאטר
 בטה זה ארצה הושלך אשר התורה נס וגריםאלהינו,
 חוצות. לטרססוהיה

 החבם ובסנין בחבטה שבנו לנדול בררנוולבן
 ססוך קיהיה בירב יעקב טהר"ר הנדול הרבהשלם
 חכטים טהיותר יו'2יב והיא יתקרי, ורב יקיבהוראיט
 לעילם, לער ססובים ויהיו יתקרי ורבנים אצלו,שבנו
 שתקיף. טי את לדין התורה סשפסי וישר, באסתעוי2ים
 ע"פ ויבוהו לפניהם והובא הרשע הכות בן אםוהיה

 ויתקרב ברתו, טידי ויפמור שאתו יובל בא,2רחתורה
 ביטלום. יבא טקומו על הזה העם בל וגם עולם, אלאל

 אל וראש תחלה והשלום הצדקה מעשהוהיה
 וצניף ה' ביד תפארת עסרת ולהיותנו נפ.טנו,פדיון
 במעשה שבינתו :שרה ברחטיו הוא אלהינו. בידסלובה
 בבראשונה שופמיך ואשיבה עבדו: דבר ויקייםידינו
 קריה הצדק עיר לך יקרא בן אחרי בבתחלה,ויועציר
 כל וע'טרים, חטשה החתום ועל ואטן". אטןנאסנה,
 החברים שאר ואח"ב בראשונה שבהםהגדולים

והתלטידים.
 שבוונת ספק אין להסמיכה[ הרלב"ח]התנגרות

 שונים, ססעסים הסמיבה בח לתחית רצויה היתההרי"ב
 אותות נראו ובבד דנאולתא, אתחלתא בזה ראהדאשית
 "סבור נצולי בי תודקיא, טסשלת תחת בא"יהנאולה
 הרוהה להם והיתה בספרר, וחשסדות" הנליותשאון
 מפריע נסצא לא המכוטלה טצד בי הקדש. אדסתעל

 וגם טטונות דיני לדק הזב,ת להם והיח ישראל,לחקי
 הטשנה בפירוש הרטב"ם דעת לפי בי ויען קנסות.דיני

 נקבע שיהיה עד בא דוד בן "אין פ"א(1סנהדרין

 ישראל, בארץ הסנהדרין או הגדול הב"דלראשונה
 ויועציך כבראשינה שופמיך ואי2יבה שנאסרכמו

 יףה חה הצדק, עי לך יקרא כן אחריבבתחלה
 ותרב האדם בני לבות ית"ט יטק באשר ספקב4

 לשטות הצורך היה ולנן הנדטיח". בא לפני וכו'זכותם
 קץ קודם טוסבמים דבנים לטנות האלהההבנות
 אם כי נפשנו" "לפדיון היה השני המעםהגאולה.

 וטלקות, קנסות דיני לדון יובלו טוססכים רבניםיהיו
 כרת עליהן שחייבים טעבירות בתשובה ההוזריםועי"ז
 '2לקו בריתות חייבי שכל הדין ע"פ בסלקות,יפמרו
 שבאו האנוסים רבו אז כי ובפרמ סהכרת.נפמרו
 את תחזק הרבנים סטיבת כי ה'טלישי המעם כית.עין על נוקפם לבם אך שלסה בתשובה שחזרוטספרד
 ואחדות היהדות לסרבז א"י את ותעשה הדתטוסדות
 נהונה הסטיכה היתה אם כי הדבר וברודישראל.
 אז כי למיטסעתה סרים היו בחו"ל הרבנ'ם וכלבא"י
 כמה ולפתור ספיקות, בטה להתיד המוסמכיםהרבנים בירי כח והיה העם בעיני יותר מקוד'2ה א"יהיתה
 צפת וחבטי וטהרי"ב היהדות. לקיום הנונעותשאלות
 בנין ורוב טנין רוב היו הם בי הכוי2ר, קעת אז.סצאו
 נמצא יטלא וכטעט הקדויטה, בארץ ישראלטחבטי
 התלטור ישיבות מזמן תבל, ארצות בבל טיוחדטקום
 בסו ומצוינים נדולים חבמים בו נאספו שהיוואילך,
 בקבלה. האר"י עד בהלבה הב"י מסרן ההיא, בעתבצפת

 נדול היה כי אצמכא, לאותו הראוי האיש היהוטהרי"ב
 ונחיצותה, בצרכה טתחלה הודה להסמיכה.טהתננד הרלב"ח נם ונבסים. הון ובעל טיוחסת טטיטפחהבתורה
 טתאוה הייתי טהם באחד אני נם לעשותה, סתאויםהיו שראה החכטים שכל )הרי"בן שהעיד "וסהבאטרו:

 זקן ספרדי אחד שחכם שסעתי ונם בראיטונה.לבך
 להטצאה טתאוה נ"ב היה בכאן יטנפמר פניםונשוא
 י"ץ, רבותי כל בחברת ידי על 1'טתתקייםהקדושה, בארץ כשרים דיינים טינוי טצות בזאת, בטצוהנמנה להיות זביתי שלא על דוי לבי ועלי וטצמערטיצר שהנני שלפנינו הזה "בנהשא יאמר: ועודבעתה".

 לא צפת שחבמי ספני התננדותו, עיקר היתהבנראה אבל אדטתם". על ולהשיבם ישראל את להחיותוכו' הדיינים סנוי בדאי הכתנה הארץ, את וירשתתחיה לסען לך תתן ו'2ומרים שופמים בספרי, שררשובסו
 חשבו ישיבה ראיט שם שהיה הרלב"ח ובראשםירושלם וחבטי תורה, תצא טציק בי לירושלם, בבודחלקו
 בח'טבם הססיכה, ננד בטחאה יצאה ולבןהסבסתם, בלי כזה נדול טע'טה יעשה אם נדול לעלבוןלהם
 הסטיכה אין 'טבירושלם" הצאן "צעןרי הסכסתוסבלעדש אנן" באנסא קני קמלי לאו סינן, מובא "נפישיצפת חכסי כי ואף בבלא,י. בללית הסבטה לזה צריב-םהיו הרטב"ם דעח לפי בי סטילא תבמל הסבסתם בליבי

 את עליהם ~ת4ת רבים תנאים וטצא חקרבזסנו הנדולים הוראה מטורי אתד הרלבעח ובהיותקייטת.
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 דעת במול להוכיח הויכוח קונטרס ויכתובמחאתו.
 המנוי את לעצטו לקבל וימאן הסמיכה, אדותהרי"ב
 הכךשולח ע"י צפת חכמי לו שולחו מוסמך רבבתור
 שלש של תטצית היא הזה הקונטרם הזןי שלמהר'

 לבאר הרי"ב לאנרות כתיטובות ח הרלב שכתבאנרות
 ע"פ נוסדה וכי המרובה ותועלתה הזאת התקנהמ'ב
 ירהשלם( ,חכמי יסכימו לא אם "אף כי הרי"ב ואומרהדין,

 בטעומם הם במלים כי להם חהשש אינילהסמיכח
 שצריכין הרמב"ם שכתב מה לדעתו כי ובמנין".בחכטה
 החכמים. ב 1 ר כ11נת1 שבא"י" החכמים ל יכ הסכמתלזה

 ולא ביניהם, המחלוקת נתנדלה האלה הויכוחיםומתוך

 בכבודם הנונע כן לא אשד דברים מעמם מלהוציאע.לרי
 בסריצת הרלכ"ה פנ' מלבין הרי"ב היה כ' עדהטרט'.
 אנוס שהיה בעת הראיטונות מע'שיו והזכירודבריו,
 יטבתנאי יאטר, )הרלב"ח( "הכותב ואומר:בספרד
 הנרדש מיום ת"ל לה'. וקדוש נדול בקי 'טיהיההסתנה
 בישראל הוראות מורה הייתי לעולם בספרדוהיטמד
 כמפורסם בפאס יהודים בתים בעלי אלפים לחמשתורב
 הייתי לא ועד"ן שנה י"ח בן אז והייתי העולם,לכל

 כל ובחסר ובצמא ברעכ היותי ועם וכו' זקןבחת'מת
 טטתנה לא מעולם וכו' ה,שם בדרכי הלכתילעולם
 אחד ביטום ידי על שמים יטם נתחלל ולא וכו''טמי
 מובא ביטא "לי'שנא : 'ח הרלב ענה וע"ז האות'ות".מן
 על שסים שם נתחלל טלא אוטר הוא הכא, חזינאקא
 ושלום חס לכבודי לא וכו'. שמו נשתנה לא כיידו,
 שנמצאו ,האנוסים( אותם כל לכבוד אלא הסאני

 ולא וברחו רבות בסכנות עצמם ושמו הצרהבאותה
 מהם ורבים תישובה בעלי להיות שזכו עד במובהראו

 בעונותי שמי שנו אם ואף וכו' הבא עולם לחיינפמרו
 כי ידע וכליות לב ובוחן שניתי לא אני השמד,בשעת
 אומרים אין היא מפור':ה ומיטנה יראתי. אותותמיד
 הייתי ולא וכו'. הראשונים מעי2'ך זכור תי:ובהלבעל
 אודה וכו'. שמו לקדיט זכיתי לא כאשר עונשין, ברעוד
 ההוללה העיר אל והביאני מהמפכה שהוציאנו פשע'עלי

 שנה מארבעים יותר יום בכל הלכות בה שונה'2אני
 עוני"י יכבסו עיני שזלנווהדמעות

 הרי"ב שבין הזאת המחלוקת הסמיכה[וגיט~ל
 השתמשו עוד כי אף הסמיכה, כה את במלהוהרלב"ח

 נפשו בסר התאונן הרי"ב מיסדה. חיי בכהטך בצפתבה
 )לחכמי להם אחת "מ11נה ויאמר בנינו הריסותעל

 נם הסמיכה"י מינוי '2ל המפואר הכנין להרוסירושלם(
 ממ'2לת לפני הרי"ב את הל'טינו אשר מלשיניםנסצאו

 מרידה, שמץ בסמיכה המלכות טצאה ואוליתונרטה,
 פחת חטץ וכנראה ממשלה. בתוך מטדטלה כעיןשהיא
 והוכרח נפשות בסכנת והיה רכושו את לקחתהטקום
 והנאנח המר "נאם : חותם אחת באנרת טצפת.לצאת
 "וסמכו : אומר אחרת ובאנרת הזמן". ממלשינינרדף
 ב' כמו שעברו אחר בירב, יעקב באלפי הצעיר אנילי
 מה לי שקדה כמעמ הסמיכה( )אחד חדשים נ'או

 מלץ2ינים יסני קמו כי ז"ל, בבא בן 'הודה לרבישקרה
 לארץ. חוצה לצאת והרצרכתי בכפי חמס לא עלעלי,
 ובחךל השעה נמרפה רשלום חס שמא בלבי חשבתיאז
 לריק, שמרחנו מה כל ונטצא וכו' לסמוך כח ליאין

 דעת רבוי לקבץ קשה הוא כמה ברור, הואשכבר
 "וסעיד אחר: במקום עוד וכוהב וכו'י אחת"להסכמה

 מן לארבעה יטסמכתי יטביום וארץ, שמים עליאני
 דרבי לההיא קרובה סכנה עלי שעברה שכמעםהחכמים
 שהשמן וראיתי וכו', הבית מן וברחתי בבא, בןיהודה

 מרן את וסמך הראשון הסוסמך היה הרי"במקמרנ"י
 סמך והוא אלשיך. מיטה ד' הרב את סמך והואהב"י
 נתקייסה החד'שה ,טהסמיכה נמצאת וימאל. חיים ר'את
 מוסמך הניח ולא רח"1 וכישטת הרביעי, דורעד

 עוד ונתבמלה הסמיכה, כדשלשלת המבעות נתקואחריו,
הפעם

 את תומך הרלב"ח הסמיכה[ נגד הרלב"ח]ט:מי
 באריכות רבים במעמים הרי"ב של הססיכה עלמחאתו
 א'( : הם דבר'1 ותמצית ?ת סמיכה זו "מה ושואלהרבה
 תחת "רב" התואר למוסמך תתן הזאת הסמיכהכי

 לקרוא נהנו כבר הזה ובזמן הראשונה, בסמיכה"רבי"
 מהם ליקח עוד יתכן ולא רבי וגם רב בשם ת"חלכל

 לזלזל ,טלא לסמיכה, ראוים שאינם אף הזההתואר
 הסמיכה המתיר הרמ3"ם לדעת כי ב.: ולביישמיבכבודם
 די ולא בא"' ישראל חכמי כל הסכמת צריךבזה"ז

 בין בדבר מחלוקת יש אם ובפרמ וב, - הבהסכטת
 שלקו כריתות חייבי כל דתנן דסאי נ', א"י.חכמי
 ונקלה דקאמר מקרא לה ויליף כריתתן מידינפמרו
 בהם כיסהתרו דוקא אחיך, הוא הרי שלקה כיוןאחיך
 ע"י אח"כ אותו ולקו העבירה. בשעת למלקותעדים
 ע"י מכדת פמור אינו בעדים התראה אין ואםב"ד,

 שלסבתו התכלית שאותו הרי ב"ד. ע"י אפילומלקות
 ע"י ד'( ידה. על להשינו א"א הסטיכה אותהנתקנה
 מבלי רבות, בספקות עצסנו את מכניסין אנוהסמיכה
 ההד,ש קדוש לענין כמו הפוסקים, בין להכריע איךדעת
 שבעים של ב"ד צר'כין הרמב"ם שלדעת השנים,ועבור
 סמוכים, ביטלשה נם די הרמבץ לדעת אךואחד,
 מחויבים יהיו הלא סמוכים נ' בא"י לנו בהטצאוא"כ
 העבור, סוד ע"פ שנים ולעבר הראיה ע"פ חדיטיםלקבוע
 כפי והמועדות הזמנים וסדר היטנים קביעותויבמלו
 הלל מיסי ישראל בקהלות כנהונ שבידינוחחשבון
 ושמונה ומאה אלף זה נפסקה כבר הסמיכה ה'(השני.
 שמאז בודאי הטטענו החדשה( הסמיכה זטה ,עדשנה
 התורה בחכמת מופלאים יבים חכמים היו עתהועד

 ב"ד ואבות נשיאים להיות ראוים הקדושהבארץ
 שעשה מהם אחד בשום 'שסענו ולא נדולה,בסנהדרי
 למדרנתמ הנענו שלא אנחנו כ"ש כזה, כדבדמעשה
 התורה, בחכמת מופלאים בדור נטצאו ולא וכלל,כלל
 הדמב"1 ייעת ננד ,הוא בחורה, מופלא לסמיכה דצר,כץו הרמב"מ הוראת כפי מעשה לעשות בירנו כחשאין
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 מורה יבוא עד הסמיכה לחדש אפשד שאישסובר
 דבריו על הרי"ב ת'טובות נם מביא הרלכ"ח עכ',.צדק.

 מחכהטים יותר יכיל הזה הקונמרם הסמיכה.להצדיק
 בשם ומכונה הרלב"ח, שו"ת בסוף והוא כפוליםדפים
 מענין ירהטלם וחכמי צפת חכמי בין שעבר"ויכוח

 מהרי"ב ע'י סמוך דב שהיה קארו מהד"י .הסמיכה".
 שאפשר כהרסב"ם דם"ל מהרא"ש ראיה קצתמביא
 המפקיד בפ' הרא"ש שכתב ממה בא"י. מוסמכיםלעשות
 תפם אי קנסות דיני דנין שאין אע"פ "האידנאוז"ל;
 לתמוה ויש בא"י. לדינא אזמניה אי מיניה מפקינןלא

 בא"י לדינא אזמניה וכי סמוכים ליכא דהיטתאדכיון
 לטצוא אפשר נטי דהשתא דם"ל הב"י ותירץ ! הוהמאי

 וע"פ הרמב"ם דעת לפי ד'( רצ"ה סי' ,ח"מסמוכים
 הרי"ב. שעשההמעשה

 הירשענזאהן ר"ח הרב הסמיכה[ לתחית]האפשר:ה
 את להשיב אנו יכולים "אם השאלה את לפתודיתאמץ
 לדעתו ליושנה. העמרה ולחזוד הזה" בזמןהסמיכה
 מוסמכים 'טל ביטליטלת תלויה איננה בעיקרההסמיכה

 בחירת וכמו ייטראל. קהל או כלו העם בבחירתרק
 וכירושלמי סמיכה. בהם מצינו שלא זקניםהשבעים
 עיקר היתה ולוא סמיכותא. למנויי קרוי תטןאיתא:
 כא"י קראוה מדוע ליהושע, משה סמיכת כמוהסמיכה
 נם ? פקידה שהוא "מנוי" בשם הסמיכה הנהנתמקום
 מראה בידים ולא בשמא סמכין בנמרא אשי רבדברי
 למדנו המנוי וענין מנוי. רק מסש סטיכה זה איןכי

 ושומרים שופטים שנאמד היטופמים, שימת מצותמתוך
 שממנים מנין : בספרי ואיתא ונו' שעריך בכל לךתתן
 ומנק "לך, תתן שופמים ת"ל ישראל לכלב"ד

 )דההב ואומר לך, תתן ת"ל כלם נבי על אחדשממנים
 ה', דבד לכל עליכם הראש כהן אמריהו והנהי"מ(
 ובמנוי וכו,. לשבמיך ת"ל שבמ לכל ב"ד 'טממניםומנין
 ואחר חלק, לקהת מישראל או"א כל צריך הזההכללי
 דיינים לבחור בכחו יש כלם, על אחד ראששנבחר
 ייטראל. לכל שליח נעשה כי במקומו, אחד ראשולסמוך
 אשר הראש מעצמם לבחור ב"ד שאר יוכלו לאאבל
 כח כי שליחים. אינם כי ישדאל, מכלל נכחרלא

 נראה וכן ישראל. כל של והכחידה המנוי היאהסמיכה
 הנזית בלשכת יושבים ע"א של ב"ד התלמוד:מדברי
 מישהוא כל מקומות בכל ושולחים כותבים מיטםוכו'
 יהיה הימנו נוחה הבריות ודעת ברך ושפלחכם
 ובלשכת הבית בהד אח"כ אותו מעלין משם בעירו,דיין
 היו והם הסנהדרין בין להמנות :( פ"ח )סנהדריןהנזית
 הסמיכה שם מזכיד ולא שבידושלם. הנדולהב"ד
 היא הזאת המנוי כי ך, ו מ ם חכם שהוא מי אוכלל,

 יהודה ד' בימי סמיכה 'טם שנתחדש ואפשרהסמיכה.
 בחידת כי ואחרי סתם. "רבי" נקרא ולכןהנשיא

 תרי"נ בן ונמנה לדורות הנוהנת טצוה היאהיס:פמים
 הנדול הב"ד את לחדש עלינו מומלת החובהסצית,

 ולבחור סבה, מאיזה שנתבמל פעם בכלשבירושלם,

 הנרול ב"ד על הראש שיהיה הדור נדולמחרש
 ישראל כל שיתרכזו אחד רק אפ,טר וזהכבראשונה.

 ספק בלי אז ב"ד ויבחרו ישראל בארץ לקהליחדו
 ולאו לאחרים. נם לסמוך ויכול הנדול ב"ד ד-ן לויהיה
 רב אמר כי בא"י. י'טראל דוב אלא ישראל כלדוקא
 ו-שט .2נאמר 'י א יושבי רוכ אחד הלך וכהוראהאסי

 עד חקת מלכוא נדול קהל עמו ישראל וכל ונו'שלמה
 עמו, ישראל :כל כתיב מכדי ח'(, ,מ"א מצריםנחל
 למה נדולקהל

 לי~
 הנך אבל קהל דאקרי הנך ש"מ

 הרמכ"ם שכתכ וזהו נ'(. )הודיות קהל איקרילא
 מכל אחת הסכטה "כיטתהיה להכהטנה:בפידושו
 לבחוד יודעים אינם ההטון )כי וחתלמידיםהחכמים
 א:תו וישימו הישיבה מן איש עליהם להקדיםבזה(

 תתקיים שזכרנו, כטו כא"י זה שיהיה ובלכדלראיט,
 הסמיכה לחדש אפשר ולפ"ז סמוך". ויהיה הישיכהלו

 מנין ר:ב 'טהם הנדולות שהקהלות זה: כאופןבא"י
 איטר רבניהם את ישלחו ישראל בתפוצות בניןורוב
 בא"י, נדולה לאספה יתאספו והם בעירו, אחד כלבחדו
 הנדול, הב"ד את 'טם ויכחרו הקהל כל שליחיבתור
 המוססך יהיה והוא נביהם, על דאש נםויבחרו
 הב"ד ישיבת אך אחרים. לסטוך בידו וכחהראשון,
 שתהיה מוב ויותר בא"י, תהיה הנדול ואב"דהנדול

 עה"ק.בידיטלם
 לא זקנים סמ:כת י: שבכ אע"פ ה:ראה[]התרת

 הוראה", "התרת או ולהורוח, לדון "הריטות" נמילתבטלה
 לססיכה וכר שהיא "סטיכה" במעות זאת קוריןויש

 "מורה נע'טה הוראה התרת 'טמקבל ומיהראיטונה.
 ע"מ.(1 )כתובות בתלמוד תואר שם שהואהודאה"
 נו ר ו מ לו קורין מהרי"ל ותלמידו מווינא שלום ר'ומזמ;
 חכם או לאשכנזים הכולל ורב רבי בתואר נם,ע"ע(.
 וענין ש(. צד הכטים כבוד ,עי' לספרד'ם בא'טיוחכם
 להוראה שהניע לתלמיד אסור כי הוא, רשותנמילת
 קכל לא אם אחר כמקום אפילו או דבו לפנילהורות
 או רבו, מות אחרי אבל י"ט.(, )ע"ז מרבו"רשות"
 היח נם להורות. לו ומותר דשות צריך אינו חבדתלמיד
 לעיל(, )עי' נלותא מריש בבבל הטות נומל הוראההמורה

 הזאת וברשות העיר, בני בהסכמת הקהל מפדנםאו
 הדעת בשקול בדינו מעה ואם בכפיה לדון יכולהיה

 בתור הקהלה קבלוהו כבר כי מת'טלומין, פמור היה'
 להיות שהרוצה והנהינו תקנות עשו אח"כ ודבם.מורם
 הוא אם מומחה רב ע"י והבחנה בדיקה צריך היהרב
 ממונות בדיני להורות ויודע ופוסקים בתלמודבקי

 ענין רש,א(. סי' הדיב"ש שו"ת )עי' הדתובעניני
 שהניע העם כל שידעו כדי בזה'ץ שנהנוהסמיכות
 ונותן למורנו מוסמך שאינו דמי וי"א וכו'.להוראה
 לנימין לחוש ו"ט כלום במעשיו אין וחליצותנימין

 לרבים 'טמומחה לכל שידוע לא אם שנת;,וחליצות
 )מהדר"ך נדלות מבקש אינו ושפלות ענוה שמצד רקחוא
 וב:קוכ שם(, )הריב.ש ומקילין הולקין ויש כ'ן.סי'
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 של סנהנן כי אחר בררך לא אב5 להקל, ישעינון
 התרת י"ד(. דס"ב סי' ביר,ד ,הרמ"א תורה"שראל
 דיני נם לדון הריטות ווירצבורנ לרבני נתנההוראה
 תקנות ע"פ היינו א'1, סי' קולון מהד"י )'שו"תקנםות

 הכתובות וסלקות קנסות ולא הקהל, שעשומיוחדות
 הרא"ש בזטן לענרש. יכולין סוסמכין ב"ד שרקבתורה,
 ע"פ נפ'טות ריני נם לדון ספרד לרבני הריטותהיה

 ממעם הרב ח'1. י"ז כלל הרא"ש 1'טו"ת רטלכאהורטנא
 )'טו"ת להורות אסור הקהל הסכמת מבליהסכר:לה
 לתלסיד להורות ההתרה נת.נה זמן ס',ח(. ס.'סהרי"1
 התחילו הרור שנדולי סצינו כי ואילך. ח י מש:תהוא

 שנתמנה עזריה בן ר"א כסו י'ח, בני בה.ותםלהורות
 רב ס"ד.1' ,שם רבה וכן כ"ח.(, ,ברכות י"ח בןלניש.א
 ,כבוד ליאון רי ססיר דוד ר' וכן י"ח בן נתסנה נאוןהאי

 *16. צרחכטים
 הברצלוני ברזילי ב"ר יהודה ר' הטמ.כה[]:הב

 "שמרות עשרה חהשב השמרות בספר הי"נ1)במאה
 בתב סססיך". ו,,שמר סינוי" "כתב ובינ.הםזקנים"
 עליהם להרטיב הישיבה בני 'טנועדין בזמן הואהמנוי
 עליהם למנות הקהלה בני שססכיטים או "ט.בהראש
 סינוי כתב כותבין נשיא, או דיין או זהן אוראש

 ולזכות לראיה הראש לאותו ונותנין עליהם כולםוחותמ.ן
 שסוסכין הוא ססמיך השמר אליו. נישמעין שיה.ובירו,
 וחאידנא וכו.. חכם או רב ישנקרא התלמידים מןלאהד
 יריהם להניח סטיכה ולא בחו"ל, קנסות ד.ני נהינילא
 הנחת בלא ססמיך כתב כותבים רק ה:סמך, ראיטעל

 הוא שבידו וכ.ון לססיכה. זכר והוא ראקו, עליד.הם
 בל אותו קורין ולהלן היום סאותו מסמיך. כתבאותו
 החבר.ם, ובסודות בדיינין אותו וסמנ.ן רבי,אדם

 החכטים ועמופי החכסים כשמרטי ומלבושיוושסרטיו
 התלסידים כישסושי ולא הנסמכים, והרבניםוהחברים

 בכתב לכתוב ורנילים 131. צד ,יטם עד'ין נסטכושלא
 כמו התלמוד, בעיי בהם שהשתטיטו הפתנמיםהסמיכה
 ותשובה, בישאלה נאטר שזה אף ידין" ידין יורה"יורה
 על דברים ומוסיפים לנא". סמיכו דין סן "כלוכן

 שסעתתא וטשינ "סתון בסו ולסודו, התלסידתכונת
 וכדוסה. דהלכתא"אליבא

 רשות אנרת כתבו הנאונים ב.טי רשות[]אגרת
 ; אחד נאון וז"ל הוראה. לטורי דדיינותא" "פתקאאו

 )דיינים( דיאנין מסנין הן הנדול שב"ד בבבלהמנהנ
 רשות, אנרת ,לדיי11 לדיאן לו וכותבין ופלך פקךבכ:

 וכ, דדיאטתא, פתקא ארסית בלשון אותווקורא.ן
 דיאנא פלוני בר לפלונ. סניניה "דאנחנוספהשין:
 דינ לסידן רשותא ליה ויהיבנא פלוניהבאתרא

 וראיסור. ,מציות( דמצואתה סילי כל עלולאיתהזאה
 עי דינא סקביל דלא סאן וכל שסיא. ודחליתוהתירא
 כ דהזי מאי ביה למעבד רשותא ליה איתנפשיה
 כזו סינוי בידו 'טיש וסי שסיא". מן דחייבהיכד'ן
 לפנ' וירטב אותו כופין לדין אליו .לך שלא נשבעאם

 )תשובות הוא הנרע כב"ר כי שבועתו, ע5 אותו~קין
 חוברת ד' סחברת לראשונים זברק ק"פ, סי':נאונים

 כהסן סכרכה ולדונמא 1885,. ברלין הרכבי הוצאת1',
 ספעקמאו': אלחנן יצחק ר, הספורסם מהרבקאחרון
 יקירא נברא האי על לכתוב נית! אסת אסרי,קויטם
 הי דבר סלא והוא הרבה עסו ופלפלתי יליד...קרב...
 דורש נאה ספואר, דרשן הנהו ונם ובפוסקים.בש"ם
 לאורייתא, וחילו בחו יישר אסר ובכן סקיים.'נאה
 )בדיני ומומ"ה ונו"ח ואו"ה בד"ס ידין ידין יורה'יורה

 ומהרה1. וסוסאה וחליצה ונימין והיתר ואיסורטסונות
 כבודו, לפי סכובד סקום הרחטן לו '2ייטלח רעוא'יהא
 ובאתי קדשים. צאן לנהל הנ"ל הרב והנון ראויכי

 קאוונא". החופ"ק אלחנן יצחק נאם לפ"ק. יום...עה"ח
 סהתרת דונסא פראנקעל[ מר"ז הוראה]התרת

 הסיטינאד ראש פראנקעל זכריה י' שנתןהוראה
 השלם: הערוך סחבר קאהומ דר. לתלסידובברעסלוי
 י'שרא5 סוהר"ר בן יהודה חנוך סוהר"ר השלם"הבחור
 ניטנבות בחכסות סוכתד פעלענהאזא סק"קקאהומ
 בייטיבתי ושכוט לסד פילאזאפיע" "דאקמאר בשםונהדר
 בעיון ללסוד לו עסדו ויניעתו ושקידתו שנים יששכסעמ
 עם הטבועות יבסות חולין כתובות נימין טם'נדול

 לרבוז נם והאחרונים. הראשונים נדולי של[]פירושים
 סנהדרין שבת ברכות ביצה סוכה סם' : מסכתות'טאר
 ואסף לסמ שבלים, וזרועו קסה קציר וכאוסף וכו'.וכו'
 רעח וביורה בכלל הש"ע למעשה הלכה הפניםסלא

 פי בידו ועלה חיים, סים מבאד דלה דלהבפרם.
 דרש סועד, בא בי לחננה, עת באה כי ועתהשנים.
 בסוניא נ' דף נימ.ן בסס' עטוקה בסוניא ברביםלפנינו
 אותו ובחנונו בפוסקים, בנסיון בא נם וקצובי;ידכתובין
 חבחינה בכוד ועמד עצלתים' בלי ובשקידהבאושן
 כא כי נפשנו לשסחת ראינו זאת נם שבעתים.מזוקק
 נמועה שטים יראת , והשקידות הליסוד תבליתאל

 קודטת ויראתו בקרבו, בוערת יה וכיטלהבתבןבו,
 איטר תשוקתו.-ולאיש ואליה צסאונו ירוה בהלחכסתו,

 נאה לו אהלו, תקע ובחכסה בתורה ביראה לואלה
 תאנה נרצר חהוה. מעינותיו ולהפיץ לאחיו סורהלהיות
 להכתירו גסרנו לבן יודה. הוא נם ומרוה פריהיאכל
 ידין, ידין יורה יורה הוא בישראל. רבבשם

 תפארת ויהי יצליח בידו ה' חפץ בי צפינוובצפיתנו
 להורות בהוכה, לעטוד בו תבחר אשר ישראל עדתלבל
 לעשות על.ו ה' נעם ויהי בה. ילכו אשר הדרךלהם
 ויעש יחיה בצלה אל, תורת הדר להנדיל בישראל,חיל
 הי יהי נדיבה. ברוח ותודה יראה בהפיצו תנובה,פרי

 שבט כ"א א' יום ברעסלויא פה ויעל. עמואלהיו
 הטמינאר חותם עם הלוי". פראנקעל זכריה לפ"ק.תרכ"ז
 1890(. קראקא 100, צד ח"א וחבסיו דור ריינעם,)כהשה
 "ססיכה" הסנהלים נותנים החדשים בהססינריםנם
 למודם. חק שנסרו להתלסידים ,8=10ק1ם( תעודהאו

 בלשון נכתבה התעודה בסינסינאמי העבריבהקולינ
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 בתואר כוכתר מדרשם מבית היהנא התלמיד כיאננלית

 אך ייטראל. בקהלת ודרושן רב למשטרת הוא וראוירב
 "סמיכהע לחת בנויארק הסטינאר טנהלי עושין יפה5א

 כטו סטיכה בסננון הנכתבה הקדש בלשוולתלמידיהם
 ידין יורה "יורה פתנם עם אמתים, לרבניםשנותנים
 אינם כהשם היוצאים התלמידים כל נטעם כיידין",
 מאיסור דינים או מהוראה ליטטאלם יטינם ביןיודעים
 התורה. בזיוו בזה ויש מוסטך, לרב ילדעת כראווהיתר
 ה(. ם י ח ש )ע"ע "קבלה" נקראח יטנותניןלשוחםההתרה
 ם. י נ ב רע*ע

 214- ח"ז ישראל ימי דברי גרעץ, :ביבליונרפיא
 ירושלם הירשגנזאה;, 280-218; גולה מוצאי שפ"ר,220;
 כתב חומה, נרוך 298; ששיכרך

 1908; ירושלם ישראל. בית'
 8ששג שע"ן00 ש".61*1ג ,ש1ע%ן0'1 מ60מ0מ 4(19,ק

01111.

 סמיכת מבלי רב לסמוך הקהל לראשי רשות יש ]אם-
 האיצינ'ו מעיר 1651 בשנת נשאלה שאלה המקומי[הרנ

 אם טודינא הרי"א נכד הלוי יצחק ר' מאתבאימליא
 רב למניית סמיכה לתת הקהלה ראשי בידי כחיש

 שהיה הקדום המנהנ ננד המקוסי, טרב סטיכהמבלי
 שנולדו מפני נעשה והשנוי המססיך. היה הרב כישם
 הזה שהכח הקהל הסכטח ע"י תקנות ועשו חקלות,עי"ז
 ~מן, מזטן יבחרו אשר העיר מובי שבעה בידיימסר
 הוא ראוי אם ומנירים ויודעים העדה עיני הםכי

 בקהלתם שלמד אחד בת"ח ויבחרו היום ויהילסמיכה.
 והוא אוטנתו ותורתו שלשים בן עתה והוא שניםי"נ
 ובנים. א.טה ולו קדושים של בנן אוריין ובר אבהןבר

 לא בחרותו בעבור אך הרבנות בנזר אותוויכתירו
 'סיניע עד ברבנות לנהונ קצבה לו ונחנו לרבמנוהו
 עיר רבני סמיכה לו שלחו לזה נוסף ארבעים.לשנת

 שהועד כן, לעשוה נכון לא כי א'( : ומועניםהאיצינו, )בעיר רבנים קמו ועתה להממונים. להראותהראדי"ף
 כן יעשה ש;א ב'( תחלה. הסכמתם בלי יכתירוהקמן

 למנות ויצוו בדבו. יתערבו אחרת עיר שרבניבמקוטנו
 קצוב לזטן סמיכה לחת אפשר אי כי נ'( לרב.אותו
 הנסמך אטנם אם כי ד'( לשיעורין. דברים נתנו לאכי
 אינו אבל דאנדתא ובסילי בדרש להשכיל נחמדהוא

 הוציאו כי ה'( ת"ח. ביטם להקרא יוכל ולאמפולפל
 ובודאי ופשימא בדינים. כ"כ בקי שאינו הנסמך עלשם

 עוד יפתח לא ראשו על אלהיו שנזר ואילךשמכאן
 כולנה על עולה וזאת וכו'. תורה עוד ילמוד ולאספר
 בעת התפלה בזמן בבקר ש"ק ביום ישיבה הראשכי

 לטשפם ובנו הוא הלך בביהכ"נ הקהלות כלשהיו
 בביהכ.'נ בעצמו הלך כוש"ק ובליל רשות, לימולעכו"ם
 בישם לקרוא החרים זרוע ובכח פרשם היה שחותנואחד
 להורות ושואלים וכו'. הסכטתו בלי חד,ש איש ל'שוםרב
 יפה הועד כח א'( תשובתו: וזו במל. או קייםהעיר( טובי )ז' הקם; ה,עף שעשו מה אם הישרה, הדררלהם

 בענין הקהלוח והסכמת חקנת ע"פ הרבנים, ססיכתבלי
 שנחנו הסטיכה ב'( )*161(. שע"ד בשנת יטנשהשיתזה

 איש שבני אמרנו "וכבר לעדות פסולים אינםלעיר סחרן ורבנים עדוח, כ"א ציווי אינה האחריםהרבנים
 'טיהיה". ואיך אנה לחורה לשמוע וחייבים נחנו,אחד
 לבית יעקב ר. ונם ולשיעורין. לקצבה להסטיך יכוליןנ'(
 שלא בקצבה יטנה יטלשים בן ברבנות הוכחרהלוי
 יענה ללמוד( )החשק הכום"ף ואח"כ חמשים עדיורה
 ואחרת פלנ בעד אחת חורה יש וכי וכו'. הכלאת
 באנרה רק יודע שהנסמך אודות ד'( וכו'. יקמן?בעד
 בת,שו. הרלב"ח רב, ב'סם להסרא יוכל ולא מפלפלולא
 טרבנן צויבא כי ואוסר בזה, ונושא נויטא ק"וסי'

 בסדרי בקי דאינו אע'"נ ת"ח מקרי אוטנתושתורתו
 ולכן בדינים, בקי 'טאינו אמרם על ה'( וכו'.הנטרא
 יפחח שלא לומר טקום ואין ללטוד, קנים קצבת לושמו
 ידענו האיש זה כי לזה, יצחק היטומע כל ח"ו, ספרעוד

 בחורה כ.א ומו"מ עסק שום לו שאין אוסנתו,שתורתו
 וחותם: וכו'. יום בכל הלכוח ושונה ולילה, יומםיהנה
 התי"א למבת בח' ז"ל יעקב בכטוה"ר הלוים מןיצחק
 לר"י תהפוכות" "מדבר טכ"י )חסצית 1.ניציאהלפ"ק
 262(. סי' שזח"ה מאהנר הלוים,מן

 ל. ה.י

סמינא-
 לרבנים מררש בית ע' :
 אומיר ע' :סמירנא
 : לטואב( חרנים החרני=מעיר סנבלם )מכונהסנכלמ

 ונשם העמוני העבד ומוביה הוא בשמרון, פרםנציב
 ביטי הנולה ולעילי לנחטיה לשמן עמדוהערבי

 להפריעם תחבולוח ויכסיסו פרם מלךארתח.שטתא
 יהודה צרי היו הם כי ירושלם, חרבות אתמהקים
 מובה לבקיט אדם בא איטר נדולה רעה להם"וירע
 ולעולים לנחמיה וילענו (, י ב' )נחמיה ייטראל"לבני
 עושים אתם אשר הזה הדבר "מה ויאמרו אותם ויבזועמו
 שמעו וכאשר י"ס(, פסוק )שם מורדים" אתם המלךהעל
 הפרוצים החלו כי ירושלם לחוסת ארוכה עלתה"כי

 להלחם לבוא יחדו כלם ויקשרו מאד, להם ויחרלהסתם
 על עטדו ואניטיו נחמיה א'-ב'(. ד' )יסםבירושלם"

 גם המלאכה. את ולכלות אויביהם עם להלחםנפיטם
 חשבו פרץ" בה נותר ,ילא החוטה שנשלמהאהר
 נחמיה את להרונ וארבו הטלאבה ערשי אתלרפות
 להועד לנחמיה אגרת שלחו פעטים ארבעהואניסיו.
 והוא לו, להרע וחי:לו אונו בבקעת בכפיריםעטו

 ולא עו.סה אני נדולה "מלאכה לאמר פעם בכלהתנצל
 ארפה כאשר הטלאכהן תיטבת למה לרדת,אוכל
 סנבלמ שלח החטישית בפעם ג',. ו' )שם אליכם"~ירדתי
 ונישטו נשמע "בנוים בה ;כתיב נערו בידי פתוחהאנרת
 על למרוד, חחטבים והיהודים אחה אומר הערבי(,ניטם
 )שם ונו' לסלך" להם הוה ואתה החומה בונה אתהכ;

 בן שמעיה את וסנבלמ מוביה שכרו אח"כ ו'4פסוק
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 בריתם, בעל ונעשה נביאשקר שהיה סהיטבאל בןדליה
 ההיכל תוך אל האלהים בית אל "נועד לנחטיהויאמר
 1, י פסיק  וי:ם להרגך" באים כי ההיכל דלתותונסנרה

 נח:'ה אך סנבלט. בידי אותו לטסור היההומחשבתו
 הרעה מחשבהו והבין 'שלחו, אלהים לא כי בוהכיר

 יברח כמוני "האיישויאמר:
~ 

 אל יבא אשר כמוני ומי
 עשה נחטיה ה'א(. פסוק )'שם אבוא" וחיצ-לאההיכל
 סקהל הנכריות הניטים את הפריד ובפרט רביםתקונים

 מבני אחד כי וימצא לירושלם ספרם ובי:ובוהיהודים,
 סנבלמ בת את ניטא הנדול הכהן אלייטיב בןיוידע
 מהסהפח נחמיה ויגרטהו היהודים לצורר חתןונעוה
 סנבלמ קורות את יספר יוסיפום כ"חן. י"ג )':םבכהזנה
 ב'(. פ,ע סי"א )קדמוניות אחרבאופן

 מ.ב.
 יריכיו על הניסול התינוק 'שתופם פטן-ון, :םנרט
 יון מליטון הסלה ספר':ים ייט אותו מליםכאיטר

 ועוסד ישליח ':ענינו 8טט~טת?5, רוטית ובלישון5,01"ט(
 מתלמוד סאמרים כטה מביאים הנאונים נבו.על

 בתשובת ועי' שליח בשם הסנדק את שקראוירושלסי
 ז"ל החסיד בישם 'שם ואטרו י"ח(, סי' אל.טקר םסהר'
 ולא למילה הנער תופס שיהיה צריך בעצסושהאב
 הוא הנער 'טתופס הסמ"ק ב':ם אסר והב,יה':ליח.
 אוסרים ויש רם"ה(. סי' יו"ד )טור ב"ד ה,טליחכמו

 בל"א שהיא י0"","6( מי',' סנדיקום היה בסקורושהיטם
 ופרקלים פטרו; או ן8"81!ם00' אנגלית וכלשון:08,8118
 א"א. של בבריתו בנו את להכנים האב, בצדהעוטד
 )רמז יריבי את ה' ריבה לה' במזטור חילקומבעל

 ופריעה. מילה בשעת סינדיקום עושה אני :תשכ"נן
 שוחד בשם הביא ק"ן סי' מילה הלכות זרועובאור
 בילדים סינדיקניס נעשה אני ליתאן )ולפנינוטוב

 כל פסוק על ק"חן. הרוקח )ועי' וכו' עליהםהניטולים
 אבר בכל דוד אמר ו'( ל"ה 1תהלים תאסרנהעצסותי
 וכו' תפילין סניח אני בראיס סצוה, עושה אניואבר
 אליהו ר' 1'שו"ם(. לילדים סנדיקום עהטה אניבברכי
 לקריא נוהנין : אוסר סנדק בשרש התיטבי בספרובחור
 הלטון סצאתי ולא סנדק, לטולו חבייו בן 'טמחזיקלמי
 והלועזים הב'או לא הערוך בעל גם סקום, ב.טוםהזה
 4:8קנו01[( )בצרפתית קומפארו בלעז ברית, בעל לוקורין
 נעפארטער- המקרה ובשם )געפאטעד, ניוואטערובל.'א

 אהד אנשים, שני לזה בוחרים טקוסות ובהרבהשאפם(,
 הנקרא הוא והשני הכסא על הירטב הסנדקהוא

 הנשיט מיד הכנסת בית בעזרת הילד המקבלנעפאטער
 אנשים הרבה שסכבדים סקוטות יש התינוק.המביאות
 ויש הסנדק, עד ליד סיד וינתן הילד אתלהחזיק
 רס"ה סי' יו"ד /עי' הסנדק הוא שהנעפאטערמקומות

 אדון ר"ל ברית, בעל נקרא הסנדק בהנ"ה(.י"א
 1סלאכי אליהו בו הטתואר הברית סלאך תמורתהברית,

 ?סנדק קורא פ"ג( סילה )הל' מימוני בהנהות וכן נ'(,א'
 בסעודת הכתון מנרכת הרחמן בנוסח וכן ברית,בעל

 וסהרי"ל ברית. בעל בשם הסנדק את יכנה מילהברית
 הילד את הסביאה האשה את מכנה מהר,םבי:ם

 ואסר )געפאטערין(, ברית" "בעלת בשםלבהכ'נ
 נם תוכו. אל תכנס ולא בהכ.נ פתח אל'שתוליכנו

 להביא ום:רק( ברית בעל לבדו להיות יכול שהאיישכתב
 לסייע הנשים דרך אשה לו יש אם אבלהתינוס,
 לתת כופלין שאין מה פרן רבנו בשם וכתבלבעליהן.

 בורר בן לכל רק ושלש פעטים אחד ברית לבעלבנ'1
 שהקטיר כה; דיוטא פ"ק דאיתמר מיטום אחר בריתבעל

 '2הקמרת ספני לעולם עוד יטינה לא אחת פעםקמרת
 ליה וסמיך באפיך קטורה יץ'מו דכתיב מעיטיר,היה
 בהרבה המנהג הכי ומקום ל"ש. נמי הכי חילו. ה'ברך

 כשנעישה 1?ילד להיולדת מהנות נותן שהסנדקסקומות
 מובה ומכיר להעשירו, היתה שהכוונה לפי 'טנה,בן

 הדמ'א דברי על משינ סווילנא הגאון סעישרו.להעניק
 אחד לסנדק פעסים בניו לתת כופל אין אחדשאדם
 ':נתעישר, סנדק ראיתי לא סעולם ואומר עישירותממעם
 מ' סי' החסיד ר"י צואת עפ.י הוא המנהנאלא

 הילד אבי וצריך ס"ו(. סעיף 'ה רס ליו"ד)באורו
 סנ"ל )מהר"י כשר יהודי סנדק אחר ולהדרלהזור
 לרחוץ נוהנ היה סנדק כישנעשה ומהרי"ל פ"ה(,ת'שובה
 ואסר לבדית בטהרה התינוק להכניס עצסוולמבול
 שרנליו ספני הסוהל סטצות הברית בעל מצותנדול
 ומקדיסין לשסים, קטרת סקמיד כאי?ו לסזבחנדסו
 ויש 'טם(. )מהרי"ל הטוהל קודם התורה לקריאתאותו
 לדיעב"ץ(. יעקב בית )בסידור המילה סודם לסנדקתפלה
 ה. ל י מע"ע

 ס"ז טי' המנהגים מקורי לעיייזאהן,ביבליונרפיא:
 892). כרלין לראשונים, ברית זכרון ג"אסכ;רג, 94;צד
 1902. קראקא ברית, אותכהן,

 3על ע. 'מנדל
 סנדלפון תנא במתניתא מלאך. שם .סנריפון

 ועוסד שנה מאות חמש מהלך מחביריו ונבוהשטו
 י"ג:( )חגינה לקונו כתרים וקושר הסרכבהאחורי
 וראש עיקר כל פדחת שם שיש וחלילה ר"חוכתב
 שסזכירים כדדך טלכותו לקבל אלא הברואים כדרךוגוף

 וכו'. הסוני לך יתנו כהר בתפלתם יום ככלי':ראל
 )הדרניאל( מהלך והיה איתא: )פ"כ( רכתיובפסיקהא

 כיון ישרפנו שלא סנדלפון .סל לאשו שהניעו עד;פניו
 פרידמאן ,הוצאת מפניו נבהל סנדלפת את סשה'טראה
 שאר על הוא עלאה סנדלפון : איתא ,בזהרצ"ז.ן.
 דסאריה פרטדא בתר קאים והוא שני; סאה חטשחברוי
 וביטעתא דישראל דצלותא מבעותיהון כתרין ליהוקשר
 טקבל הוא קדישא דסלכא לרישיה כתר האידמטי

 לית משה למשה הדרניאל א"ל וכו'. דישראלצלותהון
 הקיפא אשא לי יוקיד דלא עמך לסהך יכילאנא

 ישראל סייסו דלא עד נ"ח.(. )בשלח וכו'דסנדלפון
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 )חיה בזק והאי רקיעא בהאי מתעכבי צלותהוןכלהו
 דאתא עד לון טתקן רקיעא האי על דשלמאאחת(
 צלותהון כל קרשר סנדלפון רמ"ו(. )פקודיסנדלפין
 נחיסבו רזיאל בספר רנ"ב:(. 1פנחם כתר לוןועביד

 וסנדלפון והחד,טים התקופות על המטוניםהמלאכים
 אמשמרדם(. דפום : מ"א דף )שם ב' חדר עלטמונה
 בתור גבירול בן ר'"ט שחבר בפיומים נזכרסנדלפון
 478(. צד ס"פ צונץ )עי' התפלות על הממונהמלאך
 הנביא אליהו הוא סנדלפון כי אומר קורדובירור"מ

 ס"ו- פרשבורג דפום הדש ילקום ועי' פי"ד,)היכלות
 מלאכים. ע"עס,ם(.

 מ.ב.
 שנקרא יבש קרן או )א~טע( קיצים ס:ד :סנה

 כן שנקרא י, נ י ם הר על וגדל ערבית, בלשון גםכן
 בפעם למשה נראה ה' מלאך )הראב.ע(. הסנהע'"ש

 יתרו צאן את רועה בהיותו הסנה. סתוךהראשונה
 הר אל ויבא המדבר אחר הצאן את נוהנ ה-החותנו,
 ואיננו באיט בוער הסנה והנה וירא חרבה.האלהים
 מתוך אלהים אליו ויקרא לראות סר כי ה' ויראאוכל.
 ויאמר מטצרים, ישדאל את לההויא וישלחהוהסנה
 העם את בהוציאך שלחתיך אנכי כי האות לך וזהאליו

 נ'(. )שמות הזה ההר על האלהים את תעבדוןממצרים
 טניע היה במדין צאנו את רועה היה מישה כיואף
 סיני, האי חצי עד מאד רחוק דרך ,שהוא סינילהר
 הלך וטישה בטדבר מי2ה של צאנו הלכו המדרשולפי

 האכילה בכח שהלך אליהו כמו יום ארבעיםאהריהם
 כי נ"כ ואמשר קם"ם(. רמן 1ילקומ יום ארבעיםההיא
 חכמי שיאמ-נו כמו סיני אי בחצי היה לא סיניהר

 אליואלהים שנאמרויקרא מה סיני(. ,ע"עהנוצרים
 ראיתי כי כמו הנזכר להמלאך תואר הוא הסנה,מתוך
 יכנה ולכן והרמב"ן(. )הראביע פנים אל פניםאלהים
 וירא מ"ז(. ל"נ )דברים סנה שכני האלהים אתהמחוקק
 זה אטד חנינא ר' מיכאל, זה אמר יוחנן ר' ה',מלאך
 כבוד הוא שם נראה שמיכאל מקום כל וכו'נבריאל
 עטו אנשים שהיו מלמד אליו, מהו "אליו"השכינה.

 כשיבא ללבבו איש" "בלבת וכו'. בלבד משה אלא ראוולא
 בלבת ד"א מהם. יירא ולא אשות אותן וייאהלסיני
 כיטם בוער( 1היה ולמעלה סנה של חלקיו כךשניאש

 נוי ישאל ולטעלה. אדם 'של הלקיו מישני נתון'2הלב
 טשה עם לדבד הקב"ה ראה טה קרחה בן ר"י אתאחד

 בלא פנוי מקום שאין ללמדך וכו' א"ל הסנהמתוך
 מדוע שונים מעמים ונתנו וכו'. סנה אפילושכינה
 מה אומד ר"א אחר. עץ על ולא הסנה עלנראה
 ישראל .היו כך שבעולם, האילנות מכל שפלהסנה
 הקב"ה אליהם ננלה לפיכך למצרים' וירודיםשפלים
 מכל קשה שהסנה כשם אומר יוסי ר' וכו'.וגאלם

 בשלום, יוצא אין הסנה לתוך שנכנם עוף וכלהאילנות
 יוחנן ר' וכו.. המקום לפני קשה מצרים שעבוד היהנך
 ייטראל כד לגנה, גדר אותו עושיז הזה הסנה מהאמר

 ועדשה קוצין עדשה הסנה מה ד"א וכו.. לעולםנדד
 פנחם א"ר ורשעים. צדיקים בהן "ט ישראל כךוודדין,
 ידו מכנים כשאדם הזה הסנה מה חמא ב"רהכהן
 כך מסתרמת, מוצאה וכשהוא מרנ-ש אינולתוכו
 כשיצאו בריה, בהן הכיר לא למצרים ישראלכשירדו
 את ה' וינגע וכו' ובמלחמה ובמופתים באותותיצאו
 עושה מהן י'2 האילנות כל אומר נחמן ר' וכו'.פרעה
 ה. לו יש הסנה אבל ג', או ב' מהן ויש אהדעלה
 אלא נגאלין ישראל אין למשה הקב"ה א"לעלין.
 וכו'. אהרן ובזכות ובזכותך ויעקב יצחק אברהםבזכות
 של האש אמרו מיכן וגו' באש" בוער הסנה והנה"וירא
 '2חורה, והיא אוכלת ואינה ושורפת לולכין מעלהמעלה
 ואוכלת אדומה והיא לולבין מעלה אינה טמה ישלהאש
 ואומר בלבו מחשב שהיה לפי וכו'. ,טורפתואינה
 הראהו לפיכך ישראל, את מכלין המצריים יהיושמא
 אינו הסצריים כך וכו'. אוכל ואיננו בוערת אישהקב"ה
 הקב"ה אמר ,כ(. פ רבה 1ישטות ישראל את לכלותיכולין
 אחיו שישנאו שנאח( בלישון סנה )דור'ש שנאהע"י

 ואגאל בסנה ננלה אני ובשבילו טצרים ירדוליוסף
 סלה ויוסף יעקב בני עטך בזרוע גאלת 'שנאמראותם,
 אלהי יוסי לר' אטרה מטרונה קם"מ(. רמז)'לקום
 לה אטר מאלהיך.נדול

 בשעה לו אמרה למהי
 אבל פניו, משה הסתיר בסנה לט'שה אלהיכם'2נגלה
 מיסה וינם מיד אלהי שהוא הנחיש את שראהבשעה
 אלהינו שננלה בשעה עצמותה!( )תפח א"לטפניו.
 באלהינו נאמר מה לברוח, מקום לו היה לאבסנה
 1ירמיה ה' נאם מלא אני הארץ ואת היטסים אתכי

 בורח יסהאדם כיון אלה-ך, 'סהוא הנח'ט אבלכ"נ(,
 פ"נ )'2מ"ד ממנו להנצל יכול פסיעות נ' או ב'ממנו
 סיני. ע"עמ"ז(.

 מ.ב.
 יועציו "טראל זקני י )סנהרריא(סנהררין

 עברית-ארמית מלה והיא השני. ה:ית בזמןושופמיו
 בהמלה מיטתמש יוסיפוס "0י"15""ק מיוניתשמקורה
 אהד כל ונראש ירושלם, מהם ואחד פלכים,לחמשה האדץ את ויחלק יהודה ממיטלת את שהעבירטה"נ,, קודם 571 בסוריא גאביניום הרומי הנציכ ביחוםהזאת
 לרעת אבל ד'(. פ"ה סי"ד )קדמוניות סנהדריןהיתה
 יטהוכיח כטו מקודם רב זסן סנהדרין היתה כברבאכער
 השניה המאה )באסצע מי2לי לם' הזקניםמהעתפת

 הבית בזטן ובפרם לזה וקודם הנהונ(. טספרקודם
 'סנבחרו העם סזקני שבעים ע"ד "זקנים", נקראוהדאשון
 יועצים בתור יוי2בים והיו כ"ד(. י"א 1במדבר משהבימי
 הטקדש, בית ובעניני ודין לדת הנוגעים המדינהבעניני
 בדבד מאד טתונים היו אך נפשות, דיני דנים היווהם
 בישבוע אחד ההורנת סנהדרין כי עליהם ונאמדהזה

 ושפמו ודדשו א'(. ש"פ )טכות חובלנית נקראת1שמימה(
 טהלקות, לשתי נפרדה הסנהדרין הקהל. כל טטוני היו יישראלכך הם כי כ,ד-כ"ה( ל"ה 1בסדבר העדה והצילוהעדה



"2פ ישריאל4לך12ריסנהררין
 סי' פ'ר 'ת"כ הנזית בלקכת שישבה גדולהסנהדרי
 ומספר נ'(, פ'ר ,סנהדרין עגולה גרן כחצי והיתהי,א(

 היא השנ.ה והטחלקה ואחד. קבעים או ישבעיםאנשיה
 אנ'טיה וסספר ועיר עיר בכל שהיתה קמנהסנהדרי
 על קטנה סנהררי קתי היו בירוקלם רשל'סה,עשרים
 גרילה סנהדרי טלבר העזרה, פתח ועל חבית הרפתח
 יטיפטים פ. ספרי ב'. ,סנהדרין הגזית בל'טכתאי2ר
 דינים, לבתי רק נהישבו הקמנים הסנהררין קנ"ב(,ס"

 יינים. ע"ע הגדול. דין בית היא גרולהוסנהדרי
 היה דין בית אב נחלה סנהדרי ראש היההנשיא
 הטופלא כראש היה קמנה ובסנהררי לנשיא,סשנה
 נזכר גדולה לסנהדרי ראיט שהוא הניסיא דין.שבבית
 ,טנהדרין באשצע יו'טב הנשיא : בתוספהאראשונה
 בי'2ראל ה'1 קבוע'ן ד.ני; בתי כסה : הרסב"ם וז"לפ"ח(.
 במקדש הגדול ד ב בתחלה קובע'ן טנינ;ל יהיהוכטה
 אספה .:נאמר ע"א, וסנין גדולה, סנהדרי הנקראוהוא
 ,:נאמר נביה;, על וסשה יישראל, טזקני 'טבעיםלי

 י:בכלן בחכטה הנרול ע"א, הרי עטך, שםוהתיצבו
 והוא היישיבה, ראי: והוא עליהן, ראש אותוסושיבי;
 טיטה תחת העומר וה:א טקום, בכל ניטיא אותושקורין
 ג'(. פ"א סנהדרין ,הל'רבנו

 היתה קטנה סנהדרי ןזעודת הסגהררי;[]משרת
 שנתחי'בו בהסות וגם פרמים אנשים יטל נפי2ות רינילדון
 את והרנת שנאמר והנרבע הרובע כטו ב"ד,מיתת
 'טנאמי הנסקל ושור כ'(, )ויקרא הבהטה ואתהאיטה
 והארי הזאב כ"א(, "שטות יוסת בעליו וגם יסקלהשור
 טיתתן הנפש 'שהרגו והנחש והברדלם והנטרהדוב

 סוציא שכ קנם אוסרים הכסים כ"ג, שלבסנהדרין
 אסת דאם נפישות ריני בו 'שיש מפני ג בכ' רעשם
 ישטעאל ר' לדברי בסקילה. היא תחתיו שזנתההיה
 עוסדת מיתה בסקום טלקות כי בכ"ג' סלקותגם

 ריני היא גדולה סנהדרי תעודת י',(, ב'.)סנהררין
 וכללי. סייני רבר וכל ישראל, לכלל הנוגעיםנפשות
 את ולא בסזיר' ע"ז שעברו השבמ את לא דניןאין
 ע"פ אלא גדול כהן את ולא בחנק, יסדינו ה.2קרנביא

 להרוג או הנדחת עיר עושין ואין ע"א, שלסנהדרין
 גדולה. סנהררי ע"פ רק ססרא זקן או וטדיחטסית
 ע"א, של ב-ד ע"פ אלא הרשות לסלהסת יוצאיןואין

 אחר שינוי או העזרות ועל העיר על מוסיפיןואין
 מנהדריות עושין והם אלו. הסנהדרין ע"פ אלאבסקד'ס
 טלכי את גם הגדולות. הערים בכל לשבמיםקמנות
 נשטעין שהיו ספני גדולה, הסנהנדרי רנין היו דורבית
 טלכי רמן היו לא אבל התורה, ע"פ והתנהנולהם

 שבית בזסן רק היו הסנהדרין מלך(. )ע"עישראל
 בעניני היתה פעולתם שרוב כיק קיים היההסקדש
 בזסן איליסא עסקינן בסאי אסרו: ובפיררסהסקר:'

 הנדחת עיר עושין אין והתנן הנדחת עיר איכא סיהזה
 קיים זטבהס"ק בזסן פשימא אלא ע"א, של בב"דאלא

 סמילא גדולה סנהדרין שבמלה וכיק ח',(.)תסויה

 פוקרת היתה הגרולה כי קמנה, סנהדרי גםבמלה
 החרבן קודם שנה ארבעים כי ואמרו הקמנה.את
 נשארו אבל הסנהדרין. במ)ה אז כי נפשות, דיניבמלו
 סהסנהררין הנשיא ע"י ססוכים נ' של ב"דעיר

 החדש וסקו"שים העבור בסור ירשבים והיוהאהרונה
 אחרים ססכו והנסמכין קנסות. דיני ורנין הראיהע"פ
 הסמיכה. נתבמלה א'2רער

 בררך היתה הסנהדרין בחירת הסנהדרין[]נהירה
 הקב"ה כו יטאמר בשעה טשה. ביסי הזקנים'טנבהרו
 טה וכו' "2ראל סזקני איש שבעים לי אספהלטהשה
 וקנים שבעים והביא שבט סכל ששה בירר ?עיטה

 כללן הלק הניח ושנים זק; כתב שבעים עלפתקין,
 מי כל פתקיכם. ומלו בואו להם אטר בקלפי,ונתנן
 בירו יטעלה טי שמים, קרשך כבר אסר זק; בירו'טעלה
 וכו' לך אעשה טה אני בך חפץ לא הטקום אסרחלק

 כררך פתקאות ע"פ נעלטה בחירה 1ז1 י"ז.(,סנהררין
 הנאורות הארצות בכל העם ראי2י בבחירת עתח'טעושי;

 שנה אלפים שלשת זאת ידע רבנו סישה אךוהחפישיות,
 אין כי המיוחסות. סהטשפחות בוהרים והיוטקורם.
 וישראלים ולוים כהנים איא נפיסות ריני לרו; כישרי;הכל

 טושבין אין יוחנן א"ר ל"ב,(. "שם לכהונההטשיאין
 טראה ובעלי חכמה ובעלי קוטה בעלי אלאבסנחדרין

 כרי כשוף טסתרי ,היודעים כישפים ובעלי זקנחובעוי
 ויודעים לדי;(, לפניהם הבאים המכספים משטילגלות

 הסתורנטן, טפי 'שוסעת סנהדרין תהא יטלא לישוןבשבעים
 לסי אלא בסנהררין מושיבין אין רב, אסר יהודהא"ר
 שיהיה )ר',ל התורה טן היסרץ את למהרשיויע

 הפרו לה' כעישות עת מיטום שעה לפי והוראהספולמל,
 שנים בה שאין עיר כל א"ר יהורה א"רתורתך(.
 בה סויטיבין אין ל'טון( ,בשבעים ל'סמוע ואחדלרבר

 ראויה ותהא בעיר יהא ובטה :(, י"ז ,ישם וכו'סנהררין
 מאתים אוטר נחמיה ור' ועשרים, טאהלמנהדרין?
 פעמים עשרה ב..( )'טם עיטרות יטרי כנגרוישלש,ם

 קמנה סנהדרי כנגד ועשרים וסאה קטנה. מסנהדריכ"ג
 ועשרה גרולה, מסנהררי כ"ג 'של ע:ודות וישלש כ.'ג.של

 בעלי הטני חזנין ושני מופרין ושני בהכ"נ שלבמלנין
 הרי זוטמין זומטי וי2ני זוטסין ושני עדים ושנירנין
 אומן רופא צדקה, נבאי שלישה ששה: ועודקי"ר,
 נם הסנהדרין תכונות בין חושב הרסב"ם ,שם(.וסלמד
 וחשבין רפואות כגון חכטות כהטאר קצת יורעיםשיהיו
 והנההשב:ן א'( פ'ב סנהררין ,הל' וכו' ומזלותתקופות
 הרפואה טחכמת ויריעה העבור, סור לצורךהתקופות
 בבכורים וסוסים הררצח בככה טיתה שיעורלמע;
 את ורנה ייטבת גדולה סגהררי שהיתה כהנים,וס:סי

 וסר-8 זקן בסגהדרין סהטיבין אין טדותן. ,סוףהכהונה
 )סנהדרין אכזרי אף סוסיף יהודה ר' בנים, לו שאיןוטי
 ואינו בנים גרול צער כבר ששכת זקן ופרש"י :(ל"1

 נפשות. לדיני נשר ואינו סרים, וקרחסני
 היתא קמנה בין גדולה בין סנהדרין שבתם[]דרך
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 שיהטבין כדרך 'וושבין היו )בענולה ענולה נורןכחצי
 זה רהשין שיהיו כדי בוואיטיננמון( בקוננריםהסנמורים

 סופרי וושני כלם, את רואין ואב.'ד והנשיא זה.את
 כמשמאל ואחד מימין אחד לפניהן. עוטדיןהדיינין
 אומר יהודה ר' הסזכין. ודברי המחייבין דבריוכוהבין
 דברי כוחב ואהד הסזכין דברי כותב אחדשלשה:
 המחייבין. ודברי המזכין דברי כותב והשל"טיהמחייבין
 ת"ח. של '12רות שלש נם יושבין היו קטנהבסנהדרי

 הוצרכו חשיבותם(. )כסדר מקוסו את מכיר או"אוכל
 כמ סוטכין הסנהדרין( מן אחד שמת )כגוןלסמוך

 השורות למלאות הבאים והיורשים וכו' כסדרהראשונה
 אם כי 'שורות, שלש צריכין והיו באהרונה.ירטבים
 הולכין אין לחובה, ממה אחד ורק בדין, הכ'ננחלקו
 עד שנים 'טנים להוסיף וצריכין לרעה, כזה הרובאחר

 סנהדרי ל"ז.(. ל"1: )שם דינים ע"ע ואחדשבעים
 שהיתה הנוית בל':כת ערב עד מבקר יי2בונדולה
 הנזית. לשכת ע"ע פ"1:ע ~טם העזרהבצפק

 דמ לא כי ,פ"ח:ה בהי ירטיין ה'1 1-יעדיםביטבתות
 ,עי' האלו בימיםמ':פטים

 רשי"
 "טבו קטנה סנהדרי

 בה '2יש מישראל עיר בכל לעיל(. ,ע" העירב':ערי
 למחית מוצא נ'(י פ"א שם )רמב"ם יותר אוק"כ

 ולויה, כהונה ממתנות ולוים לכהנים היההסנהדרין
 נדולה סנהדרי עבודת כי הלשכה, מתרומתול'שראלים
 שכרם לקחו א'2ר קד,טים מומי בקרת היחההתטירית
 ק"1.(. כתובות ד', פ"ד שקלים )ירהט' הלשכהמתרוסת
 מעסקיהם היתה קטנה בסנהדרי אשר ה"סראליםוסחית
 מסופת או הקדיט, מעבודת מנוחתם לעהותשעסקו
הקהל.

 היח הקבוע הסנהדרין כ:קום הסנהדרין[]גלות
 תסופה, היחה ישראל שיד כ"ז הנזית בל,טכתביררטלם

 כבשה רומי ומלכות האויב יד עליהם נברה כאשראך
 הסנהדרין פקודת חדלה פקודיה. שם והציבה יהודהאת

 ועמו מושבו מיטם להעתיק הוכרח וחניטיאמירושלם
 קודם שנה ק"פ להתמוטט החלה יהודה מלכותהסנהדרין.

 בא"י, רוטי מלכות התפיטטה 'סכבר היטני, הביתחרבן
 סנהדרין לה נלתה הבית חרב שלא עד יטנהוארבעים
 ט"1.(, )'טבת נפשות דיני דנו שלא בחניות להוישבה

 הנזית. מלשכת ויצאו הבית בהר בחניות שישבור"ל
 וכו', שכינה נסעה מסעות עשר כי נאטר אחרבמקום

 ע"י מקבלה זאת )למרו מנמרא סנהדרין נלתהוכננדן
 ,חניות(, לחנות הנז'ת מלשכת ההלמידים(:מסורת
 ליבנה, ומיררטלם הבית(, להר )חוץ לירהשלםומחנות
 ומיבנה שניה( )פעם ליבנה וטאושא לאושא,ומיבנה
 ,טערים לבית ומשפרעם לשפרעם, ומאושאלאושא,
 :(. ל"א )ר"ה לטבריא ומצפורי לצפורי שעריםומבית
 קודם עוד היה ביבנה סנהדרין שהיתה הראשונהבפעם
 והם וחכמיה יבנה מאספם'ינום בקש ריב"ז כיהחרב;

 החרבן. אחר היו האחרות והנליות בה. 'טהיוהסנהדרין
 נלתה שאמרו וטה וטבריא. בצפורי רבי זמןער

 הלכי וחבריה פעולתה ונפסקה שבטלה ר"לסנהדרין,
 ואחרי למקומם, שישיבו לישועה מחכים והיובנולה
 לעבודתם. 1'שובו במהרה שיבנה מחכים היו הביתחרבן
 בזמן היתה הסנהדרין פעולת כי לעיל, אמרנו כברכי

 ביהמ"ק עבודת '2בטלה ואחרי קיים, המקד'טשבית
 וע"ז מטילא. פעולתם פסקה כבר נפשות דיניובטלו
 הש2חאות מבית ה-טיר בטל סנהדרין טשבטלהאטרו
 מננינתם בחורים '2בתו משער זקנים קראדאמר
 סנהררין 'טהיתה יתכן ולא ס"ח(. סיטה ה',,איכה
 התואר שם עוד ני2אר כנראה אך הבית. חרבןאחר

 משרת להם היה 'טלא אף וזקניו, העם לראשיסנהררין
 ונכנס לגדולה כיטעלה בטרדכי שמצינו כמוהסנהררין,
 ולא אחיו" לרוב "רציי היה תורה מדברי ובטללשררה
 )מנילה סנהדרין מקצת ממנו שפירשו מלסד אחיו,לכל
 ביהמ'.ק היה ולא בבל בנלות היה ואז ר"2"י(.ט"ז:
 כנסה אניטי כמו בכא; סנהדרץ ופירוטק"ם.

 מות אחר נם נשאר סנהדרץ התוארהנדולה.
 לח':וב אחדים טעו ולכן הנאהים, בימי ונםהנשיאים

 ר"ד ונם הנאונים, בימ' עוד נהונה היתה סנהדריןכי
 טעה ה( בהג' ה' אות ,ס1ף דר"א לפרקי בסבואולוריא
 רייפמא; הגאונים. ביט' ניטבת סנהדרין כ'באמרו
 אני : האלה כדברים בו וכתוב מכ"' תשובהמביא
 רינום אניט' י2שלחו כתב בווירמיישא דורבלן בןיצחק
 )950( ועיטרים מאות שבע אלפים ארבעת ב'טנתלא"י

 ב.טומ; סרכא על ונם וכו' א"' סחכטי הקהלות'טשאלו
 וסנהדרי קטנה סנהדרי נהנו : היא והו;'סובההלב.
 הוא, י2ומן מהטת דביקתה כי אותה אוכ;יםנדולה
 רב' הכתב וחתם וכו' ייטראל של ממון לכלותואין
 וזה מחסיא. דמתא מתיבתא ריש ז'ל מרדכי ב"ריעקב
 לקחי חואר שם ורק להאמין, אפשר שאי דברהוא
 ייט הסנהדרין קברות אדות על העם. לראשילהם

 סנהדרי קבו-ת מקום כי ירו'2לם יויטבי בפיטסורה
 'טעה כחצי הצדיק 'שמעון ממערת רחוק הואנדולה
 ומקום הרבה כוכי; בעלת אחת במערת לירושלםמצפון
 הרבה כוכין בעלת אהת במעיה קמנה סנהדריקבורת
 ח"א ירו'טלם ,לונץ הצדיק שטעון למערתהנ':ענת

 הזקנים ישבעים מערת וכ; כתוב: הרע"ב במכתבי92(.
 מעט או אמה כאלפים מירושלם רחוקה היאאשר
 מסורה רק והיא ,ישם(. ב'ותר טפוארת היאיותר

 נקברו הסנהדרין בעל' כ' עליה, לססוך ואיןהמונית
 צעירה היא הם:הדרין ע"ד והמסורה בעירו. אחדכל

 י'2 יטאם שחישבו מפני ההמון ברוח ונולדהל'מים
 סנהדרי סברות נם יש בודאי נרולה סנהדריקברות
 זונות; דינימן ע"ע תאמץ. ומצאת ו:עתקטגה,
 סמיכה, מלךן הנדולה; כנסת כהןןזקןן

 צרפת קיסר הרא,טק נפולען כצרפת[]הסנהדרץ
 רבמם אסטת למרוא 1805 אקטובר 5 בעםצוה

 האם א.( : מהם ששאל שאלמ יו על לעמתלפארם,
 אהתצ מא:ה לעהך נשף להעת ישראל דת יפמותר
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 נם בידי כח יש ואם ישראל? בדת פטורין נם הישב'(

 ע"פ עדיין נפטרה לא כי אף האשה לפטורישיאל
 יהודית בין טותר חיתון האם נ'( הטדינה?הוקי

 נח.טבו האם ד'( לנהנרית? יהודי בין אולנוצרי
 או לנוים היהודים בעיני הנהנריםהצרפתים

 דת ע"פ להצרפתים היהודים שבין היחם הוא מהה'ן נכרימי
 האר*ן אזרחי והם בצרפת שנולדו היהודים ו'ןיהודית?

 האם לארצמ? צרפת את היחשבו המדינה, הוקיע'פ
 לשסוע הם סחויבים האם בעדה? להלחם הםטחויבים
 הבוחרים הם סי ז'( הסדינה? חוקי ע"פולהתנהנ

 ולקנוס לענהט הרבנים בידי כח היש , חבהרבנימ?
 ט.( דיניהם? לציית הם מהויבים האם היהידים?את
 או ייטראל דיני ע"פ הם ואופןהבחירה היבנים כחהאם
 ע"פ לישראל שאסורות אומניות היש י'י סנהנם?ע"פ

 טיהורי רבית לקחת ליהודי אסור האם י.'א(דתמ?
 סנכרי? רבית ליקח מותר או אסור האם י"ב(חבירו?
 כסו סנהדרין בתור להתאסף הרבנים את צוההקיסר
 שני ע"א, סספרם שיהיה הב-ת, בזסן בירושלם,:ה-ה

 ועד יסנו והם בתים, בעלי אחד ושליש רבנים'טל.'טים
 ולענות הנצרכים הדברים כל להכין סחבריהם תיטע'טל
 טצרפת היו הנאספים בכתב. ולערכם ה'טאיותעל

 עוד באו ולאספה עליה, נפוליין אז ,:סשלואיטליא
 המו"ס ולשמוע לדאות 104 במספד נכבדים 'ב וברבנים
 ר' היה בראשם היושב או הנ':יא סנהדרין. א העבין
 וטשנהו טשטראסבורנ. הרב )ע"ע( צהיים זינדוד
 רהם אב ר' וסננו סווירצילי, רב סנרי בנציון יהוישער'
 בבית נתאספו כולם סמנטובה. הרב סולוניאדי

 את פתח הנשיא 1807. פברואר 9 ב"םהפרלסנט
 ישדו, "תפלת בשם בהכרת שנדפסה בתפלההאספה
 יחדץ בהתאסף סנהדדיך שם אלשי העדהקרשי
 האדיד אדונעו סטעם המהוללה פארים ואםבעיר

 איטאליא וסלך הצרפתים קיסר הראיטוןנפוליאון
 וע"ל חסדך על שנת ראשו; אדר ר"ח יום הודוירום

 ההקס"ז". הקיסר בדפום נדפם פאריס, פהאסת"ך.
 מעניני מדברו נשא הנשיא צרפתית בל'סון העתקהעם

 בשם הפרלמנמ נשיא פודטאדו דבד ואחדיודיוטא,
 וידבדו פברואד, 12 ביום היתה ה'טניה האספההק.סר.
 טאסשטרדם ישורון עדת הקהלה שלוחי הנאספיםלפני

 בלשון דבר האחרון וליטוואק, ל'סון א'טר,ושסותם
 בעבדית אותם ענה הנשיא צדפתית. והאחדיםעברית
 כן כי הסנהדרין של בטו"מ חלק לקחת שלאויבקשם

 26 23, 19, 16, ב.סי באספות הפרלטנם. ראשצוה
 לשאלות תשובותיהם את סדרו מארץ 2 ויוםפברואד

 דבד סאר, 9 ביום השמינית באספההפרלמנט.
 ואשר פפד"ס סקהלת 'טליח הילרעסה-'טערלפניהם

 את והביע בעבדית, אותם ענה והנשיאטאסשטרדם
 והאספה ישראל' לטובת תה-ה האספה פעולת כיתקותו
 ושסעו מארץ 25 ביום נאספו המרלסנט נבחרינטנרה.
 להסכים החליטו אפריל 6 וביום האספות, תהנאות..ה

 הטדינה. לחוק ונעשה הדבניםלתיטובות נםדי
 על לה'טיב הסכיסו הרבנים הס:הדרין[]תשובות ע"פן

 כח יפה כי ב.( נשים; דבוי לנו אסור נרשוםרבנו:ח.טבו תיקט לפי א'( : האלה התקובות הפדלטנם שלהשאלותהודית

 טכית הנשואין כריתות דין שיצא אחר יישראלנםברימי
 וישראל סשה כדת הנשואין נ'( המדינהן שלהכהטפט דת'פ

 הוקי ע"י והכלה החתן שנתקשרו אחרי להיותצדיכיןהאר*ן
 ע"י לחזסם לנו אסור אך קיסים, הם הארץחוקי,שסוע ע"פ ונוצרים יהודים בין תערובוח נשואי ד'(הארץ;האם
 כאחיו, ישראלי הבלתי האזרח את לחיסוב דתוע"פלקנוס יהודי כל על החוב כי ה'( וישראל; משה כדתנשואיןוחרים

 ו'( דתון בן היה כאילו ולאהבו בעדו ולהנןולעזרו ט.(?
 יטנאחזו בארץ או ס.לדתם ארץ את יהשבוהיהודים אואל
 עליה ויגינו אותה ו-חבבו אבותם ארץ היא כאילוום ע"פל

 אוסנות שום תאסוד לא היהדות ז'ן הצורך; עתבכלמיהורי
 האדמה בעבודת לאחוז הוא יפה כי ח'( עבודה;אונכרי?
 כי מ'( בא"י; אבותינו עשו כאשד ואומניותמלאכותכסו

 טנוצרי. בין סיהודי בין רבית לקחת אסוריםהיהודיםשניו,
 שהחל הריפודם דיח נודף כבד האלה ההחלטותסן ועד:ו

 אך והולאנד. בא'טכנז ההם, ביסים אותותיולהראותלענות
 אחרי הצרפתים היהודים זכו כבד אשר ליהודים,זכיותעוד 'טיווי יטל הנאולה את ימהרו עי'ן כ' חשבוהנאספיםצרפת
 הגביל עוד נפוליון כי באה, לא תקותם ארהמרידה,:מו"ס
 ואז 1808, מארץ 17 ביום 'טההנ'א חוק ע"יזכיותיהם ר'יה

 של הועד תנאי ע"פ ישראל קהלת ליסוד נםהסכיםהשנהו
 הסנהדרין. ידיעת מבלי החבריםתשעתרהם
 א,גד ירושלם אין סנהדר,וט דאס ביכל;ר, אדאלף"188.את ברדיטשוב סגהדרין. רייפמאן, יעקב :ב,בליוניפיאבבית
 דעס קוואד;רקאממער דער אין דין בית גראסעראסטדיס,
 ח"ב ג;שיכט; שיר;ר, . 1902 1.ין טעמפעלס.'-ישל'מ'ש'1יחדיו
 121; לבטנבן :בסן ::ך:ו%6:: ;לג:אדיד
 ,1%עא%46ם5 מ60~0[.1807וע"ל 6א 18ע~נ1 קק 382 1 ,8מ1ב1 10%8("ם%8~עו ,461(אליא

א.ס"ז". %~יש1,~נ~
 נזיקין, בסדד ססכתא מםכת: ,מנהרריןועניני
 חסישית סס' אהרי נדפסה ה.ט.'ם בהוצאות אבלבבות,ידבדו שלש אחדי ת.כף הדביעית היא הסשניותבהוצאותבשם
 זרעים: לם. בהקדמתו הרמב"ם וכתב שבועוה.אחריטרדם
 בתדא בבא אחד וסדד ההם, והד'נין הנזרותנוזריבדית הדיינין על לדבד התחיל הדינין ענין ןבבבות,וכ'טהודיעכלשון
 מס' דפים. קי"נ י'ט בבבלי וידווטלסי. בבליובנמדא 26!, תוספתא בסשניות פרקים י"א יש הזאת במס'סנהדדין. כןכי

 יפות אגדות בה נסצאות נם החדבן. אחד דבותהטנים'אשר שני בית של האחדונות בטאות ישראל יסילקודותדבד בנונע נם אך הלכה לעניני דק לא נכבדה היאסנהדריןאלות
 פ'נ: הטלך. ודיני כהןגדול דיני פ"ב: האלה.השוניםסכים ד-נים בית כפני שדנים ודבדים נדולה, סנהדדישהםשסעו ע"א ועד קטנה סנהדרי שהם כ"נ עד שלשה שלדיןוספה בית בפני שהן הדביים את סונה א' בפדקושונות. את1
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 העדוח. בדיקת לעדות' פסולים ומי כשרים הםמי
 דייני ישיבת וחחקירה, הדרישה פ"ד: הדין.נמירת

 מניית חקירות, שבע : פ"ה העדיס. מאייטותסנהדרין,
 הסקילה, שבבית הדברים דיני ,ו: פ וחמחייבין.הכתכין
 דיני פ"ח: ב"ד. מתות ארבע פ.'ז: ה~סקל.קכורת

 ':מצילין מי סופו. משום שנידן טי ומורה, סוררבן
 הרנ אם והנהרנין. הנשרפין פ"ם: בנפשם,אותם
 שנתחייב מי באחרים, שנתערב רוצח בכונה,יטלא
 דיני הבא. לעולם חלק לו שאין מי פ"י: טיתות.שתי
 ממרא, זקן דיני הנחנקים, הם מי פי"א: הנדחת.עיר
 דברי יש שלנו בגמרא האחרון זה בפרק שקר.נביא
 ובאיזה המסכתא, סוף עד צ' דף הערךטן רבותאנדות
 עד הדברים וליטנות למחוק הצנזור יד שלמהמקוסות
 המעוות, ולתקן הדברים מקור על לעמוד עוד אפ'2דשאי

יש-נב
 ביטנת עליהן להלחם יהודה ערי על עלה הואריב; סינ-אח- באשורית: שמו אשור, מלרס~הריב:

 ערי את תפש וכבר יהודה מלר חזקיהו לסלכותי"ד
 שמרון שלמנאסר עלה מקודם שנים וכעשרהבצורות.
 בני את אי:ור מלר ויגל שנים. שלש טקצהוילכדה
 ובהיותו סנחריב, מפני הזקיהו חרד ולכן מארצם.ייטראל
 אשר את מעלי '2וב חמאהי : לאמר אליו שלחבלכייט
 כסף ככר מאות יטליט טם עליו וישם אשא. עליתתן

 הנטצא הבסף כל את הזקיה ויתן זהב. ככרושלשים
 ויתנם ההיכל מדלתות הזהב צפוי את קצץ ונםבידו
 הזהב בסכום די היה לא כנראה אך אשור.למלך
 רבשקה את מלכיש איטור מלך וישלח חזקיה,'2נהן
 חרף ורביטקה לירויטלס. כבוד בחיל ראשים עודעם
 פתאום אך הי. את ויגדף יהודה בני מערכותאת
 לבנה על ונלחם מלכיש נסע סנחריב כי רבשקהשמע
 כויט סלך תרהקה כי לו נודע כאשר לעזיתו,וילך
 סנחריב וייטיח בארצו, אשור מלך עם להלחםיצא

 יושיענו כי אלהיו בה' יבטח לבל חזקיהו אלטלאכים
 מידי ארילם את הנוים אלהי כל הצילו לא כימידו,
 ה', אל חזקיהו ויתפלל ינצל. לא הוא ונם אשודמלכי
 כי להודיעו ישעיה הנביא ביד וישלח תפלתו ה'וישמע
 ושמע רוח בו נותן "הנני לבוא. אשוד מפלתקרובה
 יבא "לא באדצו"; בחרב והפלתיו לארצו ושבשמועה
 בלילה "ויהי סוללה". עליה ישפך ולא הזאת.י. העיראל

 1'טטונים מאה איטור בסחנה ויך ה' מלאך ויצאההוא
 מתימע. פגרים כלם והנה בבקר וישכיטו אלףוחמיטה
 רק ירושלם אצל היתה לא שהמפלה משטע זהמכל
 סלך עמ נלחם כאיטר לנבולה קדוב או איטורבארץ
 בו שלח איטר נוראה מנפה מכת היתה והמבהכוש.
 הכהו ושם נינוה, טלכותו לבירת סנחדיב וישבה'.

 וימלוך אררט, לארץ ויברחו בניו ושראצראדרמלך
 ל"ם.ירטיה ישעיה י"ם, )מ"ב תחתיו בנואסד-חדון

 סנחריב רק רבשקה שם נזכר לא הימים בדברי ב'(.נ'
 הבצורות, הערים על ויחן ביהודה שבא אשורמלך

 מלפניו. יסיכנעו ירהטלימה עבדיו שלח בלכ"טובהיותו
 נבור כל ויכחד מלאך שלח לה' חזקיה התפללוכאשר
 פנים בבושת וישב אשיר מלך במחנה הטר וננידחיל

 פה ונם ל'ב(. )דהי"ב בניו בחרב נפל ושםלארצו
 רוב היו ששם בלכיש אם מפלהו היתה איפה נדעלא
 פירש רש"י ירוש~ם. אצל או עמוע "מסשלתוחילו

 עלה עמו להלחם תרהקה יטיצא שמע כאשרשסנחריב
 כ-ט מלך תרחקה עם ונלחם לכויט והלך ירושלםטעל
 אוצרותיהם חמדת ונמל ונצחום, עמו אשר וטצריםופום
 )ישעיה חנביא שאמר והוא שם, ונפל לירהטלםובא
 וגו' יעבורו עליך ונו' כחט וסחר מצרים יניע י"ד(ט"ה

 מפלתו כי חז"ל מדברי סךטמע וכן ז'(, י"ם ט"ב,פיר':',י
 אוצרות לקח וחזקיה ירויטלם, אצל היתה סנחריבשל
 קי"ם.(. )פסחים מאחז הוא שלקח סנחריבשל

 יטטות: שמונה לו יש סנחריב וטררשים[]בתלמוד
 אסנפר, סרנון פול, שלמנאסר, פלנאסר, פלאסר,תנלת
 תואר: שם הוא וסנחריב ד'(. ,עזרא ויקירארבא,

 טעלה כלפי דברים וניחר שסח ד"א ריב,שסיחתו
 נליות: ג' אותן,לישראל, הנלה סנחריב,סנהדריןצ"ד.(.

 המנשה, שבט ולחצי ולנדי לראובני הנלה ראשונהנלות
 הנלה והשלישית נפהלי ושבם זבולון שגםוהשניה
 והאחרק וגו. הקל הראקון כעת יטנאמר שכמים,ל.טאר
 נוזטוקרמור סנחריב שהיה ומנין ח'(. )ייטעיההכביד
 ואלו לכא; אלו מנלה שהיה ל העולם( בכל)סושל
 שבבבל אלו והביא לבבל, ייטראל את והנלהלכאן,
 מירושלם מלךבכיפהחוץ הוא סוף(. פכ"נ )במד,'רלכאן

 ,ידים האומות כל את ובלבל סנחריב עלה :( י"א)מנילה
 יומא כ"ח. ,ברכות כלו העולם כל את ובלבלפ"ד(,
 ירחמי פ")(. ,שמ"ר סנחריב זה לזבוב ה' ישרקנ"ד.(.
 ונורא איום פכ"ז(, )ויק"ר סנחריב זה אכזריריטעים

 באותו נחתמו דינין נזרי נ' פי"ז(. )'טם סנהריבזה
 ביד ליפול ה'2בטים עשרת של דין גזר נתחתםהיום,

 חזקיה, ביד ליפול סנחריב של דינו נזר ונחתםסנהריב,
 פ"ה(. ,ויק"ר בצרעת שילקה עוזיה של דינו גזרונחהם
 רבא אסנפר לקרותו סנחריב זכה מה טפני יוחנןא"ר

 עד שנאמר א"י של בננותה סיפר שלא מפניויקירא
 צ"ד,(. )סנהדרין כארצכם ארץ אל אתכם ולקחתיבואי
 'טנאמר היום באותו טסעות עיטר נסע לירהטלםבשובו
 בנוף היום עוד ונו' למככךט במנרון עבר עית עלבא

 אזלתהאידנא אי כלדאי ליה אמרי י'(. ,ישעיהלעמוד
 למסנויי דבעא אורחא לה. יכלת לא לא ואי להיכלת

 אר"י צ"ה.(. )סנהדרין וכו' יומא בחד סנא יומיבעשרה
 וחמשה בארבעים הר.טע סנחריב אליהם בא רבאמר
 וכו. זהב של בקרונות יויטבים מלכים בני אישאלף
 ושסונים מאה אשור במחנה ויכה ה' מלאךויצא

 )יטם: הן נייסות ראשי הללו אבהו א"ר אלף,וחטשה
 מיכאל, היה בהם שהכה המלאך טדהי"ב(. משמעוכן

 ולמה וכו' מבחוץ בנדיהן והניח מבפנים גופןששרף
הניח

 בנדיהמ~
 ובני שנאמי שם של בניו שהיו אלא



,ן3! ישראלאוצר וססנגלוף וםנםניסני

 יסוד יקד כבודו ותחת פי"ח(, )שכד'ר ואשור עילםישם
 ולא כבודו תחת יוחנן א"ר שם( )"טעיה אשכיקור
 לסאניה קרא ר"י כי הבנדים )והם סטשכבורו

 בני כשריפת ממ'ש כבודו תחת אוטר ר"אמ:בדותי(.
 שליח ע'י שחרף סנחריב וכו'. קיים נ'שטה-ונוףאהרן,
 סנחריב אמר ה',, )סלאך שליח ע'י סטנו הקב,הנפרע

 דירה אחריב ואח"כ ממה .טל דירה אחריבבתח?ה
 עתה דכת'ב מאי ל אריב ה'ן. ננד )נ.רוף סעלה'טל

 מאי וגו' להשחיתו הזה הסקום על עליתי ה'הטבלעדי
 טאס כי יען ח'( )ישע'ה דקאמר לנביא רשמעהיא1
 ל.ל צ"ר:(. )סנהדרין ונו' ה.טלוח מ. את הזההעם

 וחזקיה ישראל והיו בפסח, היה סנחריב .טלמפלתו
 עכ'2י1 לוטר סתיראים והיו ההלל, את ואוסריןיוי"בין
 לעטוד בבקר ,טהשכיטו כיון בידו. מתכב':תירושלם
  סתים  פגרים  אויביהם  כוצאו ולהתפלל ק'"טולקרות
 חוקיה יצא  סנחריב של  טפלתו לאחר  ח,, פי)טט"ר
 זהב, של בקרונות ירטבים שהיו מלכים בניוטצא
 ס.:טע וסזה ק"מ:(, )מנחות ע"ז לעבוד יטלאהדירן
 הורה למדו סנחריב של בניו מבני כלם מתו לאכי

 ע"ע נ"ז:ן. )נימין ואבמליון שמעיה אינון מאןברבים,
 חזקיה,אשור;

יש-נב
 ~~שר סלאכים שמות וםמננלוח: וםנםניםני
 היולדת את שומיים הם האחרונים שמות בעלי דברילפי
 ובאמת דילה. וכת לילית ובפרמ הסזיקים טן ולדהואת
 המלאכים שסות בה שכתוב קמיע כי עתיקה אנדההיא

 ובקטיע וססננלף. וסינסנוי סינוי הם לרפואההסמונים
 )ע"ע( ת י ל י ל כי נבוכדנצר. של בנו נתרפאהזאת

 התינוקות להחליש מלאכתה הרא'טק. ארם עםשנבראה
 נקבה ואם זכר, הוא אם ימים שטנה עד הולדםמיום
 זסן כל כי ב"שבועה עליה קבלה אך יום. עשריםעד

 אצל בקמ'ע שמותם או האלה הסלאכים אתשתראה
 אלו שמות כותבים אנו ולכך בו. תשלומ לאהתינוק
 השבועה וזוכרת אותם ורואה קמנים ילדים שלבקמיע
 יטנת אמשמרדם דפוס סירא בן )ספר הילדונתרפא
 ויניציא דפום סירא כבן ביתא אלפא וספר מ', דףתנ"ז
 דף תס"א )אסשמרדם רזיאל בספר כ"נ(. רףש"ד
 לכל ומנוסה בדוק היא הזאת הסנולה כי כתובמ.'נ(
 ועין הכייטוף מן ולולדה יולרת ליטמירת ובפרמצרה
 אשא למעלות שיר הקסיע על יכתוב ומקודםהרע,
 הציור עם הסלאכים ישמות ואח"כ ההרים, עלעיני
 הזה(. בס' הראשונה בפעם השם )והוא דוד סנ;של
 את )!( הראשון אדם וחקק ראה המחבר דבריולפי
 שכתוב פתקא להדביק עתה נוהנין וכן הזה,הציור
 אדם שמות ימין וטצד ונו' עיני אשא לסעלות שירעליה
 וסנסני סני המלאכים ושמות השרה אברהםוחוה

 ולאה, יעקב ורבקה יצחק שמאל ומצד פנימה.וסמננלוף
 וכו'. תחיה לא מכשפה חוצה. דילה כת וכללילית
 וסמננלוף, וסנסני סני על סמירי חבד ערמעריצחק

 הצנוי~1,טס94,;

 ראשו:ה שנדפס ליולדת למעלות בשיר הקמיענציור""שי.יי
 רזיאל.בספר

 חטד )כרמ הארץ" פני על הנפוצות היולדות בתיבכל
 לילית; ע"ע 1,,(. צד ישראל לבית והצופה 116,ח"נ

מלאכים.
 נ. ה.צ,

 הוא )י"ק"ג4"דש( סנינור : סטינור :סנינור
 חטלמד )י"קסגדז""( וקמינור זכות, המלסד יושרסליץ
 אין ואמרו וקמינוריא, סנינוריא הספשמ ובשםחובה.
 העורך פכ"א(, ויק"ר כ"ו: )ר"ה סנינור נעישהקמינור
 הססשלה מצד הנאשם כננד והעוסד סנינור נקראדין

 שלא לדיין סנין 101ז1שמ(. )ו"תז110(ל קמינורנקרא
 )שבועות תרחק שקר מדבר שנאמר לדבריו סנינרו,יע.טה
 חיוב לו ראה ואח"כ לאחד זכות שראה כיון פי' :(.ל
 רבריו להעטיד כדי הראשונים דבריו סמעין יהאלא
 הראשונים, דברי למיקם טצי רשפיר לטימר דאיכא 'נאע

 בלעם דמי. ככהטקר דבריו להעמיד כדי ועושההואיל
 א'(, סי' צו )תנחומא או"ה של סנינרון היההרשע
 לכאןולכאן זכות מלטד היא סנינורא הקד,ש רוחהדא
 קמינור לו קונה אהת עבירה העובר א'(. פ"א)ויק"ר
 קמינוריא בו בא דוד שבן דוד י"א(. פ"ד )אבותאחד
 בריב ראשק העתיקו הזקנים קי"ב:(. )כתובותבת'ח
 כד'נ )בראשית עלינו להתנולל קמינורום, י"ז( י"ח)טשלי
 היא פרקלימ מלת נם קמינוריא. סומכום העהיקי"ז(
 פרקלימ לו קונה אחת סצוה העהטה ואמרו סנינור,כמו
 נדולים פדקלימין לו יש אם י"א(. פ"ד ,אבותאחד
 עולהצ בפני באה חמאת למה ל"ב.(. )שבתניצול

 דורן ונכנס הפרקלימ רצה לרצות שנכנסלפרקלימ
 בעוה"ז עושין ש"טדאל וחסד צדקה כל :(. ז')זבחים

 הטרובה מלאכתם על לפניו סתאוננים הסלאכיםכאילו
 המשמר על לעמוד השלשה אנחנו נוכל "איככה :ואומרים
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 שביטסים לאביהן ישראל בין נדולים ופרקלימין נדוליטלום

 . )מ!06ן820(סעגערין
 אוננריא. בתכונית עיי

 בעת מוכסין בתור 1552 בשנת שם נזכרוהיהודים
 התורקים הוכרחו וכאיטר תורקיא' סמשלת תחתשהיתה
 התייטבו 1714 בשנת סהעיר. היהודים נורשולצאת
 בשנת נורשו. הדבר נודע וכאשר יהודים קלשהשם
 לעיטות להעיר רשות השלישי סרל המלך נתן1719

 פקידי אך לתוכה, וצוענים יהודים קבלת אדותכחפצה
 התישב !178 ביטנת היהודים' לחובת תמיד הפכוהעיר

 ביטנת ורק ריטות, סבלי פאלאק חיים מיבאלבסענעדין
 בשנת שם. לישב יהודים ל'טל':ה רשות נתנו1787
 ממנוהתם, היהודים את יפריעו יטלא חק ניהן10!17
 בשנת טיטפהות. 58 שם ישבו כבר 1799ובשנת
 כספם, קנין שהם היהודים לבתי בעיר נבול ע.טו1813
 לא אחר-ם, בסקומת נם בבתיהם אח"כ נרו כיואף
 בסענעדין היו 1884 בשנת 1859. שנת עד החקבמל

 מם. משלמי יהודים סאותשמונה
 הראשונה הקהלה נוסדה 1791 בשנת]הקהלה[

 שנת עד הססשלה רשיון השינה לא אךבסענעדין.
 ליאופולד דר' הכללי הרב עשה 1863 ביטנת1857.
 אח"כ, סעמ נ'טתנו איטר הקהלה לסדרי תקנותלעוו

 הראשק הכנסת בית חדשות. תקנות נעשו 1903ובשנת
 העיר פקידי כי לדירה, בית בתבנית 1808 בשנתנבנה
 1889 בשנת תפלה. בית בתבנית ביהכ"נ לבנותאסרו

 ליב ר' הרב ע"י 1848 בשנת שנתחנך הדשבנוביהכ"נ
 מקומות סאות ארבע בו ויש סבודאפעשמ,שוואב
 ססול נשים. בעזרת סקוסות ו':שים ומאתיםלאנשים
 איטר 1883 ביטנת ספואר ביהכ"נ נבנה הזהביהכ"נ
 מקומות 806 בו ויש כתרים סיליון לחצי עולהסחירו

 היה בסענעדין הראשון הרב לנשים. 628לאנשים,
 )1790- באק הירש ר' ואחריו 1789, ביטנת יחיאלר'

 ליב יהודה ר' ,1848-7(; פיליץ דניאל ר'1848(;
 עסנואל ר' בנו ואחריו )1875-1850(, לעוו)ליאופולד(

 החברה )1912(. סשסרתו על עוסד שעודנולעוו,
 נם נוסדה ההיא ובעת 1787 בשנת נוסדהקדישא
 בשנת חולים. בית ב:ו 1856 1בשנת חולים, בקורחברת
 ב.טנת כתרים, אלף ועשרים אלפים טאת שלקייסת קרי עם קדישא לחברה חברים מאות ארבע היו1908
 סחסה הברת דסנדקאות", "חברה לעיו דר' יסד1860

 תורה חתלסוד 1892. בשנת ליתוסים בית בנוליתומים
 בשנת נוסד לנערות לסוד ובית 1820י בשנתנוסדה
 סחירו אשד לצבור סיוחד בית יש להקהלה1851.
 נחשב הסתנדבים בין כתרים, אלף וחכמטים סאהעולה
 סלביש לחברת כתרים אלף שיטים שנדב קיםדוד

 הצדקה. לטעשה רבות חברות עוד שם וישערוסים,
 87,410, בסענעדין התדטבים סספר היה 1905בשנת
 סם. הסשלסים 1248 וסהם 5863, היהודיםוסספר

 ס.ב.

 ונקרא רם"נ, ובר"ת ייסף, ):ן רנסער:ה,
 בכפר נולד בסורא, נאץ אל-פיומי,: סעידבערביח:
 בשנת העליונה במצרים פיתום( )הוא פיומי אצלדילץ
 דברים בדו הנאון סת:גדי 942. ביטנת בסורא ומת892
 טתיחס הנלוי בספר נ הרס אך אבותיו. על בן לאאשר
 כ"א(. ד' )דהי.,א יהודה בן 'טלה למשפהת עצמואת

 דברי לפי ד~סא. בן חנ.נא ר' את אבותיו ביןוחשב
 לעדב נ הרס אבי עסף הוכרח סאיר בןסתננדו

 שיטב בעת קרה שזה תראה בשו, ומת סצריםאת
 ביסי ח"1 מתולדות סאומה נדע לא בא"קהרם"נ
 מסעודי כי רק רבותיי' היו סי נדע לא נםנערותו,
 סעדיה כי יורענו 157! בשנת 'טטת ישמעאלימהבר
 התוכח בעצמו מסעודי אשר כתיר אבו של תלמידהיה
 להרם'נ היו בודאי אולם בא"י. בהיותו הרבהעטו

 כילדותו. עוד הרבה עליו היטפיעו אשר חכמיםטורים
 כ"נ ובן האנרון, ס' חבר עשרים בן בהי:תו כברכי

 ההיא ביטנה הקראים. ראיט ענן ננד ספרחבר
 שם להשתקע וח':ב 'י לא ונסע סצרים את עזב)915(
 ,ז6,אם0אם8 נמנ861"8 )עי' העברי במכתבו יאטיכאשר
 ליטלשה מאיר, ב; עם ויכוחו בתחלת שכתב,פ"ז(

 בארם אז היה נ הרס במצרים. שנשארותלסידיו
 סאיר בן טמהשבת שמע כאשר לבבל, בדרכוצובה
 לו ליטלוח ויסהר הטועדים, בקביעות שינויםלעיסות
 הריש לפני הזה בענין תיט1בותי1 הציע ובבבלסחאתו,
 סאיר. בן ע"ע הישיבה. והכמי זכאי בן דודנלותא
 סאיר בן דברי כי להוכיח סועדים" "ספד כתבשם

 חכמי בעיני ישרו הרס"נ דברי )922(. יסודםביטקר
 הואיל כ' עד ובבבל, באגי לתהלה נודע ושמודורו,
 בסורא, סתיבתא לריש הרס"נ את לטנות נלותאהדיש
 בן )928( תרפ"ח ד"א שנת אייר בחד'ט יטםויבא

 חכטח ללסד ויחל לנאון, ויהי שנים, וקששלטים
 נתעלה סורא וישיבת רבים, לתלסידים והמדעיםהתורה
 הראשון הנאון היה הוא בארץ. 'טם לה ותעיט ידועל

 לנאון עוד נססך לא לפניו כי בבל, לארץ חוץשנולד
 אולם שם. הישיבות חכמי סתוך רק אחרת, מארץחכם
 ריב נפרץ 'טנים שתי אחרי כי נדולתו. ימי ארכולא
 לא הנאת כי זכאי, בן דוד הטלה ראש ובין הנאוןבין
 ספומבדיתא צדק כהן הנאון כי אף בסשפמ פניונשא

 זכאי דוד של בנו רצה וכאשר הנולה. ראש עםהסכים
 ונפצע הוכה היד, בהזקת אביו לדעת הרס"נ אתלהכריח
 המריבה, אש להטה אז העם. והסון הרם"נסעבדי
 הרם"נ. את החרים והוא זכאי בן את החרימהרם"נ

 ב"ר יוסף ר' את הנאון במקום אחר איש סנה זכאיבן
 יאיטיה את נלותא וריש לנשיא מנה והרם"ניעקכ,

 סנשיאותו העביר ואותו זכאי בן דוד אחי)חאסאן(
 אחיו על דב"ז יד נברה אך)930(.

 שנא"
 לברוח

 אהק התחבר דב"ז ואל בכוראסאן, בנולה וסתנ:סנו
 בעברית, הרם"נ ננד מחברות כחבו מטניהם שדנאדו;'

 )שסו הנלוי בספר בערבית ונם בעברית אותם ענהוהוא



282 ישראל~סהויש רבסעדיה,

 הצדק, עסו כי יוכ.ח 1ב1 אלאעתבאר"( "כתאבבערבית
 והאפיקורסים. הקראים ננד שנלחם פעולותיו עלוסראה

 שונאיו חסת ספני להתהבא סוכרח היה הרם"ננם
 בודד היה ההם ביסים בבנד.אר. שהיה שנים,שבע
 אז ויחבר לסידיו על וישקוד אנשים, סחברתונפרד
 בשנת 'טנמר ודעית אסונות ספרו ובפרמ ספרים.הרבה
 בשר יטטו שרנאדו ן' חותן השתדל 937 בשנת933.

 בן ושמיינשניידר( גר~ן מעו כאי:ר בכ.,ף ולא)בבי"ת
 זכאי, ובן חתנו ובין הרם"נ בין שלום לעשותאהרן.
 שלום ברית כרתו אסחר תענית וביום מעיטהו,ויבצע
 פורים, סעודת חכרו אצל יאכל מהם סי מרלותויפילו
 וישמח הנשיא שלחן על ויאכל הרם"נ על הנורלויפול
 הרם"נ ,יוחסין(. אח"כ יסים ושני הפורים ביטיעמו
 הנראה כפי אכן בסורא, נאון בתור כנו עלהויטב
 עצבון רוח בקרבו שהעירו והנדנוד, המחלוקתססבת
 ויטת כן, אחרי שנים כחמש רק ויחי ססנו, סרולא
 לדאבון שנה, חכהשים בן )הראב"ע( שחורה סרהסתוך
 אחריו זכרו ונשאר וחכסיהם, ישראל נדולי כלנפש

 ייהודה, 940 בשנת בטותו קדסוהו זכאי בן דודלברכה.
 אכיו. אחרי חדשים איזה טת הנשיא, שלבנו

 של חלדו יסי היו טעמ וחבוריו[ הרס"ג]פ;ולת
 סת ולולא וסעשיו. פעוליתיו ונפלאות רבות אךהרם"נ,
 וליהדות לספרות ומובותיו סע'טי1 היו בודאי יסיובחצי
 ראש קראהו סאזנים בספר הראב"ע ומשולשים.כפולים

 לייטראל עשה אשר מובותיו טקום. בכלהמדברים
 שכתב בנו דוסא ר, אנרת ועל הנלוי בספררשוסים

 בחכסה בתורה רבו ספריו ,הראב"ד(. הנשיא חסדאילר'
 ודקדוקה. הקרש לשון בצחות המקראות, וביאוריבדת
 שהן קמנות סחברות סשליט לבד ערבית, בלשוןוכלם

 שבתורה, האותיות סספר על ושיר אנרון,אזהרות,
 טספריו וייט לעברית, נעתקו רובם בערביתוספר.ו
 1892 בשנת בכ"י. עוד שנשארו ויש סאתנו,שנאבדו
 יוסף החל הרם"נ לידת טיטנת שנים אלף סלאוכאשר

 סטנו שנסצא מה ונם הנאון ספרי כל להו"לדרנבורנ
 עתה ועד כרכים, עיטרה יכילו ביחד וכלםבקמעים,

 ספריו: הם ואלה חמשה. סהםיצאו
 "אנרון", 1( העברית: הלשון בחכסת הרס"ג[]ספרי

 א"ב. ע"פ וססודר חלקים, בשני כפול, השרשיםספר
 ססודר שני וחלק האותיות, ראשי ע"פ ססודר אחדחלק
 בחרוזים. והחורזים הפיימנים לצורך אותיות סופיע"פ
 ערבית העתקה הוסיף שניה ובסהדורא בלה"ק,חברו
 ושרשי חכסים סלשון סלות נם בו ויבואו מלה.לכל

 נעשה יטעיקרו ויען בכה"ק. שנזכרו זרות כגשפותהמלות
 בערבית הספר נקרא ושירים צחות הכותביםלצורר
 בהקדטתו יבאר וכאשר השיר(. )ספר אלשער""כתאב
 לשון צחות שכחת נברה כי שראה ספני ספרוחבר
 ישסרו לא הפיומים ומחברי ישראל, בני אצלהקרש
 ההקדמה בסוף השירה. חוקי כפי הנחוציםהכללים
 מזה קצת אבל עבר, לשפת הדקדוק כללי בקצרהבואו

 השניה למהרורא הערב.ת ההקדטה לפלימה.נאר
 בספרו הרכבי ע'י נדפסו העברית סהקדמהוקמעים
 1891(. ,פמרבורנ א' חסישית סחברת לראיטוניםזכרט
 הליטט על פרקים או חלקים י"ב אללנה", "כתיב2(

 הראשון הוא הזה הדקדוק ספר לשה"ק.ודקדוק
 טמנו דברים ונזכר קמעים, רק סמנו ונשארובספרתנו,
 לכרמ. דונש כהכירן נם יצירה, קספר הרם"נבפיריש

 סלות שבעים רשיטת לפצה" אלבענא "תפסיר3(
 ת. 1 ד ד 1 ב ע"ע תשעים. טספרו ובאסת בתנ.'ך.בודדות

 תרנום 4( : הם תנ"ך על ופירושיו תרנוסיו ת. 1 לס
 ביחד נדפם עברית באותיות עה"ת הרם"נ שלערבי
 ביטנת1546. בקהשמא פרם ותרנום אונקלום תרנוםעם
 1657 ולונדון 1645י פארים של בהפולינלומאונם

 עוד ונדפם הטינויים. בחילופים אך ערביתבאותיות
 ביטם )1901-1894( בירושלם עברית באותיותהפעם
 שבת בכל אותו קוראים תיסן ובני תורה, כתר אותאנ
 נדפס הזה התרנום מקרא. שנים ועם אונקלום תרנוםעם

 ספרי כל הראשוןשל הספר והוא דרנבורנ ע"ימחדש
 על תרנום לאור. להוציא דרנבורנ בדעת 'טהיההרם"נ
 עליו ועשה )1800( יענא בעיר פאולום שהו"לישעיה
 אותם ושנה עברית באותיות התרנום סצא הואהערות.
 הניהו ורפאפורמ רבים, שבויטים בו נפלו ועי"זלערבית
 הו"ל פירושו עם סשל. תרמם לישע.ה. בפירושוותקנו

 הקמח קד בספר טובא איוב על פירושודרנבורנ.
 תרנוטו ערך ובאכער היטנחה(, )תיבת בחיילרבנו
 על ופי' תרנום ה'(. )ספר דרנבורנ בההנאתופיררטו
 הטש תרנום 1,484(. )ברעסלוי סרנליות הו"לתהלים
 אסתר תרנום וכן בטעות, להרם"נ סיוחםמנילות
 דומה הוא כי אף 6עא1( )ווין תיטני בסדורשנדפם
 סאנאמסשריפמ )פאזנאנסקי הרם"נ של לתרנומוקצת
 פי' אך בכ"י, הוא דניאל על ופי' תרנום 1364.חט"1
 טמנו אינו נדולות בטקראות הנדפם אליו המיוחםדנ.אל
 ונראה הי"ב בסאה שחי אחר סעדיה ע"יונכתב

 וכן 63(. חל"ד שם )פארנעם הרם"נ בפי''טהיטתטש
 הרם"נ ע"ש סאתיום שהו"ל עזרא פי' על לוסרנוכל
 סדרש נורל כן וכמו 72(. ח"ב הגרן ,עי' 1882בשנת
 הרבה ונדפם להרם"נ, הטיוחם הדברות עשרת עלערבי
 פי' 114(. ח"ז ביבליאנראפיע היב' ש"ש )עי'פעסים
 בקיטמא נדפם טטנו עברית העתקה אשר 'טה"שעל

 ודוקעם עוואלד )עי' במעות להרם"נ סיוחם,1577(
 )הוסיאמין קהלת על פי' וכן 104(. ח"בביימרענע

 העבר' באכער )עיי במעות להנאון שסיוחם1903(
 כסעמ וביאור תרמם הנאון חבר וכנראה ח"מ(.ביבל'
 לא לדה"י ופירושו תרממו רק כי התנ"ך, ספרילכל
 סיוחדים, ענינים על סאסרים הם בהלכה ספריונזכדו
 )פאזנאנסקי, שמם רק מהם ונשאר אבדוורובם

 : והם 306(, צר 1904 לימעראמורציימוננאריענמאלישע
 קמעים סמנו שנשארו אלסוארית" "כתאב סאסרו5(

 והוא בשחימה כללים נם ססנו ויש סיללעד, ע"יונעתקו
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 16(. ח"ב הנדלים ,שם בעדבית כל*התלמור 6(בכ"י.
 מסנו וי'ט "שטעאל, ר, של מדות עשרה שלש עלפ"

 וחסשים בעברית, דובם שו"ת 7( עבדית.העתקה
 והלכוה, פסקים 8( מיללעד. ע"י ונדפסו נקבצומהם
 )עי' נדה הלכות נ"כ הכולל ומהדה מומאה ספדכטו
 קי',א(. סי' לאוין וסמ"נ אביי, ד"ה ל"ז. נדהתום'
 בטסומות וסוזכרים והנמרא, המשנה על פירהשים9(

 ערבית העתקה 10( ענה(. וע' המר ע' ערוך )עי'הדבה
 כי מעיד הי"ב( )במאה בהסבוב פתחיה ור'לסשניות,

 הסשנה על הרס"נ בהעתקת השתמשו בנדאדבעיד
 ממנו. כ"י נורע לא אך בערבית, פירוש כעיןשהוא
 הכולל התפלות סדד 11( חבר: והפיומים חתפלותעל
 ומועדים ושבת החול לימי ותפלה, ק"ש ברכות דיניכל
 תהנות תפלות נם בו ונמצאים בערבית העדותעם

 סובא יטלו התפלות סדר בעצטו. שחבד ושיריםושבהים
 פפד"מ סעדיה'ם, סידור דער ,באנדי, באבודרהםהרבה
 ובסופו מצות תרי"נ או ואזהרות פיוטים, 12(1904(.
 ונראה "אלוף", התואר עם יומף" בן "סעיד יטמוחתום
 בפירושו הראב"ע לנאון. שנתעלה קודם שכתבומזה

 בפיוטי החסרונות מבקר שם אשד א'( )ב'לקהלת
 הנאון כי ואומד הרם"נ פיומי את הואטשבחהקליר,
 ראזענבערנ ע"י נקבצו פיומיו החסרונות. טאלהנשמד

 פיומים כתב נם 1876(. ברלין 54 26, )צד"בקובץ"
 )מאנאמם- קאהום שהו"ל הושענות ועל העבודהעל

 שבתורה, אותיות מנין על עיר 13( חל"ז(.שדיפם
 ובסוף פראנ(, )דפ:ם הנאונים תשובות בסוףונדפם

 בפילוסופיא ספריו אותיות. ע"ע לחכמה. נובלותס'
 ואלאעהקאדאת" אלטאנאת "כהאב 14( הם:ואמונה

 האמונה יסודי על והדעות", "האמונות עבדיתובהעתקה
 ביטנת ונטרו הזה במקצ)ע הדאשון הספר והואוהתודה,
 נדפס לעברית תבון אבן העתקת עם הספד933.

 ע"י נערך הערבי והמקוד 1562, בשנת בקהשמאראשונה
 מאמרות: עשדה יכיל הספר 1880( ,ליירע;;אנדויעד

 היטם אחדות על ב'( והשנהה, העולם בריאת עלא'(
 מעבודת ד'( והנבואה, והתורה המצות על נ'(ומדותיו,

 המובים המעשים על ה'( והבחירה. האדם ובריאתה'
 ועניני המות ועל וכחותיה הנפש על 1'(והדעים,
 והפדות. הנאולה על ח'( המתים, תחיית על ו'(הנלנול,

 וכללים הנהנות י'ן המות, אחר ועונש 'טכר עלמ'(
 אלטבאדי," כתאב "תפסיד 15( והטוסר. הצדקבדרכי
 שכתב )ע"ען ה ר י צ י ספד על בעדבית ופידושהעתקה
 תרגום עם נערך העדבי הסקוד בא"י. או במצריםבעודו
 ההעתקה אך 1891(, )פארים לאמבערם ע"יצרפתי
 במעות. אליו מיוחסת 1562 בשנת שנדפסההעברית
 הקדאים ננד דבים טאמרים או ספרים כתבהדם"נ

 הויכוח ספדי מתננדיו. ננד התנצלות ונםוהכופדים,
 16( : והם אלדור", "כתאב הכולל בשם נזכרווהמענות

 ננד 17( 915(; בשנת )נכתב הקראים מיסד ענןננד
 שכתב אתד איש ננר 18( שקויה; או שקאואריהאבן

 התלסוד באנדות שמצא ההנשמה על נדופיםדברי
 ובהעתקה אלתמייז" "כתאב 19( 933(; בשנת,כתבו
 ב'טנת ,כתבו הטבחן ספר או ההכרה ספר נקראעברית
 .נ .4 11.1 דברים כטה ממנו מביא הלוי ויפת926(,
 הבלכי היוי מענותיונגד 20( .צ(; ,245 .וווצ666
 כתב וכנראה והדעות, האמונות בספדו 'טסזכיר)ע"ע(

 זומא בן הקראי מענותיוננד 21( בעברית;ויכוחוזה
 "כתאב 22( עה"ת; הראב"ע בפירוט שנזכרו)ע"ע(,

 מתוכן וכנראה האמוגה. של המצות סדר אואלשראי"
 ליטעראטור אראבישע די )ש"ש, ויכוחי ספר שה:אענינו
 אלעביר", "כתאב 23( והלאה(; 50 מצד יורעןרער

 השנה עבור אדות הקראים עם ויכוח הואכנראה
 הסועדים" "ספר 24( .נ(. .4 .ע .צ 260,פאזנאנסקי

 "כתאב 25( ,ע"ע(; מאיד בן ננד בעבריתנכתב
 ובעברית ההתבוננות( או ההסתכלות )ספראלאעתבאר"

 הנשיא ננד התנצלותו תבוא ובו הנלוי", "ספרנקרא
 בעצמו והרס"נ בעברית נכתב וסייעתו, זכאי בןדוד

 הקדסת והערות. הקדמה עם ערבית ה;תקה עליוהום'ף
 בעברית הספר וראיטית עברית תרנום עם בערביתהספר
 ,הנ"ל(. לראיטונים בזכרון הרכבי ע"י נדפסווערבית
 מיוחדים שבעה מהם שערים, לע'טרה נחלק הזההספר
 איך ההכסה בסדר א'( השבעה: בכלל נכלליםויטליטה
 מתננדיו וכי בונדיה, וחסרונות אוהביה מעלותמצאנוה,

 מי':ראל; וחכמה מוסר לסנוע ורצונם החכמה שונאיהם
 והתלסוד, המשנה חבור וזטן הנבואה יטנות משךב'(

 בלעם יהודה ר' 'טמביא התאריך" "כתאב שהואונראה
 טדבר נ'( ן היטופמים זמן אדות א'( ו' למ.'א,בפירוטו

 יבאד ( ד : ההכטה 'טונא בתור זכאי בן דוד מעשיעל
 בכל ייטראל מעם הורתו דעת מוב ימנע לא ה'כי
 הנביאות ובאיר המצות חלקי פירוש ה.( ודור;דור

 האנשים מצד אותו שמצא התלאות ספוד 1'( ;בעהידות
 בזה וכוונתו ה'. בישועת נעזר ואיך שמם,'טסזכיר
 כעם לסבול יסילטד אטת אוהב לכל למופתלהיות

 ולא יקצוף לא אבל לו, שיויטיע לה' ויתפללומכאובים
 הרשעים מעיטי זכרון ( ז' ; דודפיו כמעשי לעשותימהד
 ה,טעדים שבעה הם אלה מדרכם. ישובו אוליוכו'

 ח'( הם: מהם הכוללים ה,טערים והיטלשההפרמים,
 ללכ1דם מ'( עבר, לשון מליצת לתלמוד העם אתלהעיר
 דבריהמ לסדד שידעו כדי ומליצתה הלשוןדעת

 ניטלם )ולא וכו' החבורים דרך להורות י'(ותשובותיהם,
 133(. שם הרכבי עי'הענין.

 סעדיה רב 'טל היטפעתו היהד:ה[ על הרס"נ]השפ;ת
 מאד, רכה זטנו ואחר בזמנו והיהדות היהודים עלנאון
 ואפיקורסים הקראים ועדת ענן נגד בפרץ הוא עמדולולא
 ולמסורת פה שבעל לתורה שהתננדו בזמנואהרים
 ננדם. לעמוד האחרים החכסים יכלו אם יורע מיאבוה,
 חז"ל בדברי הכופרים ננד להשתטש הוכרחהרם"נ
 שנורעו והסרעימ הכללית החכמה 'טל מלהמהבכלי
 בכלי ננדם להלחם די היה לא כי האלה, במדינותאז
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 הסוכשר האיש היה נ והרס' לברם הורה י:למלחטהה
 בישיבות אז ':היו ב-ל חכטי סכל יוהר הדתלסלחסת

 שהיתה במצרים נילד הרס"ג כי ופומבדיהא.סורא
 יריעות עמו והביא ההיא בעוז הכ;לי:ת החכמותקן

 .:;הם, הפילוסופיא וכללי כהערב'ים, .:?:דטויטבלוה
 והיה בתורה נרול אדם ה'ה רח'צונ'ות, ירעוה'וומלבר
 בעניני עליו סוטכים היו ישראל הכמי וכל מוטחה,פוסק
 היהרות פרצות לנדור היתה עבורתו ע'קר אךה;כה.
 ננד לטלהטה ויצא הקראים, ע"י הי'סותיה אתולרפא
 התלמוד, במוסדות ההזיקו 'טלא היטונות הכהיתכל

 איטר ענן עצת "להפר ספר כהב כ'ג בן בה'והווכבר
 סקרא בני עם ללחום וכרי הראב-ע(. )דברי ומרד"קי:ר
 כמוהו, סאי; בתנ"ך בקי שהיה כהרס'נ אי'ט נצרךהיה
 עם להתחרות 'שיכול ער ורקרוקה העבר'ת ה;':וןויורע

 נלהם והיה לשה"ק. בחכסת גדול'ם דייהךהקרא'ם
 נפיטם ':נאלה בסררישות ולא ט יט פ ה בררךעסהם
 ובקביעות העבור בהשבונות נרול בקי ה'ה נםבהן.

 ן ב ננר טלחטה לערוך צורך לו י:חיה בעתהסועד'ם
 יורע וסי הקביעות, את לשנות שרצו וסייעהו ר יטא
 בא"י היהורים בין לחלק סניעים הדברים היו ה'כ;עד
 היה הזה והפרץ החנים בסדרי כבב5 היהודיםובין
 היה מעת ביהדות י2נעשו הפריצות טכל נדוליותר

 אחר ביום חוננים למשל בבל יהורי היו אם לעם,ישראל
 ותענית אחר, ביום ש5הם היטנה וראש הטצוה. הנאת
 בא"י ה'הודים טקביעות אחר ביום הכפוריםיום

 האלהית, הפילוסופיא נ הרס חדש גם אחריכ.ובמקוטות
 היהרות בעקרי '2כפרו מועים ':ל כ;בם להוציאכדי
 ויהחכם היונית. הפילוסופיא קל ה:י:;בשוה הרעותספני
 סלהמתם, בכלי ננדם ויצא כערכה ויערוךהרס"נ

 סברות וע"י כוזביה! פילוסופיא נגד אטת'הפילוסופיא
 אויבי על ירו נברה הויכוח ובררך ייטרותוחקירות
 ננד לטעון עצסו על הרס-נ יטקבל וכשםהיהרות.

 ע5יו נטל כן נפסרות, רעות בעלי וכלהסכחיי:ים
 "מרחיקים הם אשר התסימים המאסינים לפנילהתנצל
 שהם עד האסונה( בסהות )החקירה הזאתהמלאכה
 אל וסביא הכפירה סביא בה שהעיו;אוסרים,

 שהיה להרטב"ם הרס"נ נדסה ובזההאפיקורסות".
 פנים להלחם סוכרח היה הוא שנם אחריו, רורותאיזה

ואחור.

 חזקות יסורות הניח הרס"נ -פילוסופיא[נשיטתי
 ישראל ברת לעקרים אותם שעשה האסונהללמורי
 הדךט א'( הם: ואלו והדעות", "האטונותבספרו

 בו ונתן החומר את ברא שהשם מאיןהעולם-יש
 כל כי בהן. והעיקר ראיות, כמה ע'ז וטביאצורה.

 ונבול, קצב בעלי כלוסר תכ5ית' בעלי הסהנמצאים
 וזה והתחלה, דאשית גם לחם יש וא"כ נפסרים,והם
 איננו החוסר ונם ובודא. סחדש ידי על נבראו כייחייב
 לעשות להיהור הניח לא סקורם היה אם כיקדסון.
 ולהצמייר כרצונו 5הפעל לו נשמע היה "ולא רברמסנו

 העו;ם כי שהוכיח אחר הבורא, אחרות ב.(כחפצו".
 שהוא אלהים שיש בהכרח מזה יוצא הלא סחודש,הוא

 והוא וסנהינ. בודא ראשון טצוי יש כי דבר, כלסחדש
 ו5פי הקבלה טצד כאמונה לנו שבא כסו כעולסויחיד
 ש5 יהדעת סתננר הוא הרס"ג. שהביא השבלראיות
 ואוסר הושך, ברא לא אור שברא סי כי ריטיות,שתי
 העדד אם כי 5האוד, סתננד כח החו'טך אין באסתבי

 והחהטך האמת, צד ע5 הוא האור מציאות ולפ"זהאור.
 באסת כי יאסר, ומוב 5רע ובנונע כ5ל. מצ.אות לואין

 דבר לכ5 שייט וההצמרפות היחס הוא ומוב רעטו.:נ
 רברים ברא אך דע ברא לא הבורא "כי הרנשתנו פע

 בבחירתו, ורע ש5ום כהם לאדם שיהיה סובלים הסאשר
 צרכו לפי הסים וישתה צדכו לפי המאכל יאכלשאם
 יהיה סובל שאינו סה סהם יקח ואם יטלום, זהיהיה
 איננו הבורא כי יוכיח הנטורה האהרות וע'י רע".זה
 לא בו אין כי עיקר, כל ניטמי מו'קנ בו יפו5 ולאנ.:ם
 ולא אחרים ע"י עשוי הוא נשם וכל מנין. ולאסספר
 היה הנשם "הלא כי וטחדש. ובורא עךטה שהואיתכן
 לכל טבקשים ואנו השנתנו(, תחלת ,ר"ל ירוענו"תחלת
 את לזה נם נבקש העושה את וכשנטצא עייטחו,ניטם

 מציאתם תהיה בהכרח אשר הראשונה הסבה ערעושהו,
 וסבה". ע5ה 5ה נם 5כקש עלינו כן לא קאם רוחנית,רק

 ע"פ שהם הנשמה בהם ש"ט הפסוקים את מבארוהוא
 5האסין חייבים ואנו בלבד. "העברה" ודרף ה?שוןסננון
 והכהשלה", "הקרבה כ"א כפ.טומם הרבריםשאין
 הוא זה יטכל וכעס, רצון חפץ טענין שבא מהובפרמ

 טציאות נ'( אדם. בני בלשון תורה רברה ע"דרק
 ודקע עמוק "בדבר חקירה היא הרס"נ לדעתהנפש,
 סברתו וע.קר סאין. יש העולם חדויש לחקירתורוסה
 ברא "הבורא כי ברואה, היא הנפיט כי הוא, הזהבענין
 נקי "עצם היא מבעה הארם". צורת שלמות עםאותה
 הנלנל יקבל כאשר האור סקב5ת והיא הנ5נליםכנקיות
 וע"כ הנלגלים טן רק יותר עצמה אבל סאידה, בוותהיה
 עצטה בפני נם היא הנפיש טציאות סרברת".היא
 של השכלית לפעולה האמצעי רק שהוא לנוף,ה-ן

 וכאיטד הכלים", סן כלי אל צייך נברא "כל כיהנפש
 בכל באדם פעולה תתראה הנוף אל הנפיותתחבר
 תוכל לא וב5עדו להנוף צריכה הנפיש נםתכונותיו.
 נפרדת סניחה )הקכ"ה( היה אלו "כי פעולתה.לעיטות
 חיים אל ולא הצלחה אל ולא נעם אל טנעת היתהלא

 בעבורת כ"א איננה אלה כל אל הנעתה כימתסידים,
 כ"א העבודה אל הבניה הק על לה אפשר ואיבודאה,
 אי שהאש כסו פועל, כל פוע5ת 'טעמו ספניבנוף,
 יהיו ואם וכו'. כדבר בהתלותה כ"א להראותאפ'2ר
 במולו עם יבמל ענין לבריאתם יהיה לא ואם,ממרהן, ענין לבריאתם היה קא הסעשים, מן ערומיםשניהם
 לא הכל כי ביניהם' שיש וטה והארץ השסיםבריאת
 זכוהה "בעבור הנפש האדם". בשביל אלאנבדא

 הנוף סן בצאתה תראה לא בזכותהע לאוידוהרטותה



 רבסערה, ישראלאוצר2%

 נדול עיסר הרם"נ לדעת היא הסתים תחייתבסותו.
 הספורים באטתת שיכחש בהכרח בה והכופדבאמונה.

 בבריאת לכחיט סוכרח ונם בתנ"ך והנפלאות הנסיםשל
 להאטין מאי2ר בתחיה להאמין נקל כי סאין, ישהעולם
 החומר חלקי כבר נתפרדו כי ואף סאין, ישבבריאה
 כה חלקים חלקיו לשום ה':ני הגוף בורא "יכולשבנוף
 ותחיית הראשון". בנוף בהם שמי2 לא איטרהיסודות
 "אבל עוד יטותו לא ואז הנאולה, בעת תהיההמתים
 העולם נעימות אל הטשיח סימות אותםמעתיקים
 להחיותם עתיד שהקב"ה סתים חז"ל שאטרו ע"דהבא",
 סחוסד או סומא שסת ומי לעפרם. הוזרים אינםשוב
 שיכירום כדי סתרפאין" ואח"כ במוטן "עומדיםאבר

 וקרוביהם.אבותיהם
 ב':ביל העולם בורא ונבואה[ השמים מן~תויה

 הנמורה ההצלחה אל בה שמניעיה סבה "חגנםהאדם
 ישרים סצוות אסת תורת להם בנתנו והשלטה"והטובה

 היטמים טן בתורה האמונה אטתת צדיקים.ומשפטים
 טפי איש בסבלה לנו באה התורה כי השכלי ע"פיבאר
 להטיל אפ'2ר ואי התורה, קבלת של הדור עדאביו
 שיש יחשבו לא "אם אבות. קבלת באמתתספק
 הזהרתו, ולא טלכם מצות יקבלו לא )קבלה(, הנדהבעולם
 באזניהם, דבריו וישמעו בעיניהם אותו ':יראו בעתכ"א

 וכבר והזהרתו". מצותו קבול יסתלק עטם יהיהוכשלא
 לא התורה שמצות נמורה קבלה ישראל בניקבלו

 "כי יודעים אנו הלא סברה, ע"פ יבאר וזהיבומלו,
 הבורא שאמר וכיון בתורותיה, אם כי אוסה איננואוסתנו
 ההכרח מן וארץ, השטים עמידת כל תעמודשהאוסה
 לדעת הנבואה והארץ". השמים יטי כל תורתהשתעטוד
 עבדיו את ה' להם ישלח כי האדם, לצורך היאהדם"נ

 נביא "וכל המצות, את לקיים להוכיחםהנביאים
 אנו ואז אות" לו נותן לשליחותו ית' הבודאשיבחרהו
 אות לי נתן לא בודאי כי בשליחותו, להאמיןחייבים
 באות די אינה הנבואה אטנם אצלר,. נאמן שהיה"עד
 בכה2ה האמיננו "סיבת כי היהטר. ננד היא אםלבד
 האסיננו סבת אבל בלבד, והטופתים האותות היתהלא
 )דברים שיכשר מה אל תהלה ':יקראנו נביא, ובכלבו

 י2יכשר אותו ונראה דבדו נשמע וכאשד וישריפן,כשרים
 בו. נאמין יעטידם וכאשר עליו, הטופהים סמנונכקש
 לא תבשי, שלא ונראה כתחלה מענתו נשמעואם
 אם למשל נטנע. על סופת אין כי סופתים, מסנונבסו2
 נבקש כך יום שתצומו אתכם מצוה שאלהים לנו,יאטר
 ואם ונצום. נאמין אותם נראה וכאשר אותות,סמנו
 שהוא או ולננוב, בנאוף אתכם סצוה אלהיםיאמר

 אות, מסנו נבקש לא וכו' הסבל סי שיביאסודיעכם
 הנדה או השכל יכשירהו שלא לסה שקראנוספני

 נאטנת".)קבלה(
 את יהש~ב הרם"נ 1;ונש[ וגמול חפשית]בחירה

 הברואים", בכל "המכוון הבריאה ותכלית לסדכזהאדם

 וצוהו בריטוחו הבחירה "שם הבורא כ. להיטיב,או
 המו':כל, מצד 'נ הרם טוכיח הזאת והדעה בטוב".לבחור
 ענין ה.ה לא מעשיו[ על ]לאדם מכריחו היה "אםכי

 על.ו". לענ':1 נכון היה ולא וכו'. אותו והזהרתולצויו
 '::זיק ע.י כ"א עצמו טצד ברע סואם אינוהבורא
 נ הרם להרע, או להיטיב ברש1תו נת; וזהלהאדם.
 יודע , הוא כי הבורא ידיעת עם הבחירה אתסתאים
 ממה טהם שיש ומה הויתם, אמתת עלהדברים
 'טיש ומה יטיחד'טהו. ידע כבר הוא ~הקב"ה[שיחדשהו

 בענין יבחרהו". ':האדם ידע כבר האדם שיבחרהומהם
 י:הבורא "כיק האומרים דעת מבטל הוא ועונששכר
 כ.'א העוללים, על יסורין סביא חיה לא צדק, ':ופטהוא
 קודם איטר בנוף שהיו בעת נפשותם שחטאו חסאעל

 תשיב "שדוח הנפיטות בנלנול טאסין אינו כינופם",
 וכו' 'טאומרים רבים ויש וכו', בלוי ואח"כבשסע~ן
 ודברים באדם הבהמה ורוח בבהטח האדם רוח':תהיה
 והעונש הנמול מחליט,,כי הוא אולם השנעון',.מזה
 הבורא, בחכסת ננלה הבל כי לנו, שנראה סהאינם
 נק הנפש הפרד אחרי לבוא לעתיד ועוני2 נמולוייט

 קנין ולא מזון לא בו א.ן העוה"ב סדור ולדעתוהנוף.
 והנפש וכו'". לנהרות ולא לצמח ולא לשדות צורךואין

 הנצחי, עולפ לחיי אדטות עלי היותה יסי כלטשתוקקת
 הרוחני" "המדוד אל תניע מובים במעש.ם רק כיותדע
 1'טמחה האדם של הרעים לסעיטים נעצבת לכןהזה

 הוא המיתה אהר ועוני2 השכר ענין הטובים.למעיטיו
 אבל אהד, הוא והעונש הנטול שעצם באופןסבאר
 האש לכח "דוטה לרשעים ורע לצדיקים מוב סזהיניע

 בוער בא היום הנה כי ע',דהכתוב וסאידה",ששורפת
 אותמ ולהט קש רי:עה עוי:י וכל זדים כל והיוכתנור
 צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה ונו' הבאהיום

 שונות מדרנות ייט ואילם נ'(. )מלאכי בכנפיהוטרפא
 לנו וחתוטים סתומים הדברים ופרטי ובעונש,בנמול
 ויפנו הזה הענין כ':ינלח הישועה, בזסן לנו, יבארואבל

 ההבונה". לקבל הטבעים ויזדככו החכמה, לבקיטהלבבות
 קרוב הקץ את 'נ הרם ח':ב האחרונה הנאולהבענין
 יהבאר כא':ר העולם לכריאת החסיי:י האלףלסוף

 "ואנו תיסן באנרת הרסב"ם אמר וע"ז ח'.בטאמד
 שהכיאו סה שמא ונאמר זכות לכף סעדיה רב אתדנים
 ,להיות זה אסרה שהתורה יודע שהיה אע"פ זה.לענין
 סברות בעלי דודו בני ':היו לפי קצין(, מחשביבין

 ע"ה הוא לולא ה' תורת שתאבד וכסעט נשחתותדבות
 העם המון לקבץ בדעתו, '2ראה סה בכלל וראהוכו'.
 על ולהוסיף אותם לאמץ כדי הקצין, חשבון דררעל

 ה'.(. דף ה"ב ליפסיא דפום הרמב"ם ,אנרותתוחלהם"
 שהיתה בקיצוד, הרם"נ יטל הפילוסופית השיטה היאזו

 עיני והאיר סחקר בעלי וכל להרסב"ם אכזב לאלסעק
 היה היהדות של הדתית בחקירה כי אהריו.הדורות
 על מדחפת נדולה סכנה ובדאותו הראשת'הדסינ

 המלחמה בז':ר. עךד נפסדוה. דעות ע"י היהדות ,ברשותעצסולהדע
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 ישראל ואמונת הז"ל קכלת על המקטר'נ'ם פ'ותלסתום
 לבלתי נם היטכל ע'פ הרבר'ם להסב'ר חקירות'וע'י

 בהק'רה מהק"מזת התורות דברי 'טיהיו "כריסאט'נ'ם
 וברבר והרעות(. האטונות לס, )הקרסתו הברור,ובע'ון
 יזכר רשסו שנ'ם, אלף זה עסו לנס הרס'נ עומדהזה
 קראים. רונש; סאיר; בן ע"ע אחרךלתר

 החדטה בהוצאה וההערות המבואות :ביבלינרפיא
 עאל באכ:ר, נ'ז ררנבות. 'וכף ;"' ג הרס ספי' כלשל

 לאוה יצאו כנר ה;טרה מן ה"קים וחמשה מ""ער,הכהן
 גאוך ס:דיה ר תו~דות רפאפו-ט. מ0ל1--1~181;פארי:
 רו"ר 0ן2. ח"כ האסיף וחיס 20--87; ה"ט ה;תיםב:ורי
 לתולרות כהגא, רור 55--71. ה"ג יטיא" כג:תח"רי
 118; ח"א אלהים ר;ח נרנפ"ד, 1892; קיאקארס"מ
 הולרה ~ש:ת שנה אלף למלאת גאון ס;דיה רבנוה:"ל

 ה"א מאסף ה3"ל 179. צר הגן גריגהוט. 1802;קראקא
 ג;ד;נק- קחפמאך 84: אב-הם ברכת בר"י:ר, 137;צד
 "רישע פיר צ"טשריפט וחס;נשאפטחכע ג"גר 144;בוך

 גאון ס;ריה רג ת';ר:'ק. 267--816; היהטהעא"אגי;
 ה;:ק;ל, ה:רמאן 1908. :חארק יהורית-א':?:חחבלטון

 ,"תט11 05"1. פטרבורג רו:ית. בל:.ן גאו: כ;ך'הר,
 6י,יג ת"8 1 . %ם4"34 .0ם" 8ח8ע 8~1 ;=5טאז

 ,198 ]1"1א"נ ,א0ם;( 9ח118 .8 .8 8י[1 ןח9(א80100
 ,8מ"ע"8ם3 9"ה"5ש8( ;1%8ח0קש9ש""ת[

 ש2ל9[~9"1
 16אם34 ש5 ,18"

א.

 סורוקא חיבפאס תלמודי, ראנאן: בןמעדיה
 סהגירוש בא דאנאן בן סימון ר' זקינו אב' הט"ו;במאה
 לאלניר, ץ וריטב הריב"ש עם 1391 סשנת ספררשל

 סי:ה ר' בנו או הוא והת'שב לסורוקא ה:ךוכךשם
 "רכב,ם ביטם הב; ס'שה ר' נורע 'ט'טם מאס,בעיר

 מאתנו, שאבדו בתלמור פירושים חבר הואאלפאס'",
 אשר בפאס לו 'טאירעו נסים ספורי יספרו אדותיוועל

 סיסק ר' ובנו 38*1, ביטנת משם לנוס נאלץלרנלם
 הוליד לשם, אח"כ חזר או בפאס הנראה למישנישאר

 וטוסחה מצוין מרקרק היה הוא הזה. סעריה ר'את
 'ק לה 'טרשי על השרשים ס' חבר ייטראל. עםבקורות
 סחכמי עליהם שנ':אל השו"ת ,כ.'י(, ערביבליטון

 ורק וא'ננו, הזח הם' אבד ברור וכנראהקשמ'ליא,
 ננוזה, )חסדה ממנו נדפסה האנוסים ע'ד אהתת,טובה

 על סאסר זה ראנאן בן מר"ס נרפס גם 2ן(1י.צד
 נירהט לפני מועט זמן מת הוא 1':ם(. הדורותסדד
 על אז נהןנ ון סיס ר' ובנו 1492י מ':נתספרד
 טולרת בעיר והתישבו יצאו אחריו וזרעו ה':מ,קדויט
 רבנים של של,שלת מהם ונשתלולה בפאס,אביהם
 "התהשבים" ק"ק ורבני לנדולי נהשבו והםוחכמים,
 שם טיוחד הכנסת בית להם קבעו נם פאס.סיהודי
 דאנאן". בן "ביהכ"נ בשםהנודע

 מיסת ב"ר שסואל ר' ראגאן[ ממשפחת]הרבגים
 )עי' קשטיליא סנורשי בתקנות נזכר דאנאן בןהנ,.ל

 צר הסערב נר 57; 32, צד 1876 לרמש"שהמזכיר
 1526- שנות בין נאנק. סר,ח חיים עץ ובס'78(,

 ר' 86(. 84, הסערב )נר 1566 שנת אהר ומת1501.

 ביןשנות בתקנות יטם נזכר הנ'ל, שמואל ב"ר ה ריסע
 ר' 101(. צד )שם תנ.'ך באורי וחבר1578-1550,

 בערך 1621-1542 'טנות בין חי הנ"ל, בר"ס ל ואשס
 )שם י כ רינים חדרטי חבר נם הנ"ל, בתקנותונזכר
 דאנא; בן יעקב ור' דאנאן בן שלסה ר' 104(.103,
 )שמ כ"י פסקים חבר האחרון 0י,1620-16. שנותבערך
 שנות בין הנ"ל, שסואל ב"ר סעדיה ר'108(.

 יעקב אהל בשו"ת נם הנ"ל, בתקנות ונזכר1679-1620,
 שאול ר' בנו 135ן. צד )ע"יט נ' ב' סי'ששפורטש

 בן ברהם א ר' ובניו תמ"ט, אלול ז' מה דאנאןבן
 בן שאול יטסואל ור' 1727' שנת לפני סתראנאן
 הוא 1730. בערך וסת תכ"ח אב ר"ח נולדראנאן
 בנךטך פאס יהודי סאורעות הימים דברי ס'חבר

 לקורות סאד נכבדים וזכרונותיו לפניו. שנהסאתים
 אשר ונכרו אז, הסריני הסשטר ולמהלך בפאסהיהודים
 בין חי יעקב ב"ר 'טאול שמואל ר' נ"כ שמו אתי:א
 בערך1753. בפאס לאב"ר ונסנה 10(1770-17,שנוה
 1900ן בישנת ,מת דאנאן בן יצחק ר' חיו הזאתבטאה
 שלמה ור' תרס"ב,, ,ירושלם ריח ליצחק שו'תוחבר
 בפאס האב"ד כעת והיא 1848 בשנת נולד דאנאן,בן

 תרס"א(. )ירהשלם לשלסה אשר שו"תוחגר
 ם. ס.י.

 חי התנ"ך; וספרש פיימן נחמני: בןמעדיה
 דסוכות א' ליל לסערב פיום ויסד והי"ב, ה'"אבמאה
 עליון" יכוננה סלה שלום "סוכת תחלתו: כ"י,במהזור
 לדעת שלו(. בסבוא )היידענהיים הקטן נם בווחתום
 בקשבת שאוסרים ררשו" "אלהיכם הפיומ ג.'כ חברצונץ
 בווירסייזא הרב תלסיר יקר ר' ביסי והיה בר"ח.שחל
 ואם מרוסי, ליטם שבא שבתי ב"ר קלונימוס ר'ה:א
 71,. צד נעישיכמע צור )צונץ ךט"י אחרי סעמ היהכן

 בס' רש"י יטטביא סעדיה ר' הוא סיכל חיים ר,ולדעת
 סעדיה" רבינו לי "ואסר באב תשעה הל' הפרדסלקומי
 על הנדפס פי' חבר סעדיה ר, סריט"י. שהואונראה
 להרם"ג הסרפיסים ייחסוהו בטעות אשר יצירהספר
 סופרים בסטפהת יעב"ץ והרב : ט. רף לחכסה,מצרף
 ר"ת לפני נברא ברא שהראב"ע בו טזכיר כי :,, ד'דף

 שנים. סאות הרבה ס"רס"נ מאוחריםושנ'הם
 פ-רוש' שקבצו תלטידיו ע"י נסרר היההפירוש
 יטכתוב דבור בכל כנראה משלהם, עליהם והוסיפורבם
 פ"ר( ,שם ססאינצא סעשה ומביא סעריה. רבינופיךש
 המ'וחס דניאל על הפירוש נם 'טם. שהיהומשסע
 כרם )עי' זה סעדיה ר' ידי סעשה הוא להרס"נבמעות
 ה'סים רברי על פירהש נ"כ חבר הוא 244(. ח"החסד

 והוא ט'.( יוסא תוס' )עי' תלטיריו ע"י נ"כשנסדר
 בפיררטו סזכיר הטחבר לרש"י. בטעות הסיוחסהפירהש

 לדהי"ב )פי' אסו אחי יהודה ב"ר קלוניסוס ר'את
 )שם רבו שהיה כהשולם בן אליעזר ור' י"ז(, ז',ד'

 שסואל ב"ר יצחק ר' אצל לסד נם 4א(. ד'דהי"א
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 ל"ד(. מ' )שםבנרבונא

 ,088זן( 1146י סי' ההייס אור מיכל, :ביבליונרפיא
 ס11ן4%( סמ441(1ג ק.416

 ס.ב.
 או הבית בני עם ביחד בקביעות אכילה .סעורה

 לרוב כי סשתה, הוא המקרא בלשון הקרואים.עם
 פעם שאכלו הסעודה סלבד הסעודה. בתוך ייזשתו
 עושים היו לשלחנם, סביב הבית בני עם ביוםאחת
 זבח שנקדא הטשפחה, לבני טזומנים לעחיםסעודה

 הנביא בשטואל שמצינו כסו העם, לקרואי וג2משפרה,
 עליו ויברך בבסה השלסים זבח הקרואים ענשאכל
 לככוד סעודה לעיטות רנילים והיו כ"ד(. פסוק,שם ההוא ביום שסואל עם שאול ויאכל י"נ(, ט')'ט',א
 ביום משתה שעיטה אברהם כסו חייהם' בימיסאורע
 את אסף ולבן ח'(, כ"א )בראשית בנו יצחק אתה:מל
 את יעקב נשא כאיטר כהטתה ויעש המקום אניטיכל
 נשא כאשר טיטתה עשה הטסשון כ"ב( מ כ. )שםלאה
 י'(. י"ד ,שופמים הבחורים יעשו כן כי דלילהאת
 עשו ואנשיו אבימלך עם ברית בכרתו אבינויצחק
 ויעקב ל'(. כ"ו )בראשית וישתו ויאכלו משתהלהם
 בכרתו לחם עמו לאכול ולבניו ללבן ויקרא זבחעשה
 לכל סרא אבשלום נ"ד(. ל"א )שם שלום בריתעטו
 ולשתות לאכול צאנו נוזזים שהיו לטקום המלרבני
 א"2 בית סי2הה עשו איוב בני כ"נ(. י"ג ),ט"בעסו
 )איוב עמהם ולשתות לאכול לאחיותיהם וקראויומו,
 עבדיו לכל טיטתה עי:ה פרעה את ה,לדת יום ד'(.א'

 חישמונאים )ב, הורדוס עיטה וכן כ'(, מ')בראשית
 בשנת שריוועבדיו לכל משתה עשה אחיטוריט ז'(.ו'

 הטלך את קראה ואסתר (, א )אסתר למלכו.טל':
 נברה וכאשר ה'(, )יטם עשתה אשר הסשתה אלוהמן
 סשתה ליום הפורים את עשו שונאיהם על היהודיםיד

 רב להם עבד טלכא בלשאצר כ"ב(. ט' 1'טםויטמחה
 הוליך הנביא אלישע א'(. ה' )דניאל אלףלרברבנוהי

 להאכילם ישראל לסלך ויאסר ל.:ומרון ארם נדודיאת
 ו' )ס"ב וישתו ויאכלו נדולה כרה להם ויכרהלחם,
 .כ"ג(

 יעקב בר אחא רב אסר ופוסקים[~בהלמוד
 באשפה שמנקרין כתרננולים דומין ישראל היובתהלה
 בערב באמרו סעודה, זמן להם וקבע סיטה שבאעד
 יומא מ"ז, ,שסות לשבוע בבקר ולחם לאכולבשר

 רביעית שעה כשיניע הוא הסעודה קביעת זמןע"ה:(.
 שעה עד יטתין בלטודו ועוסק ת"ח הוא ואם היומן,)סן

 אבן כזורק דהוי יותד יאחר ולא היום( )הציתששית
 פסחים י', )שבת בצפרא סידי מעם לא אםלחמת
 אכילה? התחלת סאיסתי קנ"ז(. ס" או"ח ':"עי"ב.
 חגורו, סשיתיר אטר חנינא ורב ידו, סקימול אמררב
 )שבת שיתפלל עד לסנחה ססוך לאכול ישב שלאלענין
 מאדיכין בהן הסאריך דברים שלשה יהודה א"ד :(.מ'

 הסקדש שבית זטן כל וכו'. ליה ויהיב עניא אתידילסא
 אדם של שלחנו ועכי2יו ישרא5 על סכפר כהבחקיים
 להקיל יטלא הזהירו חז"ל נ"ה.(. )ברכות עליוסכפר

 ואין דם המקיז ואטרו הלב, חלשות ספני הקזהבסעודת
 צרכי סהן ויספיק שברנליו סנע5יו יסכור יאכל סהלו

 אסר ויטסואל בשר אסר רב 1 סעודה צרכי סאיסעודה.
 סלח בה ':אין סעודה כל רב אטר קכ"ם.(, )שבתיין

 טעודה כל אר"י אבא בר חייא א"ר סעודה.אינה
 סעודה אינה שבמעיימ( הטאכ5 )שספינ שריף בושאין

 לא מ.:לחנם פסק לא ורבי אנמונינוס מ"ד.(.)ברכות
 ולא ההסה ביטות לא קיטואין ולא חזרת ולאצונן

 כל הכינו נדולות בסעודות נ"ו:(. ,שם הנשסיםבי~ות
 חופה יטע'טה לאדם מש5 שאמרו וכטו סאכלים,מיני
 ק"ח:(. )סנהדרין סעודה סיני סכל לו והתקיןלבנו

 לחם ויהי דכתיב ביטעתו, שלמה סעודת היתהולדונמא
 ה'(. )ט"א ונו' סולת כור יטלטים אחד ליוםשלמה
 ואחת אחת כל )'2למה היו נשים אלף יצחקוא"ר
 סועד אצלי י2מא סבורה זו ס"ם כך, בביתה לועשתה
 פ"ו:(. )ב"ס היום סועד אצלי שמא סבורה וזוהיום
 פקח כסו נדולה, סעודה שאכלו סאנ'טים סספריםחז"ל
 בקינוח נוזלות סאה ארבעים אוכל שהיה רטליהובן

 אכל כמה ל.טער נוכל וטזה צ'ד:(, )סנהדריןסעודה
 אוכ5 שהיה נרבאי בן יוחנן על ואמרו עצסה.בסעודה

 ארבע.ם ואוכל יין נרבי סאות נ' וי:ותה ענלים מאותנ'
 '2היה ר"ל נ.ז.(. )פסחים סעודה בקינוח נוזלותסאה
 שהיה פירש ורי2"י חייו, ימי בטיטך אלה כ5אוכל
 סאות נ' ל'טון עכ'פ הרבה, כהנים בביתוטנדל

 כריסו אדם יסלא ,טלא הזהירו אבל הוא.נוזסא
 ידך סשוך ממנה שהנאתך סעודתך ואטרובסעודתו,
 במנהני סאד טדקדקים היו הפרסיים ע'.(. 1נימיןהימנה

 על יו'2בים שהיו נאסר אח':ורו'ט בסעודתהסעודה.
 לכסף לכסף הראוי אומר י ר ותניא וכסף, זהבממות
 ממיל אתה א"כ נחטיה ר' לו אטר לזהב, לזהבוהראוי
 זהב, של ורנליהון כסף של הם אלא בסעודה,קנאה
 רנילים היו הם י"ב.(. )סנילה הססובים לכל שוויםוהיו

 ריש וא.'5 כבודות, ממות על בהסיבה הסעודהלאכול
 פרסאי אתת, קיטי':י דרבנן אע"נ ששת, לרבנלותא
 טט:ת שתי שהן בזסן סינייכו. בקיאי סעודהבצרכי
 ':הם ובזסן היסנו, למעלה לו הטני בראש סיסבנדול
 שבירושלם הדעת נקיי מ"ו:ן. )ברכות הימנו לטמהלו שלי'טי הימנו לסעלה לו שני באסצע סיסב נדלשלש
 עמחן מיסב מי יודעין אא"כ בסעודה נכנסין היולא

 לסעוד רצה לא יאיר בן פנחס דבי כ"נ.(.)סנהדרין
 רוצה י.ט הם. קדושים '2ישראל פ ואע אחד, אישבבית
 תלחום אל וכתיב רוצה, ואינו לו שיש ויש לוואין
 בנפשו שער כמו כי למטעמותיו תתאו ואל עין רעלחם
 )סשלי עסך בל ולבו לך יאמד ושתה אכול הואכן

 אדם יסרהב אל אוסר ר"ס לבעליה. סספקת שאינה 1 שלחנו, על הסאריך סהם ואחר אדם, של ושנותיוימיו
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 )חולין וכו' סועד שאינו בו ויודע אצלו לסעודלחבירו
 דרך כהשום הסעודה בתוך רבים סנהגים יש (.צ"ד
 ססיחין אי; כמו סכנה, משום דברים ויש )ע"ע( ר'ןא

 בעלי :(. ה' ,תענית לודשט קנה תקדים '2טאבסעודה
 כהשל כמו לטשלים, סעודה בענין היטתכדשוהמדרש
 וכו' נדולה סעורה לי עשו לעבדיו יסאמר '1 ב5מלך
 לסעודה עבדיו את שזיסן לטלך סיטל ה:ן. נ)סוכה
 מורח בלא סעודה ייט כלום אסרו זטן, להם קבעולא
 ויי2תו ויאכלו ישבו לסעידה עצסן את שקשמו הללווכו'

 סעודה שעיטה ב"ו למלך לטה"ד סשל קנ"נ.(.)שבת
 ואטר עליהם כעם לפניהם ,מנורהן פנס והניחלעבדיו
 כ"ס.(. )סוכה בח'טך והושיבם כפניהם פנם סוללעבדו
 אדם אין י2אמרו כטו ניטואין, בהזראת סע:דה באהנם

 בהוראת ובאה ק"ז.1. )יבמות ומפסידה בסעודהטורח
 כישנקראין ללסרך י סעודה מיהה נקראת ולסהסיתה.
 אבל אחד, בפתח נכנסין הכל לסעודה ארםבני

 כבודו, לפי ואחד אחד כל אלא יושבין אי;כשיושבין
 )קהלת ולריטע לצדיק אחד סקרה פט'רתו בשעתאף
 סעד(. ע' )עיור מעשיו לפי אחד כל כבוד 1;ענין ב.(.ס'

 אחד ס"ז( פ"נ ,אבות לסעודה סוכן הכל אוסרור"ע
 לכירה לעוה"ב חלק להם יש רשעים ואחדצדיקים
 )רש"י(.הנדולה

 שאכלו של':ה אוסר ר"ש בס:ודה[ תורה]דברי
 אכלו כאלו תורה דברי עליו אטרו ולא אחד שלהןעל

 אכלו כאילו ד"ת אסרו אם אבל וכו' טתיםמזבחי
 אשר היטלחן זה אלי וידבר שנאסר טקום שלסשלחנו
 ויחזקיה יהודה נ'(. פ"נ אבות ס"א' )יחזקאל ה'לפני
 הוו ולא רבי קסי כסעורתא יתבי הוו חייא רביבני
 אדרדקי חמרא אנברו להו אמר מידי, ולא אמריקא
 ואמרו פתחו דאיבסום כיו; סילתא. דליטרו היכיכי
 לצורך סעודה הכינו לפעטים ל"ח.(. )סנהדריןוכו'

 ע"פ סקרשין כשהיו החורט, בקידוו העדות כטוהקהל,
 וב"ד בירושלם, נדול בחצר מתכנסין היוהראייה,
 כשבי5 להם עושין נדולות וסעודות אותם,בודקין
 הרסב"ם: וכתב כ.נ:(. )ר.'ה לבא רגיליםשיהיו

 כ5 עדים באו 'טלא ספני החהט אה ב"דכשמעברין
 סעודה בו ועושין סוכן לטקום עולין היו שלשיםיום
 בלילה לשם עולין ואין ר"ח, שהוא דשלשים אחדביום
 זו קסעודה עולין ואין השטש, עלות קודם בנ'2ףאלא
 וקטנית דנן בפת אלא לה עולין ואין מעשרה,פחות
 עבור של סצוה סעודת היא וזו הסעודה, בעתואוכלין
 ז'(. פ"נ החדש קדהש )הל' סקום בכל האטורההחדיט
 סקדשין שאין אף זאת נזכר בש"ע שגם הואולפלא
 שאינם דברים להביא דרכו ואין הראייה, ע"פעוד

 שאוכלין הסעודה ד'(. קנ"א סי' )או"ח בזה"זנוהנין
 סעודה נקראת התעמת קודם באכ תשעהבערנ

 טצוה, סעודת תא עה"כ בערב מאת וסעודההספסקת,

 יעשירה תשיש התענה כאלו בעזה"כ רטותה האוכלכי
 סעודת נ"כ היא בא"י הבית לחנוך שעושיןחסעודה

 15 סותר ריטות לסעודת לילך שלא הנודר ולכןמצוה,
 )באר לא בחו"ל אבל בא"י ודוקא זו, ססעודה5אכול
 סעודת; הבראה, אוכל; עיע קי"נ(. דףשבע

תביטיל.
א.

 יטאינה סעודה כל אוסר ר"ש תניא מצוה[ ]טעודת--
 ת"ח וכל ממנה, 5יהנות רשאי ת"ח אין מצוה':ל

 וכו' ביתו את מחריב לסוף טקום בכל סעודתושמרבה
 בתוכה שרוי שת"ח ססעודה והנהנה ס"מ.(.,פסחים
 מצוה סעודת ס"ד.( )ברכות שכינה סזיו נהנהכאילו
 או הסעודה, בשעת טצוה באיזה עוסקים אםנקראת

 סעודת כמו מצוה, איזה לצורך נעויתשהסעודה
 )ברכות הלולא שנקראת וחתונה ח'.( )כתובותאירוסין
 נם פכ"ט(. )פדר,א המילה ביום סעודהל"א.(.
 )ב'מ נרולה סעודה עשה יצחק את יטנמ5 ביוםאברהם
 לעשות נהנו וכן זו. לסעודה סנין לקחת ונהנופ"ז.(.
 ליופ ירושלם לחכמי קרא אבויה בן אלישע רם"הן.סי' ,יו'א- זכר בן שנולד אחר שבת בליל ומשתהסעודה
 דף פ"ב חנינה )ירוש' א"א יטל בבריתו בנוהכנסת
 הבן 'יטוע יטנקרא הבן לפדיון סעודה ועושין ע"ב('ע',
 סעודה לעיטות באשכנז לפנים נוהנימ והיו פ'.(.)ב"ק
 ח"א( והחיים )התורה לחדר הילד את שהכניסוביום
 סצוה סעודת ונקראת מסכתא, לסיום סעודהועויטין
 בימים, קבועות סצוה של סעודות ויש סיום(.)ע"ע
 חדקא ור' סעודות שלש לקיים שצריך בשבת,כסו
 יהא יוסי ר' יטאמר הזאת המצוה ונדולה ארבע,אסר
 אמ- וריב"ל וכו' ב,טבת סעודות שלש מאוכליחלקי
 עושין ויש קי"ח,(. : קי"ז ).טבת פרעניות משלששניצל
 וכטו סלכה". "מלוה שהיא שבת בטונאי נםסעודה

 פורים סעורת סצוה. של סעודות הן יו"מ סעודותכן
 תפלת אחר לאכלה נהנו והעולם ביום לאכלההטצוה
 שאכלה פורים וסעורת דטנילה(. פ"ק )מרדכימנחה
 להתחיל ונוהנין :(. ז. )מנילה חובהו ידי יצא לאבלילה
 הן בחנוכה שטרבים הסעודות כלילה. ונוסריןמקודם
 כשם )ב"י ושמחה לכהטתה קבעום שלא רשות,סעודות
 סצוה קצת כהן יטיש אומרים וייט סרוטנבורנ(.סהר"ם
 בשם )הרט"א הבית חנוכת היתה הימים דבאותןכהטום
 למשתה שקבעום כהוב תענית ובסנילת מפראנ(סחר"א
 קדישא החברה בני תר"ע(. סי' או"ח )שו"עהטסחה
 שהתענו אחרי בערב בכסלו בם-ו סעודה לע.:יתנהנו

 סהסתים סחילה לבקיט לביה"ק והלכו סליחותואמרו
 בהם. וההתעסקות המהרה בשעת בכבודם פנעושאו5י
 ביום לצדיקים סעודה לעשזת הקב"ה עתיד חז"לואמרו
 קי"ט:(. )פסחים וכו' יצחק של לזרעו חסדושינמל
 לצדיקים סעורה לעשות הקב"ה עתיד יוחנןוא"ר

 סהיש"א, אנדות עי' ע"ה. )ב"ב ובו' לוית; שלסבשרו
 קל"ה(. בראשית בזהר ג"כועי'

 ש. י.ש.
 אזשבי5יא ע, :סעוויל
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 בררוסית- סלכות : 8ויז80( )טערוויאסערכ:א
 ממ':לת תהת היתה 1876 שנת ועד אירופא,טזרחית
 עם יתאיסו הזאת בסדינה ישראל קורותתורקיא.
 הראשית הקהלה שהיא ןע"ע( ו ד א ר נ ל י ב בעירהקורות
 א, י ש נ יוסף דון ע"י 1530 בשנת שםיטנוסדה
 לפי 1728. בשנת ניש בעיר נוסדה היטניהוהקהלה
 סיטאלוניקי הרב ,רשד"ם( סדינא די שמואל ר' שלעדותו
 ואחת בסמינדריא אחת עתיקות קהלות שתי עודהיו

 המורדים של הרדיפות לרנלי ורקב'טאבאטס,
 היהודים יצאו האהרונה בעיר אוקסוקים אוההאידוקים

 והלכו 1787 בשנת ונם 1690 בשנת רב בסספרמשם
 עניני ובכל לבודא. ונם סלובוניא באנאם, לערילהם

 הקהלה הנהנת תחת בסערביא היהוד.ם אז היוהיהדות
 הסדרים כךטינוי הרבה סבלו היהודיםביטאלוניקי.
 וע"י 1792, בשנת התורקים ע"י השונות,והסהפכות
 איטר עד 1813, ושנת 1807 ב.טנת האדוקיםהסערביים

 אברענאוויטש טילאש ע"י זכיות לשיווי הסרבייםזבו
 בזכיות היהודים נם נחשבו 1830 שנת ועד 1817יבשנת
 הסדינה. הצלחת להתפתחות הרכה עזרו והםהאלה.

 קארא בן אלכסנדר נבחר 1842 ביטנתנרד'פות[
 לשלם וברצותו סערביא, כסא על לשבתניאורנעוויטש

 לו עזרו אשר האדוקים הנוצרים להסוחריםחובתו
 ישוב את ויאסר היהודים, את לרדוף התחיללבחירה,
 בפאריס הברית כריתת ולסרות הסדינה. בפניםהיהודים
 עשה סערביא, ליהודי זכיות שיווי .:נתנה 1856בשנת
 כאשר אך 1856(. אקם' ,30 זכיותיהם ננדחוקים
 נשתנו 1858 בשנת הסלוכה כסא על סילאשהו.טב

 בשנה ספממבר 26 ביום כי היהודים, לטובתהדברים
 סיכל הנשיא היהודים. ננד הנזרות כל בטלההיא
 של הישוב זכיות את הנביל סילאש סקום ססלא'טהיה

 יהודים 2475 היו ההיא בעת הסדינה. בפניםהיהודים
 פיארעוואטץ, נייט, בילנראדו, בערי שישבובסערביא
 1861 ב.טנת ואברענאוואטץ. שאבאטס,ססינדריא,

 נורשו וכן הפנים, סערי יהודים כהטפחות ששיםנוריטו
 1864. בשנת שאבאמס סעיר ובפרם שלאחריה,בשנה
 האנמישימי העתון ננד מחאה ערכה כי"חחברת

 שנאה סעורר היה אשר על 1864, בשנת8,010,160
 רוח הפיחו האלה והטאסרים בסערביא. היהודיםננד
 יהודים שני וירצחו הנוצרים בלבות ומשטמהאיבה

 רבים יהודים ברחו כי עד 18%(, ,יאנוארבשאבאטס
 היו ורובם הסדינה, בכל 1805 רק נותרו ולאמעצמם,

 התאוננו היהודים קמשכנותם. סיוחד בסקוםבבילגראדו
 נאלד'טמיד פראנציס סיר אננליא. סכ~שלת צירילפני
 וכן 1867, סארץ 29 ביום הפרלסנם לפני הדבדהביא
 סקה וסיר כרסיה, אדאלף ובראשם כי"חחברת

 תורקיא אננליא י?ל הצירים לפני קבלוסונטיפיורי
 והציע לקושטא הלך קאסונדו אברהם הנשיאוסערביא.
 לפני וגם פחה, ופואד פחה עלי הוויזיר לפניהדברים
 אך 1867. בשנת בקרטטא שה-ה בעת סילאןהנשיא

 נם היהודים. סבל להקל הועילו לא אלהכל
 החופש, בדרך היתה תכונתה אשר 1869 בשנתטרציא הקונסם-

 כהטנת החוקים ע"פ היהודים זכיות את בפירויטהנבילה
 היהודים על אכפה הכבידה ועור 1861. ושנת1856
 נתסעמו ומאז לצבא. חיל אנשי מהם לקחת חוקע.'י

 אחרות. למדינות כללית יציאה ע"י בסערביאהיהודים
 דבר בפאריס סילאן הנשיא היה כאשר 1873בשנת
 תשובתו אך היהודים, לטובת חכי"ח סראש. אחדעמו
 כהטפחות י"א נורשו 1876 בשנת שלילה. בדרךהיתה

 בין סערביא בצבא עבדו יהודים 55מסמינדריא.
 הר:ימה ,עי' א187 בשנת תורקיא ססשלת ננדהלוחסים
 בלשת בתורקיא" היהודים "סצב לעב שלבספרו

 היהודים הוישו 1873 בשנת 407(. צדצרפתית.
 )סקופטשינא(, העם למועצת שליח לבחורבבילנראדו
 יהודים 'טשה מילאן הנשיא לו בחר 1880ובשנת
 9אא1 יא:ואר 2 מיום הקונסטיטוציא ראשו.לשומרי
 שיווי והשינו היהודים בעד המיוחדים החוסים כלבטלה
 רדיפות נשמע לא ומאז ההושבים. יתר עםזכיות
 בסערביא היהורים מספר היה 1884 בשנתננדם.
 שסונה ני'ט אלפים ארבעת בבילנראדו היו סהם12!6,4.
 סאות, שלש פיראם מאות, שש שאבאטסטאות,

 סאות, שתי לעסקאוואט'ן סאות. שתיפאיארעוויטץ
 וואמיעווא מאה, אברענאוואטץ וחמשים, מאהסמינדריא
 סספרם סערביא תושבי כל שליטים. אנבחסשים.

.2,493,770

 ס"ט, דף משה דבר אמארי"יו.ביבליונרפיא:
 (ם(1%%1ע שו8,11(ן(2,1 .(ן4ן .עא1 ,1880 1742;שאלוניקי

 ,1889 1908 ; ,. ~1 .1צ.205
 ם.ב.

 הספד ע' :טפדן
 ומלא רר הנקפא טקצף הים פני על נדל :ספיג
 מקנחים אין )0שמ0ק8(. לתוכו לח דבר כל ושואבנקבים
 יסחום ,טמא אחיזה בית לו יש א"כ א~א ב.:כתבספונ
 לא ספונ ז(. י יש'פ סי' או.ח ש"ע נ., פכ"א)שבת
 יו"ד ע יט ד.. פ,ו ,סקואות שאובים טים טיטום בונזרו
 עץ כלי לא .טאינו מומאה, טקבל ואינו ט"ז(. ר"אטי'
 חושב 'ם והרמב שם( 1.טבת סתכת ולא שק ולא בנדולא
 וכלים א', 'ו פ ,טומאת טהור שבים כל בין הספונאת

 'טל ספונ הביאו שאסרו צמר, של ספונ וישפיא(.
 עבה אלונמית וכן י"ח.(. )ע"ז בסים הטראוםצטד

 ספונ ע',(. ,יומא ונסתפנ ועלה ומבל ירד בו,שסנגבין
 ראיטו יטמרים ובשעה שבים אחד דנ ראש עלהוא

 רואה ואינו עיניו על ספונ אותו יורד בעולםלהסתכל
 ,ב"ק ספניו נצולית ספינה היתה לא זה ולוליכלום,
 ספונ(. סי' ערוך ח; י .ט"ך סי' או"ח ש"ע ועי'קם"ו:
 בדרך חכסים לפני ביויטבים מדות ארבע חשבוחז"ל
 סופנ 'טהוא ספונ ונפה, סיטסרת ומופך ספונטיטל:
 רחב שלבו תלמיד ט"ון פ"ה )אבות וכו' הבלאת
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 עיקר בץ מבחץ אינו אבל רבר כל הטואבלשמוע
למפל.

 מ.ב.
 ספרות ע' ;ספורים
 הטקרא, מפרש ע.ברוה: )0"810(,ספורנו

 1475, שנת בערך סיסינא בעיר נולד ורופא;חיקר
 יעקב ר' בן היה הוא 1550~ בשנת בבולוניאומת

 ישראל תורת ולמד באיטליא, מפורסמהמכהטפחה
 לרומא הלך ואח"כ בעירו, והפילוסופיא החיטבוןחכמת

 חכמי בין נודע היה ויטם הרפואה, בחכטתלהשתלם
 )א1500-149( ברומא רייכלין היה ההיא בעתהעיר.
 בתלמוד -דיעתו גם עובדיה. ר' מפי עברית ליטוןוילטוד
 ר"מ ב':אלותיהם אליו פנו כי עד נדויה,היתי:

 הרב אשכנזי יחיאל ר' קצ"ב(. סי' "2ר,הקאצנלינבונן
 הרופא צרפתי ':מואל בת אדות דין מטנו 'טאלמרוטא

 רומא את עבדיה ר' עזב 1525 שנת בערךלהאפיפיור.
 בעיר והיה רע, במצב והיה הטדינות ערי עלוינוע
 הנדפס פסקו מסוף כנראה מפאנו הרס"ע בחכיהריניו
 התייטב לאחרונה אלנאזי. שמואל לר' אדם תולדותבם'

 הרביץ ושם חננאל, ר' אחיו שהיה במקוםבבולוניא
 טותו. יום עד ברביםתורה

 הפשמ בדרך עה"ת פירויט חבר הוא]:פריי[
 הפירוש ונתקבל 1567(. ,ויניציא בחקירות לפעטיםמעורב
 גדולות; במקראות פעמים הרבה ונדפם בישראלהזה
 מלך הישני הנרי לכבוד שהקדי'ט וקהלת ,יט שה עלפי'

 צדק" "מישפמ 1586(; )שם תהלים על ,יטסו;צרפת
 וזכריה חבקוק יונה, על פי' 1589י; ,שם איובעל

 )אטשמרדם חין אבן לדוד שושנים לסומי בם'נדפסו
 לפירושו הקדמה בתור התורה כוונת כתב נם1724'.

 ,בולוניא עסים" "אור הוא מספריו הנכבד ת.עה
 מונהים טכללים לאפקורסים תשובות "סצת1537(

 יוכיח בו הנשטה". ועניני הפילוסופים ומספרימתורתנו
 ובהקדמתו הקדמון, חומר על אריסמו דעות ננדטכה"ק
 טעה הרמב"ם נם כי שיאה מפני ספרו כתב כייתנצל
 זה ספר העתיק בעצסו עבדיה ר' באריסטו.להאמין
 חבר גם צרפת, מלך היטני להנרי ושלחו רוטית,ללשון
 הרומי המחזור בראש שנדפם אבות פרקי עלפי'

 "ביאור וחבר דאבישנא, קמחא פה עם 1540(.)בולוניא
 שנעתקו אוקלידום ספדי שטונת אוקלידום"לספר

 לפי )בכ"י(. עברי" ליטון "דקדוק 881(; סי'שטאם האלבער- כ"י "דרשות" ; 433( סי' פארים )כ"ימערבית
 בהקדמת שמובא מה כי ,בהעתקתולנרעץ( שפ"רהשערת

 חכם אחד "ואיש תהלים על לפרו'טו עתיה שלמהר'
 אחד הוא שידוידיאו" טסיר שמו כשר ויהודי וישרורופא
 פוטים, די דוד ר, של בספרו המובא 8~866יז86עם
 ספורנו. עבדיה ר'והוא

 דפוס ג"ג הקגלה שלשלת יחיא אגו :ביבליונרפיא
 255; הדורות קורא ה"א; דוד צטח גאנז,אכדטטידס;

 אלס ספור:ו עבריה פיגקעל, חטראל1 גרו* תולדותניפי,
עקס;ג;ט.

א-ם
 הארץ בפנים "טבו השבמים רוב אניה,טטפינה:

 י.שבו וזבלת אשר דן שבמי ורק בים, רוזים היוולא
 התיכון ים הוא א"י של הגדול הים חוף עלבטסצת

 כנרת. ים היה נפתלי של ובחלקו י"ז(. ה' שופמיםכ"ח, כ"ו- י"מ יההשע י"מ, 4ג דברים י"ג, מ"מ)בדאישית
 לעשות נפשם חרפו לא אבל ז11- ל 1ח דגים צרווטשם
 ולעבור בים מלחמות לעשות או עזים במים נתיבותלהם
 להם הותרה לא כי להם. לא אחרות ארצותלרשת

 במעברח הירדועברו את ורק כבוש(. )ע"עכבושיחיד
 אבשלום מפני בברחו המלך דוד עיסה כאשר הנלנלאצל
 מלך חירם עם ברית כרת המלך שלסה י"ח(. י"מ)ש',ב
 המקדיט ולבית ביתו לצורך לבנון ארזי לו לכרותצור

 בים" דוברות אשימם ואני ימה הלבנץ מן יורידו"עבדי
 הארזים את הדוברות הובילו וכנראה כ"ג(, ה')מ"א

 מלכותו את שלמה התרחב אשר אחר ורק ליפו.מבירות
 ולשלוח אניות לבנות החל דוד של יחיד כבושע"י

 זהב משם להביא לאופיר סיף ים שפת על גברטעציון
 מספר המלך שלמה כ"1-כ"ח(. מ' )יטם חפץודברי
 תביא ממרחק סוחר כאניות שהיתה חיל האשתבשבח
 אניות עשר ע"יה המלד יהושפמ י"נ(. ל"א ,משלילחמה
 אך זהב, משם להביא לאופיר לשלחם ורצהתריטיש
 המכבי שמעון מ"מ(. כ"ב )ט"א גבר בעציו; נשברוהאניות
 איי על ממנה לעכור אניות לחוף לו ותהי יפו אתלכד
 חוף את חזק הורדום ה'(. י"ר חשמונאים )א'הים

 פומפיי בזסן אניות. שם לו היו אם נזכר לא אךקיסרין
 באניות מלחים יהודים היו כוכבא בר מלחטתובזמן
 )יוסיפום סוף הים בחוף ונם ופלשתים צור חופיאצל התיכת ים את שעברו הרומיים חיל את שודדיםוהיו

 בברית ב.(. פ"ם ס"ג מלחמות ב', פ"ג סי"דקדמונ.ות
 )מתי כנרת ים על דיגות מסירות ספורים ישהחדשה

 מקיסרין באניה הובל פאול ה'(. ה' לוקום כ"א,ד'
 נגד הרוח הלך "יען קפריסין לאי מנגד ונסבלצידון
 ויבואו )סיציליא( קיליקיא ממול בים עברו אח"כפנינו"
 אניה המאה שר מצא ושם בלוקיח, איטר מוראאל

 השליחים )מפעלות וכו' לאימליא מועדתאלכסנדרית
 הנביא ויחזקאל כה"ק בזמן בים רודים היו הצוריםכ',ז(.
 ברושים : גדולה לאניה אותח וממשל 1ג1' רבים אייםאל העמים רוכלת ים מבואות על היושבת צור אתיתאר
 לעשות לקחו מלבנת ארז לוחותים, כל את לך בנומשניר
 שן עשו קרשך משומיך, עשו מבשן אלונים עליך'תורן
 היו ממצרים ברקמה שש כתים, מאיי אשוריםבת

 אלישה מאיי וארגנק תכלת לנם, לך להיותמפרשך
 חכמיך לך' שמים היו וארוד צדת יושבי מכסך.היה
 בך היו וחכמיה גבל זקני חובליך, המה בך היוצור

 לערוב בך היו ומלחיהם הים אניות כל בדקך,מחזיקי
 ציור לנו ייט ובזה ג'-ם'(, כ"ז )יחזקאל וגו'מערבך
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 אני2י היו הכתים ההוא. בזמן צור סאניות סאדנפלא
 טשלו עליהם ני2א וכבר ים, שורדי או באניותהסלחסה
 ונזכרו כ'ד( כ'ד ,בסדבר כהים סיר וצים באטרובלעם
 ינאלם כי ליהודה הבמיה הנביא ל'(. ,י"א בדניאלנ"כ

 בריחים והוררהי בבלה שלחתי לסענכם באטרוסבבל,
 פירהש י"רן, מ"נ ,ישעיה רנתם באניות וכשריםכלם

 את שעברו כשדים אניות ע"י סנלות יוציאםשהקב"ה
 דרומית עד סוף הים ררך שהלכו אפ'2ר אוהפרת.
 התיכון. ים דרך ומשם א'י שלטערבית

 אלכסנדרית ס2ינה נזכרת במשנה הת"מוד[]בזמן
 בור בה שהיה י'נ(. א' פ"ח אהלות א', פם"1)כלים
 נושאות היו כאלה ספינות רהוקה. לנסיעה מ'םשל

 טתוארת 1818 ביטם הספינה לרומא, מטצריםתבואות
 בה שהיה 0ם 0מ0ן81ש1ץ4א בספרו לוציון הסופרע"י

 רנל, ושטונים מאה היה הספינה ואורך תורנים,שלשה
 היו הטשנה בזמן רנל. ** ועומקה רנל 45רחבה

 חז"ל והצריכו סזה זה ספינות וטוכרים קוניםהיהודים
 את הסוכר ואסרו הזה, למו"ס טיוחרים דיניםלקבוע
 כל ואת העונן ואת הנם ואת התורן את סכרהספינה
 העברים את סכר לא אבל אותה, ,סשומי1(הסנהינים

 את ולא הספינה( קרקע בהם )'2כסו הסרצופין אתולא
 א'(, פ"ה ,ב"ב וכו' הספינה( של ,פרקסטיאהאנתיקי
 האיסכלה את סכר הספינה את הסוכר אסרובברייתא
 או הביצית את וסכר שבתוכה, הסים בור ואת,כבש(
 קמנה ספינה היא בוציתא או ביצית ע"נ.ן, ,שםדונית

 ואין טועמין ':הטים בסקום הגדולה לפנישסהלכת
 ליבשה. ויוצאין בקמנה ונכנסין שם, ללכת יכולההגרולה
 נקראת ולכן בביצה אפילי וסהלכת קלה היאהבהנית

 דגים, בה שצודין קסנה ספינה דונית ספרי2ים וישכן.
 ציידין: בדגונית תרגוסו ב'ן ד' )עסום דוגהבסירות
 תרגוסו ב'ן י"ח )יי2עיה מים פני על נמאובכלי

 היא איזקפה או איסקפא גם יסא, אפי עלברנונים
 אבה אניות מ"1(. רף א' פ"ה ב"ב )ירוש' קמנהספינה
 ההולכים אבה מקום של שים כלי הם כ"ון א')איוב
 כ"נ.(, )ר"ה נדולה בורני זה אדיר, צי הסים. פני עלקל

 בבורניא ת"י ס"ח( כ"א )דברים באניות ה'והושיבך
 ואסרו כורין, ב'2ליטה נמענת גרולה בורניואלפיא.

 והיא : פ' )ב"ס נרולה לבורני כורין שלשת לספינהכור
 ושם ,8108ז1ק( בים ושוללים סשודדים סלחטהאניח
 שבא למלך סשל בסדרש, נזכר הים( )שולליפירמין
 )שס.'ר אותו מקיפים פירמין של וספינות בים בניועם
 לה שאין ר:( צ ,מנחות מרקדת ספינה סוף(.פי"ז

 והולכת כלה ולממה רחבה היא לטעלה אלאשוליים
 אנה בסים תנועתה מפני מרקרת ונקראת כאצבע,ער

 דונה סירת היו ל"ד;( )ב"ב ערבה או ארבהואנה.
 צ"ד.( )חולי; סברא עיסה. בה שלשי, ערבהבצורת
 בה שעוברין רחבה ספינה ופירט"י מעברה, מןקיצור
 כ"נ(, ה' )ס"א דוברות או רפסורות )7זץ10(. הנהראת
 זה גב על וה סורכבים טעצים שנעשית מעברה4~1

 אכסדיה נ"כ ונקראת הנהר, את בה ועוברים וערב,שתי
 א'י. פ"נ ,זבין אסדה או א'(, פי"ב,ננעים

 התקוע וגביה הזקוף העץ הוא וערן ה:פיגה[]צרכי
 ארז 158111, הוילון או ה:זפך2 חולין ששםבספינה
 תרנומו  ה'( כ"ז  ,יחזסאל תורן לעשות לקחוסלבנון
 ונקרא ס"ט:ן, ב'ם י"אי ,5ענית אסקריא אואסקריא

 או אסטרירא קס'א.(. ב"ב ל"ו. ,גיטין סכותאנ.כ
  חבל בו  '?ק-טרן התורן הוא :ן קי"א ,י2בתאסתרירא

 ואינו טבעת כסין 'טהוא קייסא של קשר והואקמן
 ביטבת, לק.:ור 'שאסיר הספנין ק.שר והוא לעולם,ניהר
 הארוך החבל שהוא באיסטרידא רקטרי .קטריאבל

 ואינו טתירו ופעמ.ם בו קה2רו פעמים במבעתהנקשר
 כ"ט.(. ,ט"ק פים'רי נקרא הראשט הק,2ר קייסא,'2:

 טורח בו וייט הימב וסהודק חורן של בחור נתוןשהוא
 בו י2ט.12טטין העץ הוא מי2וס מ.שם. להוציאנרול

 ,ב"ס טורדיא נ"כ 1נקרא )ז60~ט[( ויכאן לכאןהספינה
 לוחות ק"ב.( )ען-ובין דארבא כיפי ע"נ.(. ב"בפ"ז.

 ע-נ אותן ו2ופפין י:בספינה בטבעות אותםשקוישרין
 פורשין החטה עליהן כשהקריר החמה וביסותהספ.נה

 אסכלא עצטן. על וססככין מחלצות הלוחיתע"נ
 1ב"ב בו ויויד'ן '2עולין סלם או כביט הוא)818ט5(
 נתינה מקום חבקים בו וחקוק ארוך עץ והואע"נ.(.
 ויורדין ליבישה הספינה מן אותו ומיטיטין הרנלפרסת
 11 הוא )זטאטת8( הוננין או אונן או עונ.ן עליו.ועולין
 וסשליכין בהבלים אותו שקו'2רין נרול ביזל שלכפוף
 נקרא הספינה סנהינ ,שם(. הספינה להעמיד ליםאותו
 הרור, טנהיג מליצה ובדרך קב-:ימא, ונם החובל,רב
 קברניטה שאבר לספינה לה אוי , אברהם על שספדוכסו
 )תנחוסא החבל את הקברנמ לו הושים :(. צ"א)ב"ב
 'סטושכים ובעת הספנים. הם הסלחים שלח(.סוף

 שנקרא וצועקים קוראין היו במשום או בחבלהספינה
 כטו קי"ב,( ,פסחים הילוף" הילא "הייאהליוני

 נדול סער הוא בים, נחשול זירוז, דרך שהוא1181101
 סער ויהי בים. למבוע בסכנה הספ'נה אתהסביא
 ביסא. נדול נחשול והוה תרנוסו ר.( א' )יונה ביםנרול
 עמד להיכל הנחושת דלתי עם בים ניקנור .2עברבעת

 שלקח בטימוס וכן ל'ח.(, ,יומא למבעו שביםנהשול
 אטר לטבעו, שבים נחי2ול עליו עסר ביהמ"קכלי

 אלא גבורתו אין אלו י2ל שאלהיהם אניכסדוסה
 סהלך כיטהיה גמליאל רבן ואף נ"1!(. )גיטין וכו'בטים

 נחיטון :(. נ"ס ,ב"ט לטבעו נחישול עליו עסדבספינה,
 ומעשיות פי"גן. רבה ,במרבר שבים לנח'סול תחלהירר
 ע"ר.ן. ,ב"ב בים בספינה רבב"חשל

 פי' מהורה שהיא לספינה סנין הלכה[];:יני
 וכו ים בלב אניה ררך '2נאסר מומאה, מקבלתשאינה
 לריני הנונעים בספינה רבים ענינים יש פ"נ:(.,שבת
 בשבת מספינה סים ססלאים אין שאמרו, כמושבת.
 נקב בו ועושה ארבעה על ארבעה דף יעשהאא"כ
 לו לעשות צריך ואינו ק..(, )שבת שם דרךוסמלא
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 מחיצתא. אחית ונוד הצרדים כוף אסרינן אלאסחיצות
 שם לעשות יכול אינו בספינה. הכמים שהקיל1מפני
 מילי והני כ'(. פם"ו שבת )הרמב"ם בביתו שיעשהמה

 הספינה רופני אם אבל טפחים עשרה בתוךשהוא
 ועושה 'טהוא כל זיז מוציא המים, מעל עשרהנבוהים

 פמור מקום אויר ררך שהרי שם. ררך וממלא נקבבו
 רומני על לישפוך יכול ומיסיו זיז, בהיכר וסניהוא,

 להריא להו זריק רלא רכ.ון לים, יורדק והםהספינה
 נזרו לא בכרסלית כחו באים הם מכחו אלאלים
 היה התלטוד חכטי בימי א'(. שנ"ה סי' או"ח,ש"ע
 והטעם השבת, קודם ימים שלשה בספינה להפלינאסור
 להם יש הראשונים ימים שליטה שכל שבת, עוננכךטום
 הספינות נשתנו כאיטר הזטן במשך אך ובלבול.צער
 כי ואסרו בזה, להקיל הפוסקים טצאו החיים,ותנאי
 אבל סלוחים סים של ימים על רוקא חלהאסור
 הולך ואם בע"ש. אפילו ומותר צער שום איזבנהרות
 בשבת שישבות החובל רב עם ופוסק טצוהלדבר
 כלום. בכך אין ישבות לא אח"כ אם ואפילומותר,
 מיטלשה פחות ספליניןבספינה אין הריסות לדבראבל
 הזה ובזסן רמ"ח(. סי' או"ח )ש"ע השבת קודםימים
 הספינה ואם סוף(. )שם מיקרי טצוה למו"מאפילו
 בהדלקת סע'"ט שם שביתה לקנות נוהנין בשבתמפלנת

 והולך מהספינה יוצא ואח"כ שם ואוכל בקידהש אונר
 בספינה נכנם ה'טבת וביום בלילה יטם ועומדלביתו

 יויסבת הספינה אם ר"כ(. סי' זאב )בנימן בהומפליני;
 ואם בשבת, בה *ליכנם סותר כלל יטטה ואינהבקרקע
 )יט"ע בה ליכנם מותר שטה שהיא אע'פ קשויההיא
 סוטל בזו זו קשורות ספינות א'(. של'מ סי'או"ח
 ארם בני שני של הם אם עייוב ע"י לזו כוזולמלטל
 בשבת לנסל הססינה הניעה אם רשיות. שתי כאןויש
 לעיר חוץ הוא ואם סשם, לירר סותר העיר בתוךוהוא
 להתיר ונהנו לתחום. חוץ שהוא סישום אוסריםיש

 בויניציא לעבור והתירו העיר, בתוך שלה יטנסלבמנסובה
 או קמנה ספינה ר"ב(. סי' זאב )בניסז לעברמעבר
 להיטלים כדי סצוה לצורך בשבת בה לעבור סותרנדולה
 מותר ובפרם ברבים, ולהתפלל בר"ה שופר ולתקועמנין

 היום כל ההולכות מסודרות סקורות העשיותבמעבורים
 קב"ז, הנרשוני עבודת פ"ז, )רדב"ז הנהר עבר אלמעבר
 צועקים בים המטורפת ספינה קי"ב(. יאירחות

 תקע"ון. סי' או"ח )ש"ע בשבת אפילו עליהומתחננים
 סוף להם 'טאין בימים הספינה סבעה אם עטנה,לענין
 עוד נראו ולא למטה החדר בתוך יהודים בהוהיו

 להתיר נמה ומוהר"ש שנצולו, שאפשר אסורותניטותיהם
 איש מעיד אם ט'(. סי' אמת ותורת קפ"ו' סי')ח"א
 ולא נפשו שתצא שעור עליו ששהה חבירו עלאחד
 מעיד החובל רב אם וכן לאשתו. מתירין שעלהראהו
 שסתירין להנהר וההטלד הספינה על היהודישמת
 ספינות שתי תומו. לפי המסיח נכרי דהוהאשתו
 שתיהן שתיהן עוברות אם בזו, זו ופנעו בנהרעוברות

 כיצד? הא וכו'. עוברות שתיהן זו אחר בזווובעות,
 שאינה תידחה סעונה דשאינה מעונה קודסת?ןמי

 קרובה, ו,שאינה )לעירה( קרובה סעונהן מפניועונה
 קרובות שתיהן היו קרובה; שאינה ספני קדיבה)ירחה
 16 זו שכר ומעלות ביניהן פשרה הטל רחוקותןתיהן

 מחברתה שכר מקבלת 'טתידחה מי ל"ב:עסנהדרין
 י"ר(. רע"ב סי' ח"מעי'

 בעסקי הרבה 'טעסקו היהודים הספינות[]אחריות
 למקום, ממקום ידיהז על סחורות ושלוח:סמינות
 בסים סביעה ע"י הספינות היזק ננד בטחון;טציאו

 לפני באה שאלה הים. על השוללים שודרים ע"י11
 יקותיאל לר' מכר יוסף ר' ,ז: המ בסאה אליטיך:ר"ס
 כרותים לבנים של סך רודים פה הדרים משולםלר'

 נרושים, שט"ו בסך קורטארוש אשפרוש;נקרא
 שאלוניקי נסל עד רודים מנמל יוסף ר' עלאחריותם
 הספינה, על ח"1 שיבואו שוללים או הספינה:'טבירת

 ה' נע'טה השטר ואחריות אהר, באופז אחריותלא
 יקותיאל, ר' היה הספינה ועל ליצירה, )1588( השמ"נטיון
 הסחורה. וגזלו אותו והרנו הנזלנים האניה בעליקסו
 הסחורה, אחריות יוסף מר' ותובע משולם ר' קםעתה
 אחריות רק עליו קבל לא כי וטועז סשיב יוסףר'

 בעצמם הספינה מבעלי אחריות ולא סבחוץ;נזלנים
 האחריות בכלל זה שאין והורה מבפנים. שולליםשהם
 אם אבל הספינה. על יטוללים יבואו אם עליוטקבל
 בכלל הכל שוללים" ישללוה אם "או סתם בו:הב
 שללוה אשר ספינה ס'(. סי' אליט.ך סהר"םשו"ת
 חסכסתם ועלתה היהודים הסוחרים יחד ונתועדו12ללים
 ערך לפי ביניהם יחלוקו הצלה לידי שיבא סהטכל
 מן אהד שם נמצא ולא ואחד. אחד כל של:כסיו

 וכו', בהסכסה סעצסו הכניסו אוהבו אבלקסוחרים
 טיטאות שלשה אלא הסחורות מכל נצולו לא'לבסוף
 )ריטר'ם עטו הדין אין בו, לחזור ורוצה שלו, היהיהאחר
 עץ הישיבה לפני שהובאה בשו"ת שצ"ה(. סי'""מ
 פסק סינדיס פראנקו רוד ר' הורה באמשמרדם"יים
 הספינה אחריות של הענין פרסי כל ע4 טדויק-ין

 כאשד 1763-1756, ביטנות אננליא עם צרפתבמלחמת
 שהובילה הספינה את הים על אננליא צבא חילשללו

 אחריות(. )ע"ע אינדים חעסט מאיי יהודיםסחורות
 יאמד יוסיפום וסוחרים[ אניות ב;לי בחור]היהודים

 באניות היה ססחרם עיקר טאלכסנדריא היהודיםכי
 הביאו היהודים פ"הן. ס"ב אפיון )ננד סוף היםעל

 הנדע קרל כי עד התיכון, הים דרך באניותסחורות
 אנית שהיא נורמאנים אכית וחשב טעה אחתפעם

 דרך אננליא עם ססחרים עשו בקולוניא היהודיםיהודים.
 ת58~00אן. 0"8818ת8אאם ,1266-1480 ,111 )295הים

 ואלבוקירק נאמא דא ואסקו קולומבום, באניות היויהודים
 שעשו האניות בעלי בין באמריקא. ארצות שסצאובעת

 נסע וכאשר יהודים, היו המזדחית הודו עםססחרים
 שידע יהודי עמו הביא הראשונה בפעםלאנקססר



 חלוי יעסבספיר, "שראלאוצר243
 חתחהו 1521 בשנת מסוטאמדא. השלמן עםלדבד -- --- ----

 ספרד אניות בעד לעצוד אניות על שולליםיהודים
 יהודים היו והטבורג אכהשמדדם בעדי לויניציא.מלבוא
 ריביירו החובל רב ומהם רבים' במים מלאכההעושים
 יהודים היו הי"ז במאה 1623' בשנת בהמבורנשמת
 בעיר ועמדין. נליקשמאדם בערי אניות ואנשימלחים

 בשנת לצרכו ספינה מילאו פאולו בנההדאשונה
 דרך מסחרים אלמונא יהודי עשו הי"ח במאה1628.
 היהודים היו הי"ם הטאה בראשית נרינלאנד. עדהים
 דרך אניות על בתבואות טסחרים עושים וסימוןמאיד

 אחד ונויארק. אנגליא הטבורג ביןהאמלאנמיק
 כטו הקל"( ),,היהודי 111(י8 יי*ב בשם כנומאניותיהם

 מהטבורנ רעע פיליפ המים. פני על שקלה אבהאנית
 ואנמווערפ. אמשמדדם בין הולכות אניות חכהט לוהיה

 האניות, בבנין יהודים משתתפים האחרונהבמאה
 המבורג בין האניות חברת בראש הוא באלליןואלבעיט
 פעמים הרבה כבדוהו ווילהעלם והקיסרואמריקא,
 אחריותן אוקינוס; ע"ע הצמיינות. שלבאותות
ים.

 זעעפאהרער, אלס יודען די גרינוואלד, :ביבליוגרפיא
 1903.הטבורג

א.
 פובות אבנים ע,ספיר:
 ביטנת נולד וטחברן נוסע הלוי: יעסבססיר,
 תטוז י' בירויטלם וטת ווילנא, פלך אשטינא בעיר1822
 נתן ר' אביו עם בא עיטר בן בהיותו )1885(.תרמ"ה
 ואח"כ אביו מת שלאחריה ובשנה 18331(, לצפתשו"ב
 ודאגו אותו כלכלו צפת ורבני עזוב, יתום וניטאראטו,
 הפלחים ע"י העיר נבוזה כאשר 1835 ביטנתבעדו.
 1858 בשנת לירושלם. עלה פחה באברהיםשסרדו
 לטסעותיו ויצא ליטר"ר, האיטכנז.ת העדה בובחרה

 הודו, תימן, מצרים, ארץ בכל ויעבור רחקות,בארצות
 אחרי לחפש הרבה בואו סקום ובכל ואוסמרליא.חינא

 ודרכי טצבם מנהגם שם: היויטבימ היהודיםמקורות
 חלקים' בשני ספיר4 "אבן ספרו על ויכתבםחייהם,
 ע"י נדפם ותיטן, אביסיניא, במצרים ססעיו כוללח"א
 טסעיו כולל ח"ב 1866(. )ליק נרדמים מקיציחברת
 יאווא, סינגפור, כלכתא, קוגין, טעלבאר הודובעדן

 יחיאל חתנו ע"י נדפם ועוד. אוסמרליאבאמאוויא,
 גדול ערך לו יש זה ספרו 1874(. )מאינץבריל

 הוא כי עליהן' שעבר בארצות היהודיםבקדטוניות
 גדולי את לדעת ולטד דבר, כל אחרי לחקודהדבה
 עד יטמם נשמע לא אשר האלה בטקומותהדבנים
 טיטים חכמיהם ופיומי כהשירי כטה העתיק גםכח.

 אלה גם נטצאו כי אף עתיקים. כ"י עמו והביאסקדם,
 )עי' סופרים ויכוח עי"ז והתעורד בדבריושהסתפקו
 "אגרת קונמדם הדפיס הוא 83(. גלית ו' שנההכרטל
 בזמנו שם שעטד שקר כהשיח אדות על היטניהתיט;4

 "אלדד אימליא; לרבני הפרידהא "אנדת)1867(ן
 1ירהטלם טונמיפיורי למשה שיד חזיקא "גיאוטידד";
 ביהוסף4 "עדות חיים"ן "טים רננים"; "כנף1855(;
 החל הוא לירושלם. שב ואח"כ במאינץ"הלבנוןש בעדיכת בעוזרו והיה חתנו לימין עמד טטסעיובשובו
 במרם טת אך ספיר" "אבן טספרו שלישי חלקלהדפים
 הראשונים. הגליונותיצאו

 הר;.,א. א"י לוח . 1910 ירושלם הירושלמיתהעתונות א"רמלאני . 557 ישראל כנסת פין, :ביבליוגדפיא
 נ. ט. מ.-יט. ר.א.

 יעקב ר' בן זאב בניטן בן אליהו ספיר[ אליהו ]נכדו-
 אלול ח' ביפו ומת 111% בשנת בירהשלם נולדספיר
 הוא תקוה. פתח בהמושבה ונקבר )1911(,תרע"א
 ויהי וצרפתית, גרטנית וערבית. עברית בשפותהשתלם
 ואח"כ בירושלם אנגלא-פלשתינא העברי בהבאנקמנהל
 הרחיב ושם ביפו, לוואנמין הראשי הבאנק לטנהלעוזר

 למובת הרבה פעל נם א"י. מסחר למובתפעולתו
 מותו וקודם תקוה. פתח במויטבת מורה בהיותוהחנור
 לו י:ה.ה אר'ן כברת וינדב הטורים באספתהשתתף
 על אח"כ שנקרא ילדים גן עליה לבנות אביב"ב,,תל
 וטוסיף יטראל" ארץ "צטחי חבר הוא אליהו". "גןשמו
 ספרו גכבד ובפרם חרשים. וטרמינולונים מליםבו

 והחרטים, העתיקים בא"י המקומות כל רשיטת"הארץ",
 הטחבדת את ויתרגם 1911,, )יפו שמות 2206בם"ה
 ,שם(. לעברית וסוריא" ישראל"ארץ

 גלי~נות ג. שנה בירושלם הי"ל החיות :ביבליוגרפיא
 4),2; תר;"א הצפירהקמ"ו-קמ"ז;

 נ.-א-ם מ.ש.
 חמשים ספידת מר(: הע )ספייתספירה

 השבועות חנ עד הפסח טטחרת העוסר מהנפתיום
 מטחרה לכם וספרתם ש:אטי התורה, מן מצוההיא

 יטבע התנופה עטר את הביאכם מיום )יו"מ(השבת
 השביעית היטבת ממחרת ער תהיינה תמיטותשבתות
 ונאמד: מ"ו-ם"ז(. כ"ג )ויקיא יום חסשיםתספרו
 )לקצור בקטה חרכדש טההל לך תספר שבועותשבעה
 שבועות חג ועשית יטבועות שבעה לספוד תחלהעומר(

 ימים מ,ם יטל העומר ספירת מ'(. מ'ז )דבריםוגו'
 השנים ספירת כמו היא העצרת, חג הוא החמשים ויום;

 בט"ם שטימות שבע ח'( כ"ה ,ויקרא ויובלבשמימה
 העומר בספירת גם ולכן יובל' החמשים ושנתשנים

 ה.ט:.מות ספירת היא שונה אך השבועות.סופרים
 כל על החיוב העומר וספירת ב"ד, ע"י 'טהיאוהיובל
 יטתהא כם. ל וספרתם שנאמר טישראל, ואהדאחד
 ויובל וביטמימה ס.,ה:,, ,טנחות ואחד אחד לכלספירה
 יום ויקדט חסש'ם יספור יכול תניא לך. וספרתכתיב

 תהיינה. חטיסות שבתות שבע ת"ל ואחר.החכהטים
 ת"ל כד,ם, יום ויקדש הטטונה ארבעים יספוריכול

 ות.:עח ארבעים מ:ה כי?ך? הא יום, חכהטיםתספרו



44פ ישראלאוצר עשישירזת,

 תטיסות שנאסד ומה )תו"כ(. ביובל חסשים יוםקךט
 ואמר ,ר:"י(. סבעיב וטונה וסתחיל טלמדדרטו
 דכתיב ובועי, לססני וטצוה יוסי 5סמני מצוהאביי

 לך. תספר שבועות שבעה וכתיב יום, חמשיםתסטרו
 סני אמיסר שבועי. וסנו יומי סנו אשי רב דבירבנן
 ,מנחות הוא לטקדיט זכר אסר 'טב:עי, טני ולאיוטי

 סדרבנן אלא כ.דאורייתא הספירה 'טאין ל רס'ו,(,
 דרבנן ומ,טמע סר. ביומי הלכך בעלמא לטקדטזכר
 שאפ.:ר או טדאורייתא. הספירה השבו אשי רבדבי

 שסתחיל ף הרי ופסק מצוה. הדור סשום כןשעשו
 לסיסני נמי וסצוה יוסי למיסני ומצוה טבערבהספירה
 הרסב"ם וכתב פסהימ(. סם' ס:ף )אלפסי כאבי'שבועי
 הבאת סיום תמיסות שבתות שבע לספור ע':חמצות
 וכו', היטבועות עם היסים לטנות וטולוה וכו'.העומר

 ':שה סליל בלילה מונה ל"יכך סונין, היוםוסהח.לת
 ואין ביום, מונה בלילה מנה ולא שכח בניסן.עשר
 נשים יצא. מיישב סנה ואם סעוסד, אלאסונין

 לילה בכל לכרך וצריך העומר, טספירת טטוריןועכדים
 יטיספור קודם העוסר ספירת על אקב'1 ,ה אמבא"י

 הרסב"ם שדעת ונראה כ.'ב-כ"ה(. פ"ז וסוספיןןתסידין
 פסורות ונשים סדאורייתא היא בזה"ז העוסרשספירת
 נאון עמרם רב וכתב נרמא. שהזטן ע.:ה סצותדהוי

 סני לא תו ; קדמא לילה טנא ולא דאשהלידהיכא
 פסק וכן וליכא, תסיסות דבשנן טשום לילותבשאר
 ביום .טסונה כתב נאון האי יב אך נאון. יהודאהרב
 אינה לדידן העוסר ספירת כי בלילה, למנות שכחאם
 ואין קרבן ולא הבאה לא לנו שאין לפי התורהמן
 עצמו את להוציא כדי וי"א בתסיסות. כ"כ ידקדקלנו
 סונין ואין בו(. )כ5 ברכה בלא סופר הסחלוקתסן
 אינו חמשים יום אבל .טבועות ז' שהן יום מ"מאלא
 ולא עד הוא יום חטשים תספרו דכתיב אע"נסונה,
 בקסה דכתיב מעוסד סופד סופר וכ.טהוא בכלל.עד

 5טיסני במצוה הנכון הפירהט ,'שם(. בקוסה .5 חזופירשו
 השבוע יזכיר )ולא ושבוע שבוע כל בתשלום היינושבועי
 לוסר עצמם על החסירו המקוסת ברוב אבל יום(,בכ5
 שבועות וכך כך שהם לעוסר וכך כך היום יוםבכ5
 שם(. להרי"ף ןהר"ן וכך כךויסים

 העוסר בספירת בספירה[ שההיינו מ:רכין]אין
 בדבר: טעסים שני ויש ,שהחיינו(, זמן סברכיןאין

 ויש לו הטתחדש דבר אלא זט; מברכין שאיןאהד,
 ל51ב נמילת כנון מעשה, בו ויש ושסחה הנאהלו

 לאבינו לזכרון שופר ותקיעת 5שמחה באהשהיא
 רהסנא דחם סנילה וסקרא מעשה( בו )ויששביטטים

 לפי שהחיינו הבן אבי שמברך הבן ופדיון ופרקינן,עלן
 בו אין העוטר לספירת אבל נפל. סספק הבןשיצא
 סאויינו בית לחורבן נפש לענמת אלא הנאה לקוםזכר

 אין ירהי אבן ר' וכתב שם(. לאלפסי המאור)ספר
 סשום זסן' העוסר ספירת ועל החמץ בדיקת עלטברכין

 דמצוה מברך הבן אבי הבן פדיק על וכו' פשיטא :פסחים
 ה א נ ה סמא דקא סברך כהן דלסא או היאדיליה
 לידיה הנאה דמטי ובשופר ובסוכה ובלו5ב וכו'.5ידיה
 )הסנהינ טעשה בהו ואית שסקיים הטצוה בחביבותהוא
 ח"ו הרטב"א ובתשובות בו, בכל הוא וכן ע"ב, פ"נדף
 ססתבר ךותר שני וטעם תרם"נ(: יררטלם ס"ד,סי'
 שלא הרופא, אברהם ב"ר בנימן ר' החבר בשםהוא
 בקביעת תלוי הספ.רה שזסן לפ. י:החיינו לנרךנהגו
 ודי השבת ססחרת לכם וספרתם שכתוב כטוהפסח
 הסעם נ'(, סי' ,תניא עצסו יו"ם של הזסן בברכתלו

 דיומא, ספיקא סחסת יום בכל ימים שני סונין.טאין
 עצרת יטל הראשון יו"ט עד סךטכת שהספירהספני
 כדטום הוא העוסר שספירת ועוד ביו"מ, לזלזוליואתי
 וצריכין היסים, בקביעות ספק היה לא ואז למקדשזכר

 במ"ת, ולא בלם"ד לעוסר אהד יום היום לוטרלריק
 תיבת לסמוך וי.ט בטקד.ט, שהיה לעוסר זכרשהוא
 וכך כך שהם מחשבין ואח"כ הימים מספר אללעומר
 לאחר הימים. ספירת הוא העיקר כי ושבועוה,יסים
 עבודת שתשוב או"א ה' טלפניך רצון יהי : יאמרספירה
 רומא(. במחזור )הנוסח בסהרה לסקומה הסקדשבית
 הקידוש, אחר בביחכ"נ סופרים בלילה קידיט שישביו"ס
 לך' ויהן וקודם הבדלה קודם סופרים הבדלהוכשי.ט
 קידהט. קודם סופרים והבדלה קידוש בו שישובליל
 לספור יש פסח של אחרון דבליל כתב זהב מוריבע5
 שהרב נוהנ.ן פפד"ס. טנהג וכן קידהט קודםלעולם
 )ש"ע הצבור לפני בביהכ"נ הספירה סופר נכבד אישאו

 תפ"ם(. סי'או"ח
 דספירת מסכיסים הטפר,טים רוב לספירה[]הט;ם

 מדרבנן אלא אינה קרבן ולא הבאה דליכא עכשיוהעוסד
 אסרו ובאנדה אטיסר. כדאסר למקדש זכרבעלסא
 ההר על האלהים את תעבדון משה להם שאסרבשעה
 זו? עבודה איסתי רבינו סשה ישראל לו אסרוהזה.
 ואחד אחד כל סונין והיו יום, הכהטים לסוף להםאטר

 )טובא העוטר 5ספירת הכטים קבעו מכאןלעצסו.
 הנ את להבר הוא הספירה ועיקר פסחים(. סוףבר"ן
 שסחובר כטו השבועות חנ שהוא העצרת עםהפסח
 בימי יטבועות. ע"ע לסוכות. העצרת שמיניחנ

 5ענין אבלות קצת נוהנין הפסח חנ אחרהספירה
 עיקר כי ונראה בעוטר. בל"נ זולת ותספורתנשואין
 החרבן, מזכירן לטקדש זכר שהם טשום הואהטעם
 ובר הרוסיים במלחסת ר"ע תלמ.ר הרינת לוכרונם

 בעסר. ל"נ ע"עכוכבא.
א.

 והן בקבלה, וטושנים יסודות : ג"רמפירות,
 חכסי ע"י בשסות נקראות ספירות עשר תכונתה.חותם

 תפארת, גבורה, חסד, בינה, הכסה, כתר,הקבלה:
 אדק אל בפיוס ורסוזים סלכות, יסוד, הוד,נצח,

 סישור, זכות, הבונה, דעת, בכנוים: 5שבתב.טחרית
 ש5ש נדו5ה. תפארת, נבורה, כח, רחסים, הסד, ערביבסוף
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 קורם האצילות בעולם הם כח"ב הראשונותספירות
 ולהלן. הבריאה מזטן הן האחרונות השבעהבריאה,
 נבורה, ב' יום חסר, א' יום השבוע ליטי אותוויחסו
 ו' יום הור, ה' יום נצח, ר' יום )תפארת(, ת"ת נ'יום

 נלנל נ"ב(. סי' קוטה )שיעור טלכות שבת יוםיסור,
 הכוכבים ונלנל היוטי נלנל כתר, ספירת הואהיטכלי
 ונלנלי ובינה, חכטה ספירות הן הלכת( לכוכבי)טטעל
 צרק חסר' שבתאי : ספירות שבע הן לכת כוכבישבעת
 כוכב הור, נונה נצח, חמה תפארת, טאריםנבורה,
 מ"ו(. סי' להרט"ק קוטה )שיעור טלכות לבנהיסור,
 טהיטנא(. )רעיא בחירושה הלבנה היא טלכותספירת
 ערבות או השטים שטי הן הראשונות ספירותשלש
 הן האחרונות הספירות השבעת בערבות( רוכב)ע"ש
 י"ב(. חנינה ש"ס )לקוטי התחתונות רקיעים שבעהכננר
 )ע"ע( ה ר י צ י בספר ראשונה נזכרו ספירותעשר

 ספירות "עשר נאטר השם המשנה. בזטןשנתחבר
 של טקוטו והוא סוף לו שאין הקב"ה על"בליטהש טלת טבארים יש וכו,. אצבעות" עיסר כטספרבליטה
 עצטו יצירה בם' וטפורש טקוטו. העולם ואיןעולם

 שם ונאמר טלהרהרש. ולבך טלרבר פיך בלום"בליטה
 טרויק. הזה שהטספר כלוטר וכו', תשע" ולא"עשר
 חכמי שאטרו העולם נברא שבהן טאטרות ע'שרהוהן

 י"א(, סי' קוטה בשיעור הרט"ק )עי' באבותהמשכה
 שלשה ר'( פ"ב יצירה )ספר קבועותבנלנל ספירותעשר
 הני2פעים וצבאותיהן כוכבים השבעה ותולרותיהןאבות
 כל יסורות הן הספירות הראב"ר(. )פי' הספירותטן

 הנשמי העולם וטתקיים עוטד המספרים ועלהנטצאים
 ק"ה(. טשפטים )זהרוהרוחני

 הקב"ה, שברא הכלים הן הספירות הספירות[]סור
 הן פעולותיו, וטנלות טובתו הכדשפיעות הצנורותוהן

 ועשר צורה(, ולובשות צורה )פהשמות לבושיםעשרה
 והבריאה. האצילות התפתחות 'של קרושות וםעלותטררנות
 ער הטספרים כל בו וכולל קורש הוא העשרהטספר
 וכטאטר תכלית, אין והנפסרים ההוים כל סוף.אין
 בעיסרה ששיה". במספר טתנוללים "כלם יצירהמ'

 הבריאה קורם בשלשה הקב"ה, השתטש האלההכלים
 עור השתטיש לא וטאז ואילך, טהבריאהובשבעה
 נ'שתלשלה האצילות כי הראשונים הכליםבשלשה
 "שבירת בשם הקכלה בחכטת ירוע וזה העוקם.בבריאת
 יצורי הן הספירות כי לףעת צריך אסנםהכלים".
 אין התוארים נם ה', שמות אינם השטותיהןהקב"ה
 שטות אינם הטקובלים טושני וכל קיטון ארםסוף

 רצוה עך2י טשרתיו והם כלם ארון הוא כיהקב"ה,
 הטצות מעטי בספרו ריקאנטו טנחם ר'ושליחותו.

 להשי"ת. בלל טיוהסות שטותיהן אין הספירות בייאטר
 לו ואין וטיוחר יחיר הוא השי"ת והאר"י הרט"קולדעת
 כ"א-כ"נ(. רף הרטונים )פרדם כללשם

א.
 שונים בעצטם הקבלה בעלי ספירות[ ]הוראתהשם-

 "ספייותש. השם והוראת הספירות מהות עלבדעותיהם
 הר,טב"י2 שכתב כטו פירחמו. יוועים שאינם טודיםמהם

 אלו ידעו לא בעצטם "שהמקובלים קפ"ם( סי')בשךת
 השפעות". או תוארים הם אם הן, טה ספירותעשר
 אטרי בספרו אבולעפיא אברהם ר, המקובלנם

 וכו' שמות וספירה ספירה לכל "וקראו יאטר:שפר
 רבר א.זה על הספירות אלה יףעו לאוכששאלנום

 על או טטיס נופים על אם בעצם, שטותיהםיפלו
 או חוטר. בלתי צורות על או צורות, בלתיחמרים
 נפ'שות על או בם כוחות והם נופים על נשואיםטקרים
 נפררים", שכלים הנקראים רעות על אונפררות,
 לדעת יתבונן השונים הטקובלים בספרי להרורשאמנם
 '2ונים בנושאים נפררת הכללית הקבלה חכטתכי

 א'( : ספירה השם על טיוסרים וכלם עי2רה,שטספרם
 ונלנול סבוב היא והעקרית הראשית "ספר"הוראת
 אל ורומה ויטפר, צפר שרקי כמו בהיקף, טנבילבענול
 הבינו ולפ"ז וצנפה. כרור על 0זפאק8 הלועזיתהטלה
 לפי י2היו השמים ברקיע הנלנלים ספירותבשם

 להמקובלים והתראו בטספרם עשרה הקרטוניםהתוכנים
 החבל. על הטשפיעים נברלים ושכלים נפש בעליבתור

 קבועות ספירות "עשר יצירה טספר לטרו הזאתההוראה
 הסכום נבול על טורה ספר השרש ( ב וכו'.בנלנלי"
 ספירות ב'שם הבינו ולפ"ז וחשבון, ובטספרבמנין
 "בגיז העישיה ועולם האצילות בעולם הטספריםסורות
 ועל בניניה רא שמא רווחין י2מיא כלהו טספרהאי
 לא רא טספר ראלמלי צבאם. בטספר המהציארא

 א(. ק ט.2פטים )זהר בעלמין" ותולרין חייליןישתכחון
 ענולים בהוראת ספירות השם הבינו טקובלים קצתנ'(

 "סורות ולפ"ז השטיסיימ(, הנלנלים )לעומתרוחניים
 היצירה בסלם למסה טטעלה האצילות בענוליהקבלה

 התוטכים הכוהות השתליטלות לנביא בהראותווההשפעה
 ועוה"ז ענולים בתוך עינולים לנו יראה וכו', העוה"זאת

 הזאת ההבנה לרטח"ל(. האטת חכמת )כלליבטרכז"
 סופן נשו וכו' ספירות "עשר ס"י ברבריטיוסרת

 ונדר נבול על ספר השר,ש בהוראת ד'(בתחלתו".
 ב"רן. בראימית זהר עולם" אתקרי ),,מרה ה ר טה

 העולות הקכ,ה של במדותיו היא הקבלה חכטתולפ"ז
 ההשנחה בטררנות ויוררת סוף אין עדוטניעות

 בס"י טיזסרת הזו ההבנה העשיה. עולם ערוההשפעה
 הן הספירות עשר". ן ת ד ט בליכה ספירות"עשר
 ית' טרותיו הן הספירות א'ן, סי' קומה )שיעורטיות
 טדותיו הן אלא ית' סטנו חחן רכר הספירות שאיןוכו'
 טורה ספר ה'טרש ה'( לרמה"ל,. הקבלה )כלל.טכהש
 אור על הצפירה" "יצאח האור, על צפר שפרכטו

 ולפ"ז צפרא, ובארסית הבקר אור על "יצפורשהשמש,
 וחכמת אורות, בהוראת ספירות היטם את קצתהבינו
 ססיף" ,,,אור העליון האור קרני בסורות היאהקבלה

 ברברי טיוסדת הזאת ההבנה סוף"(. אין "אוראו
 הספירות הבזק". בטראה צפייתן וכו' ספ.רות "עשרס"י
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 כי פ"נ(. ששי תסר לרט"ק )אליטה רוחניים אורותהן
 בתואר אותם כינו וכו' הרוחניים פעולות לצייר 'אא

 אורות בשם הסמירות מתארים זה וטפני וכו'אור
 בלשון ונם שני(. ויכוח אירגאם לר"י אטונים)שוטר
 הבינו קצת ו'( "אור". ענינו ~ל~ש" הישםיונית

 וצבעים. גוונין והן גזרתם", "ספיר בהוראתהספירות
 טקוצעה זכוכית וכאבן הספיר", "לבנתומלשון

 כי עינים, שבעה אחת אבן על )8="זע(,בפעמותיה
 רבת כעין ספירה והיא ואמצעיתה, קצוות ששה בהיש

 פרצופין בעלת צבעים בשלל )8ע0800אן818א(נחנין
 מראות בסורות היא הקבלה חכמת ולפ"זרבים.

 סוף, אין העליון אור טטקור הנובעים הרוחנייםהצבעים
 האצילות. בהשתלשלות ונעלם נסתר רמז וצבע צבעולכל

 אבן בשם נקראות והספירות ספיריות, טלשה"ספירה"
 הספיר כהכנת הטאציל ה,שפעת לקבל וכו'הספיר
 בשרש הבינו 1 ז ב'(. סי' קוטה ושיעור האורלקבל
 והספירות ולטחשבה, לחי:בון חשב עם הנירףספר
 המכונים נברלים שכליים היינו ורעיונות, מחישבותהן
 בכחות נסתרות גלף היא הקבלה חכסת ולפ"ז ת, ו חכ

 ב'2רשן מחשבות הם לטטה "הנטצאיםהסחישבות
 פנחם, )זהר כחות נקראות הספירות פ"ט(. )':םהעליו;"
 יתלכרו האלה כחות עשרה י"א(. כ"ג ימוניםופרדס
 גבאי אבן )ר"ט המאציל העליון בכח יתפררוולא

 הספירות הבינו ח'ן י'ן. סי' אטינה ררךבספרו
 רבור הוראת גם ייט ספר בשרש כי ספור,בהוראת
 בתולדות ,ריב"ל ספר" קרית לפנים דביר "רטםכד"א
 08~0[ כסו הוא מיסרא או טאסר, או רבוריטם,.

 השטים שנאמר וכטו העולם, נברא שבוהפילוסופי
 הקבלה חכטת ולפ"ז אטונה(. )ררך אל כבורסספרים

 שבהם הדברות עי:רת או טאטרות עשרה בסורותהיא
 "קול ס"י ברברי טיוסדות הזאת ההבנה העולם.נברא
 ושכל טחשבה בהוראת הספירות ט'( ודבור".ורוח
 אפלטון שיטת ע"ר הראשיות השכליות הצורותשהן

 החתום בהיקף וגדד גבול בהוראת ספר ( י,ת488וזטן.
 זבולט לספר", הססוכה "עיר ובתלטור בארמית,כטו
 "ולתבונתו ע"ר יסא. ספר תרגוסו ייסכון, ימיםלחוף
 והן לתבונתו. וטרה וקצב גבול אין ר"ל מספר"אין

 הביאורים עשרת הם אלה והטקום. הזטן בגבולותסורות
 על והאחרונים הקדטונים שונים טקובל.ם נתנואשר
 בכךשנת שונים מבטאים על בהשענם "ספירות"השם
 היטים וברבות להספירות. הסקוד שהוא יצירחספר
 רק ביניהם ויעשו אחד, לטובן כולם ונעשו אותםערבבו
 שכתב וכטו נררפים, בשטות כטו צדריותהברלות
 רבר לכל שוה הספירה "טהות גבאי אבן ד"טהטקובל
 ב'(. ס"י פ"א אטונה לררך תטורה"ולכל

 27--ש5. ח"ר בהאשכול ייבין,ביבליוגרפיא:
 רקש.

 נולד ופוסק, יב : אלחנן יצחסספעסמאר,

 ר' אביו אצל לטר בנעוריו )1896(. תרנ"ו אררכ"א
 טעם נוטה והיה ראש בעיר רב שהיח איסר"שראל

 בניטין ר, ואצל שיק אליהו ר' אצל לטר גםלהחסירות.
 יהדשע לר' חבר תלטיר והיה טווילקאוויסק, הרבריסקין
 טר' סטיכה קבל רי"א טבריסק. הרב ריסקיןליב

 רב ,אח"כ טטיקטין חבר יצחק ור' ריסקיןבניסין
 נתמנה 1837 בישנת עולם. בנין שו"ת בעלבסובאלקן

 לרב נתמנה 1889 בשנת זאבעלין. קטנה בעירלרב
 אדות שו"ת ע"י להרבנים נתודע ושם בארעסא,בעיר
 ישבא פטורין בנם ההרי:אה וברבר "רוואסע"השם

 צרק ורי"א כדטאוויל, אייזיק ר' גרול רב עםבסכסוך
 פלך נישוועז בעיר לרב נבחר 1846 בשנתבכושפטו.
 נאוואהראראק בעיר רב להיות נקרא 1851 ובשנתטינסק,
 לימא בארצות ישמו נתפרסם הזאת בעיר הנ"ל.בפלך
 ספרו את הו.,ל ו'שם הלכה, בעניני 'שו"ת ע"יופולין
 הפלך בעיר אב"ר להיות נתקבל טישם יצחק"."באר
 הפרוישים ישיבת את שם ויסר 1864, בישנתקאוונא
 טותו. יום ער שנים ל"ב הרבנות בט'2רת שםוישרת

 ורבנים טוטחה לפוסק נחישב רי"א הצבור[]בעניני
 אשר המסתתר הרב והיה בישאלותיהם, אליו פנורבים

 לכתוב בפפד"ם היר,2 רפאל שטשון ר' הרב אתהתעורר
 יודענ- צום תלמור.ם רעס בעציהונג רי "איבערספרו
 בשנת הקהלות. בעניני גרול עסקן היה הואמום".
 שהתעסקו הרבנים וער בין הצעיר הרב היה1857

 הועד בראי: היה הוא טוואלאזין. הישיבהבהנהגת
 לאכול והתיר 1868, הבצורת בשנת העניים אתלתטוך
 איסור הטיל 1875 בשנת הדחק. בישעת בפסחקטנית
 מחירם את הסוחרים שהעלו טפכי קארפו אתרוגיעל
 באמצעות הציע 1875 בשנת רטיהם. טכדייותר

 ראובן ר' רבנים שלשה לטנות הרכבי,הפרופיסור
 אליהו ור' טטיר, באסלאנסקי ליפא ר'טרינאבורג,

 שהושיבה הרבנים וער בתוך מווילנא גראדזענסקיאליעזר
 חברי בין טוסטכים רבנים היו לא אז ער כיהמטשלה.

 בפמרבורג הרבנים באספת השתתף פעטים שתיהוער,
 בשנה 1882. ובשנת 1881 ב.:נת הטטשלהבפקורת
 סכום הרב ויקבץ בקאוונא גדולה שרפה היתהההיא
 ת י ב ליסור התנגר הוא הנשרפים. לתטיכת רבכסף
 בחילנא 1פנים שיסדו כטו )ע"ע( לרבניםספר

 הרבנים כדשרת את לבטל השתדלותו אךוזיטאמיר.
 נבחר 1889 בשנת בידו. עלתה לא המטשלהטטעם
 בשנה ברוסיא. השכלה טפיצי בחברת נכבדלחבר
 שנה חטשים למלאות יובלו חג לחוג אוהביו רצוההיא

 טלהפיק בעדם ויעצור ברבר טאן הוא אךלרבנותו,
זטטם.

 )קעגיגסברנ יצחק" "באר שו"ת חבר רי"א]ספריו[
 1872, )ווילנא ח"ט ש"ע על ב"ח יצחק" "נחל ;1858(
 ד' בנו 1895(. 1889, )שם ב"ח יצחק" "עין1884(;
 ממלא היה ואת"כ בווילנא ררושן היה ראבינאוויץהירש

 בקאוונא. אביו מקום בקאוונא, וטת 1817, בשנת הורארנא פלך רטשבעיר
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 יצחק, תולדות ליפשיץ, הלוי י;קב :ביבליונרפיא
 פפד"מ הלב:ון ארז אראנזאן, הלל אל,:זר 1897;ווארשא
 לוח 81י ה"ג וסופריו -בניו דור אייזעגשטאדמ,1879ן
 71. צד תרנ,מאחיאסף

 מ.ב.
 טוחלמ; ברורואינו שאינו דבד )ק"יקא(:שפק
 יסיתך פן טקרא טלשון והוא ודאי, היפך הואספק
 ושטא, ברי כטו הוא וודאי ספק י"ח(. ל"ו )איובבשפק
 שאחד כנון עדיף, בריא כי הכלל חז"5 בו נתנואשר
 יודע אינו טשיבו והוא בידך לי מנה בחבירומוען

 ה'דיעה ננד החיובית הידיעה היינו י"ב:(,)כתובות
 לי חייב שאתה אבא 5י אטר מוען ואפילוהשלילית,

 ברי כי מ'(. ע"ה ס" ח"ט ש"ע )עי' שטא מענתהיא
 קם"ד דף או"ח הנדולה )כנסת כהשסא עדיף 5אנרוע
 סמק אין ואמרו: כללים חז"5 נתנו בספק גםע"ב(.
 דאורייתא איסורא ספק י"(, )חו5ין ודאי טידיטוציא

 5הוטרא סכנהא ספק וכן לקולא, דרבנן ספיקאלחוסרא,
 לקולא, דרבנן ספיקא אסרינן למה המעם ט'.ן.)חולין
 חייב חכסים דברי ע5 העובר כל דאטרינן היותעם

 לא הספק ועל נזרו הודאי על דחכטים כהשוםמיתה,
 מסא ברה"י מוטאה ספק כטו בספיקות כללים כסהיש ת"זן. סי' זאב בניטן ,שו"ת אטרו והם אטרו והםנזרו,

 חוץ מהור סופרים טדברי ספק מהור, הרביםוברשות
 דם כגון מסא סופרים טדברי אפילו המומאהכואב

 פי' י"א, פ"ד ,מהרות כזבים שעשאום ועכו"םתבוסה
 בכורות ספק ספק. אינו 5ברר יכו5 אם ספקהרע"ב(.
 חוץ להקל, ברכות ספק ז'ן. פ"ד ,מהרות חכטיםפמרו
 דלא היכי כי וטברכינן טדרבנן ספק דהוי שניכויו"מ
 ספס רכ"א(. סי' הריב"ש כ"נ. )שבת ביה לזלזוליליתו
 רם"ו(. ס.' יהד )'ש"ע מקדיטין ו5א מאחרין בשכתמילה
 היסבת את דוחה נפיטות ספק להתסיר. נדריםספק
 ריש )רטב"ן בזה שמיקל טי טחמיר ונקרא פ"ח.ן,)יומא
 ספק לקו5א. מועד של חו5ו ספק האדם(. תורתספרו
 ספק כ'(. ז' סי' אה"ע )ש"ע רבנן בה נזרו לאחלוצה
 מסזרת בספק נם ואסוד טמזדת, בודאי אסורסמזר
 פ"ד( יבמות ונ"י ,אלפסי בודאן ודאן אלא מותרואינו
 בקהל לבא טותר הוא אם הפוסקים בין מהליקתויש

 כ"ד(. ד' סי' אה"ע 1'טיענוספק
 ספק דקי,,5 בחא דרבנן[ וספק דאורייתא]ספק
 אמרינן אי בפוסק'ם פלונתא יש לחוטרא,דאורייתא
 דרבנן או לחומרא, שלה ספק בכל נזרהשהתורה

 דאיסור סוכר הרטב"ם דאורייתא. בספק החוטראנזרו
 התורה, מן בדבר אפי5ו טדרבנן הוא הספיקותכ5

 אשה עדות ע"פ 5כהן להתירה בשבויה הקילוו5פיכך
 שאין ידוע דבר ואטר: ו'-ז'(. פי"ח ביאה)איסורי
 הספיקות כ5 אבל ודאית מומאה אלא טהתורהמטא
 להם אין ו,שבתות עריות אסורות וטאכלות במומאהבין
 וכן י"ב,. פ"מ טת )מומאות סופרים טדבריא5א

 יצבענו פשהן ש5 חוט בו שאבד צטד בנד נביבכ5א-ם,

 אחד בצבע עולות והפשתן הצטר שאין 5"שראלףטכוד
 שכל סספק, טותר 5א ואם ישטמנו, 5ו נכרואם

 סעיר וע"ז כ"ן, פ"י )כלאים סופרים טדבריהספיקות
 תורה, של אינן הספיקות שכ5 זה הוא אמתהראב"ד:

 נזרו דרבנן אף תירה של ספק בכלאיםהרטב"ם שהתיי וטה לחוטדא, תורה איסור ספק כל קי"לטיהו
 5ו והלך נשטמ שכבר ראיה שבר'קתו טפנילחוטרא
 היא רש"י דעת אטנם שם(. )כ"מ פשתן שלהחומ

 בעצמה שהתורה כלומר טדאורייתא, הוא הספקשאיסור
 בנסרא, ואטרו טטה וראיה ש5ה. לספק חוסראנזרה

 לאחד ניסת דלא אליטא דסי היכי כרחו בעלוקדשתו
 דדפנו לטיטר צריכה לי ברי קאטרה ולאמעדיה
 ספק בא'סור ואפילו ופירש"י וכו' לאו אלא)שהכהו(

 ליה כפינן דודאי דדפנו דפשימא קרא אצמריףלא
 לקרבן שפסול הציהוב תחילת נבי וכן :(. 'ח פ,יבטות
 ומפרש 1 ספיקא לטעומי קרא אצמריך הנטראוקמתטה
 הרשב"א נם כ'כ:(. )חולין נליא יסמיא דקסירש"י
 הכ'ת )תורת טהתורה כודאי דאורייתא דספקאוטר
 וראיה לקולא, דרבנן ספק א'(. שער ד' ביתהארוך
 ספק ונממאת בתרומה עירב אם דאסרינן:טהא

 נטמאת ספק עירוב( הוי )ולא יום מבעודנממאת
 אבמולסום יוסי ר' העיד העירוב(, נתפם ,וכברכהשחשיכה

 טדרבנן, דתחוטין כשר עירוב דספק זקנים חכהשהטשום
 מבל ספק חכטים, שנזרו דבד טי"ח קלה במוטאהוכן
 דיומא ספ'קו ,עירוביןל"ה.ן. מהור ספקו מבל לאספק
 דרבנ;, בטידי ולא דאורייתא בסידי אלא עבדינןלא

 ד,שיהסר טאורתא תדס דאכלי ור"ה פפא טר'וראיה
 חיישינן ולא דרבנן, בחו"ל חדוש דקסברי שיבסרננהי

 כל בעצם דדריש יהודה כר' הלכה דילטאלספיקא
 הרא"ם לדברי המעם וזה ס"ח:(, )מנחות שיתסריום

 ספקו ביה עבדינן לא דחנוכה שכתב חנוכהבהלכות
 ס'(. אות )קה"ידיוטא

 'סריה דאורייתא דספק הא ספיקות[ דיני]בגדר
 שעצם היכא דוקא הוא כו, האוטרים לדברי התורהק

 ארוסה כנון איסורא, אתחזק לא בספק הטומלהדבר
 משד והולד שנתארסה קודם אי ידעינן ולאשנתעברה

 שילדו משים בארבע אבל ופסול, ענתארסה לאחראו
 הן-ינן בזה ודאי מטזר ילדה טהן ואחת אחדבבית

 איסורא, דאיקבע משום עלטא, לכולי לחוטראטהתורה
 אחת בעינן חתיכות מישתי אחת חתיכה דאמרכמא;
 הספק על תלוי אשם רחסנא וחייביה שומן, ואחתחלב
 בחד אהרדי סתרי ספיקות ב' אם ל'(. פמ"וביאה איסורי רטב"ם ועי' י"ה. )כריתות איסורא דאיקבעכיון
 אחד שבילין בשני לחוטרא, טהתורה אזלינןגברא
 )במקריש( נכנס ולא בראשון והלך מהור ואחדממא
 בר"ת שם אוקי והתוסי קרבן, חייב ונכנס בשניוהלך
 או דנמטא נפשך טטה מטא הכא אבל מהורדספקו
 באו כי אף נבדי בתרי אבל בשני, אובראשוו

 נזרו רבנן ורק טספק סדאורייתא טהורין הם אחתבבת לשאי
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 דרבנן ספק י'.(. פסחים תום' י"ם. )שבתותעלייהו
 כנק טררבנן איסורו שעיקר ברבר רוקא הואלקולא
 טשום נזרו רבנן אך טותרת, התורה רמן נבלהביצת
 נבינות אבל טראורייתא, אסורה רהיא נופאנבלה
 בעור העטירום שטא כךשום טראורייתא שעיקרןעכו"מ
 וחכטים רובא סם;ם טותר טהתורה רק נבלהקיבת
 סי' יו"ר )ש"ך לחומרא אזלינן בספק המיעום עלגזרו
 כנון יריעתנו, אי מפאת הסמק נפל אם וכןק',ין.
 רלא או בה, כקיאים אנו ואין בדיקה דצריכי;בדבר
 נ.'ה ס" )קם לחוסרא אזלינן הוה היכא הלכתאידעינן
 בספק אזלינן אי איסירא ראיתחזק והיכא כ"א(.ס"ק
 ק"י )שם האהרונים מהלוקת הוא לחומראדרבנן
 עצמו כשהספק היינו לקולא ררבנן ספיקא כ'(.ס"ק
 הכי רבתר אע"נ ראורייתא עצסו כיטהספק אבלדרבנן
 ספיקא אטרינן לא ררבנן אסורא לה'ות הדברטתנלנל
 היכא רק ואמרינן צ'(. ס" ח"נ )סהרימ"ל לקולאדרבנן
 עוברא' הוה היכי ירעינן רלא עצסו מצר נולר'טהספק
 כטאן ירעינן רלא יריעתנו סחסרון נולר כשהספקאבל

 רצ"ד(. סי' טהרר"ך )שו"ת לקולא אזלינן לאהלכתא
 היכא אבל בהד'א רתנאי פלונתא רחז'נן היכאודוקא

 ,מררכי לחוטרא אזלינן קטאי בה אטרו טה ל;רמספקא
 אחר היך סיפרים בשל ראטרינן הא החולץן. פ'יבטות
 מחסירין כטהרוב אבל שקול, בטחלוקת היינוהמיקל
 יו"ר חלק )רשר"ם דרכנן באיסורא אפילו להקלאין
 שחמ כמו אסור. איסור חזקת לו 'סיש ספק צ'(.סי'

 נשמם שחימה לפני אם יורע ואינו שמום הסיט;ונמצא
 בשחימה ספק כל ואטרו מעשה היה זה לאחריה,אם
 פ" עוטרת, איסור בהזקת בהטה כי ט'(, )חוליןפסול
 נשחמה אם לך שיודע ער החי, מן אבר איסורבחזקת
 בהטה הרמיון היתר חזקת יטיוש איסור ספקכראויה.
 בחזקתה כשרות חזקת טאז לה ו"ט כראויה'טנשחמה
 שנולר ספק וכל נמרפה, בטה לך שיורע ערעומרת

 המריפה סיטן שיודע ער היתר בחזקת העמירנהבה
 טריפה. חשש בהם שיש ורברימ הריאה בריקתמלבד
 טפקינן לא רמספיקא לנתבע פי' לקילא טטונאספק

 רממונא בספיקא טינים שני ויש קל"ר.(. )חוליןטמונא
 או יותר, מוחזק אינו או טחכירו טוחזק שאחראו

 )יבין מענותיהם מחטת או הדין טחטת קהספקהיכא
 אזלינן בראורייתא ואפילו וקצ"ב(. שצ"א כללשטועה
 ספק שהוא בבכור ספק כטו לקולא, טטונאבספק

 מיד מוציאין שאין והמעם כלום, לכהן איןראורייתא
 מטת ספק ספק(. אות יעקב )קהלת טספקהטוחזק
 פ"ד )פיאה לקט הוא לקם ספק כנה לחוטראעניים
י"א(.

 פיר ר.-י. ז.יי
 ספיקות, שתי אחד בדבר "ש אם ספיקא[ ]ספק-
 ס"ם(. )בר,,ת ספיקא" "ספק חז"ל בלקון נקראותהן

 לקולא. אזלינן ראורייתא באיסור אפילו ספיקאספק
 רטיעומא טיעומא חשיב ספיקא ספק ראיכא כיקוהמעם,

 בריעבד ורוקא כוראי. עויטה רם"ס וי"א ספק, חשיבולא
 )נופי ראורייתא בם'ם לחחמיר נום'ן לכתחילהאבל

 לענין תשנ"ר(. אוה אלי הליכות תל"ח, אותהלכות
 המוטאה טאב חהן מהור סופרים טרברי ספקטומאה
 בית כנון בספק עצסו הוא אם טיהו מטא,שספקו
 לאו, או כ,טעורה עצם בו יש אם ספיקא ראיכאהפרם
 אין טנען ספק ועל '12רפין מנען וראי נאטר זהעל

 פי' י"א )מהרותפ"ר ספיקא ספק רהוי קדשיםשורפין

 יין חבית פתחו ננבים אם נסך יין לענין וכןהרע"בוי
 ואת"ל היו, ,שראל ננבי אם ספק ספיקא, ספקהוה
 ולא טמונא לשום רפתחי ראיכא כ'ון נכרים ננבישה.ו
 אלסנת או ע'.(. )ע"ז ספיקא ספק ליה הוה ניסוךלשום
 ספק בה שנמטע אח"כ( בעלה שטת נרהשה )ספקעיסה
 )בתובות ספיקא ספק טטומ לכהונה כיטרה היאהלל
 ררב פלונתא זרה דעבודה בם"ס ע"ה.(. קרושיןי"ר.

 רטטואל לקולא, ס"ם בע"ז אפילו סבר רבויטטואל,
 העולם, סוף ער אסורה ום"ם דספיקא לע"ז הנחסבר
 ע"ר.(. זבהימ ותום' הר"ן פ"נ )ע"ן באיסורי כרבוהלכה
 טתהפכת היו אם אלא ס"ם נקראת לא קצתלדעת
 בראשונה שתקח צר מאיזה כלוטר צררים,סיטני

 טיקרי לא טתהפכת אינה אם אבל ס"ם, להטי2תכחת
 אחת. ספיקא כר'; לה ריינינן רלחוטרא ואפ'טרס"ם

 תסצא ואם ננע לא ספק כמוטאה ננע ספק כנוןוהמשל
 ספק יטרן ואת"ל צפררע, סמק שרץ ספק ננעלוטר
 ואשר ס"ם. הויא נוונא כהאי כל וכן ננע, לא ספקננע

 ספק הטוטאה לאהל נכנם ספק כנון טתהפכתאיננה
 כאן אין להיפך אבל ננע. ספק נכנם ואת"ל נכנם,לא
 לא ספק ננע ספק ברא'טונה כשתסח ספיקות,שתי
 ספק נכנם ספק שיש לומר תוכל לא ננע ואת"לננע
 עולם והליכות ס"ם הוי לא בזה כיוצא וכל נכנםלא

 )יו"ד חדש בפרי אבל רפ"1(. כלל 'טמיעה יביןבסוף,
 ביו ס"ם רכל העלה י"נ( סי' ס"ם בכללי ק"יסי'

 עוד ויש ס"ם. טקרי טתהפכת 'טאינה ביןטתהפכת
 בטקום ס"ם כטו ס"ם, טכלל ויוצאים רביםנררימ
 רליתא כמאן ושכיחא טצוי ואינו רהוק הוא אחרשספק
 שתי 'היו שוא ק"ה(. סי' יו"ר הנרולה ,כנסתרמי

 בעצמו אהר ומענין סונאחד ותחת אחר משסהספיקות
 כתובות תום' )עי' אחר שספק אלא נחשבין אינןשאז
 והשני בנופו אחר ספק אמ אונם(. שם ר'המ'

 ברכר הספיקות יהיו יטלא ס"ם. הוי לאבתערובות
 אתחזק ואם עצטה. בחזקה נונע איסור בושהוחזק
 ס"ס, אפילו טהני לא בחר חר שנתערב כגוןאיסורא
 ראורייהשש באיסור איסור חזקת ננד ספיקות נ'וצריכין
 חסרק או חכמה בחסרון ס"ם(. בכללי ק"י סי')יו"ד
 ס"ס כלל. ספק כאן שאין ס"ם, אפילו טהני לאיריעה
 האיסור, זכה אחר טתירין לו ש"ש בדבר אפילומותר
 וכדוסה. חדשכנת

 תאוטים ברוך ספק; ע' יצהק פהדביבליונרפיא:
 י*א כלל העמקיס שושנת א': סי' שמ;תתא שגפרענק.ל,
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א.
 הכתוב מלשק אדם, בני מנין : )ש8מ06(ספר
 טנהנ ט"ז(, ב' )דהי"ב דוד ספרם אשר הספראחר

 נוהנ היו לא ארצותיהן ידטבי את לספורהמטשלות
 חוקי ע"פ אח"כ. רב זמן לא ונם הראשונותבמאות
 ע,שר בכל ספר לעשות הטכהטלה צריכה הבריתארצות
 ביותר הספר את עושות הנאורות המטיסלותשנים.
 שאין חינא כמו הזה בזמן נם נדולות טטלכות וישדיוק,
 סעת י':ראל בני סטיטלת אמנם יושביהן. טספרעדעות
 מעבדות סצרים טארץ יצאו אך כאשר לעםהיותם
 ישראל, בני את למנות רבינו טשה נצטוה טיד~רות,
 ע"יט הפקודים חוסש נקרא טשה מתורת הרביעיוחוטש
 והחשבון המספר על מטונים והיו הזה, והסנקהספר
 פקד כי ב'(. ז' )במדבר הפקודים על העומדיםשנקראו

 כי נ'(, י' )זכריה יהודה בית את עדרו את צבאותה'
 ולרוב מהם. אחד נערר לא אם לראות אותםטנה
 מעיטה אחר כטו המנפה, אחר אותם למנות הצוויהיה
 טשל ליב(. )שמות העם את ה' ויניף 'טנאטרהענל
 אמר וכמשפסק דבר בה שנפל בעליה על החביבהלצאן
 כמה לדעת צאני את מנה ממך בבקשה לרועהלו

 מב"ר(. )ריט"י מהםנותרו
 נסנים היו לא ישראל בני הכפורי2[]נסף
 חצי וטנו אחד כל שנתן 'טקל הצי ע"י רקלנלנולת,
 ישראל בני ראש את תקא כי שנאמר:השקלים.
 אותם בפקוד לה' נפשו כופר אייש ונתנולפקודיהם

 העובר כל יתנו זה אותם. בפקוד ננף בהם יהיהולא
 ולמעלה שנה עישרים מבן ונו' השקל מהצית הפקודיםעל
 מאת הכפורים כסף את ולקחת ונו'. ה' תרומתיתן
 )שטות ונו' מועד אהל עבודת על אותו ונתת ישראלבני
 בזמן ישראל בני נמנו פעמים יטלש י"ב-ם"ז(.ל'

 ממצרים לצאתם הראשונה בשנה הראשונה, פעםמשה,
 ונדבו הענל חטא להם נסלח כאשר הכפורים יוםאחר
 היה ואז להטיטכן. האדנים לתרוסת השקלים חציאת

 אלף מאות שש ולמעלה עשרים מבן ישראלטספר
 ה':קלים ומהצית וחכהטים, מאות וחמש אלפיםושלשת
 )שטות וישבעים וחמשה מאות ושבע ואלף ככר טאתעלו
 באחד סיני במדבר היתה השנ.ה הפעם כ'ץ(.ל"ח

 נ"כ והיו ממצרים לצאתם השנית בשנה השנילחדש
 'ז(. מ א' ,במדבר הלוים זולתי 603,550 הראשוןכמספר

 אהר; בן לאלעזר מותו קודם כדשה צוה השלישיתהפעם
 יוראל בני את לפקוד ירחו ירדן על מואבבערבות

 ואלף אלף מאות יטש מספרם ויהי ולטעלה עיטריםטבן
 טונם שהיה נסצא נ"א(. כ"ו )שם דשלשים מאותשבע
 אייר, עד מתשרי חדשים שבעה בטשך השניתבפעם
 צבור קרכנות מהם לקנות שקליהם נדבו הזאתובפעם
 שבשניהם אפשר וכי תאמר ואם הכהשכ;. שהוקםאחר
 במנין היו שלא אפשר וכי בטספרם, שוים "שדאלה.ו

 טתרץ רש"י השני? במנין כ' שנעשו י"ט בניהראיטון
 סקיסה הרסב"ן אך אחת' בשנה היו המנינים 'טשנימפני
 הולדתו. ליום אחד כל חושב האנשים בשנות הלאע"ז
 ובטנין הלוים נם נח.:בו הראשון במנין כי נראהונם
 הלוים של הסנין נ.טלם ואולי במנין. נכללו לאהי:ני
 יטוה היה החי,טים יטסספך נאמר כי או י"מ, בניע"י

 מחצית נותנים היו הלוים ':נם ומשסע המתים.למספר
 'שנאמר חוטא נותן שאינו כהן כל אריב"ז כ.השקל
 זה נ'1. פ'ו שקלים )ירוש' יתנו שבטים י"ב יתנוזה

 יהיה לסען טנדבים היו הקבטים וכל י"ב,בניממריא
 לדורות הזאת המצוה היתה כנראה בכהטכן. חלקלהם
 והם שקליהם שוסלין שהיו אדר בחדש בשנהאחת
 לטנותם צריכין היו ולא מספרם, ויורעין אותםמונין

 בלי למנותם קצוה הראשון היה הטלך דודלנלנלותם.
 לשום ההיל ושרי צבאו שר יואב את וישלחשקלים'
 אל יואב ויאמר העם. את לפקוד ישראל שבטיבכל

 טאה וכהם כהם העם אל אלהיך ה' "ויוסףהמלך:
 חזק הטלך רבר אך הזה". בדבר הפץ למהפעכדם...

 חריטים תשעה סקצח ויבואו הארץ נכל וייטוטועליו
 העם מפקד מספר את יואב ויתן ירויטלם. יוםועשרים

 חיל אייש אלף מאות 'טמונה ישראל ותהי הטלךאל
 לב ויך אי.:. אלף מאות חמיט יהודה ואיש חרבשולף
 שטיתי איטר סאד הטאהי ויאמר אח"כ אותודוד
 סאד. נסכלהי כי עבדך עון את נא העבר ה.ועתה
 אחד עוניט לו לבחור הנביא נד את אליו ה'וישלח
 לניס חדשים יטלשה 'ט:ים, יטבע בארץ רעב :כדטלשה

 האחרון, העונש ויכחי דבר. ימים שלשת אויביו,טן
 כ"ד(. )יט,כ אייט אלף ושבעים 'טבע העם סןוימת

 אלפים אלף היה ייטראל כל מספר כי נאמרבדהי"א
 ושבעים טאות ארבע ויהודה חרב שולף א"ט אלףומאה
 כי 3הוכם פ;ד לא ובנימן ולוי חרב. 'טולף אישאלף
 יטהיו ואפ.טר ה'(. )כ"א יואב את המלך דברנתעב
 הטעם ההיל. יטרי ע"י שנע.טו שונות רשימותשתי

 בהם לתת שלא כדי הוא יטקלים בלא לסנותםשאסור
 הטנ.ן ע"י כי נפיש. כופר צריכין והיו )ריש"י( הרעעין
 ועי"ז הקודם, מהספר מתו מהם כמה כי המיתה,נזכר
 מעם ועוד )ספורנו(. חמא בלא מיתה אין כי העוןנזכר
 מעטיהם ייטראל ורוב רוב בתר נדון וטהעולם לפיאחר,

 מי עצטו, בפ:. ואחד אחד כל לדון יבוא אםכשרים.
 לספור אסור ולכך טומים, בו ימצא לא אשרנבר

 דבש(, )יערות השקלים ע"י כלל בררך רקהיחידים
 כבר כי אהר, בדרך לבאר נוכל המלך דוד עוןאטנם
 יהודה טשבט להפרד רוצים השבמים שעשרת דודראה
 בראש ישהיו אפרים בני כי לעצטם, ממלכהוליסד
 ישראל. כל על יהודה לממלכת התננדו השבט-םע'2רת
 תלק לנו "אין שאמר בכרי בן שבע ממרידתכנראה
 טאהרי יש,-אל כל ויעל ישי" בבן נחלה ולאבדוד
 במלכם דבקו יהודה ואיש בכרי, בן שבע אחרידוד
 חזק ישראל בני כטה לדעת חפץ ולכן כ'(.)ש"ב



250 "שראלאשראר

 את ויצו אלה, עם אלה ילחמו אם יהודה בנילעומת
 יהודה בני ואת לעצמם "שראל בני את 5טנותייאב

 יותר נדול ישראל בני מספר כי שטצא ואחדלעצטם.
 עונו בזה הכיר נם לבו. 1'ך הצטער, יהודהממספר

 על ויתודה החיל, אנשי על רק בה' בטח לאכי
 ולהיות מאויביו מלנום במגפה ויבחר ונענש,חטאתו
 טהם.נרדף

 התגברו כאשר או,.ה[ פקידי ע"י ישראל]מנין
 יצא השני, הכית לחרבן קרוב היהודים עלהרומיים

 יו'טבי כל לטנות אומסטום הקיסר מלפני סלכותדבר
 קוריניוס ב.טי נעשה אקר הראשון המפקד והואהארץ,

 ב' )לוקוס הנהונ למספר 7 או 6 ב'שנת)8ט~ת~זום(
 כדי הספר נעשה וכנראה ל'.ז,, ה' כפעלותב',

 יוסיפיס שסזכיר כטו המלך מס לשלםלהכריהם
 לא כי יאמר שירער אך א'(. פי.'א ס.'ח,קדסוניות

 הורדוס בזמן הספר את רומי פקיד שיעיטהיתכן
 היה סה נדע לא עכ"פ 508,. ה"א ,געיטיכטעהמלך
 עצטם בפני נתפקדו היהודים ההיא. בעתמספרם
 )בפולין 16~1, כהשנת בפרוסיא 1720, ב'טנתבאינגריא
 בעלי את יטנו לא באמריקא ואילך. 23~1מיטנת

 שם, יטנולדו המדינות לפי רק עצטם בפנ.האטונות
 פ ע רק בדיוק היהודים מספר לדעת אפשר איולכן

 סטאטיסמיק. ע'ע קרובוה.ה'2ערות
א.

 סופר סופר, נקרא והכותב כתב, ענינו ע.קר :מ:8ר
 כ"ון. ל' )ירמיה הסופר ברוך כ'די"א(, )דהי"בהמקך
 סופרים. ע"ע ה', בתורת מהיר סופר היהעורא

 גליק, על כתובים דברים למערכת ספר יטםתתיחד
 הגלף וספר הסקנה ספר ב.ג ל"1 "רטיה ספרטגלת
 כ"ד( )דברים כריתות ספר 'טטר, על י"ד( ל,בלשם
 זכרק ספר כמו יטלמים, ספרים גם פטורק. גםהוא

 א"( ה' )בראשית אדם תולדות ספר מ,(, ל)מלאכי
 כ"ד ושמות הכרית ספר כ,ד ל"א ,דברים התורהספר
 המלכים ספר י"טה י"ד )מ"א הימים דברי ספרדה

 ספר ה'(, ו' )נחטיה היחש ספר י"א,, ט"ו)דהי"ב
 י' )יהושע הישר ספר י"ד(, כ"א ,במדבר ה'טלחטות

 ,תהלים חיים ספר א'(, ,נחום נחום חזק ספרי"נ(,
 י"ב(. י"ב ,קהלר, קץ אין הרבה ספרים עשות כ"ם(,ם'מ
 אמר השמים סן כרוכים ירדו וסייף ספר אומרר'א
 נצולים אתם בזה הכתובה הת:רה אה ע'2יתם אםלהם
 סוף עקב )ספרי בו לוקים אתם הרי לאו ואםטזה
 מ'(.סי'

 הכתובה כ~שה תורת ספר נקרא ס"ת תורח[]ספר
 טישראל ואיש איש כל על עשה סצות בצבור. בו.שקורין
 השירה את לכם כתבו ועתה 'שנאמר לעצמו, ס"תלכתוב
 שירה בה שיש תורה לכם כתבו ככומר ל"א(,,דבדים

 ואמר פרשיות. פרשיות התורה את כותבין '2א.ן לפיזו,
 לכתוב מצוה לאדם 'ת ס אבותיו לו שהניחו אע"פרבא
 ואם כ"א:(. )סנהדרין לכם כתבו ועתה שנאטרסשלו

 הטניה וכל סיני, מהר קבקה כאילו הוא הרי בידוכתבו
 כלו כתבו כאילו הוא הרי אחת אות ואפ.לוס"ת

 אחד ס"ת לכתוב הטלך על ומצוה ל"ד.(.)מנחות
 כשהוא לו שיהיה ספר על יתר המלך לישםלעצמו
 לו וכהב מלכותו כסא על בשבתו והיה שנאמרהדיום,
 זה הנדול. ב"ד ע"פ העזרה מספר אותו ומניהיןונו',
 שכתב וזה גנזיו, בבית מניחו הדיום כיטהוא לושהיה
 )סנהדרין תמיד עמו יהיה שמלך אחר לו שנכתבאו

 שבעים כתב הונא רב פ"ז(. ס"ת ה5' רמב"םכ"א:
 המנונא לרב רבנן ליה אמרו וכו' דאורייתאספרי
 דלטא להו אמר תורה, ספרי טאה ד' אמי ר'כתב
 הפסוק רק ר"ל י"ד.(. )ב"ב כתב טשה לנו צוהתורה
 לעצסו ס"ת הכותב במצות. לחנכם ילדים לצורךהזה
 הטוב וברכת שהחיינו יברך לצרכו אותו הקונהאו

 שיברך וי"א ט"נ(. דף ס"ה סי' בירב )טהר"יוהמטיב
 אותה יאמר קנייה בשעת אמרו לא ואם שהחיינו.רק

 אפילו ס"ת לטכור לאדם אסור ראשונה. קריאהביטעת
 שילטוד דברים ל,2ני רק 5מוכרו ומותר יאכל, מה לואין

 וכן כ"ז.(, )מנילה בדמיו אשה שישא או בדטיותורה
 ר"ע( סי' יו"ד )ש"ע ,2בוים פדיון לצויך לסכורטותר
 אבל דמיהם, סכדי יותר הגוים טן ספרים לוקחיןאין
 גניזה, שצר.כה ס"ת ואפילו מהם לוקחים דמיהןבכדי
 והתיר בצ.דק ספרים כותב שהיה אחד בגויוסעשה
 אטרו שע"ז ונראה נ"ז(. )נטין טמנו ליקחרשב"ג
 )מנחות השוק מן טצוה כחומף השוק מ: ס"תהלוקח
 לדברים הזה התורה הספר את לקוח הפסוק ע.'טל'.(,
 ברכה סימן רואה אית אביו של ס"ת המוכרל"א(.
 הנר בנכסי המחזיק כ"ז.(. מגילה בכורים,)ירוש'
 ס"ד.(. )ערובין ס"ת טהם יקח ההפקר( כק לו)שבאו

 טנובד נופו התורה את המכבד כל כ"ה[]קרושת
 ע5 מהולל מפו התורה את המבזה וכל הבריות,על

 קרושה מהגין כשד בם"ת ב'(. פ"נ )אבותהבריות
 חייב טהלך כשהוא ס"ת הרואה כ5 נדול. וכבודיתירה
 כשהוא זה שיעמוד עד עומדים הכל ויהיו מפניו,לעטוד
 טעיניהמ שיכסה עד או למקומו כשיגיענו בוטהלך
 ראיח טכאן ם"ת. כנגד אדם ירוק ולא ל"ג:(,)קדיטין
 מיטתחוימ אני ראיתי א,טר עולם ונאוני חסידיםלכטה
 5נשש רוחם נבה ולא נדולה, ובהבנעה במוראלם"ת
 שטביאימ ומה ראיט. כקלות להם נראה כיס"ת

 עליהמ ולחבב במצות לזרזם הוא הם"ת לנשקהת.נוקות
 אות אה"ע למור יו"ר טור בין ורדים ,ננתהתורה
 בימין יעלהו 5תיבה ההיכ5 מן ס"ת המביאקם"1(.
 בי )מהר"י ביט.ן וטקבלו בימין יתנהו לש"ץוכשנותנו

 ס"ת(. הוצאת ע5 ע"א. ח"ג זהר ועי' א', פ"אסימן צבי )עטרת לטו דת אש בימינו 'טנאטר נ"ד(,רב
 הם"ת שיצניעו עד מביהכ"נ לצאת רשאין הצבוראין

 שלא להזהר וצריכין הש"ם(. הגהת עי' ל"מ)סוטה
 הם"ח להפיל קלקל לידי ע"י שיבא דבר בם"תיעשה
 בזרועו ס"ת יאחז לא בזיו;. סנהג בו ינהנ ולאלארץ
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 ולא בתפלה( יכות ולא יפול שלא עליו )שדואניתפלל
 בביח אדם יהלוך לא כ"נ:(. )ברכוח וכו' בוישחין

 י"ח(. )שם לרש לוענ דהוי בזרועו ום"ת וכו'הקברות
 ארכבותיו ע"ג יתננו ולא וכו' מחיקו ס"ת אדם "טסםלא
 תלוי ויהא הכסא ע"נ יתננו לא וכו' עליו אצילוויתן
 בספרים בזיון נוהגין שאין בשטרות, שקורין כשםוקורא
 ספרים זורקין אין בו. וקורא באיסה בידיו אוחזאלא

 תחת ולא ממה נבי על יתננו לא וכו' למקוםממקום
 וכו' עליה שם"ת המטה ע"נ אדם ישב ולאהמטה,
 )יו"ד הטטות בחדר ולא י"א-י"נ(. פ"נ סיפרים)מם'
 הבזיון מפני פניה על יריעה הופכין אין רפ"ב(.ס"

 טותרין הטמאין כל רע"ז,. סי' יו"ד צ"ז.)ערובין
 מקבלין תורה דברי שאין בו, ולקרות ס"תלאחוז

 מלוכלכות או מטונפות ידיו יהיו שלא והואטומאה,
 )הרמב"ם(. בו ינעו ואח"כ ידיהם ירחצו אלאבטיט
 הידים את מטסאים הספרים שכל חכטים נזרואך

 שלא נזהרים ולכן טוטאה(. וע"ע ו' פט"ו)ידים
 נקבר ערום ס"ת האוחז ואטרו בם"ת, בידיםלנעת
 לאוחזו וצריך מצות, בלא ערום פי' י"ד.(. )שבתערום

 ע"י כ"א בידו הס"ת נונע היה לא האר"יבטטפחת.
 1620(. ויניציא דפוס ע"א, ד' הכוונות )ספרמפה

 היריעות כל על ירוק טשי להניח נוהנין המזרחבארצות
 של בהיק הס"ת ומניחין הם"ת, בו ונולליןמבחוץ
 קוראין בתוכו ובעודו ההיק עם הס"ת ופותחיןכסף
 מטפחת, הס"ת לובשים או כורכין המערב ובארצותבו
 הזאת. במטפחת הם"ת טכסין לנברא נבראובק

 במטפחת הס"ת מנשקין לקריאה הם"תוכשפותהין
 וכן הכתב. את בידים לננוע מבלי טליתו, בכנףאו

 ואסור קדהטה תשמושי הם והארון ס"תתכשיטי
 שבלו ספרים מטפהות זומרא מר ואמר לחול.להוציאן
 )מנילה נניזתן היא וזו טצוה למת תכריכין אותןעושין
 חרש בכלי אותו נותנין שנפסל או שבלה ס"תכ"ו:(.
 ס"ת )שם(. גניזתן היא וזו ת"ח אצל אותווקוברין
 יום שלשים על יותר להיטהותו לו אסור מונהשאינה
 שלש בו שיש ס"ת :(. י"ם )כתובות יננז או יתקןאלא
 אבל יננז, ארבע בו היו ואם יתקן ודף דף בכלמעיות
 חסירות הן שהטעיות ודוקא יתקן. מונה הספר רובאם

 ביתירות אבל השיטין, בין ששכח האותיות תולהשנמצא
 בריוח טעה ואם :(. כ"ט )מנחות יתקן מעיות כמהאפילו

 'כהפסיק או להיפך, או סתוסה פחוחה וכחבהפרשיות,
 צורת ששינה או פרשה, בו שאין במקום פנויוהניח

 את לסלס אלא תקנה לי ואין פסול זה הריהשירות
 העתיק הרמב"ם סופרים(. וטם' בו שטעה הדףכל

 והגיהו בידושלם לפנים שהיה במצרים מם"ת שלוהם"ת
 ארבע דף כל רוחב היה הרמב"ם שכתב הם"ת אשר.בן

 ומנין אצבעות, שש האזינו רטירת הים ושירתאצבעות,
 כל של הדפין ומנין וחמשים, אהת דף שבכלהשימין
 אלף הספר כל ואורך דף, עשרה הטש מאתיםהספר
 מ"ה, והל' בטירוב אצבעוח ויטש הששים מאותהשלש

 וגלי5ה; הנבהה םפרים; עקד ביתע"ע
 שפן התורה; קריאת פרשיות;סופדים;
הסופד;

 תור~
 ספר הלכות רמב"ם סופרים, מס'ביבלענרפייא:

 1897. אוקספורךאלברג'לוני, הנשיא לר"י ס,ת ה4 מצרים גנף ארלר, אלחנן 687ן651, מחזורויטרי ר":--יפ"ד; ס" יו"ר ,ט"ע פ"ז--פ"ט;תורה
א.

 ,שמות וגנוהו אלי זה דד'טו חז"ל : חורהספר
 וכתוב נאה תורה ספר וכו' במצות לפניו התנאהט"ון
 וכורכו אומן, בלבלר נאה בקולכום נאה ובדיו לשמובו

 )ם"ת סת"ם בהלכזת בקי ושיהיה שמים וירא אומןסופר אחרי להדר צריכין ולכן קל"נ:(. ,יטבת נאיןבשראין
 )עף ויתיר חסר ובדקדוק פרטותיהן בכל טזוזות(תפילין
 עכ"פ נדולה, ובכוונה במתון ויכחוב ע"א(. ח"נזהר
 ס"ת, קדושת לשם ,טכותב ס"ת שכותב בעתיכוון

 קדרטת ליטם ובמזוזה תפיל.ן קרוישת ליטםובהפילין
 תשובה 'טערי ,עי' הקב"ה רצון שעושה ויכווןמזוזה.
 פסול, נכרי או יטכתבואי:ה ם סת א'(. ל"ב סי'או"ח
 טהדורא כיהודה נודע )עי' מצוה לבר הניע 'טלא קטןאו

 תורת רטו,ת ז' סי' אינר ר"ע ותיטובות א' סי'תנינא
 ע'טייתן, בתיקון פסול לכתוב שפסול וכל א'ן. סי'חסד
 .טהוא תיקין אבל פסיל, הוא הכי שבלאו תיקוןודוקא
 הסופד את הפוסלים דברים ו"ט ס"ה(. סי'מליבלין סהר"ם )ת'טובות וקסן א':ה ע"י נם כשר ויופי נויליתר

 י"ח, יצחק באר ס"ה, רעק"א )תשובות עודמלכתוב
 י"א(. ל' סי' יו.,ד דיניםעקרי

 עור על אלא סת.,ם כותבין אין ה:ורוה[];גור
 ה' תורת תהיה למען ע"'ט הטהורים, וע'ף וחיהבהמה
 לכתוב, סותר ,טלהן ונק,רות נחורות וטרפותנבלית עור על ואף ק"ח.(, )שבת בפיך המותר מןבפיך,
 ל"ז(. סי' 'ע הרמ )ת'טובות המובחר מן מצוה שלילועוד
 דעות שייט ולפי קס"חו. יו"ד מהדו"ת נו"ב נ"ב,אריה פני ק"א, ה.'נ אהרן מטה פרח תשובות י"ח, ל"בסי' )או"ח קדושה וושם ליסמה להיות צריך העורותעבוד

 עליהם לכתוב אסור ס.'ת קדושת לשם שנעבדושהעורות
 שעישועים נטע נ', רעק"א ת,טובות ס"ה, וסי' כ'הסי' הנרשוני )עכודת סם"ת קלה שקדושתן יטזוזותתפילין
 ויאטר: יתנה בסיד העורות כשישים בתחלה לכןכ"ה(,
 אלו העורות לשנות ארצה שאם כעת מתנה"אנ'
 מכי:ים שאינם והבורסקים ס"ת", קדושת לשםהסיד לתוך אלו עורות נותן אני וכעת בידי הרשות חוללדבר
 זאת לומר וצריך המדוברת, בלשון זאת יאמרובלה"ק
 לדברים דבור צריכין כי במח'טבה, די ולאבפירהט
 בסחשבה. סני בדיעבד אך קנ"ד(, )רדב"ז לשמןשנעשין
 וכ'טד הרמב"ם, לדעת פסול נ:רי ע"י העודותעיבוד
 הישראל אם ברוך( ר' בשם ס"ת )הלכות הרא"שלדעת
 היטערוה שיפלו עד בהסיד העורות ויהיו קע',ה(. ת' ס"ה(. )הל'בקירוב נו"כ ל"ד, הרמ.'ע )עי' נבו על ועוסד במלאכתומסייע
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 וכ*ו וכואודר. וכדשובח טוב יותר הקלף ואזמאיליהן,
 העור לקח אם אבל לעכובא. לא אבל נוי כדשוםהוא
 לכתוב ופטול דיפתרא נקרא זה הרי השיער שנפלוקורם
 לצד שיכתבו באופן העורות לעבר רצריך סת"ם,על.ו

 השיער צר על מזוזה או ס"ת וכתב שנה ואםהבשר,
 בקצת פטול. לכ"ע ותסילין מכשירן, וייט פוסלין"ש

 שקוראים לבן בצבע הקלף שמושחים שנהגוסקומות
 מכשירין יש השיער לצר נ"כ שעהשים כמונלאנץ
 א"ש מהר"ם ועי' מינץ, מהר"י דעת וכן מאירות)פנים
 יונה(. )בני מחמירין ויש 4ב(,ח"נ

 כהטלשה פחות לא היריעות 'טיעור ה:"ת[]ש';1ר
 אחת בת אפי' יריעה התורה ובסוף מט' יותר ולאדפין
 וצריך רנ"ז(, סופר חתם ל', יו"ר רנים עקרי)עי'

 מ"ז: )מנילה פטול שרטום ובלא היריעות5שרמם
 )בני לשמה בשרטוט לרקרק ויש פ,ז(. ס"תרמב"ם
 שצובע מפני בעופרת י,טרטט ולא סק"ר(, ובעה"םיונה

 הם"ת של ארכו ט"1(. ר"ע טי' יו"ר ת'טובה)פתחי
 אצבעות כ"ר והם הלוחות, שהיו כמו טפחיםש'טה
 לכוק אפשר אם וטוב בינוני, יר 'של אטרלברוחב
 לרב ואפ.לו הסצוי, מן אינו אבל כרחבו, ארכושיהיה
 שהיה ט"ז.( )ביב כדשבעים אחר אלא נזרמ; לאהונא
 פחות לא לעשות נוהנין השיטין במנין כרחבו.ארכו
 ויכול פסול, לא 'טיגה ואם כהששים. יותר ולא מ"בסן

 רמז ויש הכתב. לפי והכל צ"ח או ע"ב גםלעשות
 בני רבוא ט' ישראל, בני מסעות מ"ב אלו,לכל

 תורה. כדשנה של כתוכחות צ"ח בנ"י, זקגי ע"ב"שראל,
 אצבעות, ה' ולטטה אצבעות, נ' למעלה הגליונותשיעור
 כרי התורה ובסוף ובתחילה אצבעות, ב' דעמוריםובין

 חיים העץ בין אצבעות ב' וי'טאר חיים הע4ןלהקיף
 הללו השיעורין וכל הספ-, ערך לפי והכללהכתב.

 העמורים רוחב פסל. לא הוסיף או חסר ואם לסצוה,הם
 היותר התיבה ,שהוא לכהטפחיתיהם מעמים נ' לכתובנדי

 יותר. רחבים שהם השירה מדכרי חק באותיות(,סרובה
 לספר ספר בין שיטה, כסלא יהיה לשיטה שיטהבין
 החמישית. מהשיטה ויתחיל פנויות שיטיןד'

 כתיבה ע"י הוא ס"ת כתיבת כוצות ס"ת[]כהיבת
 שתהיה דנריך קכ"ר( יאיר חות )תשובת ברמוםופסול

 שאין מטיני למשה הלכה שבורה. ולא תמההכתיבה
 ממי להעשות רצריך שחור, בריו אלא סת"םנותבין
 רוקא בישול וע"י ובנומא "נאלישע הנקראעפצים
 הריו לבשל צריך ואינו יעקב(, )כדטכנות הרמב"ןנדעת
 )בני אחת אות ואפילו פטול צבעונין ובשארלשמה,
 הזהב מעביר האותיות על זהב עפרות זרק ואםיונה(,
 אטור כי תקנה לו אין השם על זרק אם אבלורי,

 בקולמום כותבים המזרח בארצות הסופר(. )קסתלטוחקו
 סי' יו"ד רמ"א ועי' כ'. )תענית לנך שזכתה קנהשל

 סצויים חזקים קנים שאין המרינות בכל אבל ז'(,רע"א
 ברזל בשל ואפילו טהור, עוף של בנדנה כותביםשם
 רמ"נ, חמירימ )מפר בעצם או יונה(, )בני מחיריו"ט

 כותבים הטופרים כל אבל ם'ו(. ל' יהד דיניםעקרי
 ישתמש שלא הקולמום בשברי להזהר ונכת בנדצה,רק
 יגנזם רק בזיון ררך לא'ספה יזרקם ולא חול לרברבהם
 התורה לכחוב הסופר כשיתחיל תתצ"ד(. חסירים)ם,

 וכל ת ם. קרהשת לשם ט"תואת כותב "הרינייאמר:
 סאהבה )תשובה השם" קדהטת לשם שבואזכרות
 ולא וספר, טפר כל קורם כן לומר ונוהגיןשצ"א(,
 פטול בוטאל כתב ואם ביטין ויכתוב מחשבה.מהני
 שמאל יר ואיטר בימין, כתובים אחרים ספרים ישאם

 בשתי והשולם בימינו, כתב אם ופסול ימין הויריריה
 לכתחילה אבל כשר. בשמאל כתב ואם בימין יכתובידיו
 כותב אם אף בשטאל מלאכתו שעהשה טוטר לקבלאין
 סמיו מלה כל להרציא וצריך ל"ח(. הרם"ע )עי'בימין
 ט"ו.(, )ב"ב וכוהב אומר היה כדשה כי שיכתוב,קודם
 שיודע מי כ"א לכתוב ריטאי אינו הכתב מתוךואפילו
 יחסד ולא טק"ב(, תרצ"א סי' )מג"א התיבהלקרות
 לת15ת כעת נוהנין ואין אחת. אות יוסיף ולא אחתאות
 יהמא שלא וירקרק באופןאחר, או למעלה החסרהאות

 שתי אפילו כתב אם כיטר ובריעבר מהשיטין,התיבות
 שבין הרוחב ימלא שלא רק להשיטה, חוץתיבות

 ויבו5 השיטין, עם כ"א התיבות יסיים לא וכןהעמורים,
 : להרחיב יכול אותיות ובאלו לזה. צריך אם האותלכהטוך

 וכשהוא סתומה. מ"ם ולפעמים ת', ר' ק' ל' ח'ר'
 להשימה חוץ תצא לא למען האותמקצר

. 
 שלא יזהר

 5וא"ו מרי"ש כמו זה, ירי על מצורתה האותתטתנה
 כסלא לתיבה תיבה ב.ן ריוח ויתן וכרומה לנו"ןומכ,ף
 שתי יהיו ולא השערה, כחום לאות אות ובק קמנהאות
 באופן שנה ואם כשת.ם, אחת ולא כאחת נראותתיבות
 )יךד פסול בהם טועה טיפש ולא חכים רלאשתינוק

 לא לפסוק פסוק וב.ן שם(. וש"ך ט"ז ר', רע"דטי'
 בו שאין כל ובריעבר לתיבה תיבה כבין רקירחיק
 לכתחילה מעם הפסק שסניחין ויש כשר, סתימהשיעור
 ובני ובטנ"א ל"ב, סי' או"ח )רמ"א בהם לנעורואין
 ד' כגון באחרת אחת אות לשנות יכול ואינויונה(,
 האות על ריו מפת נפל אם לכן וכרומה. ה'במקום
 למחוק צריך אחר כאות ונראית צורתה שנשתנהבאופן
 כהשמע "וכתבתם" כי מחדש, אותו ולכתוב האותכל
 ומותר י"ז(. ל"ב טי' )או"ח מחיקה ע"י ולא כתיבהע"י

 לכתוב להריו כשצריך הכתובה מהאות ריו טפתליטול
 הריו ליקח )וטוב טהר שתתיבש כרי או אחר אותבו

 האות(, מקלקל ואינו הדיו את ששואב צוקרבחתיכת
 דבר בו לכתוב אטור אבל לאבוד, הריו לזרוקויטל
 שם בו לכתוב אפילו ריו ליקח אטור ה'סם ומןחול,
 לזרוק אפילו להתיר יש מרי יותר ריו עליו יש ואםאחר,
 ה'(. רע"ר יו"ד ט"ז ועי' יונח, )כנילאבור

 לכתתילה לכתוב צריך הסופר האותיות[]תמ1נת
 חהה )מור המרינות בנל שוות אין האותיותצורות אנ*י ק"נ:(, )שבת ומיושרת נאה חשלימה תטהנתיבה
4 , ,,,. ף,,*"י האיה  141.ייוע1יי1ו ב"א יפמו1 ואיור8"רו 4 , 4 ש א**ש יי, יש,יי, גאע ן שיייש  ע ו ש , . 1   י*אופזזש*עדשף קפס,קכש.כףשנשי*י*,"ש"* ן 1א 1* ק ו א* = 1 
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ק ביתתמונוש  

 שיויל 1אס לי חכולנן
 ממלכות לר%4., גויםיאסף %עיכימש%5 קומיליום
 כל ועמ' עי'ר.,םל'יפך
 ( נ **י* י ננ*8 ש*י*ש8קנ4 5שאש.ף%ו*44*ן4וי*יפ4 קמשתי צאי כי אפיחרין

 ' ה*י"יחמי1ת

 יהא נאב 4 "כונ1כן
 מאהן%י כי שלי קומיליום
 ממ%ות לקבלי גויםלאסף
 כש 1ל~מי יליד"נ1ק4'שך

וויוי
 באלק4שי כי א9'
 יו* * *8*411*8* האיי מ%ת*5י
 וולל'%תמו1ת

 ילד ליק14מ4 4ה4ה 3אם ל4 אכול*
 גו4מל*נציממלכות לאטף מש1פ46כ4

 אפ4 חר*ט כל 4למ4 עליהםל%פך
 האר*1 כל תאכ% קצארצ1%4אל

 ס"ת בכתב שונות תמונותשלש
 הא"ב אותיות כל בו יש כי ה', ג' בצפניה הואהפסוק

 שנוים בו גם שיש הוי"ה שס ועם סנצפ"ך, אותיותעם
 כ4 גו שנמצאו בתנ"ך האחד הפסוק והוא התסונות.בין

 האלה.התנאים

-. -
 נקראת הראשונים של האות'ות תמונת בו.למעות
 1"פ ,י", האר "טתמונת שונה והיא יוסף" בית"תמונת
 ת'. ,ט' ק' צ' ף' ע ל' ח' ב' א' באותיות ביניהןחילוק
 הדפיס לאות'ות שקרובה 11על"ט" "תמונת עודו"ש

 ,פןי בתיסונים רסז יש הכתב לזה יטנם אטרוהאד"י
 ספ-.הם את הכתב בזה כותבים הספידים חיים(.עץ
 האר"י. כתטונת שיעשו וה,טם צ' ח' מאותיותלבד

 אות'ות בזויות, הם ת' ף' פ' מ' ה' ד' ב'אותיות
 ג"ץ שעטנ"ז וסיסן תנין צריכין ש' צי ע' נ' מ' ז'גי

 דק אחד תנ צריכין חי"ה ברק ואותיות תנין(')ע"ע
 מלאכ"ת ואותיות עי"ז, האות יקלקל שלא ויראהכהשסאל
 לזה וסיטן שמורים, )מצות תגין בלא נשאריםסופ"ר
 הכותב(. כתרים. להם ואין עניים הם הסופרים רובכי

 תיכף הגין שצריך אות כל לתיינ נוהניןהאשכנזים
 תגין בלא התורה כל יכתבו והספרדים כתיבתו,בשעת
 האוכק ונקרא תנין. עליהם יעשו ואח"כ השמות(,)לבד
 "מתיינ".הזה

 מלך אפילו השם את כ'טכותב השם[]כתיבת
 .ה, פ ברכות )ירוש' יפסיק לא בשלוטו שואלישראל
 זה שטות שני כותב ואם ק"דו, סי' או"ח ל"ב:בבלי
 את הפעם עוד ויקרט ביניהם להפסיק יכול זהאחר
 לקהט צריך תתפ"ון. התס"ח, חסידים ספר )עי'השני
 אות להניח ויכוין השם' את בו לכתוב שרוצה הדיואת
 בהאות ויתחיל הקולטוס ויטבול השם מקודםאחד
 ויבוא מוב הקולמוס או ה-יו אי; שטא ,כיההוא
 אחרי 'חפש מקודם אות הניח לא ואם בהשם(,קלקול
 השם, את אח"כ וכותב וימלאנה ד'1 הצריך תנ אואות
 מקודם אהת ת'בה נכתב יטהיה סקום על לכתובומותר
 עם להתיד יש הטלאי ועל .ת( טס פ.'א )רמב"םונמחק
 תשובות דניאל, המודי ם, רנ סופר ,חתם ת'בותשאר

 המיוחד שם כ"מ(. סי' צרקה סעיל ל"ט, ראםתועפות
 בתוך כ"א כותבים אין נמחקים שאינם שמותושאר
 השמות הם ואלו אמת(. ולדוד יונה בני )עי'השיטה
 מאלהים )לבד אלהיכם אלוה אל יהוה נמחקיםשאינם
 אלהיכם אלהיף אלהינו וכדומה(, נכר אלאחרים,
 אהיה נם גורסין ויש צבאות. שדי אהיהאלהיהם,

 ואסור רי"מ(, 'ב ח טאהבה תשובה )עי' אהיה ר שא
 הנמפלות וסהאותיות מהם אחת נקודה או אותלמחוק

 זכדומה. אלהינו, של נ"ו אלהיך של ך' כגוןאחריהם'
 כ' או לה' של למ"ד כנון שלפניהם האותיותאבל
 לאחריהן נמפל ואפילו למחוק, מותר וכדוסה כאלהינומן
 אות נסמך אם אבל להשם ששייך מה כ"א נקראלא

 כטו הכנויין וכן מוחקו. השם אל השם שאחדסהתיבה
 ורחום, חנט והחזק האמיץ האדיד הנורא הנבורהנדול
 הקדש כתבי כשאר דינם השסות שעם וכו' אפיםארך

 סבשאר יותי בהכנויין יזהר ומ"מ תיקט' לצודךשמוחק
ת'בות.

 הסופר אמר שכבר אע"פ השם[ את]לקד,ם
 *"ח קדהשת לשם כותב יטהוא הס"ת כת'בתבתחילת
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 פעם בכל השם את יקדש ס"מ שבה, האזכרותוכל
 קדהטת ל'טם כותב "הריני : הל':ון בזה ויאטרשכותבו
 נסחרות( כוונות בו יכוונו והטקובלים )פלוני,השם
 כתוב שיהיה ונכון ו"שראלא, טשה ס"ת קרושת)'2ם
 לקדשם 'טצריך שטות ו"ש הסיפר. )פני פיתקא עלז(:ת
 קדש "אם השם קדהשת אצל טוסיף ובאלומספק
 ספק, בתורה האטור אל בית כל הם: ואלוהוא",

 לו תהיה ואתה כ"ם(, 4א )בראיטית אביכםואלהי
 ז' )שם אלהים נתתיך ראה מ"ז(, ד' )ישטותלאלהים

 שטן תשובות עי' ב"ז' כ"ב )'2ם תקלל לא אלהיםא'(,
 אי ואמר כ"ח(, יטלמה חמדת כ"ה, סי' ח'ברוסח

 )שם אלה לא לשדים יזבחו ל"ז(, ל"ב )דבריםאלהיטו
 זכרק תשובות עי' ב"א' )שם אל בלא קנאוני הםי"ז(,
 כאלהים והייתם חול: של י2הם שסות וישיומף(.

 אישר ב'(' ו' )שם האלהים בני ויראו ה'(, נ')בראי2ית
 נא סורי אדוני נא הנה ד'(, )שם האלהים בנייבואו
 ואלהי ל"ט(. ל"א )שם ידי לאל "ש ב'(, י"ט)שם
 )ל"ב פנים אל פנים אלהים ראיתי כי נ"נ(, )'2םנחור
 )שטות עטך אהיה כי י'(' )ל"נ אלהים פני כראותל"א(,

 האלהים טכל י"א(, )ם"ו באלים כטוך טי ר'ב(,נ'
 ונקרב ו'(, )כ"א האלהים אל אדוניו והנישו י"א(,)י',ח
 יבא האלהים עד ז'(, )כ"ב האלהים אל הביתבעל
 לאלהים זיבח ח'(, )שם אלהים ירשיעון אשר שניהםדבר
 אלה א'(, )ל"ב אלהים לנו עשה קום י"ם(, )'שםיחרם
 כ"ב(, )שם אלהים לנו עשה ד'(, )שם יישראלאלהיך

 האלהים י"ז( י' )דברים האדונים ואדוני האלהיםאלהי
 אשר אלהים ל"ב(. )כ"ה ידך לאל ואין חול,האדונים

 י"ז(' )ל'ב ידעום לא אלהים כ"ה(, )כ"ט ידעוםלא
 אף אדם בני ושסות ל"ט(. )יטם עטדי אלהיםואין
 כל וצריך קדש, אינם יה או אל שם בתוכם ישאם
 קדש הוא אם שם כל אצל שלו בהתיקון לר':וםסופר
 בתורה שהוא טקום בכל הוי"ה שם ספק. או חולאו

 הם. קהט נסחקים שאינם הי2טות כל וכןקד'ט
 עמוד כל ראש לכתוב טהדרים העמ:ריס[]11י
 )שמות העטודים ווי 'ש ע 'ו, וא באות המתחלתבתיבה
 יהודה א'(' א' )בראשית בראיטית אלה: טכבדל"חן,
 שטד ב"ח(, י"ד )שסות הבאימאהריהם ח'( ט"ט)שם
 טה ח'(, ט"ז )ויקרא השעירים קני י"א(, ג"ד )שםלך

 כ"ח(, ללא )דבדים בם ואעידה ה'1, כלד )במדברמובו

 שיטה: בהד להיות צריכין ואלו 'טט"ו. בי"הוסימן
 בית, כל אחת, תיבה כדרלעטד לו, יצחק קין.הובל
 פרע, פומי אוני, בן חנן, בעל אל, לבית אל,טבית
 באר שיטה. ובחד תיבות ב' צדק וטלכי פענח,צפנת
 כהשטו והב, את יה, כם שבע, בבאר שבע, בארהשבע,
 וחרד אפי. טחרון אף, חדון ההר, מהר ההר, הראל,
 כתנ ואם שיטה. ובחד תיבות שתי אף וחרהאפי,
 אלהינו הי ישראל שטע כשר. בדיעבד שימותבשתי

 ואהו השיטה, בראש שטע להיות צריף אחד.ה'

 התורה חצי )והוא השניה השימה בראש והשניהשימה
 אני2ים שסות לבד כשד 'טינה אם ובכולםבתיבות(,

 הים שירת פסול. שימות בשתי שכתב שדי צוריכנון
 והשאד כדרכה ראשונה שימות, בשלשיםכותבים
 : כזה לבינה, ע"נאריח
 ויאמרו לי"י הזאת השירה את "טראל ונני משה ישיראז

 סוס גאה גאה כי לי"י אשירהיאמר
 לי ויהי יה וזמרתעזי נים רמהורוכבו
אלהי ואנוהו אליזהלישועה
 י"י מלחמה איש"א וארממנהואבי
ומבחר בים ירה וחילו פר:המרכנותשמו

 כמו בטצולות ירדו יכסימו תהמת סוף ב,ם טבעושליש'1
 ישיר אז עד הבאים מן שימות החכדטה שראיטונוהנים
 ולאחר במצרים. טת, י"י, ביבשה, הבאים,יתחילו:
 אחריה, וחקח, : כזה שימות החמשה יתחילוהשירה
 כתב ננד כתב הוא האזינו שירת ויבאו. ויצאו,סום,

 : בזה סתיטה, כשיעור ריוחובאטצע
 פי אמרי האריןותשמ; ואדברה השסיםהאזינו
 אמרתי כמלתזל לקהי כמטרי?רף

 ;שב עליוכרניבים דשא עליכשעירם
 לאלהינו גדלהבו אקרא י"י שםכי

 בשירת וכן פנויה שלטה שימה ולאחריה הי2ירהולפני
 השיטה. באטצע יסיים ישראל כל לעיני והסיוםהים.
 כסדר אפילושלא לכתוב וטותר בתורה, וטאוחר טוקדםאין

 להיות צריכה היריעות תפירת וטזוזות. בתפיליןמיטא"כ
 המהודים, ובהמה חיה בגידי כ"א תופרין ואיןטבחוץ,
 טעט, ולטטה למעלה יניח ב"א היריעה בל יתפורולא
 הממלתים הירה~ה, ובסוף בראש יניח לא המטלתיםוכן
 בשר. בדבק לידבק צריכיןלא

 עשרים טונה הרסב"ם נס"ת[ הדינים]פר:י
 ס"ת קדהשת עוד בו אין ואז הם"ת, את הפוסליםדברים
 הם ואלו בצבוד. בו קודין ואין כחוטשים, הואוהרי

 עוד על טמאה,ב'( בהטה עוד על בתב א'!הפסולין:
 לא טעובד שהיה נ'( טעובד, שאינו טהורהבהטה
 נבתב ה'( הכתיבה, בטקום שלא שנכתב ד'( ס"ת,לשם

 על נכתב 1'( קלף, על ומקצתו הנויל עלטקצתו
 בלא נכתב ח'( שרטום, בלא נכתב ז'(דוכסוסמום,

 כתבו י'( לשונות, בשאד נכתב ט'( העוטד,שחור
 כתב י"א( פסולין, טשאד בו וכיהנא טין אואפיקודם
 הוסיף י"נ( אחת, אות חסר י"ב( בכוונה, שלאהאזכו-ות

 צודת נפסדה מ"ח באות, אות ננעה י"ד( אחת,אות
 הקריב או הרחיק מ"ז( סיבה, בשאד או נקב ע"יהאות
 לשתים אחת תיבה צורת שנשתנה עד האותיותבין
 שינה י"ח( הפרשיות, צורת שינה י"ז( להיפך,או

 השידות, בצודת הכתב בשאד כתב י"ם( השירות,צורת
 הם אלה מהודה. גידי בלא הירקעות תפדכ'(

 והידור לטצוח הם הדברים השאר לדינאהטעכבים
ס"ת.

 3*ש בסוף הדאשק מ"ז( י' )ויקרא דריש דרש השימה,בסוף



ספרא ישראלאוצר255
 ברייתות וטלל דקרא על הלכה מדרש :סךא
 חשטעאל, דר' מדות י"נ ע"פ ומהרות קדשים סדדמדיני
 קינ: סנהדרין 4ג. )קדהשין כהנימא "תורת ג"כונקדא
 )ברכות רבע דבי "ספרא ונ"כ ח'(, פץ רבהשה",ש
 אליבא וסתמו רב חיברו הרסב"ם לדעת יאח:(.י"א:
 רב דבי ספרא דאיקרי כהנים בתורת ששנויהלברייתא קרי רב דבי תנא פיריט ורש"י אלעאי. בר יהודהדר'
 ונקרא ס"1.(. )חולין כלם בפי בביהס"ד שגור שהיהלפי

 יתחילו שבו )ויקרא( הספר הוא כי רב דביספרא
 כשיגיעו הספר, בבית כלוטר רב, בבי ללטורהתינוקות
 אסיא א"ר : צו פ' בתנחומא ואטרו טקרא,לשנות
 בספר ללטוד רבן בית של התינוקות טתחילין הםלטה

 וטפני בו, כתובים הקרבנות שכל מפני אלאויקרא,
 חמא, מעם טה יודעים ואינם עכשיו ער מהוריםשהם
 בסדר תחילה מתחילין שיהיו הקב"ה אמרלפיכך

 מהורים בסעשה ויתעסקו מהורים יבואוהקרבנות,
 הרמב"ם דעת סותר זה אין אבל בב"ר(. הוא )וכןוכו'
 רב ספרא סתם שאמרו וסה הספרא. טסדר היהשרב
 רר' אליבא רב שיטנאו היינו פ"1.( )סנהדריןיהודה
 ר"מ, מתניתין סתם שאטרו כטו אלעאי, בריהורה
 דר"ם. אליבא הוא סתם כששונה המחבר שרביר"ל
 היה רב כי מוכיח לספרא בטבוא וויים היךט אייזיקר'

 בנמרא טצינו סתם בו שנאמרו רבים רברים כיסחברו
 באנרתו נאון שרירא רב נם כי ואוטר אמרם, רבכי

 שלום א"ש מא-ר ר' אבל לרב. הספרא אתמיחם
 מהבר היה לא רב כי ראיות טביא לטכילתאבהקרמתו
 אומר הוא כי כן, כהשמע לא רש"ג טדברי וכיהספרא,
 רטיזי והיכא אינון ףקראי דרשי וספרי וספראסתם:
 ררבנן ביוטי שני בטקדט וסעיקרא בקראי,הלכתא
 רבנן חזו וכד להון תני הוו אורחא הדין לפוםקמאי

 דאית אושעיא ור' חייא מר, הוו דלא אחרינידברייתא
 ברייתא והנהו יאמר: לזה וקודם וכו'. שבשתאבהו

 ולקמינון ור"ש נחסיה ור' יהורה ר' ואתי קטאי רבנןלהו תני ה11 כולהו ברייתא אילין וספרי וספראותוספתא
 ולטרנוסזה דר"ע. אליבא וטלהו ר"מ וטתניתאר"ש, ספרי ר"י, ספרא ר"נ, תוספתא ריליה, מינייהו חדכל

 וסררם אותם לקמ יהודה ור' קמאי סרבנן הספראשהיה
 הזאת הסבה שמפני ואפשר הסדרש, בבית הוקבעוולא
 של הראיות הראיטון.. טחברו היה מי ברור ידעולא
 מיניה בעא )פ"ב.( טסנהררין להספרא רב ליחוםוויים
 רב אינשייה מהו קנאין בו פנעו לא מרב כהנאדב

 והנה רב. בשם נ"כ )נ"ה:( בשבת והוא וכו'.לנטריה
 בתלמידים עונה ולא בחכמים ער לא המאסר והסוף
 לה וסףקרי פי"נ, אחרי פ' בתו"כ ברייתא היאוכו'

 מבול רין אומר בר"ש ר"א פי"ז צו פ' מספראויים ראיוה וכן הספרא. וחבר סרר שרב טשמע דרבגמריה
 זרות בזה יסצא חז"ל לשון סגנון יודע וכל וכו'יום

 מענות של מחמ בדרך ואונן מ"י דין יטמביאנפלאה
 יייח., רדרד ויא הלכה בדרד לא אדם בניבין

-., 

 אטר שרב נראה :( )ס"ב זבחים בנסרא נהבונןאם
 דנתא הכסא בבית דאטר נטירנא טראב"ש דינאהאי
 'טטר ע"כ הכסא בבית זה ':היה יען הלכה דרךשאינו לשת האומר ובחר קבלו רב זה שדין וכו'. מ"יבא
 עכיד ה.ך שאלו בכ"ז הלכה. בלשט מלדבר ולשונופיו

 נם בספרא. הכניסה וכן הוראה, בדרך שאינולשון בישנוי אך בביה"כ רבר לרבר לנפשו וחתיר הכיראב"ש
 סקצת הבהטה טן ימות וכי תניא פ"י שטיני מפ'ראיה
 לטרפה, פרמ ממטא, אינו ומקצתה סמסאבהטה
 תנא. בטתניתא וא"ל רב אסר ר"ישם על .( )ם"מ ובזבחים )ע"ד:( בחולין טובאה זווברייתא

 וכי להספרא, רב יחוס ננד הוכחות טביא שלוםאיש ר"ס אטנם הספרא[ מהבר היה לא רב כי]ראיות
 וספרא שונים, ספרים הם רב דבי וספרא סתםספרא
 אסאי נינהו חרא ראי לחוד, רב רבי וספראלהוד
 רכוותיה. תו ראיכא היכא אלא לוי בשם מצינו שלאלוי, בישם רב דבי ספרא הכא ליה וקרי ספרא הכא ליקרי

 כ"ו רף כתובות )ירושלסי רב רבי כתובות עודומצינו
 ועל ע"נ(. ל"מ ע"ז 1'טם רב רבי ותקיעתאע"נ(
 יהודה דר' אליבא ורב יוחנן ר. נחלקו )נ"נ.(בקדושין שהרי בו בקי הוה לא ררב ראי~ת יש סתםספרא
 טהא ראיה אביי ומייתי בו חזר לא אי בו חזראי

 הוא, ר"י ספרא דסתם כהשום יוחנן דר' כוותיהדספרא
 עריין אמר סצי היכא ברייתות מהא ידע הוה רבואי
 סדריה טאן מכר. ותסבירא, לאביי השיב לאאסאי נמי ורנא ארר"י, רר"י קשיא שא"כ טחלוקת,הוא

 אמור פ' בתו"כ השנויה טברייתא ל'טטואלסייעתא וטייתי רובן מאי ושסואל רב פליני )כ'.( ביטבתועוד מינה. יףע לא דרב כרחך על אלא וכו.. רבלספרא
 השנויה לברייתא רב פיריש ,קכ"ב:( בחולין ךט"י(.)עי'

 תנא ררב הכי בתר שם ומסיק פ"ז שמיני פ'בתו"כ
 ופלימהוא

 בהקרטתו טלבים ליבהט ר"ט הספרא[ מסדר חייא]ר,
 יאטר והמצוה( התורה פירוש עם ויקרא )ספרלהספרא

 יאיות ומביא ה:דול, חייא ר' ע"י נסדר הספראכי
 ברייתות 'טהובאו ובירושלטי בטדרש רבותטמקומות

 נזכד חייא ור' הספרא. מן ומקורם חייא ר' תניבשם
 דנדבח דבורא 1.קרא : פעטים חכהש בפירהשבספרא
 פ"ב מצורע ה', פי"ד צו ז', פ"ה נ', פ"ו ה',פ"ח
 לחכטה סצרף )עי' לאהלו סחוץ וישב ע"פ פיסקאסוף
 פעטים. כמה בספרא הזכיר הניטיא יהודה ר,של שמו ואת ספרא(. ע' הגדולים ובשם מקנדיאלישר
 דכל התלמוד ביר כלל כי סדרו, חייא שר' ראיה.זו הספרא, דברי סן תטיר וספלפל מקשה התלמודוהנה

 ומדרשים בירהשלטי דברים 4מ מביא האפמאןמינה. סוהבינו לא או'שעיא ור' חייא ר' בי טתני דלאכרייתא
 הרשיטה )עי' בספרא ומקורם חייא ר' בשםשנאמרו
 22( צי טדריטים" הלכה'שען די איינליימוננ "צורכספרו

 'טנימ עוד טוסיף א.( הערה א' צד ווארמע ),,איין ילעווי אך מדריט, בדרךלא
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 ראיה ועוד ע"ר(. כ"ח כתובות ע"ר, ב' רף שבת)יררש'
 והרברים רבי. אחרי תנאים שסות בסטרא נזכרו לאכי

 ע"י אח"כ נתוספו כנראה עצמו חייא ר' בשם'טנזכרו
 שהוא אף בטשניות, שנבללו רבי רברי וכטותלמיריו

 מהספרא נחסרו כי מפני ראיה אין נם טסררו.היה
 ,לפי אחר במקום 'טנטצאו ויקרא על הייא ר'ררשות
 חולין ר'. סיוטא לעויי והוספת 24 צר האפסאןרשיסת
 ולפ"ז הסופרים. בהעתקות י2ניטטמו אפשר כיקט"א:(,

 כי לוטר אנו מוכרחים הספרא סחבר היה חייא ראם
 התלמיד.ם שלמרו ספר, בית פיריטו רב רבי ספראהשם
 )אבא רב יטל הפרטי יטם ואיננו לעיל(, ,עי' רבןבבית

אריכא(.
 סתם כי חד'5 'טנתנו הכלל יה,דה[ ר' כפרא]סתם

 ר"י כי פירישו אין רר'ע. אליבא אלעאי( )בר ר"יספרא
 לומר יתכן שלא כמו י:בספרא, הסתמות כ5 אבהיה

 סתטי רוב כי לכלם, אב שהיח ר"מ מתניתיןשסתם
 שהם נאטר ואיך טקובלות הלכות כולליםהכהשנה
 בהקד:תו זאת ביאר כבר הרמב"ם אמנם ר"מ,מחקרי
 עךיו שהסכימה מה הוא כהשנה שסתם זרעיםלסרר
 טסיני למשה ער מרבים רבים ,טקבלוהו או רביםרעת

 סתם נם שאמרו ענין וזה ר"מ. הוא הקרובוהמקבל
 ר"י ע"י לנו נמסרו הסתוטות שההלכות ר"ל ר.י,ספרא
 הוא ואות ר"ע, מרבו הקרוב המקבל היה והואבסתם,

 אמנם בסתם. אותן שסביאין מפני עליהן הסכים ר"יכי
 הפלפול ולא המפשמ המדרש רק כולל היהספרא
 או ראית, מה נאמר, לא או אינו, או כמו בו,הרניל
 מרה איזה וכי כיצד, הא אני, אקרא יכ51,חלוף,
 שנאטר, מכלל יצאת מאין וכי לומר, נפיטך ואםמרובה,

 יצאה לא הזה והמריא השסלא וכרומה. באת, מאיןוכי
 שר"י מפני הספרא, יטסררו אחריו מהבאים אלאמר"י
 אם והמסרר במררשיו. כזה ומתן ס'טא בררך הלךלא
 רברי ועוד ומריא השקלא הוסיף חייא לר' אותוניחם
 ר"י. מות אחר ולמרו חיו איטרתנאים

 עוד נתוספו הספרא אל ת[ והשמנ]הוספוח
 בתחלת מרות י"נ והן ישמעאל, רבי רבי והלכותדהטוה
 לפריטת הברייתות ונם הספרא, מעיקר שאינ;הספר
 ררשו שךא ירוע כי קררשים, ופ' אהרי שבפ'עריות
 יטמ(. וירוש' א' פ"א )חנינה ר"ע של מררשו בביתעריות
 כהנים תורת ספרי מכל האלה הברייתות נשממוובאמת
 והכניסם. אהרן קרבן בעל הרב שכא עדהישנים
 אנרת או רכרלואים" "מכילתא שנקראתהברייתא
 ירי טתחת יצאה לא א'-י'(, ח' )ויקראמילואים
 שהמדרש כ"נ( )מ' צו בפ' רשיי כתב וכברהמחבר,

 כהנים תורת על הנוספת "ברייתא היא מילהאיםלפ'
 זו לפרשה המררש שקרא ברמב"ן רמוז וכ;שלנו".
 הלשון בסננון שונה היא ובאמת רמילואים,תוספתא
 ולפרשיות לדיבורים ומחלקתו הספר סדרכ2הספרא.
 רמז לו אין לפנינו מסורר הוא כאשר ולפסקותלפרקים
 מאוחרות, חלוקות והם קדמתים, ובמררשיםבתלמוד

 חלקים לשלשה נחלק וראשונה  בעצם היה ווייםולדעת
 כתוב כן כי פרקים' לתשעה והיה יפרד ומהםראי:יים
 ספרים, כ"ר החטשים שר קרח: פ' רבהבמררש
 ספר שהוא מיונה חוץ ע'טר מתרי עשר אחרהוסיף
 כהנים. הירת של פרקים ותשעה סררים וששהבפ"ע
 לפני ב"ר ר"ט קבל ל"נ( )קריטין מנטרא ראיהועור
 ואמר בפניו למר שלא ע5 מהחכמים אחר עלאביו
 רש"י( ,עי' מת"כ שלש שלישי שני אותו יטלימדלאביו
 חלקים, לנ' נ"כ חךק וכל חלקים, ל:' שנהלק נראההרי
 מה"כ. פרקים ט' מזכיר בסיף נדולות בהלכותוכן

 ההלכח בחקירות ה-איטון היה הספרא הספרא[]מה.ה
 יד על לקכץ תכליתו וברייתות. לטיטנ'ית ה:קורוהוא
 של הפרשיות סדר על הכתובים בפירושי הקבלהעניני
 שתינם עזרא בימי כבר לעשות החילם וזה משה.תורת
 קבלום כאיטר התורה פירושי בתרנומו והכניסהתורה
 רבי של מרות י"נ 'י עפ ונם רבנו, משה ער מרורדור

 מן הרבה אליהם וצרף בהן, נפר,טת 'טהתורהישסעאל
 התורה, חכמי אססכתותומקורןבתקנת הן איסרהדריטזת

 אנדה, דרשות נם נטצאים בספרא וסיינים. מרותע"י
 האנרה הוא האהר הסונ סינים. שני תחתונופלת
 והסונ וכלשונם, כמשמעם הכתובים בפירויטהעוסקת
 ררשובמקהלות אשר העוסקתבדיושים האנרה הואהשני
 אהבת בהם ולנמוע ה' לסצות השומעים לבלהעיר
 היה הראשון באופן וה:ה שסים. ויראת מוסרהתורה
 ובאופן הכתוב הבנת לתכלית אטצעי ררישתםרעיון
 ובהיות מדרשם. לתכלית אמצעי הכתוב היההשני
 ההלכה, ררשות ע"פ הכתובים ביאור רק הספראמנסת
 המונחים אנדה מררשי רק בו המחבר אסף לאע'כ

 דבורו מרחיב יקרות מרות שתי על הכתוב.בפשמ
 לטשל כטו הטחשבה, וישרות התמימות מרת והןביותר
 לממרת ושם אחרים, ובמקומות בהר ובפ' קדושיםבפ'

 רצונו. ולעה2י לצדיקים בטיועד השכר הבמחתדרישתו
 כל שנתקיימו להראות השתרל התוכחה לפ'בסררשו
 והשתמש החרבנות, בשני האומה בקורותהיעורים
 בפ' שנראה כמו ריה"נ, של בנו דר"א בטרותבאנדה
 השם ח', במדה דר"א ברייתא שמביא פ"אויקרא
 באנדה. ק"1 כמה ררש י"בפרשה

 בויניומא ראשונה נרפם הספרא שונות[]הוצאות
 בקה2מא ההשגות בעל הראב"ר פי' ועם ; 1646בשנת
 מדוה ס' ובראשו אהרן קרבן פ" עם : 1562שנת
 1609, ויניציא דר"יש, מרות י"נ על נדול באוראהרן
 כהנים עזרת בשם פירושים ב' עם 1742;ודעסוי

 מילנא רפאפורמ, הכהן הירש צבי מר' העזרהותוספות
 לבוב *חיאל, יהודה האיפהמר' עשירית פי' עם1845;
 מלבים, ר"מ להרב והמצוה התורה פי' עם1848;

 מסורת תצאמר הראב"ד פי' עם 1860;בוקארעשמ
 כ"י ע"פ וחו"ל הייט, הירש איטיק לר' ומבואהתלמוד

 טבעלי משאנץ ר"ש פי' עם 1862; וויןאוסספורד,
 אב"ד דוד יעקב מר' והנהות ומ"ם ציונים ועםהתום'
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 זהר. ע"ע תרמ"נ(. וגם תק"פ )ווילנאהנר"א חלק 5טעט658אז בספרו אונוליני ע"י דומיתבלשון פ" עם סד"צ ח"נ(. 'שנ'ם ,שפת דאטנאוועאב"ד מהספיא העתקה ויש 1866. וואהטאדע"טענראד,

 טר היהוד.ם מקדמוניות עפשטיין.ביבליוניפיא:
 231 ה"ב דו"ד 11,יס, 807י המשנה דרכי פראנקעל,50;

 הלכהשען די אין ערלייטונג צור האפמאן, להספרא;ומבוא
 ד:יאלי בוכ; צום נאטיצען ,ואל, והלאהי 20 צרמדרש,ם
 78"1. ברעסלוי כפרי, או:ר ספרא ביכ?ר רי איבער;טוואס

א,

 כס' אכ.נו ליעקב מיוחס : יעניעדתאספרא
 הראכ."ה תרומה. פ' סוף בזהר הובא קאברהם,יצירה
 לא כ' מנטובה מדפ.סי פני על יוכ.ה ההשנותבעל
 הרומה, פ' בזהר דצניעיתא כפרא יטהדפיסו עשוכן

 נדול בזהר שנדפס כסו בראשית בפ' הוא מק'טוועיקר
 וזולצבאך לובלין קרימונא הראשונים: דפוסים ג')היינו

 ספרא לדעתו כי בוינין(, חצי על נדול בכרךשנדפסו
 את מביא הזהר כ' הזהר, קודם נתהברדצניעוהא
 ח' העקרי בזהר היינו פעמים, כ"ז דצניעותאהספרא
 מ"ח: תזריע קע"ו. הרומה נ"ב: ס"ז: )בשלחפעס.ם
 רס'ב.(, ואתחנן קע"ה. שלח קמ"ו: נשא ס':אחרי

 ובאידרא רצ"א.(, )האז.נו אחת פעם זוטאובאידרא
 פעם אותו וקורא פעמים, י"ה הובא נקא( )פ'רבא
 ספרא כי דספרא. צניעותא ופעם דצניעותאספרא

 וא"כ רבא, האידרא בכל מוסד ליסוד הואדצניעוהא
 ספרא כ' ועוד הזהר. ס' בראש הוא לו הראויטקוסו

 התהלהו עיקר כי ברא'טית, פ' על פי' הואדצניעותא
 אלהים ויאמר הפסוקים כפןש ואח"כ בראשיתהוא
 באדם רוחי ידון לא ה' ויאמר ומס"ם ונו' אוריהי
 הסדרא. סוףעד

 שנמצא סד"צ על פירוש חכר האריז"ל]פיררטים[
 בענדימ ר' ליד בא ההוא הפירו'ט וימאל. ר"חבכ"י
 שבהעהקות יאמר ובהקדטתו דוד בן ס'בעל

 חיים אלהים דברי והפכו הזה הפיררט השחיתואחרות
 די מנחם לר' זוטא אידדא על מן עומד ובס'ח"ו.

 עיטאו דצניעותא ספרא 'טפ" כתב י"ד, ,סי'לונזאנו
 הנ"ל דוד בן ובם' עליו, שם והשינ בבחרותוהאר.ז'ל
 מרבה תפ"מ( )אמשמרדם מן עומר עם ביחדהנדמם
 אמת אמרי בספרו לונזאנו ),טה',נ,, השנות'ו עללה'2'ב
 דצניעותא' לספרא האריז"ל פ.' על בקרת נ"ככולל
 וטרם החכמה למדרנת עלה בטרם כתבו כ'ואומד
 רוחחכמה רוה-ק עליו בנוח ואח"כ ה', דבר אליויגלה
 יכול לא אבל נונזו, או מהקנו היה יכול היה אילוובינה
 ונהפשם אוהו והעתיקו אוהביו עליו קפצו כהבו מידכי

 רד"א בכ"י ע"ז(. סי' א' אות שה"נ ,עי' וכו' )רוכבעולם
 הנהות עם להארין"ל דצניעותא ספרא על פ',נסצא

 עוד 1542(. רד"א ,הטימת מפראנ פערילש אלעזרר'
 בוזאנלו ישלום מר' מלך הוד ס' סד"צ: עלפירהטים
 עליו פי' עשה הטלך עטק ס' בעל תקכ"ח(,)לונדון
 מיכל יהיאל לר' כ"י פ" נם )שם(, רד"א בב"יונסצא

 91. טעלים יב :ביבליוגרפיא
 מ.ב.

 נודע בלתי אביו שם בבלי. אמורא : רבכטכשדא,
 קמ"ד: וב"ב ספרא דרב אבף בנו. שם על נזכררק

 )ב"ב בסחורה עסק ספרא רב ד,. פ"ט כלאיםירףט'
 היה שם ומחטבו לא" לעית והסכץ ל,א:, ב"סשם,

 לפמ ,טבחו אבהו ור' אבהה ר' של מק:מובקיסרץ
 אותו ופטרו ,נוצרים( מינים יטהיו המכם עלהממונים

 פסק טעם המעים ממט שאלו כאשר אך המכם,מן
 אבהו ור' מאד' צערוו להשיבם ידע ולא בעמוסאחד
 עצסו את צדק נדל אדם לפףהם ספרא רב אתשקרא
 במדהט בקשים אעם בבבל אשר ישראל שחכמ'באמרו
 נרטא ספרא רב וה" רן. ,עו א"י חכמי כמוהססרא
 ופעם רן, ,סנהדרץ הלכה בדכף אבהו ר עםתותן
 בר ור"מ נפחא יצחק ור. אבהו ר אצל כש"טבאחת
 מענה, מצאו ולא מבעיהם יוצא ה:ראה על הקשהפפא

 ספרא רב טקפח אסר הדברם את רבאוכששכת
 א-הו ר. ביטם כ"מ:ה ,נע?ץ ס)מוכים חכטיםיטליטה
 יהוטע ר, יטל אחיו בן חנניה מעיטה את ר"סספר
 לטבתה':( מר'אמי וקבלנם ס"נ:ה )ברכות חננ.הבן

 דרומיא 'החטע מר' ק"י::4 חולץ כ,נ. )תענית זריקאהמר'
 :לבא ר' עם היו בא"י דבריו רוב אבל ל':ך,ע"ז

 בביתו"טבתקמ"ב:ג ונם"טב קיד:ן ב"ק)פסחיפנ"א:
 רבה של מדרשו ובבית ב"ומבד'תא, טף:בו היהבייי
 כהנא רב עם יחד סנהדרץ מס' למד נחמניבר

 מאד כבדוהו ורבא אב" רבה ותלמיד' מ-א:(.וסנהדרץ
 ט"ה: )ערובץ אביי עם לו יטהיו הרבה דבריםינזכרו
 קל"נ. חולין קל'ב: )שבת רבא ועם ועוד(, ל"ח:ביצה
 קמ"ד.(, )ב"ב הוא רבא נברא עליו אמר ורבאועוד(

 מלכא שבור של אמו הורמיז איפרא שלחהוכאשר
 ספרא דב על צוה שמים, לשם ש.סריבוהו קרבנאלרבא
 קרבן הקרבת כעין מעשה 'טעיטו הונא בר אחאורב

 את הציל ואביי אביי, בהיי סת ר"ס קט"ז:ן.)זבהים
 'טנה ר"ס כ"ה.(. )מ"ק תורה טמנו למדו יטלאבעבור עליי קרעו שלא פומבדיתא הכמי שאר ננדכבודו
 וס"ה:(, ס"ב: )ב"מ חייא דרבי מרבית הלכותיטני

 מציעא. בבא סשנת חלק על תוספתא כעין יטהואונראה
 ודובד כ"ד. במכות נסצא עליו שנאמר הגדולוהשבח
 דאוי עוד ספרא. רב כנון ט"ו( )תהלים בלבבואסת

 בלשה קאמדת" '?פיר "משה לומד ר"ס מנהנלהזכיר
 דבא דבדי ועל ל"ח: ביצה אושעיא ר' דברי,על בהלכה עמו ונותנים הנושאים דברי על להשיבתמיהה
 רבינו בסשה ניטבע וכן ל"ט:(. וסוכה ק"א:שבת

 )חולין ונו' רהמנא אמר מי מיטה! : אבא לר'באמרן
 בידהטלמי, מקומות בהרבה חני ר' כ"א בו,שבועה בלשת שנשתמש עוד נמצא לא ר"ם וזולתצ"נ.,.
 ספרא. מרב זה מנהנ שלמדואפיטר



968 ישראלאוצרסמיד

 ואמוראים הנא.ם ת.4דות ה"טאן. א :ביבליונרפיא
 566.צד

 ב. ז.בי

 בל"א א"2מניא, אספניא, אספמיא, כ ,נס"רד
 בעבדיה באירופאי טד'נה : ח[2ק8( ובאנ:ל'תשפאניען,
 ערי את ירשו בכפ-ר אשר ירר:לב ונ?ותנאמר:
 העתקה בפויטהא. וכן איסמפיא ה'י כ'(. )פסיקהננב

 12(8זאק82 העה'ק: וה':בעים 5טזסק805,הבולנאטא

 ספרדא הע'ר נזכרת האיטורים בכתוב:ת א21ז2אק80.או
 יצפוניח הרחר למחוז והוסיפה סרנון וכבש)8אשפק52(

 בעזרה נ?חסו סמרדא אנשי אשור. מזרהית לצפוניתאו
 סלכות ביטי אי:ור עם והטינים והקימריאניםהמדיים

 היהוד'ם ביד' קבלה היתה כנראה אבלאסר-חדין.
 אברבנאל )עי' עבדיה ,של ספרד היא כיבאספמיא

 אספמיא כי ספק ואין ב'(. מלכים לס ביאורובסיף
 )'שפאניען(, ספרד ט[ח2ק5[א=ארץ היא חז"לבדבר'
 ער הביגים משנות ייסראל סופרי כל בפ' המורנלהקם
 ע' 188 ח"א ה,שלם ערוך קאהוט )עי' הזההיום

 יטל:זה מס על אקר אדונ'רם כי טסורה ישאסממיא(.
 שלחו ספיד בטילידא יטישבו היהודים וכי בספרד,מת

 אך ישו, את לצלוב שלא בירו"טלם להסנהרריןאגרת
 כי הוא ברור אמנם כאלה. מסורות על לסטוךאין

 היהודים לב את להפוך לספרד לנסוע רצהפאול
 אספסיינוס כי נ"כ ונודע י'שו. לאמונת 'שםהיושבים
 יהודים שלחו טלידה, ספרדי 'שהיה אדריינום,ובפרם
 נמצא( היהודים 'טל עתיקות מטבעות לספרדשבויים

 בסמרו ייסבו יהודים כי המוכיחות טאראנונאבחורבות
 יהודיח נערה 'של טצבה מצאו נם מאר מדוםבזסן
 השל"שיה מהמאה רוטית כה'בת עם בספרד אדראבעיר

 ,ז0ח1115 05ח0טק:ז1550 20[ח8ק5[11 הנהזנ,לטספר

 40ח[81נ ק ,268 ח[1ז80 1855 ; ,05[8 .51[א י.)68

 חי השלישית במאה בספרר[ ה.הוד.2]קורות
 להנ והיו בסמרד. הארע ירשבי בין בשלוההיהודים
 ועסק האריאנים, הוויזיגותים סמלכת תחת שויתזכיות

 לשומטים נבחרו יהודים ואיזה האדטה, ועבודתבססחר
 הרא,שונינ היו ,303( טאלווירא במועצה הכמריםאולם

 והנוצרים היהודים בין ההברותי מצב אתלהמריע
 טקורדובו שנבחרו בישופים י"ם ישבו הזאתבמועצה
 ש, שישבו אחרות וערים סרמסא טולידאאשביליא
 היהודיו זכיות להנביל המועצה לפני ויציעויהודים.
 אש הנוצרים את והחרימו קשות, נזרות עליהםולנזור
 בחברותכ יאכלו אם או היהודים עם אחד בביתינורו
 היהודי תבואות את לברך הכמרים על אסרונם

 ידיהנ במעשי ברכה תשלום לא למעןבשדותיהם,
 ריקאר' המלך עזב כאשר יותר הורע היהודיםסצב
 בע הקתוליקית בדת ודבק האריאנית דת את)586(

 א יהחברו שלא הנוצרים על ונזר מטולידא,הסועצה
 היהודי על נזר 589 בשנת טטולידא ובטהגצההיהודים'

 ייט( שלא נוצרים, בעבדים יישתעבדו ולא יקנושלא

 יהורי וכל מדיניה. פקידה שום ישאו ולאעריות,
 למלכות. הפקר נכסיו יהיו נוצרי או עבד ימול,יטר
 הבישומים כי לפעולה יצאו לא ריקאריד מחובותוך

 תמכו למלך ההננדו אישר הוויזינותיס ואציליאריאנים
 חזק אחריו ישטלך ס'ם'בוט הטלך אולם היהודים..ידי
 את להוציא היה:ד'ם את והכריח ריקאייר חוקי:ת

 הראשק היה סיסיבום הסלך לחרות הנוצרים!בדיהם
 שכלם וצוה אמונתם, על בסמרד היהורים אתרדוף
 ולא הארץ את יעזבו או הנוצרית ברת 1'הזיקוטבלו
 אך סמרר, את עזבו רבים יהודים עוד. אליה,טוב1
 הג:צרית דת עליהם לקבל נאנסו אלפים כתיטעים-ובם
 אטונים נשארו בסתר אך נכסיהם, את להציל:די

 היהודים מלימי ,שבו סיוינטאלא ממלכת תחת,דתם.
 את הארץ ובהטר לאמונתם. חזרו והאנוסים.ספרד
 בידי חפץ כק' היה והוא לסלכות, ס'סינאד עלהטלכה

 ממולידא הרביעית ובמועצה כרצונם. בו שע'סוקכמרים
 ולמוסרם האנוסים ילדי את לקחת הסלך צוה 633ב':נה
 דת ללמדם הנזירים בבהי או אדוקים נוצריםבידי

 ימכרו יהודית דת ישמרו אשר והאנוסיםהנוצריה.

 הסכים )638( במולידא החמישית במועצהלעבדים.
 היהודים, ננד הקודמים ההיק-ם כל על מ'שינם'לאהמלך
 וישם מארצו, ה'הודים כל את לנרש עוד עליהםוהוסיף
 ישבע סלכותו כסא על בעלותו חדש מלך כ% כילחוק
 בידי האמונה כבוד יחלל יתן "לא כי חמורהשב.עה
 העוברים אלה כל את קשה יעטט וכי האנוסים,היהודים

 בימי מעמ הרוחה היתה כאיסר אך הנוצרית". דתעל
 יישראל. לאטונת האנום'ם ':בו מ':ינדאסווינדהמלך

 המולכים מכל ליהודים טאד קישה סלך היהרציסווינד
 בסייף יהרנו דתם היטומר.ם היחודים כי ויצולפניו,
 להיות הבטיחו בטולידא היהודים בסקילה. אומשרמה
 יאכלו כי אמונתם על ולאות הנדצרית לדתנאמנים
 היהודית, דת את בסתר שמרו זאת בכל ,653(, חזירבשר
 עד הנוצרים, בחגי ולא בשבוע א' ביום שבתוולא
 להתראות מוכרחים האלה היהודים כי הכמרים נזרואשר
 הכסרים השנחת תחת הנהנרים של החנים יטיבכל

 קשה ויענישו בסועדיהם. בביתם לשבת ליהודים אזונאסר
 אמנם ,655(. 1י1"ם בשבת בביתו שנחבא אנוםכל

 האנוסים את העיקו הוויזינותים מטלכת מקידי אשרבעוד
 ער לדתם, אמונים שנשארו היהודים את ביטלוםהניחו
 עליהם לקבל אותם נם להכייח ורצה עייויג המלדשקם

 מו וינרשם נכסיהם את יפקיר יטאנו ואםהמבילה,
 ספדים שקורא למי קשים ביסורין לענו,ט ויצוהארץ.

 כל על ערלה. בשד שטל ולטי ייסו לתורתהמתנגדים
 טטולידא. הי"ב המועצה הסכימה האלה הרעיםהחוקים
 טתחלה נוטה היה ערווינ חותנו אחרי שמלךעניקא
 התאחדו כי לו נודע כאשר אך ליהודים, חסדכלמי

 את המקיר מלכותו ננד הערבים עם בקשרהיהודים
 בין היהודים כל כי חוק והדצ'א היהודים, נכסיכל

 במתנה ונתנם עבדים הם טאמינים בי;מוטרים
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 לחמוף צוה ולמעלה שנים משבע והילדיםלאנונרים,
 )694(. לעברים ולמסרם אבותיהםנובית

 מתואר עניקא בן וויסיצא המלך המורים[]כבוש
 התואר אך סעללים, כרע ולפעמים ייטר כאישלפעסים
 מרדיפות היהודים ננאלו בזטנו עכ"פ נכון. יותרהשני

 ספרך, את שכבשו המהמדים המורים ע"יהנצרות
 היהזרים כי באמצע, ישראל יד היתה הזהובכבוט

 במלחמה הזה. ברבר הרבה עזרו הצפוניתבאפריקא
 ובראשם באפריקא היהורים עזרו 11ז בשנתבחווערעץ
 הסשררים, עם במלחמתם המורים את אל-'הוריקאולא

 ועמו האחרון הנותי המלך רורינו נהרנ הזאתובמלחמה
 מיסא הצבא שרי ובראשם הנות.ם, אצילי כלנהרנו
 קוררובה, הערים את ויכבשו אויביהם, את כצחוומריק

 בידי אותן וימסרו ומוליריא אשביליא נראנדה,מעלאנא,
 ניטק כלי להם נתנו והערבים שם, היו,טביםהיהודים
 נהפכו וכה עליהן, משמר ההזיקו והיהורים בערם,להנן
 בכל הארץ לאדוכי הנרדפים היהורים מועמיםבימים
 ליהודים כתנו והמחמדים ספרד, בררום אלדלוסיאטדינת
 נפישם, כאות רתם לשמור להם והרשו זכיותשיווי

 בכל לנלנולת אחד זהב דינר טם רק לשלםונתחייבו
שנה.

 הכליף ממשלת בימי ספרד[ ליהורי חזהב]תור
 חיו חכים אל ובנו )961-912( הראשון אל-הכהעבד

 בסעשיהם מאר והצליחו וביטלוה בשלום בספרדהיהורים
 היה שפרום ;' יצחק בן חסדאי ר' והמטמים.הרוחנים
 בן ורונש סרוק בן החכטים בירי ויתמוך הכליף,רופא
 מיטה ר' נתמנה בימיו אחרים. ומיטוררים וחכמיםלברם
 התורה למרכז נעיטה וספרד בקורדובה, לרב חנוךבן

 אוהב נ"כ ':היה חכים אל מות אחרי ת"ח, שלוקבוץ
 ן' סוליימאן המלוכה יוךטי בין ריב התפרץ"שראל,
 הנסיך עזרת הראשוןבקש חישאם. ן' ומהמדאלחכים
 ראמון הנסיך עזרת לו רכש והשני מק'טמיליא,סאנמשו
 בקוררובה, העשירים היהורים באמצעותטברצלונה
 וינרשם מהיהודים נקמתו לקח סוליימאן נצחוכאיטר
 אמיר באנו ירר כאשר 1013. בשנת ומהמרינהטהעיר
 ונתפררה בספרד, המחמדים לממשלת הקץ באטגדולתו
 ואז קטנים. חלקים לי"ב בקורדובה הכליפיםחבילת
 וביניהם למאלאנא, וילכו קורדובה את רבים יהוריםעזבו
 )ננרילא(. ננרילא הלוי שמואל ר, והבלשן התלמוריהיה
 מנראגדה חבום למלד הויזיר בעיני חן סצא שטואלר'

 מנה הויזיר ובמות המלך, ויועץ וסופרו לטזכירווימנהו
 הטדינה. עניני בידו ומסר ה'טרים לראש המלךאותו
 בירי ויהמוך הקהלח רב והיה בנראכרה נר שמואלר'

 רי תמך המלך במות המשוררים. והסופריםהלומדים

 באלקין, הבכור אחיו ננד באדום הצעיר בנו בידישמואל
 שמואל ר' את הניח המלוכה כסא על באריסובעלות
 בעד סנן היה שטואל ור' אביו, בחיי כמו כנועל

 היה חסאן ן' יקותיאל ר' נם נראנדה. יושביהיהודים
 )1055( שמואל ר' מות אחרי בסרנוסא. נרולשר

----- 
 ואחר ננדילא, ן' יוסף חוסיין אבו בנו מקומולקח

 שונאיו ע"י נאשם שנים י"א הטיניסטר כהשרתשנשא
 שער לפני בצל'בה אותו וירינו בטלכזת מורר הואכי

 היהורים על התנפל וההמון , 1066 דעצ' 30 ביוםנראנרה
 על נפלסו ויתרם כךשפחות מאות וחסש כאלףויהרנו
 תחת בספרר הראשונה הרריפה היהה וזאתנפשם.
 בסרנוסא לויזיר נתמנה השנה באותה האיסלאם.מכהשלת
 יוסף ר' של בנו חסראי ;' אלפיל אבו.הפילוסיף
 יצחק ההכם 1013. ביטנת מקוררובה שברחחסראי

 ההרינה בעת מנראנדה יטברח אלבליא ן' יוסוףן'
 מחמר מטשלת החת באשביליא לתוכןנתמנה

 נם הזאה. בעיר לקהלות הרב והיהאלמועתמיר,
 חכם והיה למלכות קרוב היה מינאש ;' יוסףר'

מדיני.
 כאשר ואלמוהדיסן א"מוראוויד,ם ממשלות]תחת

 נתירא קיטסיליא את הששי אלפונסו המלךכבש
 לעזרה לו לקרוא ויישלח אותו. נס יכמט פןאלמועתמיר

 עם להלחם ויצא אפריקא. בצפון תשפין ;' יוסוףאת
 ה:וראה המלהכה מערכית ובי:תי אלפונסו,הטלך
 יהודים חיל אנשי היו 1086( ,אקט. זאלאקאאצל

 הנוצרים חיל עם והתערבו אלף לארבעים עלהומספרם
 במלחטה המנצח היה יוסוף המורים חיל עםונם

 נבורי חילי אנשי עמו ויביא הארץ, על וימלךההיא
 רצה יוסיף "אלסוראווירים" ביטם הנודעיםהמלחטה
 מחמד. רת עליהם לקבל לוצינא יושבי אתלהכריח
 מצב נשתנה ואז ,0,(1143-11(, עלי בנו מלךאחריו

 ,מו':אווירה(, מוכסין מהם ויפקוד לטובה.היהורים
 "ניטיא". או "ויזיר" בתואר לשרים אהדיםוירוממ
 ן' שלמה איוב אבו ורופא המ.טורר נחשבו:וביניהם

 קסניאל, ;' טאיר ן' אברהם טאשביליא,אלמשולם
 ביטנת )נהרנ פריסאל ן' ושלמה מוחוור. ן' יצחקאבו

 החלו וקורדובה נראנדה באייטכיליא והקהלות1108(.
 רק מיטלו האלמוראווירים הפעם. עוד ולהצליחלפרוח
 או האלמוהרים עליהם קטו 1112 בישנת כי קצר.זמן

 בדת אדוקית כת נ'(, צד יהורה )שבםמוזמוטאים
 אפריקא בצפין הבורא, באהדות שהאמינומחמד

 מלא ובמיתו תומארת, ן' עבדאלכה היהובראשם
 את לה.טמיד החליט אשר אלמעמין, עבדאללהמקומו

 ראישית אש. ובלפיר בחרב הארץ מןהאלמוראווירים
 ויכבוש ספרר בדרום עבר ה.:ני הצלב ססע ובעתפעם, בכל וינצחום אפריקא בצפון היתה עמהםמלהמתו

 סונטילא, לוצינא, א':ביליא, )8*11,, קורדובהאת
 הערים כל היו אהת שנה ובמ'טך ובייגא.אנוילאר,

 היו היהורים האלמוהרים. מכדטלת תחתבאנדאלוסיא
 כחטד דה עליהם לקבל ונא-צו ציאריהם, עלנררפים
 ה-סו. הכ:סיות בתי ואת ובניהם, ניטיהם אתוינזלו למלכות נכסיהם את הממשלה הפקירה כן עשו לאואם

 ברחו ואהרים עין, לטראית דתם להמיר הוכרחורבים יהורים שנים. לטר נס,שכו האלה והסציקותהרריפות
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 אלפונסו הישר הטלך אז טלך ':ם כילקוטיליא,
 לישב רשות יהם ויתן תסותו תהת קבלם והואהשביעי,
 ובין ולפרובינצא, ספרד לצפין ברחו אחריםבמולירא.
 עזרו היה,רים קטתי. משפחת בני היו האלההבורחים
 נבורתם נשתה אשר ער האלטוהריים נגדבטלחטות

 מולידא רי נאוואם אצל במלתמה ונפלו האחרוניםשל
 ספרד לחיל שעזרו היהודים בראש 1212. יולי 16ביום
 עצטו את הצטיין אשר מנראנרה דהרי ן' רואיז אבוהיה
 הלב. ובאוטץ חיל גבורכתור

 אחר מקשמילא[ השל,ש, "רדיגאגד מסשלת]תהת
 לפניו ויפתחו לקראתו היהודים יצאו אלפונסונצחון
 תוק עשה 1214( )אקם' סותו וקורם מולירא,שערי
 השלישי פרדינאנד הקודמים. זכיותיהם ליהוריםלהשיב
 גימם טלך ובזמנו וקשטיליא, ליאון טרינות עלמלך

 והאפ-פיור הכמרים השפעת החלה אז בארנין.הראי:ון
 להכריח חוק הוציאו אשר המלכים על הרביעיאינוצינם

 להכירם כרי בגר'הם על קלון אות ל'שאת היהוריםאת
 השלישי פיררו ורק בנוציים. יתערבו ולא יהיריםשהם

 טאראגונא, טוואלינציא, היהודים את פמרטאר:ון
 ובפ-מ הקלון, אות את מליטאת אחרים ועריםברצלונא
 היטתסשו האלה הטלכים הזה. טהחוק הרופאיםנפטרו
 למובה השתתפותם את ויכירו במלחמותיהם.ביהורים

 ובלשנים. סופרים טוכסין בתור להם י:מסרו סקידותע"י
 בזכיוהיהם היהודים ,שם הנית שכבש העריםובכל

 שדות להם נתן איישביליא את כביש וכאישרהקורסים'
 כי אף בקורדובא, הכנסת בית ליסד והרשותוכרמים,
 מובת את הכירו ה.הורים הזה. לרבר הכמריםהתננדו

 והי הני וחרתו עליו התאבלו ובמותו להםפררינאנד
 בל'טון כתובות עם ביחד קבורתו טצבת על עבריתבלשו;
 של בספרו העברית הכתבת )עי' וערב קשמילארומי

 בנו 12(. צד טארריד" אין פייערמאנ "אייןקייזערליננ
 אוהב שהיה מפני "החכם" המכונה העישיריאלפונסו
 עלותו ק:דם נם ה'הודים את טקרב ה'ה ורעת,חכמה
 יהודה להרופא צוה הוא 1252. בשנת הסלוכה כסאעל
 לספררית מערבית להעתיק מטולידא הכהן טי:הבן

 אברהם בהרופאים ה'שתכהש נם והסזלות. התכינהספרי
 היה טטולידא התזן סיד ן' )יצתק( וזאנ הלוי.השמואל
 "לוחות הטלך בשם המכונות התכונה על הלותותעורך

 התלטוד את להעתיק צוה שנם אומרים יי:אלפונסו".

 לסוכסין, תתתיו נמנים היו יהורים איזהלספרדית.
 הנביל בכלל אבל בטולידא. ביהכ"נ לבנות רישותונהן
 הטועצה ובעלי הכסרים רצון לטלאות כדי ה'הודיםזכיות

 האפיפיור של הבול לדברי וישטע ברוטא.הלאמיראנית
 היהורים על נזר בו אשר 1250 טשנת הרביעיאינוצינם
 ויאשם הרם בעלילת נם והאטין טעיקים, וחוקיםהנבלות
 היהודים יצלבו ישו שנצלב ביום שנה בכל כיאותם
 צוה אבל פסח. של בטצות בדטו וישתמשו נוצריאיש

 בי יטצא ואם בעצטו, הוא ":פום כאלהשאשטות
 להפריע שלא צוה נם האנשים. את יהרנ הדבדחסת

 בהניטו אמונתם ומנהנ' ה' מעבורת היהודיםאת
 בתי את יחללו ולא יהשבים, הם אשר)18ש88טנ(
 יטיו בסוף להתנצר. אותם יכריחו ולאכנסיותיהם

 היה הרבר וסבת היהודים, את לשנוא לבונהפך
 גדול סכום נתן טאליא די )זאנ( יצחק אוצרותיו נזברכי

 והטלך אביו, עם ריב לו היה אשר העצר יורי:לסאנטשו
 באלניסיראם. המרידה להשקים הזה בכסף להשת:הטרצה

 היהורים, זכיות כל ויבטל למיתה, אותו רן אפווכחרות
 שהיו בקיסטילא היהורים כל את תפש אחד שבתוביום
 אלף י"ב לשלם ויעני:ם בכלא וישיטם כנסיותיהםבבתי

 ממלכותו אותו העבירו 1281 בשנת זהב.טאראווירים
 הרביעי. סאנטיסו והוא מקומו את סלא סאנם'שוובנו

 ובעלי עשירים היו בספרד היהודים ה,הודיס[]מס
 הכטרם, ובפרם העם המון בם ויקנאו רכים,נכסים
 ת'טבו כי ולה:אתם, לצרכם עליהם חסו המלמםאך

 כבד סמם המלך אוצרות לטלאות חפ*ן, לכליאותם
 במלחמה. חיל לאנשי בהם ולהשתמי: עליהם,שהושם
 כאלו "שלהם" מהיהודים לרבר רנילים היו ארנוןטלכי
 ע':רים מבן היהורים כל כםפם. וק:ין עבריהםהם

 להזכירם כדי דינרין, שלשים יטנתי טם לישלם טחויביםן היו ז, ם טיטנת טעיטרים פחות נם ולפעמים ולמעלה,,
 הרינת בעד אבותיהם שנתנו כסף" שקלי"השלשים

 לנלנולת טם שלסו נם 0"1יז80, נקרא הזה המםישו.
 המם כל הקהלות. ע"י ננבה והמם 10"10ום028"08"0,ן

 ליטלשה קרוב עלה בקשמיליא מהיהודים וונגבההיטנתי
 וש:רים מאה ה'ה הקהלות טספר סאראווירים.טיליון
 הרגיל המם סלבד אלף. מאות כישלש היהודיםוטספר

 ושוסרי וטשרתיו ושריו להמלך מתנות לתת צריכיםהיו
 על טומל היה עיר לאיזה הטלך שבא פעם וככלהמלך,

 טלונו ובית שלחנו הסלך צרכי כל להכיןהיהודים
 על ועלה שנכתר בעת הכתב מם גם אחרות.והוצאות
 ארבע של וטם בתים וסם קרקעות טם טטלכתו,כסא

 ששלטו המם טלבד תורה. ספר כל בעד כסףכטבעות
 והציק היהורים על העיק הטם העיר. ו':רילהבישופים

 1854 ב':נת כי עד אותו ני:וא יכלו לא כי טאדלהם
 עול להקל מהטלך לבקש בארנו; הקהלות ראשינאספו
 הכריח הזה הכבד והמם 25(. ח"א )החלוץהמסים
 עד מעשרים נדולה ברבית כספם להלוות היהוריםאת

 בין רבים לוים טצאו והיהודים למאה. וחמשהעשרים
 כסף פזרו כולם כי והכטרים הנסיכים והשריםהמלכים

 תטיד עלו ,סהוצאותיהם באופן האוותיהם למלאותרב
 לקבץ, יכלו לא הטם הכנסות ונם טהכנסותיהם.למעלה
 טוכסין יהודים צריכין והיו לכך, טוכשרים היו לאבי

 בתור נכונים סדרים לעשות ויהודים המם,לנבות
 הטלך של הנזבר היה שטואל באוצרותיהם.נזברים

 של הנזבר היה אבולעפיא מודרום הרביעי'פרדינאנר
 ויהודה יעיש ן' יצחק )1320(, ט'לינא רי טריאהטלכה

 טטונות. בעניני העצר, יורש פידרו יועצי היואברבנאל
 של ושנאה קנאה פעטים כטה עוררו האלההפקידות
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 התאטצו הקורמים ונבחרי בכלל, היהודים עלההמון
 יורש המדינה. בעניני היהודים זכיות להנבילתטיד
 ר' ולבקשת יהודי, ברופא הי:תכהט מנואל יוהןהעצר
 בעיני חן י:טצא מקורדובא ואקאר 1' יצחק ב"ריהודה
 נפשות דיני לדון הרשות ישראל לדייני נתןהמלד
 ח'(. סי' י"ז כלל הרא"ש ,שר,תועונשין

 הי"א אלפונסו ממשלת בימי בקשטיליא[]היהודים
 לו לקח הוא היהודים, טצב הומב )1325(מקשמיליא

 וירוממהו בנבנשתי ן' אפרים בן יוסף דון אתליועץ
 שהיה ואקאר 1' ':טואל ודון 01ז6ז1650ן, נזברלמעלת
 טחלוקת אך טמבעות. למבוע הרשיון קנל הטלךרופא
 זה להרע ויבקשו ברעהו איק ויקנאו שניהם ביןנפרצה
 ויאשימו המלד, שרי בעיני שניהם נבאישו כי עד זהאת
 ממתכות ממבעות עושה הוא כי שמואל דוןאת

 התבואות מחיר את הסוחרים העלו ועי"ז בערךפחותה
 מרמיניז נונזאלו ושמו אחד אציל נפש. אוכלוצרכי
 והנה במשטרתם, קצר בזטן נתעשרו כי אותםהאשים
 לאוצד נחרמו ונכסיהם בכלא והה:מו שניהםנתפסו
 ענוים סכל שטואל ודון בתפיסה, מת יוסף דוןהטלך.
 כל את לנרי: טהמלד בקי: מרמיניז נונזאלוקשים.
 מ)חטה על'ו קרא פתאום אך מקשמיליא,היהודים
 אלחסאן אבו בן אלמלך עבד ועטו טנראנדההעמיר

 בראי: טרמיניז גונזאלו את מנה אלפונסו':למןטויוקא.
 נונזאלו יעץ למלחטה כסף נחסר וכאשר הצבא,חיל

 ולנר':ם המלחטה לצורך היהודים נכסי כל אתלהחרים
 כי לזה ההננד סמו)ידא הארכיבייטוף אך הארץ.טן

 הכנסות להרבות נאמן ומקור יקר אוצר הםהיהודים
 איטר אבות'ו טדרך לנטות למלך נכון לא נםהמדינה,

 בטלחמתו, מנצח היה המלך ליהודימי טנן תטידהיו
 )1339( אלניסיראם את לכברש' לו עזרווהיהודים
 לבו נבה ונונזאלו אליו. אמונתם על להם הודהוהמלך
 והיהודים המוקד. על ביטרפה המלך וידונו בו, ויטרדבמלך
 ויברכו מצורריהם נקטה לנקום השמים טן נם בזהראו
 שבם )עי' להם י:עשה הת':ועה על במקהלות ה'את

 להמיר מאד חפץ ה"'א אלפונסו והלאה(. 30 צדיהודה
 המומר לבקיטת וישמע הנוצרית, בדת היהודים דתאת

 ברכת מלהתפלל היהודים על לאסור טבורגר:אבנר
 מהנוצרים, רבית לקחת להם אסר ונם ב,טמ"ע,ולמלשינים

 חובותיהם משמרי רביעי חלק לנכות להנוצרים רשותויתן
 עד קרקעות לקנות ליהודים התיר זה ולעוטתליהודים.
 בן הראשון פידרו מאראווידים. אלף חכהטיםמחיר

 חיו מלבותו יטי וכל ישראל, איהב היה הי"אאלפונסו
 שונאיו כנהו ולכן ובכמחה, ב':לוה בקשמיל'אהיהודים

 שאטרו ויי: "אכזרמ. וגם מאמין ובלתי"אפיקורם"
 וכאשר הטלך, בן עם ':נחלף יהודי ילד שהיהעליו
 וחכמי ליהודים חסד נמה 1350 בי:נת למלכותעלה

 "חצר השם עליו ':נ'טא עד בחצוו, היוישראל
 מאיר ב"ר שמואל דון את מנה הטלךהיהודימע.
 0ז6ז1880( ה470נמ ראשי" "נובר בתוד הלויאבולעפיא

 המלך רופא היה צרצל ן' אברהם ור' יועצו, נםךהי
 המלך נתודע שטואל דון ע"י כי אוטריםואיצמגנינו.
 רצון נגד אהב, א,:ר פאדיליא מריא היפהלהעלמה
 מנסיכי בלאנקא את לו להשיא שחפצו המלךקרובי
 אחרי וגם שסואלי לדון שונא היתה והיאבורבון
 בלאנקא, את לאהוב המיך הוסיף מריא עםהנשואין
 ,:ואה הביאה אי:ר האזרחים כין מחלוקת פרצהועי"ז
 בידו, ותטכו לו אטונים שהיו ליהודים ינם למלדנם

 מפלנש הסלך אחי עם בקהטרים היו י,:ראלהשונאי
 הטלך ואויבי היום ויהי תחתיו. לסלוך שרצהאביו
 לנפהו ארבו אביו פלניש בני אחי עטדו בראי:םאשר
 שטה ובבואו מורו המבצר אל לבא אותו ויפתוהטלך
 ויתענה עמו היה שטואל ודון הטבצר שערי אתסנרו
 להבקיע התאמצו הקהטרים הטלך. התענה אשרבכל
 אוהבים נטצאו שם אך ולכבשה, מולידא העיראת
 אחת ורק ליסינוי עמדו היהודים וכל פידרו לדוןרבים
 השבת ביום הקהטרים לפני נפתחה השעריםמדלתי
 אלקאנא העיר ברחוב פ,:מו ונדודיהם 355נ,בשנת
 יכלו לא אך יהודים' אלף עי:ר ליטנים קרובויהרנו
 הדרך עליהם סנרו כי היהודים, טושב כל עללחדור
 והאצילים נפשם, על להנן הטלחמה בטערכתויעטדו
 מועמים יטים ידם. על ההזיקו המלך בריתבעלי
 ואז שטחה, בתרועת ונתקבל לטולידא הטלך באאח"כ
 בהם ויעישה ננדו הקושרים לכל הקיטה ידו אתהראה
 היתה לא היהודים יד אך נוראים, אכזריותטעשי

 אכזריות את מייחסים אינם ישראל שונאי ונםבאטצע,
 שהיו אחרים ליהודים או שטואל לדזן פידרו דוןשל

 ובעלי הפלני:ים בני היו השני ובצד לסלכות.קרובים
 וכאשר עצוטה, באכזריות היהודים את הורניםבריתם
 היהודים כל דצחו 1360 בשנת בקשמיליאהתפרצו
 היהודים את ויבוזו ויכו נאחירא בעיר'טנטצאו

 על המלך לבב נהפך פתאום אך עברו. דיבמיראנדא
 והישם השני, )צד נומה הוא כי להשדו שמואלדוז

 אותו שענו היסורין מחטת ומת אשביליא, בעידבכלא
 קרובי נם המלך. ירש העצום וע':רו נכסיו וכל18801(
 עונש לשלם ונענשו נתפשו טוכסין בעלי ':היושמואל
 ע"י ,דובלונים(, כפולים אלף מאות של'ט שלכסף

 כל באו הנרי צבאות עם פידרו דון שלהתננשות
 אותם המיתו הנרי צבאות כי נפקות, בסכנותהיהודים
 ואלאדוליד בעיר שבאו. מקום בכל רכושם אתוקללו
 את וקרעו הרסו ביהכ"נ ואת היהודים בתיהחריבו
 וכשמונת הנרי ע"י בסצור באה מולידא העירס"ת.
 היהודים 3661:( ובמלחמה ברעב מתו יהודיםאלפים
 הבכא עמק ,עי' ורעות רבות צרות אז סבלובספרד
 נצח ולאחרונה 131(. צד הוספה ויינער,הוצאת
 )ג1 מלכותו רר: אותו והמית פידרו דון אתהנרי
 1369(.מארץ

 מראסמאמארא די הנרי עלה כאשר השגי[]הגרי
 קשטיליא יהודי ידעו השני הנרי בשם המלוכה כסאעל
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 באחרוכה, וניריש ורריפות חוך יסי להם נכוניםכי
 יניעי את א:לה פיררו רון עם הארוכההמיה:ה
 נתר)רל הטסחר סצב טחסור. אוהם והביאההתושבים

 לטבוע הוכרח החדיט והטלך נתרבה. והעניות:אד.
 קצ"ז(. סי' הרב."ט 'ת שו ,עי בערכן פהוהותסטבעוה
 אטינתם על כעונק טולירא יהודי על כבר טסייישם
 זהב כפולים אלף עשרים )ש?ם והוכרהו פידרו,)רון
 נכסיהם את לסכור ויצו רינרין(. מי)יין עיטיה,כערך

 ישלטו לא אם ביסורים אותם 1?ענות בטאסרולהו'סיבם
 ניצוי מצא )א ליהורים יטנאתו )מרות אבל הזה.הסם

 את )סנות מוכרח והיה הכספים, עניני )נהנסיכ':ר
 בעניני )יועציו אחרים ויהודים אברבנאלשסואל
 פימיטון יוסף היה המוכסין וראיס הטס, 1נ1באימטונות

 כי ב"ד ע'פ הטיתו בעצטם היהורים א.:רמאשביליא
 חברי את טלעורר חרלו לא הכוטרים ס:יטין.היה

 ולהרהיקם היהורים, ננד סיינים )ע'טות בטויוהקורמיס
 כי הרריפות, לח:ק המלך. וחצר האציליםמתברת
 על ירככו קלא בנריהם. על הקלון אות ייטאוהיהורים

 הסלך נוצרים. ביטסות מכונים יהיו וש)א פרר, אוסום
 הקורמים להח)מת הסכים ונם סיינים לאיזההסנים
 אותם ימכרו ולא זיין כלי י':או לא יטהיהוריםמבורגו'ס
 כסא על הראשון יוהן בנו עלה כאשר )79יי1(.לאחרים
 בספרר ישראל של ב"ר כח את )במל צוהמלבותו
 וצוה )1380,. לבר ממונות ריני רק נפיטות, רינילרק

 ומי הנוצרים, ננר )י, הקל)ות החפלות טסררלהסיר
 בשנת לעבר. וימכר רכושו כל יחרם ערבי ער)שמוהל
 שהיו היהורים לפמור רצונו ננר הס)ך נא)ץ1385

 החזיק ורק במלכותו. מוכם או נזכר סשרתנהטאים
 בשנת מת הראשון יוהן הט)ך צרצל. ן' משהברופאו
 המלך י"א. לשנת שהניע הקמן בנו מקוסו וימלא1390,
 עורר היה מארמינין פיראנר והכמר אונים, חסרהיה

 ננרם רופי של דרשות וררט ליהורם ויטנאהמדכים
 ברת יחזיקו לא אם היהודים את להרונ ההמון,לפני

הנרצרית.
 התנפלו 1391 יוני 6 ביום 1891[ בשנת]הרציהות

 מהם ויהרנו באשביליא היהורים מושב על ההסוןבני
 קרוש על וסתו באמונתם יסהחזיקו א)פ.םכארבעת
 בקוררובה הנצרות. מבילת עליהם קבלו והשארהשם
 בהיהם כל את רטרפו נורא, ברצח יהודים אלמיםהרנו
 הנוצרים תפלות לבתי ככטיות בתי את ויהפכובאש
 הנהרנים בין ואברון, שרפה הרנ אחרות, בערים עשווכן
 יהודים מאות שלש הרנו בברצלונה הרא'"ט. צאצאיחיו

 יספד יהורה שבמ בעל קרשקש. תסדאי ר' בןוביניהם
 13901( וחמשים מאה "בשנת לאטר: הזהמהטאורע

 נער בהיותו השלישי( ,הנרי אנריקי רון המלךבימי
 והציקום הרת מכ)ל ישיאל את )ההניא רבים עסיםקסו

 מיום במותה ניטמעה לא ועצוטה, רבה מכהוהכום
 חהיסויין הצרות ומרוב העטים, לשערי ישראלשיררו
 ובפרמ רבינו, משח דת מכלל מספרד רב עםהצאו

 קוררובח וקהל כבורם, את הסירו רובם שביליא נדולקהל
 נרולות וערים האנדאלוזיאה וכל ,8מ"ם( איסינהוקהל

 נואימי ועיר ואוקניא וליישקמ מנייט וכןאחרוח.
 לא ובא'טקולנא ומורנויט. וטוניום מנריםוקאיטטיל
 ברוב כול)ות נזרות והיו 88,,.. )ש"י וכו' איקנמלמ
 שלל ו)יטלל להרונ פחאום הארצות נויי קטו כיספרר
 ורבים הדת, מכלל יצאו לא אם היהורים בזולבוז

 קרושת על נהרנו וכו' נפישם על עטרוטהשרירים
 ברצ)ונא מיורקא ולינסיא ארנון במלכות היה וכןהשם,

 הרת טכיל יצאו סהם מקצת מקומות ובאות;ליריריא.
 אותן וכל וכו'. מאר נ)או כי והאיסות הסצוקותמרוב

 ונזרו נפשם את להציל ררך לכסש פניהם שמוהאנזסין
 לשמור במיח מקום יסצאו אשר ער נלות עצסםעל

 הנרי הסלך 47(. צר )יטם וכו' עזרם" וה'תורתם
 את מנה בצואתו 1406. ביטנת כ"ז בן מתהיטלישי
 בנו לאפמרופוס הלוי( )שלמה סבורנוש פאולהסומר
 אסו שלמה למלכות הניע אשר וער שנתים, בן ילריוהן

 הכטר עם ההחבר פאול הסומר קאטאלינא.המלכה
 והוציאו רתם, את ימירו לא אם לישראל להרעפערער
 היהודים כי )1412( השני יוהן הילר המלך מטםחוק

 )ש1ץ86טג( בניטו לעצמם, מיוחד במקום לנורמוכרחים
 מרקחת בעלי של האומניות להם ונאסרמסונרת,
 ולא נפש, אוכל צרכי ימכרו ולא ורפואות,ססטנים
 באכילה לנוצרים יתחכיו ולא פקירה, ל':וםיתטנו
 לנוצריות ואסרו ירירות. של בשיחה לא ונםושתיה
 לכנות להם ונאסר בלילה. וכין ביום בין להנימולכנום
 להסתפד או זיין, כלי לשאת או "רון" תואר עצמםאת

 הגזרות וכל הנוצרים. הספרדים שמסתפריםכררך
 הכוצרית. רת את לקבל להכריחם כדי נעשוהאלה
 מאות שתי עד אן עלה ספרר בכל הטומריםמספר
 וחמשה לשליטים רק שעלה וי"א 225(, צר )יותסיןאלף
 מזה. פחות ונםאלף,

 לורקי חי ן' יהושע בשם אחר מומד]:יכוהיס[
 הכמר יר על עוזר היה פי סאנמא רי נירומינוהסבונה
 הי"נ, בנעריקם האפיפיוד רופא היה לורקיפערער.
 הרת בעניני ויכוחיות אספות יקרא כי עליווהשפיע
 לראשי אנרות שלח סארנון פרכאנרו ובהסכמתבפומבי.
 קהלה שכל וקאמאלוניא, בארנון הנרולותהקהלות
 עם להתוכח מורמוסא לעיר תכמים יהורים שניתשלח
 הקלוהים בין האמונה. עקרי ארות לורקי יהושעהסומר
 ר' סאלארין, הלוי זרחיה ר' בנכניטתי, ויראל ר' :ה.1

 מטונריאל, אלבו יוסף ר' מסארנוסא, היצהרימתתיהו
 הנשיא, הלוי שסואל ר' מאלקאניז, הלוי אסתרוקר'
 יום וד' ה)וי יוסף ר' מקאלאמא.ור, מוסא בן מישהור'
 דיססייסמר, בונסתרוק התכם ממונזון, קרקוסאמוב

 שלוחימ ועוד טנירונה, פערער ונם.ם יחייא, 1'מודרום
 1413 פברואד 7 התחילו הויכוחים אחרות.סקהלות
 נפתחה הראשונה האספה 1414. נאוו' 12 ערונכהטכו
 וביניהם שם היו אנשים מאלף ויותר האפיפיור,ע"י
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ספרד ישראל

 לרוב היו הויכוחים העם. ושרי ואציויםקרדינאלים
 לבוא, הוא עתיד כי או בא כבק אם המ':יחאדות
 וידאל ר וכדומה. התלמוד ננד אשסותלהיטיב

 המדברים רא': היה רומית לשון בטוב שידעבנבנשתי
 שלוחי החלימו וחסישיה הש'?ים באספהליהודים,
 חז"ל אנדות על סוטכין אנו אין לפעסים כיהיהודים
 ויסודי עקרי הם ההלכית רק כי נוזטא, בדרך'שנאמרו
 נסים ור' אלבי יוסף ר' זולת הישלוחים, כלהיהדות.
 צד יהודה 'טבם ןעי' הזאת להחלמה הסכימופערער,

 ביום ןבול, פקודה הוציא הנ"ל האפיפיור והלאהן.67
 ספרים או התלסוד למוד לאסזר 1415 מאי11

 ),,טר =ט911(ז18ב הספר ובפרם י':1, עלהמדברים
 קדו':יהם. וי:מית וטריא ישו שם להזכיר ושלאיושו"(
 למכור ושלא לסוכרם, או סצות לאפות להםנאסר
 כל סהויב ביטנה פעמים ושלש לנכרי, טריפהבשר
 הכמר דרשות לשסוע לבוא והלאה י"ב סבןיהודי
 הטי:יח.אדות

 סעמ הומב בספרד היהודים טצב הט"ו[]במאה
 י"ד בן העצר ויורש קאטאלינא הסלכה סותאחרי

 השנוי וסיבת )1418(, לסלוכה עלה השני יוהןהסכונה
 ראה לונא די אלוארו האהצרות שר כי היתהלטובה
 המדינה לעניני וישחיתו ירעו היהודים רדיפות כיונוכח
 נאלץ והקלך בפרם, והכלכלה המסחר ון;ניניבכלל
 הכנסות את לסדר בנבנשתי אברהם בעצתלשאול

 נונזאליס דינו האנוס היהודי את וסנההאוצרות,
 ,כנראה נשיא יוסף דון החכם היה המס על השרלנזבר.
 25(, 21, יהודה שבם טוב, שם ן' יוסף הפילוסוףהיא

 אפריל 6 ביום הטוכסין. בין היה אלחדרוי:סואל
 סהיהודים, הנבלות איזה להעביר הוק המלך נתן1443
 ש'דורו ורק שונות, באוסניות לעסוק להםוהרשה
 לענוש צוה הסלך בעיר. שלהם הסיוהד בסקוםלבדם

 )החוק יהודי באיש לרעה ינע אשר נוצרי כלבתפיסה
 ביסי 385(, ח"ג שלו בהיסטוריא ריאוס ע"י נדפסהזה

 את היהודים יסדו השני יוהן סמשלת תחתהיטלוה
 בנבנישתי אברהם ר' הסדיני החכם מחדש.קהלתם
 הקהלות וראשי רבנים אספת וקרא ראשי, לרבנבחר
 והם וואלאדוליד. בעיר 14821( קצ"ב שנת ניסןבחדש
 כנסיות בתי ולקבוע ויקיבות ת"ת ליסד תקנותעשו

 מטעם הרב וארנוניות. במסים סדרים ועיטולתפלה,
 ורב החצר(, )רב 86ז 0ט 18 10ז0( נקראהסטשלה

 כ(ס ש9טנ. הראכ"ד=ז0ן18ם 86ז,הנדול=ז0ו8מנ
 המצויינים הדרשנים בין ובשר. י'ן על העריכוהקהלה
 בעל עראמה יצהק ור' העקרים בעל אלבו יוסף ר'היו

 הונאה אותות החלו כבר הם"1 המאה באסצעחעקדה.
 הנבחרים את הערים שרי בקי:ו 1462 ובשנתלהתחדש,
 היהורם וכיות את הפעם עוד להנבילבהקורטיס
 הוסיף ספינא די אלפונסו הכוטר סהנוצרים.ולהבדילם

 בספרו היטנאה סדורת עלאש
"1491 

 =ט1"181ז0",
 וקרא מבורנוש, פאול הסוסר טענות כל על חורובו

 את רכנה הנהצרי, משונאי נקטתם קנקוםלההמון
 "היהורים לעיטת נסתרים" "יהודים בקםהאנוסים
 היהודים את 1.אקם לדתם. אמונים שנישארוהנלוים"

 רבים ויהודים נוצרים, ילדים להרונ רנילים הםכי
 האנוס'ם, על ונאתם נדלה ועוד הדם. עלילות ע"ינהרנו

 בשנת ובקורדובה 7"14, ב':נת בטולידא מהם נםוהרני
 החלו בספרד היהודים רכושם. את וישללי1473,
 את מהמלך לקניה ורצו אידם, יום קרוב כילפחוד
 המלך אך 'שם, ולהת"טב לאחוזה להם 3יבראלטרהאי
 ייטראל דת יטמרו אי:ר הרבים האנוסים בדבר.מאן

 בספרד א י צ י ז י . 1 ק נ י א ה ליסוד הס:ה היהבסתר
 פררינאנד המלך בידי נראנדה וכאי:רנפלהבקנת1480,

 היהודים כל את לנרש נזרה ההציאו איזבלא,והסלכה
 2~14(. מארץ )31טארצם

 אברבנאל יצחק ר' 2ל14[ בשגת הג.רוש]גזרת
 ראחרון הנירר: את יתאר סלכים( לס' פירושו,בתחלת
 יי:ראל סזר.ה '?נת וז"ל: מאד, יפה בסליצהסספרד
 הנדולה וחעיר נראנדה, סלכות כל ספרד סלךלכד

 לבו ונובה ובחזקתו במדינות. .:רתי עם רבתינראנדה
 במה בלבו: עיטו 1'אמר לאלהיו, כחו ויאשם רוחחלף

 אקדם ובמה קמלחמה, חיל המאזרני לאלהיאתרצה
 בהכניס לא אם בידי הזאת העיר את נתן אשרלקיני
 ייטראל, פזורה שה בחקך, ההולכים העם כנפיותחת

 ארץ אל להישליכה או השובבה הבת לאטונתיולהויב
 ננד יכונו ולא בארצי עוד ה:בו לא פני, טעלאחרת
 ופרס טדי כדת ודתו סלכות דבר יצא ולכןעיני.
 כי ישראל: בית סיטפחות לכל בחיל קראוכרוזא
 הארץ טוב הנוים לאלהי ותסנדון ותפלחון במיםתעברו
 תמאנו ואם ותסחרוה, בארץ ותשבו היום כמונותאכלו
 פלחין אתון לא ולאלהי תזכירו לא אלהי ושםומריתם
 ומאיורקא שביליא ספרד סארצות עמי סתוך צאוקוסו

 לא חדשים וככ~של.ש ממהטלתי, תחת אשרוסרדיניא
 מחנות בכל יעקב בישם יקרא אשר סכל פרסהתשאר
 ינעתי המלך בית בחצר אני שם היותי בעתסלכותי.
 בסו יטלש, פעמים המלך אל דברתי נרוני, נחרבקראי,

 כה תעשה למה הסלך, הושיעה לאטר לו אתחנןפי
 איטר וכל וכסף, זהב ומתן סהר עלינו הרבהלעבדיך,
 לסאהבי קראתי ארצו. בעד יתן י':ראל סביתלאיש
 יחד נוסדו ורחנים עמי, על לבקיט הסלך פנירואי
 והחסה האף ספרי להשיב עוז בכל המלך אללדבר
 וכמו לאבדם. היהורים על חי:ב א':ר המחשבהואת
 עומדת והמלכה כל. מפני י':וב לא אזנו חריטיאטםפתן
 טעשהו, לעשות לקחה ברוב המתו לשמנו, יטינועל
 שקטתי ולא שלותי לא לנו, הונח ולא ינענו ונמר.החל
 ויתאבלו, הזה הרע הדבר את העם וישמע רנז.ויבא
 נדול אבל טניע ודתו הסלך דבר אשר מקוםובכל

 כטוה אשר כסבכירה צרה נדולה חרדה ותהיליהודים,
 אדטת על אדמתו מעל יהודה נלות סיום נהיתהלא
 עמנו בעד ונתחזק חזק אחיו אל איש ויאמרונכר.
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 השם נחיה יחיינו אם וסנרף, מחרף מכל אלהינוותורת
 יבנו אחיר נסונ לא בריתנו, נחלל ולא ומתנויסיתנו
 מאות ,טלש כח בלא וילכו אלהינו. ה' בשם נלדואנחנו
 שטה היה אשר על בקיבו אנכי א'סר העם רנליאלף
 זה בראשם, וה' לפניהם סלכם ויצא ילכו. ללכתהרוח
 למלכות הלכו מהם לה', ידו יכתוב וזה אני לה'יאסר

 צרה והנה הקרובים' נאברה למלכות וסהםפורמונאל
 השוד רבות צרות וטצאתם טנודח, ואפלהוחיטכה
 ונתיבה דרך בים יטטו ומהם והדבר, והרעבוהשבר
 ולאבדם, להמם בם היתה ה' יר יטם ונם עזיםבמים
 בכל נסכרו ולשפהות לעברים 'סומסה בני רביםכי

 כעופרת. צללו סוף בים טובעו ורבים הנויםנלילות
 בם ותבער באניות נ'טרפו כ' ובמים בא.ט באומהם
 נעדר: לא איש הרעים מופמיו כל דבר סוף ה'.אש
 לכל לזעוה והיו הדבר, שם והדביקום ונו' לחרבאשר

 ונ'שארו בלהות מ; תמו ספו כי עד הארץממלכות
 כלנו אבדנו נוענו הן אבותינו כמאמר מהרבה טזערמעם

 סי' יהודה שבם נם )עי' מבורך ה' ,טם יהיאבדנו,
 מאות שיט להטלך לתת רצה אברבנאל יצחק רוןנ"א(.
 לזה, מרוצה הטלך היה וכבר הנזרה, לבמל כתריםאלף
 צלם את השליך הנדול האינקוויזימור מורקימאראאך
 לטסור רוצים אם ושאלם והמלכה, המלך לפניישו
 נודע לא יודאס. עיטה כאיטר כסף בער אלהיהםאת
 האנרבנאל מספרד. אז נורשו יהורם כמה נכיןאל

 בספרו מאריאנא אלף. מאות שלש עמו יצאו כיאומר
 יהודים אלפ'ם מאות 'טמונה כי אומר ספרד" ימי"קורות
 רק ססטרם היה לעב איזידור לדעת טשם,נורשו

 נתישבו ויתרם בררך, אלף כעשרים מתו וטהם,(185,00
 אלף, והמ'?ה ע.סרים הולאנד אלף, ת'טעיםבתורקיא
 אלניריא אלף. י"ב ואימליא צרפת אלף, שטריםמורוקא
 מפוזרים במקומות אלפים, שני מצרים אלפים,עשרת
 בספרר. וניטארו רתם המירו אלף וחמשים אלפ'ם.ששה
 שנורשו הקנה באוהה כי הזה במאורע נם נראתה ה'יר

 "אמלאה לקיים אמריקא, נתגלה סספרדהיהודים
 ננלה בספרר היהורים מרכו מקום כישחרבהחרבה",

 ולהיות החסרון, למלאות הוא עתיר אשר אחרמקום
 במעלה עלתה ספרר הבאים. לימים היהוריםמרכז
 גורשו כאשר ומיד יהורים, בה היו כאשר עליונההיותר
 קטנה ליותר נהשבת עתה כי עד להתמעם החלהטשם

 ולעומתה באירופא, הארירות הארצות בערךופחותה
 החלה כאשר ונשאה רמה למעלה אמריקאהתטשאה
 שמה. להתרכזהיהדות

 184ששג עץ0(18!1 קק 213-244 : ,40ת1[ "ץ0(8ש!0,1 ,80055ב 088ץ30% ,ף 184"95~נ :ביבליונרפיא
 48( 8ששג ,ף 515ק3 4"5 54עצ(ץ0ננ ,תס4תס[ 1848;

 .ג 21 .1צ.454
א.

 היהורים צאצאי . "ספניולי"( ג"כ )ינקראספררים
 פורמונאל צאצאי נם בהם ונכלל מספרר,שטר,שו

 יהודים שהם האשכנזים לעימת רסיגאסא. "פיהנקראים
 אוסמרים נרמנים "רפתים בהם ונכללו איר,פאמיהשבי
 מהאשכנזים שונ'מ הספררים תוד, ורוסיםפולנים

 לארינו לטון ביניהם טדברים הספררים העברית.,ע"ע, א ט מב ה ו התפלות סדר במוהני ובטרם רביםבמנהנים
 ביניהם מדברים והאשכנזים יהודית-ספרדית,א,

 הם הספרדים רוב ת(. רי יחו )ע"עיהוריה-אשכוזית
 וקהלות אפריקא. וצפון בתורקיא ובפרם המזרחבארצות
 אננליא בהולאנד נמצאות ספררים 'טל ונדולותקמנות

 התישבו כאשר טהאנוסים רב מספרואמריקא.
 ליהרותם, שבו מרדיפות עוד פחדו שלאבמקוסות
 חשבו זאת בכל סצויינים. וחכמים רבנים טהםויצאו
 היו לא אבותיהם אם ביותר לטיוחסים עצטםאת

 סמיכה )ע"ע טלידה לרתם נאמנים רקאנוסים
 היך המיוחסים וספרדים והרלב"ה(. בירבבמחלוקת
 היום הנם "הספרדים מוב. סימן שהוא וי"אטהור", "ספררי בר"ת שהוראתו ס"ם חתימתם אחרכותבים
 אבל ישראל' בית מכל מעיסרה אחוז אחר מספר,מתי
 מיטוך )נ622טת8ןש1 אצילות 'טל חום כי להודות,עלינו
 ולא ומעבריהם. הליכותיהם בכל ספרר נלות בניעל

 ההכנעה עצטו. את איש ובמול השפלות בהםנראה
 כאשר העולם, אוסות בני עם ומתנם במשאםוהעברות
 התיכונה באירופא האשכנזים עמנו בני בין ונהזהחזינו

 אנשים בהם נמצא נם 18,. נולה ,מוצאיוהסזרחית"
 באנגליא ומונמיפיורי ריזרעאלי כמו ומרינים,הכמים
 ופיימנים נדולים משוררים העמידו הספרדיםוכרוטה,

 האיטכנזים. ממליצות נעלים ומליצותיהםמפורסטים
 יתחתנו לא להאטכנזים לאחים נחשבו כי אףהספררים

 החריטים החסירים רחוקות. לעתים כ'א . בזהזה
 התפלית. בסרר הספררים בסנהנ החזיק.,האיטכנזים(

 זיינער אונר יורענטומס ר;ס געשיכטע יאסט.והלאה. 88 צד ריטוס צומן, 86-1. ה"1 1-ט0. ה"רהאס.ף 1894: ווארשא גוןה, טוצאי שפר,ביבליונ-פ.א:
 586. 207. 195, ה"גסעקטען

 מ.ב.
 י"ם ל"ר, י"ח )מ"ב פרת נהר על עיר :מפריים

 איטור, טלכי שלכרו הערים אחת י"ג,. ל"ז :שעיהיינ,
 שסרת, בעיר אשור מלך הושיב הזאת העירומיושבי
 באש בניהם את שורפים והספרוים נאמרועליהם

 בכתיב בזה ושניהם ספרוים. אלהי וענמלךלאררמלך
 בשם הירועה העיר היא האשורים בכתובותספרים.
 טערבית דרומית מיל מ"ז פרת, לנהר כדשמאלז5קע81
 אסתד ואליל השמש לעוברי מקום והיהמבנדאר,
 נחלקת סיפאר העי,- היתה לפנים ואנונית.ןז5!8ם(
 באה ולכן אנונית וסיפאד השטש סיפארלשתים:
 "אבו בשם המקום נודע כעת ספרוים, זוניבלשון
 אולם ראסאם. הורמוזד החוקר ע"י שנסצאחבה"

 וסיפאד הסלך, מקום שהיה טשמע "ג( ןי"ם ב'ממלכים
 סנההצן טלטת קודם שנה 1200 בבל סלכי מקוםהיה
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 אחו היא ספרוים הלוי לדעת ןסוריא(. נהריםבחר0 עי~ שהיתה וטשסע וחסת עוה בין ספרוים נזכרתנם
 דטש: בין שהיתה מ"ז( ס"ז )יחזקאל ים סב,עם

 נכבשו כי בבל יסי בדבדי שנזכרת סבדים והיאוחסת,
 יע זוני בלשו ספרוים שנקראת וי"א שלסנאסר.ע"י

 תורר כאופן רשיות בשתי ספרוים יושביהאסינו
 כנה, אשר והוא רע פוע4 והאחד ההצלחה, מלךר"ל אררטל1 בשם כנהו אשד מוב פועל האחדצאריסמד

 האר, )סחקרי ועוני בלהות סלך ר"ל עני-סלךבשם
 וענסלך. אדדסלך ע"ע קאפלאן(;הערת

 ,-8;18ט ועם עם ספרי לכל הספשם שם :םטרריע ס.ב.
 שנכתב. הספרים כל כולל ביחוד ישדאל ספרות8זט~(.
 העסים בלשונות בין עברית בלישון בין היהוריםארות

 הענרית, הספרות על רק סדבר הזה העדך אך,68108טנ(.
 ,ע"ע( ת י ס ר א בלשון שנכתבו הספרים נםוכולל

 מיהודית-ספררית הספרות אדות לעברית.הקרובה
 הערבית הספרות ועל ת, י ד ו ה י ע"עויהודית-אשכנזית

 נביאים תורה שהם כה"ק כי מובן ערבית.ע"ע
 הספרות של והמרכז היסוד הראש הם =תנ"ךוכתובים
 הם לה"( 1י' החיצונים הספריםהעברק.

 או בתנ"ך הגרלה כנסת אטטי יסו הכ ,טלאאלה
 על שנוסרו הסקובלות ההלכות הם הסיטניותהתנ"ר. פיחשי הם התרממים התנ"ך. חתיטת אחרישנכתבו
 התורה, סרות ע"י חז"ל שדרשו סה או ברסיזותהתורה

 התלסוד בסיטנה. נכנסו שלא הסשניות הןהברייתות
 התלמוד פירוש הם והפוסקים המיטנה פי,-ושהוא

 הם והאנרות המדרוטים ל:(עשה. הלכה סכונושלוכלוין
 כי נטצא התנ"ך. פסוקי על הסיוסדים הסוסרתורת
 היהדות. לכל סיסד ויסוד כלם שורש היאהתורה
 הם וכו' פילוסופיות ורעות הפיומים, התפלות,הקבלה.
 והקורות היסים רברי היהדות. ממעין הנובעיםהסימות
 אמנם "כי י.טראל. לספרות יחשבו הם נםוהתולרות

 ויחדו ימינה ברברי ברובן חנה אחוזות ספרותנוקורות
 השאלה סוד ולבאר חידתנו לסצוא הםטתאימים
 להתקיים ישראל יכול איך עולם: ימי ברבריהנדולה
 איכה והנוראות הנדולות ותלאותיו צרותיו ובכלבעולם,
 של ברוסו העוסדת לאוטית ספרות לו להכין ידוטצאה
 בהשנית: טתורצת הזאת השאלה אסנם כיעלם.
 בכל חלק ונמילתו היוחנית תנועתו זו הנרולהספרותו

 אשר היא בעולם, אשר והמדעים החכסותהתפתחות
 הסות טלאכי כל ננד לעסוד החיים כח את לונתנה
 שנות בח.טכת האופל, בעתות חרבותם עליו שננואשר

 ולעסוד להתקיים לו שעמדה היא ספרותוהבינים.
 2(. צד ישראל ספרות תולרות ,קרפעלעס,בעולם"

 לחלק נוכל העברית הספרות שונות[]תקופות
 תקופת ב'( הקהט, כתבי תקופת א'( תקופות.לעשד
 תקופת נ'ן היונים, סספרי והעתקות חיצוניםספרים
 חהיחח ה'( הנאונימ תסופח ד'( והמדרשים,ההלסוד

 ו'( הקראיהע ספרות ו'( והפילוסופיא, הקבלהספרות
 ספרות מ'( הפוסקים, ספרות ח', הפיומית,ספרות

 ספד הצעירים. ספרות י, החסידים, וספרותהטשכילים
 הנכיאים, רנרי התורה, ישראל, קורות כוללהתנ"ך
 התרגומים הזאת לספרות לספח ונוכל חכמה,ודברי

 כוללת השניה התקופה התנ"ך. פירהט יטהםהעתיקים
 הבית ימי בסוף נתחברו דובם אשד החיצוניםהספרים
 טהם העתקות נם לנו ויש חול לספרי ונחשבוהשני
 שנעתקו ויוסיפון פילון סירא בן ספרי נם עברית.בלשון

 תקופת השטרונים. ספרי נם פה להוסיף ונוכללעברית,
 בספרות חישובה היותר התקופה היא והטדרשיםהתלסור
 ספרא תוספתא סשנה כולל התלסוד שבע"פ.תורה
 קורות על עולם וסדר תענית סנלה ונם טכילתא,ספרי

 ומדרשים פסיקתות וירויטלמי. בבלי הנסראישראל,
 הפירושים ועם תלסוד(. סדריט; )ע"עשונים

 תקופת וחידושים, נמוקים תוספות אותם'חסובבים
 אך מאר קרום סזטן החךה הקבלה תקופתהתפלות. וסדרי ותקנות. דינים, פסקי השו"ת. כל כוללתהנאונים
 ביחר הגאונים זסן אחר סיד להתפתח החלההספרות

 יהדקדוק, הלשון חכסת וספרות הפילוסופיא ספרותעם
 ר' ססעות הרני אלדר ספורי כסו עתיקיםודברים
 החלה הקראית ספרות וכדוסה. פתחיה ר' וסבונבנימין
 רב זסן ונטיטכה הרבנים עם הויכוחים ע"י ענןסזטן
 ואח"כ הספרדים משוררי ע"י החלה הפיומיםתקופת הגאונימי זסן בסוף היה ויסודה עיקרה אךאח"כ,
 לתפזות הוספות וחברו אשכנזים, פיימנים טקוטםלקהו

 הנוראים. וימים בטועדים ונפרמ כנסיות בנתיובקיטות
 והרמב"ם האלפסי זמן אחרי ההלה הפוסקיםתקופת
 וקיצורימ לקוטים וכוללת ביש"ע, הב"י מרן זמןעד

 ספרות כוללת התשיעית התקופה וטנהנים.דינים
 וספרות אחר, סצד ואילך מנרלסון סזסןהמיטכילים
 ת 1 ר פ ס ה היא הסיטכילים ספרות השני. סצדהחסירים
 דבדי כוללת החסירים וספרות להלן(, ,עי'החדשה

 מעיטיות וספורי החהטה, החסידות רוח לפיתורה
 ספרות יצרה האחרונה התקופה ורביהם.מצדיקיהם
 הם הספרים רוב כי סכלן, הפחותה והיאהצעירים
 דופי של וישירים בטלות, שיחות עגבים, ספוריוליהדות, ליהודים כלל נונעים שאינם העמים מספריהעתקות
 לטוד ספרי עברית. ריח בהם ואיי סחדיט שיצרוטלין ספרי בעזרת רק מובנת בלתי ובשפה זרותכמליצות
 המיהקד. בערכו הנ"ל סהספרים אחד כל עלוי' גם ם. י נ 1 ת ע ע"ע השעה. לצורך רק ונתחברוטבוע, ספרותי ערך להם שאין ועתונים סאספים 'שונים,קבוצים

 טאלט;ר ה;תקת ישראי, ספרות שטיינשניידר.תראשוניס. דורות הלוי, ; ודורש.. דור דור יוייט, :בינליונרפיא
 ישראל, ספרות תו"דות קארפ;לעס. ג' ן 1897"ארשא
 ווינשע, אונד ווינטער י 79"1 לייפציג ליט;ראטור,1ונד ג;שיכטע ייריש;ן דער לעהרבוך קאסעל, ד' 87"1;וארשא

 הספרות קורות שיוש.ן, נ' ~יטעראטור. נייהעב-;אישען ד;ר תקופת ה'( הנאונים,;ופת אבריס ביבליאגראפישע שטראק, ה"ל י לי:עראטור יידישע'י
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 טובהרים כפרים סאה ה?.תג, 0י(19. :.ארשאהחדשה.
 '(1עו. נייארק )רשיטה(, העכרית ב:פי.ת מקצו:ותגט"א

א.

 רשיסת פח להב-א אפיטר אי הדראסא[ ]:פרות-
 הסטרים הם רב-ם כי מיוחדה ספרות טכלהספרים

 היא קטנה כי הדרמות ר':י?ת טלכד הטקצועוה,בכל
 ,:נכתבו הטקור-1ת הדרסות הן אלו טירכס. דו.מרהאואנב
 2. 'טד'ל. פלת, בן און 1. א,בו: סדר ,ע'פעברית
 אנדרט;. וה'טכלה, א?.:ה 3. לנדא. ירויטלם,אהר-ת

 אד.ם. ואסונה, אמת 5. ראיטקאוו. ותמר, אטנ.;4.

 8. נורדק. נחלים, אפיק 7. פי:סו. ההקוה, אס-רי6.
 רבי, בית ,(1. כה;. ורות, בועז 9. לעוו-ן. היל'אשת
 מן. יפתח. בת 12. לנדא. כוכבא, בר 11.קוניץ.
 קלקר. יוסף. נדולת 14. מאנדעלקערן. ,טבע, בת13
 17. לנדא. דם, תחת דם מ1. כיסטר"ן. הצדיקים' גורל15.

 נימעלעוו-ץ הדסה, 18. יהל..ל. אר-ות, בנובדניאל
 21. זאמושין. והעצל, החררן 20. לנדא. הורדום,19.

 23. רוסנילי. יחדלון, הקולות 22. אטלם.הנרדף,
 שלעזינגער. החיטסונאים, 24. סאבעל. הזיונות,החזה
 ועזריה, טי'טאל ח:נ-ה 26. רא'טקאוו. שטשק' חיי25.

 יוסף 28. נאלדבוים. האיסי. 'דידיה 27.שד"ל
 30. ברעסלוי. ובחרות. ילדות 29. ראי:כאיו.ואסנת,
 כיטרון 32. לנדא. תקוה, יש 31. זכות. עולם.יסוד

 34. רסח"ל. תהלה, ל"שרים 33. אפפעל.החכטה,
 מלחסה 36. אפרתי. שאול, מלוכת 35. הנ"ל. עזכ!נדל

 משל 38. פישמן. סיסרא, מפלת 37 אריה. בןב,טלום,
 נבות 1(4. פפירנא. הזכק, משלי 39. מלב-םומליצה,

 42. וועכסלעי. הצדיק, נבל 41. הכהן. שלוםהיזיעאלי,
 זכות. עיוך, עדן 43. סרנליות. והקנאה, האהבהסטל
 קרעטער. ירויטלם, הומות על 45. נטזו. עזרא,*4.
 48. נורדון. עמליה, 47. הכהן, 'טלום ותרצה, עטל46.
 זילבעריטטיין. ורשע, צדק 49. זאטושץ. בנבעה,פלטס
 ליליענבלום. רפאים, סהל 51. בערנער. צפורה.50.
 רמח"ל. ופ~טתים, שסשון 53. פישסאן. שכ:א, סישר52.
 קנדיה. סי:ה, תולדות 55. באנק. אבשלום, תבוסת*5.
 ערוך, תפתה 57. סהללאל. ב-נה, לבני תפארת56.
 פשע או "אשמדאי" הדראמא נדפסה סקרוב זה58.

 נויארק בוך, א"י מחזות, בי"ב שלסה בסלךירבעם
.1911

 ה; עברית שתורנמו בלע"ז חדרסות]תרגוטים[

 המחבר, שם יבא הדראמא שם ואחרי א"ב,וע"פ
 נטזו. חאיטקעס, אברבנאל, 1 הסתרנם(: שםואחריו

 אקוסטו אוריאל 3 פאלקאוויץ. לעסיננ, אבינדב,2
 זלקינסון. שעקספיר, הכושי, אית-אל 4 רוב-ן.גוצקאוו,

 הפולנ-ת, המלכה אסתר 6 'טיוארץ. שמיין, אמנון,5
 ן סהיל' ניטו. אבויה, ב; 7 פרענקעל.קאזלאווסקי,

  נזו 9 הלוי אברהם ערבי, מחבי והנזיר, הסלךבן
 עתליה נמול 10 לעמערים. מ"ה ראסיני,ישי,

 סאוענמהאל דבורח, 11 פראנקרסינריס. דודראסיני,

 האדצר, 13 ראדנעד. שילער, קרלום, דון 12-אדנער.
 ברי"ל. קומברלאנד, היהוד'. 14 ראזבאנד.;אצעבוי,

 הסלמ, 16 מעלער. נם כהן לעס-ננ, ה'הוד-ם,15
 ש.ל שעקספיר, ליר, הטלך 17 בארנ':מ-'ן'טעק:פיר,

 19 בריכם-נער. קאצעבו-, העני, הטשורר 18נורדון.
 שילעך' היטודד-ם, 20 מיכ"ל. שילער. מרויה,הריסות
 22 ראדנער. שילער, מעל, ווילהעלם 21שזלבו-ם.
 ונות;, חונן 23 זאלקינסין, סילמון, האדם, אתוינר'ט

 כתל. לא:גפ:לאו, הסכבי. יהידה 24 קאהן.לעסיננ,
 אח-ם, בין טדנ-ם 26 בכרך. פיליפסו;, יהו-כין,25

 לעוויק. שעקספיר. סוררה, מוסר 27 לעוו-;'טילער,
 שעקספיר, מקבמ. 29 לעבעל. קלאפשמק' אדם, מותא2

 מרים 31 פורסוניני. דנמי, אלהים מראות 30בארב.
 ארנא, ואהבה, סלחסה 32 קאוונער. שילער,'טמוארט,
 נתן 34 ראטבערנ. נ-טו, הצרק, נוה 33ל'בושיצקי.

 בישראל, ניט-א 35 מהללאל. נם בכרר לעם-ננ,החכם,
 עסק 36 העדה. ראש ביטם פישער נם טה"ל,פרענכעל,
 מעמאסמאסיו, יצהק, עקדת 37 מזל. מומאם'השדים,
 נתניה, בן ק'שר 39 פר-שטאן. בירון. ק.ן. ,31ברדך.

 אפפעל. שילער, פיעסקו, קשר 40 מעלער.פיליפסון,
 ויעל, רם 42 מאריק. 'טקריבא, היהודיה. רהל41

 שי"ר. ראסיני, יהודה, 'טארית 43 זלקינסון.שעקספיר,
 'שלום 45 טרדק. 'ט"ל היינע, פאול ':ולמית,44

 סילמון, הנבור, שכושון 46 מה"ל. ראסיני,אסתר,
 תרצה 48 פרענקעל. לעסיננ, שמשון, בת שרה 47מזל.

 דראסא. ע"ע אמלם.שילער,
ס.

 של הראשונה התקופה יתיי : החדשהספרות
 בעלי נדולים ומשורים הכסים יסני היו החדשהספרותנו
 )1707- לוצאטו חיים משה ר' : אי-מצוייםכשרונות
 נם אם )1805-1725(. וויזל הירץ נפתלי ור'1747(
 מזה, זה וחקו השפעתם וזסני שונות ארצות בניהיו
 כשרונות התאחדו ידועה שבמדה להניד נוכלבכ"ז

 ספק כל אין ובאסת זו. היסמורית לעבודהשניהם
 הרבה נשפע באסשמרדם שהתעכב בשעהשוויזל
 ומוקיריו תלמידיו בין עוד ששלמה לדצאמו שלסרוחו
 "יסוד בעל זכות סשה סותו. אחרי נם רבותשנים
 התקוה", "אסירי בעל פינסו ודוד טרוך", ו,,תפתהעולם"
 היו עבר, בשפת הראשונות הדראסות שתימחברי
 הבינים. ימי של הפיימנים אחרוני רק ובסננונםבשפתם
 לא הספרות. התפתחות על כלל השפיעו שלאסלבד
 סופרים של חדש דור יסדו הם וויזל, ורנ"ה לדצאמוכן

 זה דור וע"י חדשות, ספרותיות שאיפות עםומשוררים
 שלסה ספרות לנו יסדו בעקבותיהם וילך מהםשנ'טפע
 סת לדצאמו אחת. תקופה משך הפחות לכל ערך,רבת
 מעמ. רק הדפים המעמים ובחייו שנה ארבעיםכבן

 חוברות כחטהשים רק נדפסו תהלה" "לישריםמספרו
 עז" "טנדל ספרו ססוקיריו, לאחדים סלבד נודעוולא
 "שמשון" ומחויתו סותו, אחרי שנה סמאה יותרנדפס
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 ה_דקה

 רבר המקורית וי?טתו העשירה שירתו ברוח היהפרסם
 היד אשר היופי קסם אותו וטלא חדש כ"כהגונים
 בספרוה לחרי?ות שיטאף ההוא הרור לבות לרכדשבכחו

 רושכ עויטים היו לא ששיריו ספק אין בכ"זישראל.
 חמש וויזל. של זו גם השפעתו על נוספה לולאקיים
 יר' על עתליהו" "גמול החזיון של פרסומו לפנישנים

 הרפים תק"ל(, )ביטנת רמח"ל של תלסירופרנקרמינרים,
 נרול רושם עי:ה א,טר נעול" "גן ספרו אתוויול

 אשכנז שבאימליא ישראל חכטי בין שסו אתויפרסם
 תקמ"ר(, טאסף )עי'ופוליז

 של חבר בקעניגסבערג נוערו עת]המאפף[
 כשכניהם הם נם לעשות עבר", לשון "יור'שיסיטכילים
 ולרברי למליצות רק לא "מאסף", לאור להוציאהגוים,
 ההוא, שלהרור המיטכילים לכל לפה להיות כ"אחכמה
 אבי המופת. איש להם שהיה וויזל, אל ברא'?ונהפנו

 סיסרי ההשכלה. תנועה ויוצר העבריתהיטירה
 וזנוויל שמעון ברעסלוי, מנרל איכל, איצק היוהמאסף

 והמליצים המשכילים רוב נאספו רגלם ואלפרירלנרר.
 רוחם מי?את הן ההוא. הקמן בעולם 'טם להםשהיה
 כ"א היום, במובנו עברית סטרות יצירת היההלא

 להכחיש אפיטר ואי מנרלסון, של בסובנו השכלההפצת
 הגרולה התנועה של תולרתה רק היהה זושתנועה
 שפתה לתחית עצמה באשכנז ההם בימיםשהחלה

 ההיא בתנועה והסניעים הפועלים ראשי ביןהלאומית.
 שהיטתתף לעססינג. של וחברו כירירו ב;-מנחםהיה
 על סרוחו האציל שמנרלסון ספק ואין בעבורתו.עמו

 הכבור ביראת והקשיבו השפעתו תחת שעסרוהצעירים
 שאיפתם נם אם אבל ספיו. יצא אשר הנהלכל

 שלא סתוך ישראל, ספרות ולא השכלה היתההעקרית
 בספרתנו, רואים אנו בכלל לשמה. לעבורה באולשפה
 גארראן, ליב יהורה של סותו ער האהרונה, המאהסיטך
 עברית ולספרות כללית להשכלה אלה, שאיפותשתי

 באותם יחר וסשתמשות זו את זו צוררות היולאוס'ת,
 חלק שום לקח לא עצסו סנרלסון עצמם.תחומים
 הרוחניים כחותיו את שהקריש בעור וו, תחיהבעבורת
 מ,,הלטיריו" אחרים אשכנו. של וספרותה '?פתהלתחית
 רור עבר. לשפת תקוה עור שהיתה כלל האסינולא

 סום". תוסיף ולא סתה. "סתה, כי הספירהפרירלנרר
 חובבי באטת היו אשר פרנקרטינרים כסולאחרים
 לא טעתירותיה ויחלסו כבור שירי לה ויזמרוהלשק
 מסאו הספרותיים נסיונותיהם וכל כשרון, בעליהיו

 כל למרות אבל ובמלנות. ילרות של חותםעליהם
 הראשונים המשכילים של רצונם וחולשת ההםהחסרונות

 ישראל רוח על הססונה הסלאך בירי נסיונותיהםהיו
 היצירות התפתחו ובתוכם שבעזרתם"כקליפות"
 החל 1789 בשנת החד,טה, ספרחנו שלהראשונות

 הראשון האפום התפארת", "שירי את להדפיםוויזל

 "לספק שירים, עשר בשסונה עבר. בשפת נכהבאשי

 אחרי ער נמיטכה הזה הנרול השיר הרפסת נםאם
 התלהבות העיר הנה 1,429, שנת ער המחבר.מות
 ההרפסה, י:י במקך 1795. בשנת '?כבר כ.'כנרולה
 יטנים י ע אשכנז לשפת הראשונים השיריםנתרגמו
 לעטים גם "להראוה ויטפלרינג הופנאגל וויזל,ממוקירי
 תנ:עת נוצרים.-ע',י חנמים היו המתרנמיםיפים".

 ש.טר וויז: בעזרת נם והתפיטם הלוך שהלכהההשכלה
 בתי לטובת בטכתביו בערה ולנחם לכבורהשירים
 התפארת שירי נתפרסמו השני. יוסף קיסר שיסרהספר

 עמיק רויטם עיטו פרסומם מקום ובכל רמח"ל,וחזיונות
 חדש היה אשר הפיומי ברוחם וכן בסננונם כןוקיים,
 כסוהם, לע'?ות נסו הכ':רון בעלי וכל ישראל,בסחנה

 היטלשים בימי עור שנה. מאה מ'טך ארכהוהשפעתם
 ירעו איטר סשכילים נמצא זו, סאה שלוהארבעים
 סיטירי רפים ועי?רות 'ל רמח חזיונות י?ל שלמיםמחזות
ישראל. משורףי כראשי בעיניהם ונחשבו פה, עלתפארת

 שסואל הרפים 1791 וביטנת ונהרות", "ילרות שירואת ברעסלוי מענרל פרסם 1786 בשנת]משוררים[
 משפמ או יחרלון "הקולות חזיונו את בברליןרומנלי
 את פרנקו-מינרים רור הרפיס 4,(18 בשנתשלום",
 וברוסיא יהורית", בירי ישראל "חקזעת היטניתרגוסו

 בן אברהם )חיים ומגיר ררקן התעורר)מאהילעוו(
 על סקורי חזיון וירפים זו בההחרות חלק לקחתאריה(
 עיילות", תוכן או ב.טלום "מלחמה ב':ם יוסףמכירת
 חזיו בבית ונערך ופולנית יהורית ל'טפת כ גשנעתק
 הרפים )פורוליא( מנוב ם יצחק ר' גרול. קהללעיני
 השרשים לחקירת ופ.לוטופיא. קבלה על ספריומלבר
 והכוורי וג'( ב' )חלק המורה על ופירושיו 'ש"ע,וףקרוק
 או פחות אז היה שערכם ספרים ועוד איוב,וספר
 ו,,זמרות יוסף" "כושלי החזיון" "ספר גם חשוב, יותראו

 וירפים בברעסלוי ריין שהיה פפנהיים יטלמה ר'אסף".
 ו,,חשק נררפים' שמות על 'טלסה" "כיריעותספרים
 כסופר נרול כבור לו רכש הלשון, ברקרוקשלמה"
 בפעם ,נרפס כוסות" ארבע "אגרת בספרופיימן

 באיטכנו סהרורות לכמה שזכה 1790( בברליןהראשונה
 בפרמ רבים, משוררים ועור ורוסיא. גליציאאוסמריא

 היותר השירה. זר את לעצמם לרכוק נסובאוסמריא,
 בעל מטרופולוביץ, האפרתי יוסף היה סהםסצוין
 שאול "סשה על מערכות, בשש שאול" "מלוכתהחזיון
 ואשר 1794 בי2נת בווין שנרפם ההוה", בררךורור
 אך העבריה. בספרות הראשונה הרראסא באמתהיה
 והרב השני ליאופולר סות על הספרים שני עורטלבר
 נרול כשרון בעל משורר הרפים. לא לנףא'חזקאל
 לתחית התנועה לקול נעור אשר ויכולת, רצוןובעל
 של היוצרים אחר להיות נוער ואשר עברשמת

 במרם עור הסערכה לתוך שנכנס הראשונה,קתקופה
 )נולר הכהן שלום היה וויזל, של שטהטוטשקעה
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 בשנת בהסבורנ ומת 1772 שנת בסוףבסעזעייטץ
 "סטלי בשם שירים חוברת פרסם עע17 ב'טנת11845.
 ברעדע)היים נדפס בשנת1807 אשכנזי. תרנום עםאנור"
 הפיומי ברוחם העו)ים קדם", "סמעי בשם 'סיריוקזב"ן

 ואם )פניהם, שנדפסו השירים רוב על היפהובישפתם
 טססנים בודאי הראיסונה לתקופה שייכים עידםנם

 שירו העברית. היט'רה בהתפתחות סוהשיתהתקדסות
 הדפים )שם( כשדים" מאור אברהם "הצלתהספורי

 1840, ב,שנת בווארשא פולני בתרעםמונענדהאלד
 חלקים בשני היזרעא)י" נבות ו,טעשה הקם,וחזיונו
 תחת זמנו, בני ככ5 הוא נם אוס;. מעשה הוא)שם(
 חדשה, מסלה לו )סול )עצמו, בסה )בנות כחולנסות

 ולעשות לפניו שהלכו היוצרים שני את )חקותעטל
 לייסרים הספר לפי הזק הוא נם ויכתובכטתכנותם.

 ואחרי 1812(, )רעדע)היים ותרבה" ו,עמל ביטםתה)ח
 דוד" ו,ניר הנדול 'סירו את פרסם '2נה ושטייםשתים

 5ו רמשו הא5ה ה'2ירים כל אטנם פרקים.בשסרים
 וויזל הכדסוררים". "אבי הכבוד תואר אתבזטנו

 מה"ל ,עי' עליו ידיו ססך כבר בברלין עטושהתרועע
 ספריו ושאר שיריו טלבד החדשים"(. העתיםב,,בכורי
 היה ועודן אטונה" "שרשי הדורות" 1,,קוראשפרסם
 5התקדטות בתנועה חרוצים היותר העובדיםאחד

 )כהשנת העתים" ו,בכורי את והו"ל יסד הואהספרות.
 אז, העברים הכהות )כל חד'ש טאסף 'שהיהתקפ.,אן
 שם שונות. בארצות ובודדים ומפוזרים נפוציםשהיו

 איש ערטער. פערל, טה"), י'ש"ר, 'סד"), שי"ר,פרסטו
 טקוסות ובכ5 הראשונים, טאטריו או שיריו אתאיש
 באותו "שראל. דעת להפיץ השתד5 ב)ונדו;ן )נםנדודיו
 ,~שארית היטפה נואל 5היות הכהן ש)ום שקםזמן

 5צאת שאפו אשר רבים צעירים עוד התע:ררוהפ)ימה"
 טעמדם לבצר הצליחו )א רובם נם ואם הנימו,טטיצר
 בכ"ז טוסרית, או חסרית ה'שקפה ספאת החברהבחיי

 הספרותי הבנין ש5 יסודותיו את לחזק רק )אהצ)יחו
 טשך אשר ערך רבות פנה אבני ע)יו )הוסיף נםכיא
 הרבה. והשפעתם הכביר טפע)ם ע) העידו שניםיובל

 יהודה היה שבהם הטובהר מדע.[ ברוח~סיפרים
 חנוך ספרי 5חבר הראשה שהיה )ע"ע, בךזאבליב

 היום עד כטעמ אחריו הטחברים 'סכל מדעיבסגנון
 ה5מוד" "טם)ת ספריו יותר. או פחות בהםהשתטשו
 נתקבלו השרשימת "ארצר ובפרמ עבריע לשון,דכדוק
 ו,בן ,ס5 ותרנומו ותודה, רצק ברוב העם טפ)נותטכ)

 5ספרתט 5החזיר הראשונים היו 1,,יהודית"סירא"
 היה וכן האחרונים". ו,הכתובים טן יקרים ספריםשגי

 אור 5הפיץ עבר בשפת הראיסון הקדש' 5טקראיהמבוא
 בקרת, ברוח כתוב הנביאים, ש5 1תכ31תם זטנםעל

 עבודתו חז"5. ש5 דעותיהם ע5 רוב ע"פ טיוסדובכ"ז
 התוצאות. ורבת טאד פוריה בכ55 היתה החינוך שדהע5
 טזוטתיו את הפחות לכ5 15 טספיק ישרא5 קה5 היה151
 בספרים הצעירה הספרות את 5העשיר יכו5 הואהיה

 ופרנסה הנדו5ים. כשרונותיו כפי ערך יקרי:חרצים
 הפרמים, חייו את כדשבחת נ"כ בודאי היתהכבבוד
 ארבעים ב, יטיו בדטי וטת ועוני טחסור סבל הואאבל

 אז היתח הספרותית העבודה )1811(. שנהוארבע
 טן וסכשולים בסעצורים רק לא קשה, ט)חמהבכ)ל
 עד יורדת נלויה השנאה דתית בקנאה נם כ"אהחרן,
 בעיניו ותהי העבודה ערך הבין 5א העם הטקלחיים.
 הרבנים העם טמובי ורבים זמן, ובמול ילדיםכדשחק
 דפרעטתא"' "אתחלתא בזה ראו ה)וטדיםהדתיים
 נ5חטו ובכן ה'מכינה, רנלי ודחיקת הלטוד עו5פריקת

 בקנאה כ"א לחם בטחסור רק 5א אזהסופרים
 זו את זו שצררו הכתות שתי נבו5. כ5 ידעהש5א

 לצדד אפשר נם ואם אויבתן. בהשכ5ה 5הלחםהתאחדו
 התפרקותם את היום בידענו ההיא, ההתננדותבזכות
 כמו אז, המשכילים טראשי רבים ש5 חייהםודרכי
 לכחד אין זאת בכ5 הוטבורנ, והירץ ו, ט י טשלטה

 בכחותיהם 5השתמש איך הבינו 5א והלוטדיםשהרבנים
 הנדולה הרעה בעד לעצור הכמשכי)ים מובי יסלוכשרונם
 טשכי5ים כי ההיא, וההתננשות ההתאבקות טן'טיצאה
 "לתרבות לצאת ונאלצו אחיהם תחום טתוך נדחפורבים
 וכן נחרטו, וטכתביו באפיקורסות נהשד וויז5רעה".
 טרירות כי ושי"ר, כרנ"ק נדולים אנשים ונחרטונחשדו

 מרשב טקום בנליציא יותר הרבה נדולה היתההטלחטה
 הראשון היה )ע"ע( 5 כטא רא ק נחמן ר'החסידות.

 את הספרות תוך אל להכנים ההוא הדורטבני
 טאומה כמעם פרסם 5א נם ואם הלאוטי.הרעיון
 שנה כי"ב נדפם הזט;" נבוכי "טורה ,ספרו חייוביטי
 החיה ורוח השלמת היתה ה'2פעתו הנה טותון,אחרי

 החהשה. ספרותנו בתולדות השנית ההיא,בתקופה
 עברית שכתבו בנ5יציא טשכ.לים היו ככר 5פניו נםהן

 עבר. שפת דעת 5הפצת הראשונים החלרצים ויהיוצחה
 עברו עת קראקאן )יליד זאב ובן לעווק טענד5טנהם
 רשטי בה השאירו שם ויתעכבו בראדי עירדרך

 פעדער מוביה היה ההם ביטים מפורסם טליץהשפעתם.
 וחוה" "אדם השירים וטחבר טחצצים" "קולבע5

 נדולה. קנאה עבר 5שפת שקנא אלכסנדר",1,,הצ5חת
 בעד ספרות ערך 5הכין הראשון כטעמ היה רנ"קאב5
 הרעיון את ולבסם 5במא הראשון העם, של הרוהחיי

 "שהוא והדעת שבאוטהע, הרוחני הוא הנדו5ו,שהעיקר
 נפררים", וטהבר נרדטים ש,,טעיר והטקייטה",הטעטידה

 את "שקע שהוא ),,זכרונותיע( וויים אוטר ספק,ואין
 )ע"ען. רפאפורמ" בלב הראשון הבקרת זרענרניר

 כח שהיה "'שהצעירים טעיד רנ"ק בתו5דות~מערים
 השפיע והוא בביתו נאספו החכטהע בהיכ5 לעטודבהם
 כדברים אחר. לאיש נהפך אחד וכ5 טמובוא,להם
 )בכרם רפאפורמ רש"5 נם ע5יו והעידו כתבוהא5ה
 עו5משן. "שבילי ספדו )בהקדטת ב5אך השמשוןחטד(
 ניתה שבשירי הנשנב "הכח ע5 אותם העירהוא
 )שמן. ו5רצאמות וויז5 שבשירי הרב היופי וע5ושי5ד
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 ראסין של חזיונו ואת "הפעמק", כהטירו,,התבערה* הבית" "הצלחת שילר שירי אז תרנםדפאפודמ
 מאלה לנדולות אמנם 'טי"ר והנמלה. פאדים,עיר על כמו מדע ומאמרי יהודה", "שארית בשם"אסתר"
 המוסד אבני הניח נדעץ, של עדות לפי הוא,נוצר.
 מדעית היסמורית וחקירה בקרת של ספרותיברא והמקוריות, העמוקות בחקירותיו ייטראל תולדותלבנין
 הספר מלבד מלפניו, היתה לא כאשר עבר,בשפת
 עליו, הדבור פה להרחיב אפשר אי עינימ*."מאור

 עולה המדעיים וספריו מאמריו שמספר להזכירדי
 בבנין מהור יטיש אבן הוא אחד כל וכילמאה,

 עולם" "יטבילי ספרו חלקי שני בלאךהקדישהספרות.
 נדול, "למליץ" נחשב הוא ונם האלהי רוח ענינילשני

 בבתי ספריו להכניס הצליח דורו נאוניובהסכמת
 בכורי את לחבב והחפץ השכלה רוח נם ואתםהחרדים
 לעטערים הלוי מאיר את נם הנכו ורש"ל רנ"קהספרות.
 ושלסו רוחו את חזקו הם ההיכל. לתוךוהכניסוהו
 סחברת של הדפום" הוצאות בעד הכסף כל"כמעם
 1822. בשנת שנדפסה שיר" "דברי הראשונהשיריו

 "יונה שירו וסלבד משורר, לא מתרנם היהלעמערים
 להזכר. הראוי מקורי אחד שיר אף כתב לאהומיה"

 תסיד מכוונים היו לא לאסר, חפשים. היו תרנוסיוונם
 כידוע הדרוש, בדיוק המהבר של רעיוניו אתלהביע
 הקמנים ומשיריו אבויה", ו,,בן ישי" "נזעמספריו
 ונועם חן של חום אבל ועונב". כנור "תופשבקובץ
 שירה מלאה היתה שפתו חרוזיו. כל על סתוחהיה
 נסראים שיריו המקורית, לשפה היטתעבד לא ויעןויופי,
 בפוסבי. עליו הכריזו ושד'ל רפאפורט מקוריים.כסו
 עלה "דודי אליו: ויקרא לכבודו שיר כתכ האחרוןזה

 ויצא צפון". משפהות כל למשוררי לראש והייתוהצלח,
 אד"ם קראוהו כאשר אלף", מני אחד "כמליץשמעו
 כמוהו. מליץ להיות אוה ונורדק מיכ"ל, ובנוהכהן

 בתרנומים החדשה הספרות את העשירלעמעריס
 נם ונוספו קוראיהם לבות רכשו איטר ערך רביוספרים

 פועל נם ויהי השפה. חובבי המיטכילים מחנה עלהם
 בעבודתו. לחץ לחם רק מצא נם אם כסו"ל,חרהן
 "היה שמה"ל ויודה סמאלענסקין נם עליו הספידבמותו
 היו היחידי, המיטורר היה לא לעמערים לרכים".מופת
 'טירתם ברוח עליו שעלו מפורסמים כ"כ לאאחדים

 פרסם אשר וכל פוריה היתה עבודתו אבלהמקורית,
 כל היו וקוראיו רבה, בחבה קוראיו מקהלנתקבל

 עברית.הקודאים
 כמה בנליציא חיו זמן באותו סטירא[]ב;לי

 מחבבים החדש דור בני שנם כשרון רבי חכמיםסופרים
 עשיר שהיה פערל יוסף פעלם. את ומוקירים זכרםאת
 הצמיין מרנופול, מושבו בעיר החברה בחיי השפעהובעל
 מדה סמירא היה ממירין* "סנלה ספרו מובהק.כסופר
 ויהי לשם ויזכה נפשו שנואי החסידים ננדוחריפה
 וסצוין מקורי היותר אבל בביד. מאורע רורו בניבעיני

 רפים כעלי אחדים מאמרים רק כתב הואהזהבא, "6שת בעל ,ע,,ע( ר ע מ ר ע יצחק היה וסמידתובשפתו
 בקובץ ואח"כ במאספים בראשונה שנדפסומעטים
 היה ריטומם אבל ישראל", לבית "הצופה בשםאחד
 על גם פעל שזכרונם ער קורא.הם על וחזק עמוקכ"כ
 שהשפעתם הודה כליליענבלום וסופר יצאו, מרוחו רקלא עליהם שהפרין השבח שדברי לראות נקל י"א(.,חלק הנדול בספרו נכבד מקום להם שהקדיש כנרעץ,סופר

 ליב שטואל שההניא חמד" "כרם המאסףההיא. בארץ ההשכלה אבות מהשטעת מעמה לאברוסיא
 תחת בפראנ אח"כ נדפס ואשר מטרנופולנאלדבערנ
 את ומבלימ ססמן היה רפאפורמ ריט"ל שלהשנחתו
 תקופת הראשונות, התקופות שתי בין הנדולההבדל
 מדעיות טחקירות ונזונות טושפעות כלן היוחסד,, ה"כרם חברת נליציא. משכילי ותקופת אשכנזמיטכילי
 מה כתבו אשר אנשים של ומשאיפותיהםאמתיות.
 ליטם כ.'א זטן בטול לטם לא ראיט, בכובדשכתבו
 ונם ש"הטאספים" ובעור למוד. צריכה שהיתהתורה
 להם ויש החיים סעולם ובטלו עביו העתים""בכורי

 לבלתי אפשר אי דפחות ולכל חכמה, מקורעודן חמד" ה"כרם של החוברות תיטע חזיוןהיסטורי, ערךרק
 של האחרונים כאהד מדטית. בעבודה עטהןהתחשב
 להזכיר כדאי ההיא, החיטובה התקופה של הנדול,הדור
 החזיונות מחנר הכהן, פישמאן יצחק נחמן הטשורראת

 זמן 'טחי האפרתי יוסף מלבד 'טכנא". ו"קיטר"סיסרא"
 היסטוריים, חזיונות שחכר האחד הוא היה לפניו,רב
 מיטבושים סננונו את טיהר שלא היה חסרונואך

 להכחיש אפיטר אי הקולמס. בהעברת להסירשאפשר
 קשה העברה, המאה 'טל השמונים שנות עדעברי" לשט "תלמוד שכתב עצסו בן-זאב יטמ.מי שיאמר,וראוי
 ומעיות השפה שיטניאות מליצי או מדעי ספרלסצוא
 מעמו את הפנימו לא יפיו, את השחיתו לאהדפוס
 מפחימ אינו הזה החסרון אבל ערכו. את הפחיהווע"כ
 ההם. והמשוררים הסופרים של כשרונםאת

 חיו עצמה תקופה כאותה לאומיים[]סופרים
 א"ט איש הם, נם אשר נדולים חכמים שניבאימליא

 השפה ידיעת להעמיק עזרו האי-סצויים, כשרונות,לפי
 שסואל שתיהן. דעת ולהפץ הספרות נבולותולהרחיב

 )ע,,ע( ריניו שמואל ויצחק ,ע.,ע( לוצאטודוד
 המדויקת בשפתם נליציא חכמי חבריהם עלהצמיינו
 הוד טלא היה אלה כל אשר והמבעי הפשומבסננונם
 ולמופת למשל ויהיו תנכי"ת, מליצות ומבליכבדות מבלי חיה ביטפה עבר בשפת השתמשו הםופיוט

 קראו אשר ווייס, הירש אייזק כמו וחכמים,לסופרים
 ובמליצות בפסוקים המשחק את לבמל הזמןבא וכי הזמנים", לפי כהטתנה הלשון "ששמוש ח"ו(,,כ"ח יש"ר דברי לפי ידעו, הם ב"התפעלות". ספריהםאת

 זאת בכל היה ריניו הכותבים. רעיונות עלשהאפילו
 הספרותית, ועבודתו כשרונו תכלית לו ותהי דורובן
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 האסונה עם להלחם ובה"ק, עבר בלשון חקירותסלבד
 את השכףט ננד ולהוקע השבלה סתננדי עםהמפלה,
 בבאסצעים הרחבות בידיעותיו השתנוט הואבשתם.
 אינן והפילוסומיא" ש"התורה ולהוכיח זולתבלית
 ומבל צד סבל היה לוצאמו לחברתה. איטהסתננדות

 נדול אדם תמים' איש והפוריה הבבירה עבודתופנות
 הלאוס. היסור את לפניו הביע בבר רנ"ק הןואוריננלי.
 את צמצם בדרבו קדאבמאל אבל ישדאל,שבספרות

 ולהפתר להדרש הצריך פילוסומי קצר במאטדדבדיו
 שאינם בלליים הקצרים סאסריו היו נםכדאוי.

 נם ובאסת פשומים. קוראים של לבם עלסתרשטים
 לוצאמו דבריו. לעוטק ירדו שלא הורו חכסיםקוראים
 הסלה של סובנה בסלא הדאשון הלאוסי הסופרהיה

 בל עליו שבנה היסור הזה הרעיון היה לאהזאת.
 בבל ושידיו בתביו בכל אותו ויבאי היהודיתשימתו
 פיימן ונם והובחות. ראיות ובאלמי המעסה ובכלבאור
 בימיו. החבמים טובי בעיני נחשב וכן ,טד"ל היהנדול

 )בזברונותיו(-נקרש וויים ומהריק-אוטר וטלירה*מבטן
 שהוא ספק ואין בפועל". אח"ב שהיה לסה הזההאיש
 אז תקופתו של רק לא היוצדים מראשי אהדחיה
 היום. בה עוסרים שאנו החהטה תקופתו של נםכ"א
 זו תנועה נתפשמה מנליציא ב"א מאים;יא לאאבל
 אשד הצעידים דור על מרוחה ותשפוך לרום'אנם

 ותעורד למרחביה, נשבחות מפנות הנ.מו, מסיצריהוציאה
 בני לבות להפליא הנררם ורצונם דמיונם בחאת
 בספרותנו נתקייטו אשר הבביר, רוחם ביצוריעסם
 נם אם הראש, דבים. דורות יתקייסו ועוד ה.וםער
 ן ה א ז נ ע ב ע ל בעד יצחק ר' היה שבהם הראשון.לא

 ושם ובמרנופול בבדאדי נם זסן איזח חי אשר)ע"ע(
 מסקוד השאב ושי"ר רנ"ק של מהתלהבותם רוחוינקה

 לעמו נואל להיות וההפץ הרצון בו ויהחזקחבסתם,
 שמפרים היא והאסת אליה. 'טובו אחריבארצו

 ארץ )"נלות נינצבודנ אהרן מרדכי שלכחדנוטיו
 או ספר"(, ו,.קרית האדם" בני "תולדותהחדשה"
 לא הן, לעבענזא הכהן אד"ם של הראשוניםהשירים

 תקופה לברוא דודם, בבני חדש רוח לפחת יבוליםהיו
 הספר בן לא בספדות. או החברותיים בחייהםחדשה
 יטל דעתו צףקה אסנם דיב"ל. 'טל בישראל""תעודה
 ולא פלפול לא סברות ולא חריפות "לא בו קאיןוויים

 בל דעת "אוצר היה דבריו לפי נם אבלהשערות".
 הספר וזה והאחרונים", הראשונים בדורות ישדאלחבסי
 הנבונים בל בין ובארצו בעטו הפארה שם לוקנה
 של דעתו היתה זו השונות". הספלנות הברלסבלי
 דוסיא. סשבילי דאשי של ובפרמ שי"ר ויטלוויים
 הקולמודא תולדות ספד )1889( יהודה" "ביתספרו

 לתת בש"ע הדאיטון הנסיון היה חלקימי בשכיבייטדאל
 דוח התפתחות על ולאוסית, עססית בלליתהשקפה
 בשאד ובן זה בספדו הרודות. כמטך והשפעתו"שראל
 דבש "זרובבל" השלוני" "אחיה דסים" "אפםטפריו

 יותד עליהם והשפיע החרשה לספרות ארצו בנילבות
 כבעלי הוא נם הן אז. עד דוסיא כדטביליכהטאר

 שאיפותו שממרת חיטב בנלהניא ורבותיוהמאספים
 לארצו הטחובתו השבלה, הפצת להיות צריבההיתה
 אזרחי להיות ולדעת ללסוד העם רצק לעודדהיתה
 הדרך את סלל חוא נם אבל עיטרה. התשעהסאה

 הלאומי. דוחו והתחזקות ישדאל ספרותלהתפתחות
 התפתח לעבענזאהן הכהן אד"ם של הפיומי כשרונונם

 ס,,שידי דאשק חלק הדפים 1842 ובשנת ויותר,יותד
 קוראיהם לבות הרעישו טהם שאחדים קרש",שפת
 בימים והטקורי. הפיומי סננונם ובהוד סליצותםבעזוז
 חבסים אנשים בווילנא, ובפרמ ברוסיא חיו בברההם

 חיים ובפרמ הנימו. בדחובות שם להם שעיטווסופרים
 "סוסדי ספריו את פרסם שבבד י ק ם יס נ א ל סזעלינ

 סבתב עם השמים" ו"תולדות רשבימ" "בובבאחבמה".
 "פלחי חוברות הו"ל פין יוסף שסואל )1888(.דש"ל
 שנם יטולסאן וקלסן שונים, ותרנוסים )1811(צפון"
 בעל הקוראים התעננו הראשונות סליצות'ועל

 בטעמ נברלו לא ההם הסופרים בל אבל"סמעמים".
 דנליהם בשתי עור עסדו הם המאספים. רורממשבילי

 לבל הבניס הכהן שאך"ם בעור העבר, תחוםבתוך
 באיטר בשרונו, בבח שהנר פיומי חדש סננוןהפהות

 עמר הוא נם הן הלוי. יהודה ד' סיסי לפניו היהלא
 שילער, של ובפרמ אשכנז כהטוררי ש5 היטפעתםתחת
 אבל והסחשבה, הרמיון בעולם יוצד היה לאהוא

 מפהח היה הוא חבריו. בל על עלה שפתובשפעת
 בובעור שלמ הוא רצונו. בפי אתליטונו ומפסלוסנדל
 ליטנות הרשות לו שהיתה השב עור לעטערים'2נם
 סאביו, נדול יותר עור וסשורר סליצתו. ע"פ הרעיוןאת

 שסחבדתו יוסף, סיבה היה וטבעי אסתי ליריכהטודר
 בסחבדת שנדפסו סשיייי ובאחדים ציון" בה"שירי
 אחרים דפים הלאוסית לספרתנו הוסיף ציון" בת"בנור
 ימיה. מוף ער יועם לא זהבםשברק

 שבסופדי הדאשון הרוח נאון ספוריס[]יוצרי
 יקותיאל בן אברהם היה סאין, יש בודאדוסיא,

 בשנת נרפם ציוןג "אהבת שספודו )ע"ע(, ו אפס
 ויבניס הספרות של האופל בית חלונות קדע הוא1853.
 קודאים דבבות בסה לה דבש הוא חהט, ריחבה

 "אחד רק לא ויהי הישיבות, בחודי הצעידים,סדור
 רוסיא" יהודי בין האנושית ההשבלה להרחבתהנודמים

 השפה את לחבב אז נדול היותד הנורם נםב"א
 העבר את להם ולהחיות החרש, הרוד עלהעברית
 וההוד, החופש עת הנביאים, ביסי עמנו שלהנדול
 במעמ ההוא הזכק "שדאל. יסי בדבדי הזהבפרק
 בתהום דטעות של בים נקבד ויהי העם סלבנשכח
 לתחיה פתאום ויקם דעת, ואי ורדיפות צדותשל

 עליו דקם אשד חיים צבעים בשלל ההואבספור
 נם אסתים ההם הדבדים הנפלא. דסיונו בבחמאפו
 "עימ ספרו נם שסדק". "אשסת הנדול לספורובנונע
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 להעסידו אפשד ואי יפה כ"כ עלה לא נם אםצבוע",
 הספור בכ"ז היח אחת, במחיצה הראשונים השניםעם

 לסופיים לסופת ויהי ההוה", "בזסן העםהדאשקמחיי
 המלה של בטובנה לאומי היה טאפו אחריו.הנדולים
 הסופרים חבריו שכל בעוד הציונית. התנחנה שעתהיום,

 ויהודי בחוץ אדם להיות וד-טו ! הקיצי : קראווהכהטורדים
 דרש העבד, את ולשכח אזרחי להיות חדרים,בחדדי
 "עים )בספורו ר 1 ב ד ב 1 בכתב עבד יטפת תחיתסאפו

 תחית של אה,ו, ישוב של הרעיון נם ואםצבה3',(,
 את שהחיה ספק אין טלבו, רהוק היה האבות,ארץ
 לשפת נעתק ציון אהבת הספור קוראיו. כל בלבבזכרה
 ע"י אננלית ולשפת מאנדעלקערן שלסה ע"יאשכנז

 ההיא הספור שנדפם בשעה שפירא. א"מאמריקאני
 בן ההיא בשנה סת אשד מיכ"ל המשורר עינינסנרו
 נורדון ליב יהודה ידידיו אבל שנה, ועיטריםארבע
 הצעירה הספדות את להעשיר הוסיפו ן א ס ל 1 שוקלטן

 א.טר שולסאן ותרנוסים. מקורים ערך, רביבספרים
 את תרנם הצעירים קוראיו את הדהיבוסליצות.1
 ספרי ביתד", 1"הדיסות פאריז" "ססתריהספורים
 העולם" ימי "דברי ישראל", חכסי "תולדותיוסיפום,
 "שולסית" כסו סאסרים של וקבוצות ארץ""סוסדי
 סצאו אשר קדם", "הליכות "הדאל" ברורה""שפה
 ליב ויהודה סהדורות. בכסה ונדפסו קודאיםרבבות
 הכהטוררים. ראש נהיה איטר וד והתפתח הלוך הלךטדדון
 שני "בין כסו שידים לפניו נדפסו ולא נכתבו לאובאסת
 דוד "אהבת בשייו ים". "בסצולות "אסנת"אריות"
 ההשפעה עקבות הדאשונה בסקירה רואים אנוומיכל"
 שהיו אחרים כדטוררים ושל יוסף סיכה הסת ידידושל
 לנטרי השתהרר בם אלה, בשיריו כן לא לעינים.לו

 סשוררים השפעת הפחות לכל חצונית, השפעהסכל
 שלא נבורים שירת שירה. לפסנת ויתנשאעברים,
 לכבוד ראוי היה הוא לי. הקודמים כל אליההניעו
 הנד41ם שיריו ביטביל דורו. בני אותו הנחילואשר

 הליריים. הקטנים שיריוובשביל
 נם החלה הזאת התקדסות בשעת ;הים[]מכתני

 נסה 1845 ב'טנת עוד להתפתח. העהוניתהספרוה
 "בכורים", בשט ספרותי טאסף ליסד ק:לקערנפתלי
 ע"י טותו אהרי היטני ההלק חלקים, שני טמנושיצאו
 ע"י לצאת נ"כ ההלו .:נה באוהה איש-שלום,ר"ס

 שנדפסו יצחק" "כוכבי החוברות שטערן בר"יסענדל
 בשנת 11יים:אן-חיות. ע"י האחדונה חובדות, ל"זטהן
 את בליק זילבעדסאן ליפמאן אליעזר יסד1857
 סדי שיצא "הסניד", בשם הרא,:ו; השבועיהעתון
 העורך בעזרת 1886 שנת עד הפסק בלי ב'טבועשבוע
 צעדער- אלכסנדר יסד 1860 בשנת נארדאן.דוד
 "הכרסל" את ופין בארעסא "הסליץ" את ם י 1ב

 את להו"ל צדק כהן יוסף החל 1861 בשנתבווילנא.
 העתון נוסד 1862 ובשנת בלבוב. והנשד""המבשר
 סלבד סלאניססקי, זעלינ חיים ע"י בוואהטא"הצפירה"

 "הק1ל" וועדבער, ע"י בבדאדי "העבדי" כסו עתוניםעוד
 שטסד "החלק" דאדקינסאד ע"יבקערנסבעת

 לא ר 1 'ט העשל יהוטע ע"י תערך 1852 בשנתען
 קוראים אלפי יצרו האלה העתונים קבועים. לפרקיםיצא

 יטמותם. את טה להזכיר כלל אפיטר ':אי1סופרים
 האלה ה.טנים מ'טך 'טנדפסו והחוברות הספריםסטאות
 יב:או, לימים סעטים דפים דק יתקייסו עבדבשפת
 של הסדר.ט בתי כסו והחקירה, הסדע ספריסלבד
 ורבים פראנקל זכריה ר' פינסקר, וספרי יעלינעקדר'

 ישנם קונים כמה כ' קיים. סרעי ערך להם .טי'טכאלה
 שיד התשבי" .תפארת שמערן טענדל לספריהיום
 תרי"נ על תורה" 1.,כתר )1839(, חלסים בשניספורי
 וואסערטריקליננ שירי היום לודאים כמה י ( )1864טצות
 אפילו או (' )1(186 חטודות" 1"נזר 18571( אלייטע""הדרת
 ובור" "הולדה כמו חביבים, יותר שהיו הסשורריםשירי
 ,אדעסא רננות" "'טפתי ו,טיריו ,1852(, ווערבעלשל

 'טד"לצ שירי אפילו או זלקינד, שלטה שירי או1864(,
 ספריהם, רשימת לה':לים רק רוצים אותם הקוניםאלה
 הנדולה התעמולה כל לטרות בהם. קוראים אינםאבל
 התנועה כל נראתה ההשכלה סרכזי בכסה נעיטתהאשר
 הרכה, התקדסה לא הספרות עינים, אחיזת אךלהיות
 אפיסת של ירידה, אותות להראות החלהאדדבה
 אותה היתה 11 ירירה ת סב החמה. ושקיעתהכחות
 החום סתוך א.טכנז משכיקי הוציאה אשר הזההרוח
 מעמם הסייה נליציא סשכילי לבות ואתי':ראל

 להואש רוסיא לסשכילי נם נרסה הואוספרותם.
 בהשתחרותם הבא הדור נאולת ולראות עמםסעתידות
 זלקינר שלסה נינצבורנ, אהרן "טרדכי דתםמכבלי
 את עוזבים בניהם את בחייהם ראו טונענדהאלדוזאב
 ,ב( ח הספרות באוצר )ציטראן, לעקר,, וסתטכריםדתם
 1:קר. עסל והולידו רוח ':זרעו היחידים היו לאוהטה
 קראו וחבריהם ליליענבלום והסופר נורדון, הסשוררנם
 עטם תקות כל ויראו "הקיצה" הנדולה הקריאהאת

 פרי ויהי נטויה. ובהתבוללות ההלכה בבטוללעתיד
 האנחה את שנאנח ימיו באחרית נורדון שלעסלו

 כ.טרונו ילדי כל ראה וברוחו עסלי" אני "למיהנדולה
 נתחבב ולא נתפרסם לא אז לעיניו. קבוריםודסיונו
 "שוסרת יוד" ':ל "קדצו הסטיריים בשיריו כ"כהמ'טורד
 הה; היטאיפות כל אטנם יוסף,'. בן שסעון 1"שנייבם"
 ברוסיא נם לנשב החל .טרוחה האסנציפציא תולדותהיו
 צריכה הספרות היתה חן"כ השני, אלכסנדרביסי

 ואת זו. צרה סעונה להרציאה חדשה הזקהלדחיפה
 החזק רצון הכביר, בכ.טרונו אשר )ע"ע(, ן י סקלענ ססא- פרץ בן כךטה טהסופר קבלה ההיאהדחיפה
 דורו, סופר כל על הצטיין לעיניו, הברורהוסטרתו
 הנדולה השלישית. ההדשה התקופה יוצר היהוהוא

 עוזריו על סרוחו האציל הואבספרתנו,
 וחברי~

 'טהתקבצו
 לתחום הצעיר הדור ולהשיב נתיבות לשובבסביבו,
עמם.
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 בראשונה יצא סטאלענסקין נם אמנם]כמא-;נסקי;[
 אבל והטתקדשים' המתחסדים האור, טודדי עםלהלחם
 )ווין "השחר" 'של הראשונה לחוברת בהקדטתוכבד
 המלחטה כי ומבוארים טפורשים ברברים העיר1869(
 כ"א המתחסדים עם רק לא וטאחור, טפנים לותהיה
 ככ) נהיה האוטרים וי:פהם, בעמם הבוגדים עםנם

 רוהו-כי בעוז טראיש-קרא כו)ם ידעו ")כןהטים
 על ידי ארים נם כן החנפים על ידי נטיתיכאשד

 מאחרי ישראל בני ידיחו אשר הצבועיםהמהחכסים
 לרנליו נר היתה הזאת הפרונרמא אבותיהם',.ירר:ת
 יישראל חכמי ראשי יכלו ובטותו האחיון, רנעועד

 הטקוד היתה עטו שאהבת ' קורא "בקול ע)'1להעיד
 בספוריו שהביע רעיוניו כל שאב סטנו איטרהנאטן
 עבר'. בשפת להם ודמ'ון ערוך "שאין כפך':ובשאר

 בדברים עבודתו שפעת אתסמא)ענסק'ן-?סכם
 "השחר" בירחונו יישראל לסופרי נדול כרכזסעמיכ-ברא

 אחרי )צאת 'סחדל כרכים, עיטר יטנים טטנושנדפסו
 סופרים נ'דל הוא חסרונו. נתמ)א )א ה'ום ועדסותו

 ויקרבם רוחם את חזק כשרונותיהם, את טתחוט':וררים'
 בראנדיטמעמער, ט"ד היו יטכהם הטפורסמיםלעבודהו.
 )שם ויכתבם בהשחר הטובים ספוריו כ)שפרסם
 אנו ורשאים שולטא;' אלעזר דא;יצקי. יהל'),הי:הר,
 הספרים כל שכתג רובין שלמה דר' שם נםלהוס'ף
 סטא- 1)הפצרת הזה הירחון בשביל בהשחרשפרסם
 חכ:דם ועוד קו'פסאן דוד על היטפיע חואלענסק.ן.
 ו)הנדיל )שבח הק':ה עבודתו ואת עברית, לכתובדבים
 החוברות את נדטה אם )ראות נוכל ירחונואת

 של השחר לחוברות הראי:ונה ה':נה שלהראשונות
 לאננ- שירי עם התחיל אטנם הוא האחרונות.השנים
 יצר הוא הנדו)ים. נארדאן שירי עם הוס'ף אבלבאנק,
 עם התנה תנאי כי טקורית, שלמה ספרותבהשהר
 מלבר תרממים' לו שלוח לבלתי וטשורריוסופריו
 ששה יצר הוא היוב).ם". "כספר נכבדיםספרים
 לשפת ורכשו קוראים א)פי בראו איטר נדו)יםספורים
 ספרו לעוואנדא. והסופר העללער כז' ק.ראיםעבר

 הספרות, בעילם רעיש עיטה החיים" כדרכי"התועה
 חמור" "קנורת נאון" "שבר חנף' "שטחתוספוריו
 "יללת הקמנים ספיר.1 ט)בד ו"הידושה", ישדים""נמול
 דברי בי:עתם-לפי "פעלו וכדומה. ברית" 1"נקםהרוח"
 ונמרצה עזה טדרשו-פעולה מבית שיצא הסופריםאחד

 בתוך המבואות לכל נתיב להם פלסו העברים.במחנה
 ונפחו הטדריט ובתי הייטיבות בבתי ובאו ועלוהגולה
 התועה של הראשון בהלק יבשות". בעצמות חייםרוח

 טזבחותם להרום הראשון חיה עולם" "עם בספרוובפדמ
 בני בכל לאוטי רוח ולפחת ברלין השכלת אלילישל

 אור" "הבוקר מו"ל וחוקר, וסספד כמשורד שהיה ר,בע א- ל ם א נ בעד אברהם אחריו. נהו אשר הצעירהדור
 לא העברית, ההשכלה במת על המדברים טראשיואהד
 הרוח ואה סטאלו1נססיו של פע)ו מדל את כ)לאבין

 ראה רק הוא הספרות. בעו)ם לנשב החל שכברחחדש
 סעמים יטים אחדי כי בנפשו וחש לעיניו :תצושאליליו

 סטאלענסקין של תרועתו הבמה. טעל ירר בעצטו הואנם
 החלו עת הראשונות השמונים בי:נות שלטההיתה

 פתאום שם הסשכילים תקוות וכל ברוסיא'הפרעות
 הותסים לאסוף לדוסיא סמאלענסקין בא עתנכזבו.
 בואו. מקוטות בכל נדול כבוד נחל וספריו היטחרעל

 כתב נורדון לאומיים, שירים לשיר שבנאטלאבער
 נעוריו, חמאת על התודה ליליענבלום רוחטה","אחותי
 ספורו את הפסיק הכיטרון ורב החביב המספרברודם
 שלפי טפני חלקים, שני טטנו שנדפסו והחיים',"הדת
 את תחהיו ויכתוב אידיאלו, ובטל זטנו עבר כברדבריו
 אז וטני 1"הרמין". ולאן" "סאין הקצוות" "':תיספורו

 העברית ובספרותנו בישראל הלאוטית התנועההתנברה
 התנועה היום. עד ונבר הלוך ה)כה אשרהחדשה
 חדשות ושאיפות חשובים רבים כ'טרונות הולידההזאת
 יצרו האלה השאיפ:ת עלומים. כח טלא חי דור'של
 עבודתם עיקר בספרותינו. האחרונה התקופה אתלנו
 לסדרנת העבדיה השפה את להרים הוא היום סופרינושל
 במ' ולהחיותה ולהשליסה לפתחה מדוברת. היה':פה
 הנולה. ובארצות הקדושה בא-ןהעם

 ויטם בא"י להשתקע לירושלם ה ד 1 ה ן.י ב נסעלענסקין סטא- מות לפני ביטנה עוד האחרו:ה[]התקופח
 הדבור את ולהנהינ ' "הצבי העתון את להוציאהחל

 טאד קשה שהיה זה טעיטהו טיודעיו. ובין בגיתוהעברי
 ':ניפ כדטך אותו ששם בנסיונו, לעטוד נדול כחודריט
 ערך רב היסמורי טאורע היה ולז;זולים, );עגממרה

 עטלו תולדות ישראל. יטי בדברי נכבד טקים )והטבטיח
 עגרית, היום הטדברות בא"י המשפחות טאות הןזה
 עברית, היא בהם הלטוד ששפת הספר ובתי הילדיםנני

 לתחית התנועה כל ובכלל ובירושלם, ביפוהניטנסיא
 עברית לדבר בן-יהודה נסע עת הארצות. בכלהשפה
 שהשפה מפני לו חסרו המלים שרוב טצא ובשוקבביתו
 לחז"ש נחוץ ובכן שנים, אלפי לפני חיה להיותחדלה
 שנתוספו האדם בני צרכי כל בעד טבמאים לברואמלים,
 הלשון, להרחבת התנועה נולדה וכן הישנים, אלפיכהטך
 "טלונו". את לבדוא הרעיון עלה ב;-יהודה לבועל

 ליב יהודה החל סטאלענסקין מות אחרי אחתכשנה
 החרו ואחריו )1886( "היום" יוטי עתון להו"לקנמור
 מאספים שנה, ספרי נם 1"הצפירה". "הסליץ"עורכי
 ע"י "האסיף" כמו להופיע החלו ביל, שנטכרונדולים
 ע"י ישראל" "כנסת 1885, משנת 11 אלא ק א םנחום
 הספרות" "אדצד 1886, משנת ראבינאוויץש"פ
 סופרים כטה מצאו והם 1887, כדטנת נרעבער אייזק'טל

 דחב מקום וימציאו חדשים, קונים של ומאותחדשים
 כשרונותיהם, ולהתפתחות הסופרים להתחרותידים

 פרישטאן, כרור פי.מנים לסופרים יעבץ, וזאבנאוויץ ראבי- פנחם שאול ברנפלד, כשטעון מלומדיםלסופרים
 מצ"נים עתונאים וקוביי'עוטעתסקק ומכ,, ן,פ, ו"וווןואוו
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 הסופרים מלבד ברי.נין, וראובן סאקאלאווכקנסור,

 העתוגים בעבודת הרבה השתתפו שלאוהכהשוררימ
 ס'יחדות. בחוברות שיריהם או מאמדיהם אתויפרססו
 להכנ'ם הראשון חיה )בו-אביגדור( שלקוביץ ליבאברהמ
 הספרות, שוק בתוך אסריקאני( )או אירופי דוחטעין
 ובפרמ הסופרים טספר להרבות הרכה הועילאשד
 "ספרי ההנאת יסד 1891 שנת בק'ץ הקונים.מספר

 במח'ר שנמכרו סעט'ם דפים בעלי סמריםהאנודה",
 ף,יטהעיטירה ם יא ח ,.א הוצאת ליסד עזר 'כפרומות,אה

 ספרי וחדישים, עתיקים בספרים ההדשה הספרותאת
 ערך. רבי הם מהם שאחדים ה.פה, ומספרותמדעיים
 חסרונות'ה כל עם אישר "התושיה',, את יסד 1897בקנת

 ידי לחזק הועילה הצעקני, המסחר טיטוםואשמוהיה
 לטעין ותהי צעירים סופרים ולנדל מובהקיםסופרים
 חברות עם התרטיה חברת התאחדה 1911 בישנתברכה.

 מסחר בית ויסדו ועוד, שרברק "הישחר" '"פרונרם
 ובנויארק. בווילנא סניפ'ם עם בווארשא "צנמרל"ספרים
 בתבל. גדול היותר עברים ספרים לטרכז הצנמרלונעשה
 השסונים בשנות נוסף הזאת הנדולה התעמולהלכל
 "אחד נינצבורנ הסשראשר אחה כמר כחעוד

 חדש סרמ לבחא רצה "השלו" בירחונו אשרהעם/
 וטבקר כסופר שם לו עשה נינצכורנ השחר.במקום
 "לא בהמליץ במאטייו להשסע, ראוים שדבריוחרוץ
 "ההובבים" ננד שכתב ישראל" מארץ "האמת הדרך",זו

 גדלה הנדפסים סאטריו וטלבד השמונים.בשנות
 באדעסא, , הצעירים הסופרים על האישיתהשפעתו
 ובאטת אחד. בירחון ההם הכחות כל לאחדויחשוב
 חדשים. כחות לפתח גם אם כי לאחד דק לאהצליח
 קלויזנר, הסופרים של טדרשם בית היההשלוח

 יהודה של ונויטאדק, ציימלין הלל לווינסקי,ברשדססי,
 ק י ל א י ב ח"נ הטיטוררים 1'טל וברנר,שמיינבערנ

 עיטה האוריגינלי בסננונו ביאליקומשערניחובסק'.
 אד"ם וויזל, עשו כאשר החדש, דור על נדולרושם
 היום טתורנמים שיריו בשעתו. איש איש גורדו;,וי"ל

 הכהן. ושלום וויזל שירי נם נעהקו כא'2ר חיותלשפות
 נטור, במול הראשונים את האחרונים סבמליםכנהונ
 טשתנים הזטנים שנים. עיטרות אחרי הם יבוטלוכאשר
 אין אתם. משתנים והקוראים הבקרת בעליומעסי
 עובדים החדש" "הטהלך בעלי היום 'ט"הצעירים"לכחד
 רחוק, או קרוב עתיד איזה של כחלוצים רבהעבודה
 כזבל הפחות לכל סאד, נבבד גם הוא עבודתםוחלק
 ביטנות להבא, תנובה פרי להוציא ה,טדה את המזבלזה

 חדשות סיתודות שונות, חוברות יטל עשרותברכה.
 ע"י שנה שנה נדפטות וספרותה עבר 'טפתללטוד
 את חושב אחד כל ובא"י, ברוסיא העבריםהטורים
 כריסמוטמיות לעצמו. בסה ובונה סובהק לפדמגעצטו
 ועתונים לסאות, נכתבים קמנים ספורים ורבות,פרות

 "האחדות" "הא~ר" "החרות" "הסצפה" "העברי""היהודי"
 הצעיר" "הפועל "החנוך" "השלוח" הירחונים"הפרחים".

 להדפסת שונוח והוצאות באסר.קא. 1"הדבורה""הטולדת"
 ובכל וחר,שים. עתיק'ם וחרנומ'ם סקורי'ם,ספך.ם
 החדשה התסופה או התנועה הולידה לא הזאתהעבודה

 אייזק של כספרו ספר וקיים' נדול אחד כ?-אף
 כהטפורים נדול ס?ור ודווישיו", דור "רור '1"סהירש
 או הקצ11ת". "יטתי אפ.;1 או "התועה" או צ.ון'"אהבת
 יעקב שלום אפוס. או דראסא נד.ל, שיריספר

 מל"העל מאנדעלקערן המטח אואברטויץ
 יעבץ חאכ בינפיד מ:מעק סופרים אפעו אוהקדש"

 תקיפת י-רי הם כלם הצעיר'ם. כין למנות אפיטראי
 - דבייו סלזני--ר?' את בן-יהודה יצר כןסמאלענסקין,

 ה-ום עיד ונכינים נאסנ'ם ונכן 'טנה. עשרים לפניעוד
 כל "למ-ות ת-ס'ג: ביטנת טכתב העם אהדדכרי

 נוסף לא הספרות תחית דבר על הנדולותהתרועות
 על'1: לאמר נוכל אשר אחד סופר אף הזאתבתסופה

 אשר אחד ספר אף יצא לא לו, סוינו אשר האישהנה
 הרוחני רכושנו את הנד'ל הוא כי עליו להראותנוכל
 ושלא לפניו ידענוה יטלא מקורית נכבדה מהשבהבאיזה
 כי ותסצאו, הימכ דרשו .. סזולתנו בהקפהנלקחה
 סרעישים שעליהם החדשים, העברים שבספוריםהמעולים

 קרעים... קרעים אלא אינם נצהון! וקוראים העולםאת
 כמעם... רושם עויים היו לא אחרת ספרות בכלאיטר
 ספרות אינה כפרותינו האסת: על להודות העתהגיעה
 יטנים" עשר ),,אחר סופרים" אינם שסופריומפני

 בנוגע זו מרה אסת על מודים הננו תרם"נ,.באחיאסף
 לא אם היום, זו ספרותנו אטנם האחרונה.לתסופה
 האירופיות, אל יותר שתתקרב למען היהדות טןתתרחק

 הטדעי האליל בשביל היהדות קדיט' את תבמל לאאם
 המדעית החק'רה מסיה תחת ישראל שונאי ידי יצרואשר
 תקותנו את יאטת איטר נדול דור להוליד עוד היאיכולה
 זו לתכלית האמצעים כי ההוד, ותקופת גדוללעתיד
 יום. יום וכהטתלטים וטתרביםהולכים

 92. ה"ב הש"ה . 88 ח"ב האסיף :ביבליוניפיא
 37, כ. הוברת וסמ;רב ממזרח 501. חי"א 521,ה"י
 17.ח"ג

 ביד.נו שנסצאים תנאים למדרשי כולל שם :כמעו~ר ל. ל.י.
 דבי "ספרי נ.,כ ונקראו דבדים, ולספר במדברכספר
 ארבע, ע' ערוך ל"ז. ל':בועות חננאל רבנו )פי'רב"
 ונדפם מ': לסכות ובפי' א', ב' להרשע במי'רש"י
 עי' רב, דבי ספרי 1;הת רב דבי סיפרא במעיתשם

 בית כטו רב דני רק רב, ע"י שנתחבר איננורב., ,.דבי ופיררט 372(. צד יטלו רש"י בהוצאתברלינר
 בבית התכמים יסלמדו הלכות מדרשי היינוהטדריט,
 עם ביהד הספרי פעטים כסה נזכר בתלמודהטדרש.
 אישר :(. מ"א שבועות כ"ח: )מנילה וספדאתוספתא

 כמו התנאים של הלכות סדריטי כולל שהיה נראהטזה
 ספרי שסתם ם.1.( )כנהדרין אטר יוחנן ור'הספרא,

 הספרי לפנינו, יחבאד כאשר אך דר"ע. ואליבאר"ש
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 ן הספרי זה איננו הנוכחית בצורתו ביךנו שהואאיטר
 ר"ש 'טסתטו יוחנן ר' אמר ושעליו בתלמודשנזכר
 ן כולל היה בתלמוד הנזכר הספרי כי דר.ע.אליבא
 ן ונקרא ודברים, ובמדבר שמות לספר הלכותמדר'2י
 ן קכ.,ד:( ב ב ע'ד. ויוסא רב" דבי ספרי "שארנ"כ

 "ספרא נקרא שהיה ויקיא לספר  כ:מדרשלהבדילו
 שם, לב"ב בפירו'טו רשב,ם ביחוד )ש' רבעדבי

 , הלכה'שען די אין איינלי'מוננ י.צור בספרווהאפמאן
 הוא בידינו אשר הספרי אמנם 146. צדמדרשים"
 ספר לרוב דרי2ות כולל אחד מדרשים: משנימחובר
 המדרי2ים שני דברים. לספר מדר-ט הוא וה,טניבטדבר,
 שהוא ובצורתו קדום, בזטן כבר לא-ד נתחברוהאלו
 הערוך ובעל ךט"י הקדמונים לפני היה כברלפנינו

 יען אך אחד. בשם וקראוהו אחד למדריטשחשבוהו
 בתוכנו שונים הם, שונים מדרשים שני באמתני

 יצאו אחד מדד'ט מבית לא כי ומקורן, סננונןותכונתן
 להבדילן עלינו לכן וקבצן, אספן אחד מסדר לאהשף
 לעצמו. מהם אחד כל עם ולהתעסק מזהזה

 הזה המדרש למעלה, כאמוד בטדגר[ יספר]ספרי
 ועד טתחלתו במדבר ספר לכל דרשות כוללאינו
 פריטיות לארבע דרשות בו נמצאו לא כיסופו

 מן וישלחו ב. פסוק ה' מפריטה מתחיל כיהראשונות,
 "וישלחו" בשם נ"כ נקרא זאת תחלתו וע"'טהמחנה,
 ספר של הפהטיות כל כמעם זרז(. וע' ספר ע')ערוך
 סעמ רק אך בתוכו, נדריטות דינים שכוללותבמדבר

 כי ברורה הוכחה וזה ספו-ם' י2ענינם הפרשיותמן
 מטעם ואך הלכה. טדריש לנו לתת היתה המסדרנוונת
 דברי מעט נם אליו לאסוף לנכון ראה לנו נורעבלתי
 המדרש ספורים. שכוללות פריטיות לאיזה ומדרשיםאנרה
 מדריטו ומבית ישמעאל ר' משיכמע נובע בעיקרוהות
 בסננונו שמות לספר דר"י למכילתא הוא ודומהיצא,

 : בסתם יאמר לסשל כן מדרשו. לבית המיוחדותכונתו
 הוא מן וכו' הרמה היא קמיצה זניחה, היאשחימה
 כ"נ(. פסקא ,נשא תורה דברה לשונות שתי אלשכד
 לשונות 'טאמר ישסעאל ר' ש,טת היא כידועאשד

 בלשון תורה דבדה או י"ז,,, שבת )ירוש' הןכפולות
 ד,ע ננדרעת קי"ב(, פסיקתא במדבר )ספרי אדםבני

 לא וכסעמ שם(. )ירהט' ה;" רבךין "לשונותשאמר
 טכפל הלכה איזה שידרוש במדרש ספרי סתםנמצא
 שדרשו איש איש או יומת' טות יצא, יצוא כמוהלשון,
 כסעמ כי נמצא זאת עוד ר"ע. של מררשו בביתאותן
 ר' דבי תנא בשם בש"ס המובאים הסדרשיםבל

 איטד בספרי נמצאים במדבר לספר היטייכיםישסעאל
 מבית מדרש הוא האחרון זה כי יוכיח זה אשרלפנינו
 דומ.ם טדרשים כמה בו נמצאים נם שלו.מדרשו
 למשל דר"י, במכילתא המובאים להמדרשיםמטש
 ממש דומה איטה' או איש ב' פיססא במדברבספרי

 וכו' מונים שהיו ד' סי' וספרי ו'. מ'2פטיםלמכילתא
 למכילתא דומה ה' סי' ספרי א'. בחדש למכילתאדוטה

 שדומים בספרי נמצאו מדרשים הרבה ועוד ה',בא
 צד הנ"ל בספרו האפמאן )ש. הממלתא למדריטימכדט
 היינו שניהם כי ראיה מזח אשר54(,

 דספ-

 לבמדבר
 'טל טדךטו טבית יצאו, אחד ממקור דר,יוהמכ'לתא

 שם במדבר הספרי מסדר כי אף אמנם ייטמעאל.ר'
 הנה מדרשו. ליסוד ר"י תלמידי של המדרי2את

 כולל נ"כ שהיה רשב"י של במדר'טו נ"כהשתשט
 הרבה שלנו בספרי נמצאים ולכן בטדבר, לספרדרשות
 כי ביטימתו, ההולמם ותלמידיו מר"ע ודרע:ותהלכות
 אליבא שהיה רשב"י מטדרש לקחם '2לנו הספרימסדר
 מתלמירי שהיה מדרשו עיקר על נוספות וייטיסםדר"ע,

 שלנו בספדי הנזכרים התנאים משטות י'טמעאל.ר'
 ד"י כי ד"י, של סדרשו מבית בעיקרו שהיה נראהנ"כ
 ד' תלמידי בו ונזכרו פעמים ושיט המשים בונזכר

 )מ' יונתז ור' פעמים( )מ"1 יאשיה ר'ישמעאל:
 של בסדרשים יותר '2נזכר בתירא בן ור"יפעמים(
 נזכדו למעלה כאמור אך פעמימו. )י"ב ר'יתלמידי

 יהודה, ור' שמעון ר' ותלטידיו עקיבא ד' נ"כבו
 וד' נתן ר' בו נזכרו עוד יוסי. ור, ר"מ נםולפעמים
 ד' האמורא שם בו נזכר אחת ופעם הנשיא,יהודה

 שמסדרו משסע ומזה ע"נ(. ,פיסקא נחמני ברשמואל
 או נחטני בר שמואל ר' אחרי שחי אחד אמודאהיה
 ראיח נ"כ ומזה לו. קודם לא עכ"פ בזמנו, הקודםלכל

 אמד שעליו בתלמוד '2נזכר הספרי איננו '2לנושהסמרי
 יוחנן ר' כי דר"ע. ואליבא ד"ש ספרי סתם יוחנןר'
 נחמני. כר שמואל ר' קודם אהד דורחי

 מאד שונה הזח המדרש דגרים[ לספר]סטרי
 אנדה, ומיעוטו הלכה שרובו לבמדבר הספרימחבירו
 נרול היותר החלק בו אשר לדברים הספריולהיפך
 הלכה. ומעט אנדההוא

 הספ-

 לשלשה יחלק לדברים
 לסדרי דרשות כולל א'-נ,ב פ.סקאות א'(חלקים:
 איזה ורק אנדות כולן כסעמ עקב, ואתחנןדברים
 )פיסקאות שמע לפ' הכלל, מן כיוצא בו, נמצאותהלכות
 מדרשי כולל י2"נ, עד נ"נ פיסקא מן ב'( ול"1(;ל"ח

 נ'( תבא; כי תצא, כי שופמים, ראה, לסדריםהלכות
 אנדות דריסות כולל הוא שנ"ז ער ש"ד פיסקאסן

 כי ברור ונראה וברכה. האזינו וילך נצביםלסדרי
 מדרש לנו לתת לדברים הספרי הטסדר כוונת היתה[

 שניהם ועשה ואנדות הלכות כולל דברים לספרתנא.ם
 את עשה לבמדבר הספרי מסרר איטד תחתלעיקר,
 ממנו שונה שהוא וכמו מפל. והאנדות עיקרההלכות
 לדברים הספרי כי וסננונו, כתכונתו שונה הוא כןבתוכנו

 יש כי ר"ע, של מדר2ו בית ממקי'ר ,טנובע בו ניכר'
 ר"ע של למדרשים המיוחדות והסיטנים התכונות כלבו

 פיסקא )כמו כפולות בלשונות כמוהו ודורשותלמידיו.
 ק"ה פיסקא תכה, הכה צ"ד פיסקא תאבדון, אבדס'

 הענק קי"מ פיסקא תתן, נתט קי"ז פיסקא תעיטר,עשר
 רכ"ה פיסקא תקברנו, קבור כי רכ"ב פיסקא תעניק,ן
 הלכות והרבה תשלח,, שלח דכ"ח פיסקא תקים, הקם'
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 ר"ע. בשם אחר במקום ונזכרו זה ספרי בסתםנטמו
 ופיסקא נ"ב. ביבמות עקיבא ר' בדעת ר"ע פיסקאכמו
 ישמעאל ר' דעת נגד מיה: בסנהדרין ר"ע בדעתצ"ה
 דף פ"ח גמין בירהט' ר"ע כרעת רס"ט ופיסקאשם.
 לס' הספרי בעיקרו כי מוכיחות ראיות ויש ע'ב.מ"מ

 מספרי חלק והוא רשב"י של ממדרשו הואדברים
 ר"ש ספרי סתם יוחנן ר' אמר שעליו בתלמוד'טנזכר
 זה בספרי נסצאות ברייהות כסה כי דר"ע.ואליבא
 כטה יש כי ואף ר"ש. תני בשם אחר במקוםשנזכרו
 לס' דישות שכוללות ר"ש תני ביטם בש"סברייתות
 לסתור, ראיה כ~ה אין שלנו, בספרי נסצאו ולאדברים

 מקומות ובככה בשלימות, לנו נמסר לא 'טלנו הספריכי
 להישלימו אנו וצריכין ממאמר, חלק או מאטר איזהחסר

 לספרי עין מאיר בתוספות פרידטאן )עי' אחרממקום
 לשו"ע והגר"א הלל ר' בשם 1' אות קל"א פיסקאדברים
 שסתם הכלל מן יוצא נמצא וגם י"מ(. 'טל"א סי'יו"ד
 יוסי ר, דעת ננד ר"ל פיסקא בספרי כטו ר"ש.ספרי
 נגד יוכיח לא זה אך ד'. פיז כלאים במקנהור"ש

 ר':ב"י. של ממדריטו שלנו הספרי היה שבעיקרוהראיות
 יד מתחת שיצא כמו בצורתו לפנינו 'טאיננו מובןכי

 ר' לפני שהיה בצורתו לא גם ואף הלמידיו, אור"'ט
 מסדר ידי מעשה הוא לפנינו הוא כאשר כייוחנן.
 הטסדר יוחנן. ר' של דורו אחר האמוראים מןאחד
 במדרשים גם והיטתכהט ליסוד ר"ש של מדרשו לקחהזה
 הראשון בחלק ובפרט ישטעאל, ר' של מדרשוסבית
 כבר יטהטסדר אפשר או -נ"ב. א בפיסקאותהיינו
 מדרשי בתוך מעורבים ישמעאל ר' מדרטי איזהמצא
 נם להזכיי רנילים היו כי תלמידיו, קכצו איטרר"ש
 ר' מתיטידי דרשות עוד הוסיף והמסדר ר"י,דברי

 אחד היה הזה המסדר כי ונראה האחרונים,ישמעאל
 יוסי ר' שהאטורא שסצינו ממה אך יוהנן. ר'מתלמידי

 לפנינו בטפרי נזכר יוחנן ר' 'סל תלמידו הנינאב"ר
 א"א כי נדע ע"ב( ס"ד שלום איש ,הוצאת א'פיסקא
 ההוצאה בר"ח. יוסי ר' של זטנו קודם המסדרשהיה

 'ט"ו משנת היא ודברים לבטדבר מהספריהראשונה
 איש מאיר מר' היא מדויקת היותר וההוצאהבויניציא,
 1861(. )ווינא עין מאיר תוספות עםשלום

 ל. ב.י.
 וכדי בסדבר, לספר הלכות מדיט : זדמאספרי
 כפרי "זומא". לוי ב'טם נקרא סתם מספרילהבדילו
 הייקומ בעל רק ממנו, ואבד הקדמונים, בידי היהזומא
 וקצת במדבר, ס' סדר על ממנו רבים יטיוריםקיים

 אחרים מהברים ובספרי הגדול במדרש נסצאושיורים
 של "ספרי אוהו קורים יש שונים. בכנויםונקרא
 עינים מאירת ובעל י"מ( י' ויקרא )רש"י שני"פנים
 פנים של "ברייתא ריט"י בשם אותו קורא פ"כן)א"ב
 וגם כ"מ.(, סנהדרין )רש"י דספרי" "ברייתא אושני",
 בערוך מ.'ז.ן. סומה )רש"י אחרים" בפנים שני"מדרש
 ברדס )ע, וישלחו" של אחרים פנים "סדרש אותוקורא

 ז'( פ"ח פרה )יררט' הר"יט לפי' ובהגהות מג( וע'ב',
 "וישלחף, נקרא סתם הכ:יי גם כי זומא, ו"טלחונקרא
 "טכילתא אותו קורא המצות בספר הרטב"ם תחלתו.ע"ש
 ובהלוך בלשונו מאד נבדל הזה הספרי בטדבר".לספר
 דוטדרש ספרי ומכל שלנו הספרי מן ופלפולוההגיון

 חדשים דינים להסציא מיטתדל ולרובהקדמונים,
 הסציאות, רהוקי זרים דברים על בכתוב רמזיםולסצוא
 ע"י מקנא שאינו בסומה האמור אייט לטשלבדרשו
 כי הזטנים סרר ערבב נם תש"ון, רמז )ילקוטבהטה
 )רטז הכך; אלעזר אל אותה ונתתם בפסוק חקתבפ'

 את ראיתי אני 'טאמר מהלל סעשה יספרתשס"אן
 שאי דבר בגדול, הפרה את ששרף פרחיה בןיההטע
 הם הפחות לכל פרחיה בן ליהושע הלל בין כיאפשר,
 נ':רפה ואילו יהושע, את הלל ראה ולא דורות'טלשה
 )פרה הפ-ות שורפי בין מנוהו לא למה בזמנופרה
פ.ג

 ספרי ננד סקומות בכמה שגה ומחברו ד'(י
 הסבה היא יטזאת ואפשר המקובלים, פה שבעלהתורה
 בדורות נתקיים ולא הרבה הקדמונים בו השתכהטושלא

 וסזה זומא, בספרי רבי שם מצינו לאהאחרונים.
 רבי. מתלמידי אחד ע'י נתהבי לא כי האפמאןיוכיח
 שמעון ר' כמו מוזרים, תנאים שמות בו נסצאיםנם
 "דער בספיו קעניגסבערנ מאונו. ופפיאס נחוניוןבן

 מן זוטא ספרי ספר את להעריך התחיל ספרי'קליינע
 הגדול, ובסדריט שמעוני בילקומ יטנטצאיםהמאסרים
 איינ- ,צור בספרו האפטאן גם ממנו. חלק רקוהדפיס
 הדפיס 1(;1( ,צד מדריטים' הלכה'שען די איןליימוננ
 צד יובעלשריפמ" ב,,גרעץ בריל 'כ נ )ועי' ממנוקמעים
.)184

 ;פשטיין. 288ן ח"ב דו"ד ייייס :ביבליונרפיא
 1ז. צד היהודיסמקדטוני~ת

 מ.ב.
 אינקובולא ע"ע בכלל ספ-ם אחתט:שרים:

 אחת ספרות. ספר; דפוס; ישרמן.)ספךם
 ביבליונרפיא; לפימקצעקיהמע'1 הספרשחלקת
 ע"ע ס5-ם ממרת אחת ספרים. עקדבית

 אחת ספרים. רשימות לאור;מוציאים
 מדכר הטכחי בטאמר צנזוריא. ע"ע ספרשבקרת
 שער מחבר, שם בל ספךם הספרש, שמותע"ד
 וסיסמ גדע, אדם לכבוד הספרים כתיבת וסופתהספר
 הסכטה; ערכי נ"כ ע" הספרים. עלהבעלים

הקדמה.
 לרוב נודעים העברים הספרים הספרים[]שמות
 והמזכירים מחברם, ביטם ו!א יטנקראוביטמותיהם
 לפעמים ומריא בשקלא או מקומות במראההספרים

 רנילים למיטל הספרים. מחברי היו מי בעצטם ידעולא
 ,,':אגת בעל או יהושע" "פני בעל כתב כך לומרהם

 הספרים ברשימות נסצא ולכן וכדומה. ע"ז, חולקאריה"
 ולא הספרים יטמות ע.פ כלם כמעמ מסודריםשהם
 שנודעים ספרים איזה מלבד הטחברים. שמותע"פ
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 הרמב"ן הראב"ע הרמב'ם אלפסי כנון מחברםע"2
 ה-א ומסורה אלשיך. אברבנאל מרדכ-,אשרי,

 י2לא שסות לחבוריהם קראו מחברים של'2הכי
 קדש, חלול בזה ,טראו מפני הקוראים בשניישרו

 השם. בשנוי או המחברים לי2מות אותםוהחליפו
 תורה" "כדטנה לספרו סרא מימון בן משה ר'והם:

 ע,ש "רמב'ם" או החזקה" ל"יד אוהו שנווהסוראים
 טשה,, "תורת לספרו קרא אלשיך מי2ה ר'המהבר;

 קרא הורוויץ י"טעיה ר' ; סתם ל.,אל'טיך" אותווישנו
 .ה". ,,'טל בר"ת שסו ריטגו הבריה' לוחות "שנילספרו
 כנסת אנשי ע.'י מ2סות נקראו הקד'2 כתבי'2מות

 נחלקת התורה כתוכים. נביא-ם. תו-ה,הנדולה:
 י"ד.(, )חמנה תורה', חומ,שי "חמשה ספריםלחט'2ה

 בו: הכהובה הרא-טונה מהתיבה שם נקרא אחדוכל
 ונ"כ ויקרא שני, חוטש נ,כ ונקרא קמוחבראי2ית
 )סומה הטקודים חוטש ונ'כ במדבר כהנים,תורת
 קטנים ספרים י"ב תורה. כדטנה ונ-כ דבריםל"ו:(
 ,כ"ב ע':ר.' "'2נים או עיטר" "תרי מכנים נביאיםשל

 על תלמוד. ע"ע נמרא תוספתא כדטנה עלי"ד.ן.
 בזסן בערכו. אחד כל ע"ע וכו' י ר פ ס ; א ר פס

 פסקוח" "הלכות הנאונים", "שר,ת חברוהגאונ-ם
 "האמונות ספר חבר נאון סעדיה רב נדולות"."הלכות
 "מקח חבר נאק האי רב הדת, עקיי עלוהדעות'
 ס' חבר נאון נחשון רב וקנין. מו"מ דיניוסמכר,
 רייפמאן ביאד וכבר שחימה, הלכות על"ראומה"

 ע"ש תיבות בישתי מה" "ראו וצ"ל סופר מעות היאכי
 הספרים נקראו נם מה. ראו בטלות 'טטתח-להספר
 נמוק-ם, ביאורים, פירךטים, דרהטים, תוכנים.ע"ש

 "ארבעה חבר אשרי יעקב ר' תוספות.חידושים,
 ח"ס, יו"ד, או"ח, חלקים בד' דינים פסקימורים"
 עשה כי עיוך" *שלהן לחבורו קרא הב"י ומרןואה"ע.
 דינים. לפוסקי ערוךהכל

 בשמות לספריהם שקראו יש מכה"ק[]שמ~"
 הביתן, נינת הספ-ר, לבנת הרקיע, זהר מתנ"ך:מל-צות

 את כבדו ם י ר ו א "ב ינחטנו, זה חיים, עץ מלך,בת
 עה"ת. לפירש"י באור הוא מ"1( כ"ד )ישעיהה"
 שמותיהם בו שמרוטז מתנ"ך שם שבוחריםויש

 שחר בן הלל יצחק, זרע אברהם, זרע כמוהעצמיים.
 אניה דרך היל:, הוא הסחבר שם כי י"ב( י"ד,יששה
 אשכנזית ,בליטון "שיף" המחבר 'טם כי י"מ( ל')תהלים
 לו וחשב הכהן, אותו והעריך הכהן, ושב אניה(,הוא
 יפה שמואל ר' ח'-י"ח(. כ"ז ל"מ, י"ד )ויקראהכהן
 עינ-ם, יפה : יפה במלת המתחילים שמות לספריובחר
 המכ-ל לספרו קרא נלאנמי משה ר' וכו'. קול,יפה
 ות-בת ד'( ד. )שה"ש המנ;" "אלף בשם שו"תאלף
 לספרו קרא אזולאי דוד יוסף חיים ר' משמו. ר"תמנן

 ליפש-ץ ישראל ר' שרה. בן דוד ר"ת לפי""דבש
 בו ש-ש ישראל' "תפארת בשם המשנה על פי'חבר
 )עי ונכדיו ובניו אביו שם ובמממריא לטמודמז

 הלבושים בעל יפה טרדכי י, טהרות(. לסדרהקדמתו
 וארננק, בדן חור, תכלת, לבוש לבושיו: אתקרא
 מרדכי על הכתוב ע.'ש וכו, שושן שי זהב,עמרת
 על בבקורת פאפירנא יעקנ אברהס מ'1(. ח')אסתד
 בדרך יאמר תנ"ך מפסוקי לספרים השמותקריאת
 יהיה הזה, בדרך לנהונ הסחברים יוסיפו אם כיסמירי
 וססורת לכד, הספריס כדטמות התנ"ך את לחבראמטד
 קורא בעצטו והוא הכהשיח, יבוא אז כי ההמוןבפי
 ":ן' מלא חדש "קנקן הכהטנה מדברי פתנם ע"פספרו
 "איסת לספרו בן-אסחנ קרא וכן 1867(. ווילנא 21)צד

 של לכקרת בקרת שהוא ע"ז:( )שבת ארי" עלמפניע
 ספר על שנכתב ספר הזהר. על נוהם', "ארימודינא
 ס'2נה" "כסף : כטו על-ו שמו רומז לפעמיםאחר,
 די ספר וכן הרסב"ם, ,טל תורה מ'2נה על מהרי"קשל

 הרט"א למלך". "טשנה רוזאנים ור"י ', משנה "לחםבומון
 וטחרי"ק ערוך. השלחן על "מפה" בשם הנהותכתב

 ,/ברק בשם שלו יוסף הב-ת על הנהות כתבבעצמו
 בקראם ונאוה ליהירות כלל חששו לא הטחבריםהבית".
 ל-פטאן יו"מ ר' וכדוטה. מדבש" "מתוק הספדשם

 סלך מעדגי בשס הרא"ש על פירוש-ם שני כתבהעליר
 בשביל ונאיטם 1628,, פראג )הוצאת חמודותולחם
 בהוצאות הקם לשנות והוכרח הטלכות, ננד במרידהזה

 השמות כי מוב; חמודוח. ודברי יו"מ סעדניאחרות
 הספר מתוכן והוראה רמז שום לנו יתנו לאהאלה
 שטות לספר-הם קראו אחרים מחברים אולםומהותו.
 כ4 אנור, כטו: תוכנם, על הרבה או טעמהמראים

 תורת השו.'ת; קובץ הנדולה, כנסת הדינים; קובציבו,
 ע5 ספרים בקרת. ספרי כסילים, לנו שבמהקנאות,
 אלון נהור, סגי כלשו; "'טטחות" או רבתי אבלאבלות:
 קול נהי, קול מר, מספד טשה, אבל כבד, אבלבכות,
 שונים טחברים של ספרים ויש הבכא. עסקבוכ-ם,
 הספרים של מסוסות בסראי לדקדק וצריכין אחד,ב'2ם
 בן- קל חססרים באוצר מחברם. בי:ם אותמלקרוא
 עעץ בשם ספרים כ"ז 1863( שנת )עד רשומיםיעקב
 פענח", "צפנת ס"ז ידידות", "שיד בשם כ'חיים",
 טוב" "לקח וכן תורה" "כתר י"ד למודים", "ליטוןמ"ו

 "חשק י"נ אמת", עישפת חיים" "מקור מרדכי""מאטר
 חיים" "דרך בחן" "אבן י"ב ברורה", "שפהשלטה"
 טהם שיש ספרים '2ל שמות ועשרים ישראל"."מקוה

 '2ם. מכל י"ב עדמשטונה
 ספרימ הרבה יש נ;למים[ ממחברים ספרים]שמ:ת

 ספד כמו )8טסואומממוע(, מחברם שם לגו נודעשלא
 )-ההטע "ה-שר" וספר י"דן כ"א )דבר-ם אדני""מלחמת

 מאתנו. אבדו בעצמם והספרים בתנ"ך הנזכרים י"נ(י'
 וכן הברם, מי נודע שלא ומדרשים ברייתות הרבהויש
 הנאונים שו"ת וקובצי פסוקות, הלכות הנאוניםבזמן
 הזהר, קבלה וספרי והעודך. המקבץ שם נזכרשלא
 העברית בספרות נם וכן ועוד. היכלות ספר הבהיר,ס'

 א"ב: ע"פ אלה שסות פה ונביא ואילך, הדפוסמזמן
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 רשימות. רפואות; ס' 1617; פראנ בתלמוד,הפרקים
 ווילנא ירושלם, שבחי ; 561נ ~בלין הנשמה, עניןשאלת
 שיר, שבת שומר ן 1745 ליוורנו עינים, שבעה ן1817

 או טלך איזה לכבוד שונים שירים ן 1805אלקווא
 אמיטמרדם הלצות, נלוקסמאת בעיר פורים שמחתשר;

 שרש 1655ן אמ.טמרדם דקדוק, אטת שפת1630;
 ן 1454 ויניציא ה', תהלות 1768. פפד"א שרשים,ישע

 ישו; תולדות 1726; זאלקווא רפואות, אדםתולדות
 תקנות; ספרי ככה ; 1552 ויניציא שמרות,ת"קון

 1677. לובלין תענית, תשובת אמן תיקון הנפשתשובת
 כמה נמצאים העברית בספרות פלאים[]מחברים

 מסורות ע"פ פלאים מחברים שם על שנקראוספרים
 שם תחת שמותם העלימו בעצמם שהמחברים אוהעם
 וכן הדאשון דאדם ספרא למיטל כמו ברמיזה.אחד
 הטייחס יצירה ספר הנוך, כפר המלאך, רזיאלספד

 דרקע, אותיות ליעקב, דצניעותא ספרא אבינו,לאברהם
 לר' התגין ספר הקנה, בן נחוניא לר' הבהידספד

 בעברית יוסיפון ספר הכהן. לעלי או אל"שע בןישטעאל
 הנזכר ה-יטר לס' מיוהס אצלנו המצוי הישר ספרליוסיפוס'
 ספרים עיד נתוספו הדפוס המצאת מעתבתנ"ך.

 "ביטמים שו"ת כמו לגדולים בצדיה או במעותהמיוחסים
 להרא"ש. הטיוחס )1793( ברלין שאול ר' שלראש"

 יתירה ענוה מחמת שטותיהם לגלות רצו שלאהמחברים
 אחר. מטעם או מתנגדיהם מחמת שפחדו מהמתאו
 סופי או ר"ת טסוה תהת ברמז שטוהיהם אתכסו

 וז'טר"ק, בסדר או אותיותיהם, אחר באותיות אותיבות
 כמו אח-, באופן אותם וסדרו האותיות שערבבואו
 שחעתיקו או עסק. שר ישוע שערשעווסקי=יעבץצבי

 מראכטטא;=איש כמו לעברית, האשכנזים'טמותיהם
 מאנדעכשמאם=טמה שלום, פרידמא;=אישמחשבות,
 פרץ= י"ל כמו בתנ"ך המאורע שם על וגםהשקדים.

 גינצבורנ= אשר כמו רמז, מבלי פלאי שם וגם תמר.בן
 ה'טטות בין יגלי. בן קאצנעלסק=בוקי י"ל העם,אהד

 שטואל בן אברהם רשף, אבן : הם הנודעיםהפלאים
 לעכענזאהן; בער דוב אברהם הכהן, אד"םפירקאוויץ;

 איוב ברי"ל. יוסף פרוטקין; ליב אריה מאלף,אחד
 בן הלל שלקוויץ; ליב אברהם אביגדור, בן צוריה;בן

 יצחק ישר, טאס;יאנסקי; ה צ יצהרי, ; לנדא י"לשכר,
 מענדעלי גאמלאבער; א,ב מהללאל, ריגיו;שמואל
 טשה מקל, אבראסויץ; יעקב שלום ספרים,מוכר

 יוסף ממירין. טנלה בעל פתחיה בן עובדיהקליינמאן;
 בשם חתמו סופרים איזה אלמוני, פלוני פלאי,פערל;
 א"ל קרוב' רבי משערנאוויץ; חיים צעיר, רבזה;

 בן שר ראב'נאוויץ; שלסה עליכם, שלוםלעווינסקי;
 עדעלטאן. ראובן שמהה העדלמי,חיל

 חתיסת היא הספר בסוף הכתובת הספר[]התיטת
 והסופר, הספר שם המודיע )8תסעק0)00(,המדפיס
 הזאת הכתובת האותיות. מסדר ושם הדפוס, ושנתמקום
 בדפוסים כי הספר, בראש השער במקום לפניםהיתה

 שערים. עיטו לא האינקונבולא ספרי ובפרמהישנים
 תנ"ך על הרלב"נ פי' בסוף היא נדולה היותרהכתובת
 התניא ס' בסוף )1447(, רל"ז בשנת בטנמובהשנדפס

 : זו כתובתיש
 סית בחדש התניא ספר אבות מנהגנ'שלם
 וארבע וישבעים ]מאתים[ אלפים חנוטתשנת

 בביאת יזכנו ה, עולמילבריאת
 בתורתך ככתובכהשיחנו
 שכותך את אלהיך ה'הטב

ורהטך
 אטן אלהיך. ה, הפיצך אשר העמים מכל קבצך"שב

 מנמובה פה למיף שטואל חצעיר ידעל
 ספרים לעשות יזכינו ה' חתום: אחריםזבטפרים

 ויש ועד. טלה אנק ויאדיר. תורה וינדיל קץ אין הרבה,
 דסי"ע ה' כרוך הספרן סליק וני:לם; הם שחוהמים:'
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 לחל שבח ונשלם תהשלב"ע=תם בר,ת: או כען.ער
 כח ליעף נותן לק"י=ברוך ואע"י בנל"ך ; עולמברא
 ומסדר י"י. קויתי לישועתך ירבהי עצטה אוניםלאין

 גצרף, פועל, מחוקק, בתואר שטו חותםהאותיות
 הבחור הקודש, במלאכת העוסק האותיות, ומפזרטסדר

השצערוכ-
 סיום. הקדטה; הסכמה; לע

 הספ-ם נדפסו אמרט כאשר ה:טר[]?ע-
 הכפר. בסוף היה הדפיס וחותם 'טער, בליהראשונים
 ריטום 14831( רמ"נ משנת שונצינו של התלמודבהוצאת
 הספר יטם ריטום היה ולפעטים בסופו. ברכות""מסכת
 דפוס הפנינים" "סבחר בס' כטו ההקדמה,קידם

 ל'סבונה דפום עה"ת הרמב"ן בפי' וכן רט'ד,שונצינו
 בטחזור תורה". "חידושי ההקדטה בראש כהובדמ'מ
 התהנונים "סדר בסופו ריטום רט"ז שונציגו דפוסדומא
 דפוס לרד"ק השרשים ובספר רומאמ. בני נהנואיטר
 הראיטוןבהחלתו בדף השרשים' "ספר כתוכ רצ'אנפז:י
 הראשון ברבע עע. על חרות 'פה מסנרת לווסביב
 להספרים, שער )תת הטדפ.סים החלו ז הט המאה':ל

 שער יש 1520-3 טקנות ויניציא של ,ס ה.:ובהוצאח
 שורות: המיט בראיטו, החלק בדףקמן

 והוספות רט"י פירוש עם נידהמסכת
 ורטינו המשניות .פ.רוש תוספ.תופ.סקי

 אש-

 נרפס
 בשנת מא:"ו.רשה בומנ..'רגי רניאל .ריעל

 טה לפ.'קר"פ
ויניציאה

 ולפאד השעד את לסלאות המדפיסים החלואח"כ
 היו הציורים הדף. כל פני על ,טונים בציוריםאותו
 ונם וצביים אריות עם ופרחים ציצים פמורי כמולרוב
 ובוען, יכין העסודים בצד עומדים ומישה אהרןצורית
 ע"י נעשו כנראר האלה הצורות מ;אכים.וצורות
 אך יהודי. צייר של רוח בהם אין כי נוצריםפועלים

 ויכהבו בפסוקים' לפארו הוסיפו היהודיםהטדפיסים
 בספר בו',. יבואו צדיקים לה' השער "זה הישער:בראש
 פסוקים סביבו בהשער ר'טום שע"ב האנוי דפוס מלשפע
 פתחי ונו', חיי יטי כל ירדפוני וחסד מוב אך :שונים
 פע ש ונו., מל נטלא ':ראשי תמתי יונתי רעית-לי

 ד' של הנצחו; בספר ונו, ל מ מטוני ושפוני ינקויטים
 לשלשה נהלק השער 1644, אלטדארף דפוסליפמאן
 אלפים הטני הוי"ה י:ם חרות העליון בחלקחלקים,
 נח", ו"מי סצות" "טבע כתוב ועליו נח וצורתתוהו
 ואהרן משה צורות עם תורה, אלפים שני ה,:ניבחלק
 יסוה אלפים שני השלישי בחלק הדברים,ועשרת
 הפתנם עם מתוכחים ונוצדי יהודי צודות עםהמשיח,
 סצילין אותי שדואין אדם "בני למה" זו אבוקה"סוטא
 1666, אטשמרדם דפוס ב"תיקוך, הפחתים". טןאותי
 והוא בתלמ-דיו ססובב צבי כהטבתי נפלאים ציוריםיש

 לו וכהטתחוים מתנפלים העם והמון בתוכם,מתנבא
 תיקו; השער על וכתוב וזמרה. ברינה אותוומהללים
 שירו ובלילה חסדו ה. יצוה יוסם ויום, לייהלקרא

 פראג לנרא ההנאת הטצות" "ספר של בקקדעמו.
 עם הלוים של ש.ר וכלי הטלטה דוד צורות חרות1798
 שני קהדפיס החלו אח"כ והסנורה. הבריתארון

 ובשני מסביב, ציורים עם הספר שם בראשוןשערים
 וטחבדו הספר מעלות הטספדים דברים באריבותהיטער
 של בדיו השער נדפס לפעמים וכו'. הפירושיםוכל

 שכ"ו ויניציא דפוס אבודרהם של השער וונים.צבעים
 יהושע" "אבני ס' שורוה. בי"ח הטחנר הקדכת בוכולל
 הרבני הספר אבות, טס' על הכהן פאלק יהושעמר'

 שער לו יש 1860( ,נויאיק באמריקא שנדפסהראיטון
 שקי:-קרנות. בדסות הוא שלו הכתובתא.סר

 בשער שניאות נפלו ספרים באיזה בש?ר[]טדית
 בשעד כמו )8א8זןןק00אט80ע(, בצדיה אובמעות
 פידוש בו ':ר,טום 1524 ויניציא בומבירנ דפיסהחומש
 בחוכהש וכן בו, נטצא ולא מנילות חמש עלהראב"ע
 לחכהט אברבנאל פי' עם בו כחוב 1573 ויניציאדפוס

 של ובאיד הרנום עם הכוזרי בו. ואי;כנילות,
 ב,טער הדפוס שנת ריטום לייפצינ, דפוס קאסעלדוד

 כי נאמך ויטם 1841, שנת השני ובשער 1858ראשון
 מנדל הס' קאסעל. ורוד יאלאוויץ ה' ע"י נעשההבאיר

 .ן בשער: כתזב 1854( ):ם לוצאטו רט"ח שלעז
 איזה בכפר. נסצא ולא ו[א80שזו01)1פת0ומסש810זק

 כמו בי:ער שסותיהם את שינו יסנית שנדפסוספרים
 לו יש 1541, )איזנא בחור אליהו לר' התשבי""ספר
 ולפעמים 1557. באזיל בהדצאת והקדמה חדיטשער
 בהוצאת כמו השני, לדפוס הראשון מהדפוס השערלוו

 מדפוס ישן שער שהוא 1710 לייפצינ דפוסהיוסיפון
 לנביאים אברבנאל ספירוש הי:ער 1707. טשנתנומא

 מדפוס הישן השעד הוא 1763 פפד"מ דפוסהראשונים
 שערים בי:ני אחת מהדורא ולפעמים 1686.לייפצינ
 בוכים., "קול ס. כמו דפוסם, ובשנת במקוטםקונים
 בן "ספר 1589(. )ויניציא איכה על פי' שעיבלאבן

 בקם חוברות מסנו שיש 1826( )שאלוניקילאברהפ"
 שנמצא שערים ויש הל'(. ,מבלי אברהם" ב;"ספד
 הפרצוף" "חכמת כמו . המחבר שם אדות מעותבהם
 ובשער 1658( ,אטשמדדם נאלינא אליהו ב"ד טשהלר'

 אליהו לר' רבה" אליהו "סדר בס' טשה. בן אליהורשום
 הסחבד ,טם בשעד הטום 1719, ,קוקמאאלפנדארי
 כהטנת ה"סאות" חסרים לפעסים בטעות."'טבתאי"
 בטור וכן ,לעיל( התניא של הספר בסוף כמוהדפוס
 מאות" "שלש חסרים שי"נ, ויניציא דפוס ב"י עמאו"ח
 את המדפ.סים יערימו לפעמים אלפים. חמשתאחר

 "כמו טאד קסנות באותיות השער על בדשמםהקונים
 או "באמשמרדם" ונראות נדולות ובאותיותשנדפס"

 הם בכלל ס,טובחים. דפוס בתי ששם"ברעדעלהיים"
 *ראה : בשער באטדם הוצאתם את וספאריםסשבחים

 וכרומה. לעולמים" היה שלא הוא חהט דבדזה
 א"ש לשם הספר להקדיש המנהנ מגש[]מקטר

 עמרם דב עתיק. טנהנ הוא ת0[1081א0ע( )ווידטעןנכבד
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 שמעון בר יצחק ר' ב.סביל התפלות סדר כחבנאק
 מחסיא. במתא היקיבה לתמיכת זהובים עטרהקמטלח

 תלמידו בשביל נבוכים מורה ספרו את כתבהדמב"ם
 העתיק אלחריזי 'טלסה ר' עקני;. יהודה בן יוסףר'
 מוקירי הנביר'ם לכבוד לעברית מערר'ת ה:ורהאת

 "כלי ספרו הקדיש הראב"ע בפרוכינצא.החכמח
 להלטידו 1845( קענינסבערנ עדעלסאן )הוצאתנחשה"
 בלונדו; יעקב בן ליוסף מורה" ,.'סוד וספרוחנניה,
 ספרו הקדיש ,1310( י':ראלי יוסף כן יצחק ר',1158(.
 לרבו 1848( ברלין נאלדבערנ )הוצאת ע:לם"1.יסוד
 ונהר ההכמה מעין שהוא בשבחו מאד וטפריזהרא"ש
 מערב עד מטזרח ומקרוב מרחוק שלום לו ונותןהדעת,
 זרח בן מנחם ר' השמים(. ,במזלות סרטן עדומנדי
 אדם לכבוד לדרך" "צדה ספרו להקדייט בקש)1362(
 א':ר עד וצרפת ספרד ארץ רוחב בכל 1.חסרנדול,
 וחבר אברבנאל שמואל דון את מאה אהוב ידידטצא
 הספר. בראיט 'טורות טכ"ב שירעליו

 להקדי': המנהנ ושרים[ מלכים לכבוד]כפרים
 שהעתיקו זקנים מהשבעים ההח'ל המוך לכבודספר
 מספר קודם ,285 פילדלפוס תלמי )בק':ת התנ"ךאת

 לערבית התלסוד את העתיס שטנאש אבן יוסףהנהונ(.
 בספר ,הראב"ד 997 בשנת אלחכים השלמןלבקשת
 הקדי'ט ספורנו עבדיה ר' 69(. נייבויער היצאתהקבוה,
 מלך השני להנרי 1537( )בוקוניא עולם" "אורספרו
 )ויניציא דוד" "צטח ס' הקדיש פומיס די דודצרפת.
 מנשה ר' החמישי. סיקסמוס האפיפיור לכבוד1587(
 1652( )לונדון ישראל" "סקוה ס' הקדיש ישראלבן

 השר 1)כבוד הנבוה, ה:השפמ ובית "הפרלמנטלכבוד
 חיים" "נשמת ספרו קראמ11על". א;.ווער המדינהראיס

 רומית בלשון באנרת השליי:י פרדינאנד להמלךהקרש
 נימפל מרדכי ר' 1651(. ,אמי:טרדם הספרברא'ט
 לכבוד קהלת על פי' טגילה" "הוכחת ספרו הקדישהלוי

 אפרים 1784(. )המבורנ בשווייץ טהריפובקיקאהנשיא
 האשכנזית העתקתו עם ברכות טס' הקדייט פיננערעי

 )ברלין רוסיא טלך הראשון ניקאלי הקיסרלכבוד
.)1842

 הקדיש י ט נ בודי א נדעון בן מ'טה]כ:וד,טשונים[
 ה' לכבוד עברית דקדוק על ספרדית בל.:ון כפרואת

 שמו וחתם הוא" ברוך הקדוש הט)כים כולכי"לטוך
 קמולונ שמיינשניידר עי' 1833י ,המבורנ כדטה""עבדך

 נ"כ הקדיש מאהר מענדל אברהם 6418(. סי'בודלאנא
 אל'1 וכותב לה', 1834( )לבוב ההכטה" "טנןספרו
 מותר כי נבוכים מורה ס' ע"פ להוכיח התנצלותאגרת
 יש"ד באנרות ריניו אולם חיצוניות. בחכסותלעסיק
 חירוף הוא כי ואומר המחבר על מתרעם 12()ח"כ
 בתהלת ראב'ן בקרת ג"כ )עי' שמיא כלפיונדוף

 ס' מקדיש יחיא אבן גדליה ר' 169(. צדהכס.לים

 שנעשה לבכורו 1587( ויניציא ,דפוס הקבלה""שלשלת

 משה ר' ולנכדיו. לכניו זקנו, ולאבי לאביומקדיי:
 1562( )מנטובה יצ.רה לס' פ'רושו מקד'שבומר'ל
 תורת הלומד גוי הז'ל לפי כי באמרו יואן. נרצרילחכם
 מקדיש 'עלענ'ק אדגלף ח. ע גד;ל לכה; קודםהוא
 צונץ לכבוד הטדרי:" '.בית הקמנים, המדרשיםלקוטי
 .,':'רי הקדייט לעבענזאהן הכהן אד,ם 1853(.,ל'יפציג
 סלה". יכננה ,.אלהים העבריה הקשו; לכבזד ' קד':שפת
 של העתקת "תמר", ספרו הסד"ט מאנדעלקערןשלטה
 מבלי מאפו אברהם לכבוד אשכנזית, בלשון ציוןאהבת
 "כי המסוק בהביאו ברמיזה רק העתקה, י:ה'אלהודות
 איזה י"ד(. כ"מ )דהי"א לך" נתנו וסידך הכלממך

 מונטיפ'ורי כה:ה סיר לכבוד נקד,טו ושיריםספרים
 פראנ הלוי" זרהיה רבנו "תולדות רייפמא;,)עי'

.)1858
 אנשים לכבוד נכתבו שלמים ספרים ייבלים[]ספרי

 בעבודת לחייהם ,טנים סכום להם למלאותהכמים
 ),,יובעל יובלים" "ספרי ונקראו הספרות, אוהצבור
 בלשונות מאמרים וכזלל פעסמיטריפמ"( או':ריפט
 שהם .:ונים מחכמים עברית בלשון ובפרטהעטים
 הספר הוא הזאת מספרות הראשון היובל. בעלמוקירי

 מאנהיי- נח יצחק המטיף לכבוד אקכום""מאנהיימער
 בענרית ונקרא ביסטריץ, הכהן טאיר י ע ונערךסער,
 לזכרון היובל ספר 1864(; ,ווין עולם" לזברון"ציון
 ספר 4אא1י; )ברלין שנה וז'טעים לו לטלאותצונץ
 עזריאל ר' לזכרון ; 1887( )ברעסלוי נרעץ לזכרוןהיובל

 1890(; ).:ם שנה שב:ים לו למלאותהילדעסהיימער
 .:נה ,טטונים לו למלאות .:מיינשניידער ט.:הלזברון
 דוד אן עררינערוננ צור "געדענקבוך ; 1896()לייפצינ
 0,,19(; )ברע:ליי וראזענטהאל בראן ע'יקויפמאן'
 קעבודתו .:נה כ"ה לו לטלאות סאקאלאוו,לנחום

 04)!1(. )ווארי:א היונל" "ספר בשםהספרותית
]הותם

 גע-

 עומדת וצדקתו דר,טו חז"ל ה:פר[
 לאחרים, וטשא'לן תנ"ך הכותב זה ג'( קי"ב ,תהליםלעד
 ס.מן בהם עויסה היה ספריו את הבעלים יטיכירוכדי
 כי לעדה לו תהיה למען הספר על טסו רשימתע"י
 ולהניח ,טטוהיהם לכתוב רנילים והיו כספו. קניןהוא

 "הספר כי הספר בשער או הכריכה לוח עלחותסם
 הספד 'טקנה ממ' נם שכתב ויש לה'..." שייךהזה

 אולם . 1כ1 אותו קנה זמן ובאיזה טקום באיזהוטה'רו,
 ארצד להם ש": היהודים התהילו ,טנה ממאה יותרזה

 נייד פיסת סבפנים ספר כל לוח על לדבוקספרים
 לאות הבעלימי סימן עם טיוחד צ'ור איזה עליושנדפס
 לסדו הזה יהדבר ספריו, לארצד שייך הזהשהספר
 סימנים העושים ספרים אוצרי בעלי העמיםמחכמי
 8וזש1[-טנמ1 רומית בל'טון ונקרא הזה, בדרך ספריהםעל
 )חותמי 18188ו-01י(;1 אננלית ובלשון המפרים...()מן

 כזה בהותם שהשתמש היהודים טן הרא,טתהספרים(.
 ההוא החותם אך מנדלסק. בזמן פרידלנדר דודה'ה

 טתננדת וצורתו צקי כאדאוי דנ'אל נרצרי צייר ע"י נע':ה היא )1588-1549( שכתב האחרים וספריו מצוה,בד
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 ם8ימ מאדמ מ.ראומ

 8% 5וח18[..............0א

 שהיה העשירים היהודים החלו אח"כ היהדות.לרוח
 כהשכניהם זה מנהג אחרי לחסות ננזם בבית ספריםלהם

 רוחם ע"פ ספרים וסיסני חותמות ויעטוהנוצרים
 והפיח ליליען אפרים הצייר בא אשר עדותכונותיהם.

 פה מוכאים מהם השנים האלה, בחותמות יהורתרוח

 9182 צד הדת בחינת דיימידיגו,3יבליוגדפיא:
 515. ח"ט השהר שמירל 842. ה"ב השחררייפמאן

 ברלינר, 1902. ברדיטשוב פסוד.:.מ:ס, לקסיק.ןנלאצקי, זא-
 1 ,811:ז18'ל1 1905. פפד"מ ביכ;רצ,מע:,ה;בר:איש;
 188(!08יישג( ,0 שץא(סץ8((14 .ע 104 ן,ז18אם8אם8

 %4188(8 1% ואא1ם4אג .%1 .ג .קג .%.256
א.

 ספרים )18ע7ש0ע1(. חיצונים:ספרים
 כרנים ויש בסחהותם. נכנסים ואין הקדש לכתביחטלדתסא. שהם כלוסר חיצונים" "ספרים ונקראו ישראל,מסורת לפי כן נחשכו לא אך קדש, עספרי אחריםשמיחסים
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אוצ-
 חיצוניםסייים ישראל

 בעק שנכתבו ספרים א'( חיצונים: מספריםשונים
 לתורת מתננדים והם הקדש רחק ע"פ שלא הקדשכתבי
 אנשי נזרת ע"פ ונגנזו האסתים הנביאים לדבריכהטה
 אחרי ונם בהם. הקריאה את יטאסרו הנדולהכנסת

 אותם שדנו כאלו פפרים נכתבו הקדש כהבישנחתטו
 ספרים ב'( ננוזים". "ספרים והם בנניזה ישראלחככר

 אכנה"נ, ע"י הקדש כתבי שנחתמו אחרישנכתבו
 רוה"ק השתסשה ולא בישראל, הנבואה חדקה כברואן

 כה וכדוסה החיטמונאים ספרי כ:1 האחרונים.בכתובים
 אחרונים" "כתובים בשם האחרונים הסופריםשטכנים
 רשות להם שאין היינו חיצונים, ספרים נ"כ הםובאסת
 לעומת הברייתא עיך כטו כה"ק. בין ולהתחיטבלהכנם
 שלא חוצה, נ"כ היא ברייתא 'טהוראת המשנה,ערך

 נעלים הם האלה הספרים אטנם ברשוהה.נכנסה
 קורות בהם שנטצא מפני אחרים, היצוניםמספרים
 ספרים נ'( כה"ק. אחר מיד הקדום טהזמןהיהודים
 )86קו0081קונ( וחזיונות התנלות הנדות שלחיצונים

 סיביליא. חזיוה ע"ע גדומה חנו כפךכמו
 סשיש הש בגמרא, המכר ת,ה ק ספר ממפשר
 'טהם חיצונים ספרים ד'( התנלות. ספורי וענינונלה
 ואסורים וחידות חיות נדטלי מליצוז ס' כטו הולדברי
 ואפיטר המירם. ספר וכמו תורה, זמן ב-טולמיטום
 ממלת מיטובט הוא בנמרא הנזכר לענה בן,טספד
 יהודה בן )דוד שועלים משלי היינו שועל שענינותעלה
 על בפירו'?1 "יענה,, ביטם לענה בן קורא ליאוןטסיר
 מינים ספרי שהם חיצונים ספרים ה'( כ"י(.המורה
 אחרות, כתות ובעלי הנוצרים 'סל נליו; און ספריהיינו

 וטדיחים מסיתים שהם מפני בהם לקרות ח:"לשאסרו
 היהדות.מדרכי

 בין חושב ר"ע חיצוג.2[ לספרים חז"ל]ההגגדות
 בספרים הקורא אף לעוה"ב, חלק להם שאיןאלה

 צדוקים בספרי תנא א'(. פי"א )סנהדריןהחיצונים
 בן בספר אטר יוסף רב יטבע"פ(, בתורה)שמכחישים

 הבאי דברי בו יטיש )שםק.:( למיקרי אסור נמיסירא
 וספרי סירא בן ספרי כגו; חיצונים ספרים אסרו,שם( וביררטלסי )רש"י(. תורה בימול לידי עליהםובא
 מכאן שנכתבו ספרים וכל המירם ספרי אבל לענהבן

 )קהלת ובמדרש באנרת. כקורא בהן הקוראואילך
 ביתו בתוך הטכניס שכל : נאמר מהטה( ויותר פ'דבה
 ביתו, בתוך מכניס הוא מהומה ספרים, מכ"דיותר
 נתנו להנות וכו' תנלה בן וספד ס.רא בן ספיכנון
 מטמאין אינם הסירס ספרי ניחנו. ביסר ליניעתולא
 סירא;המירום בן ע"ע 1'(. פ"ד )ידיג: הידיםאת
 ספ-י כנון ה.טני ממין ההיצונים הספרים כימובן

 לא כי הקריאה, איסור עליהם חל לאהחשמונאים
 בן ספרי כנון אסרו ובפירוש חז"ל כונת היתהעליהם
 ספרי לקרות ונכק דאוי ואדדבה המינים. וספריסירא

 השני הבית בזטן ליהודים הנונעות והידיעותהקורות
 איסיר אין אהרים חיצונים בספיים ואפילווכדומה,

 בספרי אותם יחליפו שלא כרי בצבור אלאקריאה
 עליהמ סיטך אינו אם ביחידות לקדות ומותדתנ"ך.
 כקורא בעלטא *ריאה ללמוד ורק ולכהיטחלדינא
 מה לדעת רוצה אם ובפרם חול של וספריםבאנרות
 קוראים היו בעצמם התלמוד ובעלי עליהם.להשיב
 האון את חושבים אשר הנוצרים הזאת. לתכליתבהם
 קרשיטלהם, לכתבי החדשה הברית ס' אונליון

 הישנה מברית הספיים קדושת פסקה לא כיסאטינים
 החיצונים. הספרים רוב בהם וכוללים החדשה,עד
 על מהנצ-ות השונות הכתות בין דעות חלוקי ישאבל
 בכ.'ז קדושה. מכלל שיוצאין החיצונים מספריםאיזה
 הרומיים-הקתוליקים הנוצרים בין מצויים כלםהיו

 הנוצריות הכתות בעלי בין ונם םים, ורתודוקוהיונים-הא
 הארטינית הערבית, הסורית, הכת כטו הקדםשבארצות
 העתיקים התרנומים שמוכיחים כטו )כושית(.והחמטית

 על רבה היתה האלה הספרים וה'2פעתבלשונותיהם,
 אמונהם.תכונת

 להספרים היסודות החיצונים[ הס?-ים]מק:יי
 ומקורים מבה"ק החקוי ההיסמוריא, מקורי הםההיצונים
 יונית והכמת העם באנדות מעורבות חז"למאנדות
 הספרות עיך אבל אחרות. וכתות האיסיםוחקירות
 ינם כה"ק לעומת מאד פחותה במדרנה הוא'סלהם
 ההיצונים הספרים בחזיונות והקורא חז"ל, אנדותלעומת
 אריכות במאורעותי הא-סדרים את בטהרהירניש
 ממה ודמיונות ציורים המוזר. והסננון הלשוןוערבוב
 טזה ונדאה הזיה, בעלי של והעתיד למטה וסהלמעלה

 'טדר2ו דבר כל ביותר להנזים וההתחרותההתאטצות
 עדן הנן השטים ושמי המלאכים ע.'ד בימיהםחז"ל

 הבא. ועילם הפטיח ימות חבלי הדין יוםוהניהנום
 לדת פ:ה לאבן היו דובם, עכ"פ האלה,והספרים
 נהם נ2צא לא באמת כי אף החדשה. ובריתהנוצרית

 י:ריט לו י:א.ן חכמה דבר או מוסר של אחד דברנם
 החיצונים לכפרים ייט בכ"ז חז"ל, וד-טות בכה"קוטקור
 היהודים יטאיפות את לנו ומראה וקולטורי היסמוריערך

 התלמוד. ויסוד כה"ק זנק בין שונים נוונים שלבספרות
 הספרים כל לעגיג.ם[ החיצוגים הספיים]חל1קת

 קורות על א'( מחלקות: לארבע לחלק נוכלחחיצונים
 וחזיונותן נבואות ב'( אנדה; או סיפור בדרךהימימ

 הכטה. ודברי מוסר משלים ד,( ומזסורימן תהלותנ'(
 הח'טמונאים ספרי 2( 1. כוללת. הרא'12נההמחלקה

 ובניו הנדול הכהן מתהיהו את הקורות כל וב',א'
 אנמיוכוט עם ובשרמ היונים עם במלחמתםהמכביים
 ע'ע הסקדיט בית וחנוכת נקנור ננד הנצחוןאפיפניס

 )עזרא( עזדראס 3( חנוכה. ספר;חיטמונאים,
 קמע השלישי. עזדראם הוא הרוסי בביבלהראשון,
 הקדום היוני מהנוסח ונחמיה עזרא עם הימיםמ-ברי

 מהנוסח שנוים הזה בקמע ויש יוסיפוס, בו.:ה'טתמש
 1'( א'-ה' )נ המלך מדריוש כפור בו נוסף נםשלנו
 החדשה, הכריה אהר הבולנאמי לנוסח כהוספהונדפס
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 הוספת 4( כה"ק. בין זאת יחשבו לא הקתוליקיםאך
 השחתת ב'( רניאל; וס~שפט שישנה א'(מעשהלדניאלי
 כי לכוריש רניאל הוכיח ובזה והנחש, בלהאלילים
 שנצולו הבחורים ישליטת ,טל יטיר נ'( אלהים;אינם
 כ"ג הפסוקים בין נ' דניאל לס' ,ונספח האישבכב.:ן
 היטבעים נהעתקות נטצאו האלה ההוספותוכ,ד(.

 מרדכי חלום א'( לאסתר: הוספה 5(ותיאודוציון.
 נ' להשטירם; היהודים על הנזרה ב'ן הספר;בראש

 ה'( י"ז; ר' פרשה אחר ואסתר, סרדכי תפלותד'(
 ליהודים נתנה הדת ( 1 המיך; לפני באהאסהר
 בהעתקת הסדר כן ",ב. ח' אהר נפ-שנ, עללעמוד

 הספר, בסוף הם הבולנאטי בנוסח אךהשבעים,
 תפלת 6( ליתא. העברי בנוסח כי ז ע סעירוהמעתיק
 ת יהודי 7( והלאה(. י"ח ל'נ דהי'ב )עי'מנשה

 ה,טלישי, חשטונאים ספר 9( טובי. 8(והולופירנ.ס.
 פילופמור, תלמי ע"י בכר1רים ליהוד-ם מרריפ,תספיר
 באלכסנדריא. 'שני אסתר כעין והיא נס, בררך נצולוואיך
 נחשב לא אך הי:בעים, העתקת עם בכ"י נכי1אהספר
 היובלים ספר 10ן קדת. לספר הנזרםבע:י
 ח" 11( )6518ת"א10ק"[(. זוטא בראשית נ"נתקרא
 אנדות בו ו"ט שונות, נוסחאות מטנו וי.ט וחוה,אדם
 וחוה ארם טנ.ררש יסופר בו מחז"ל. שמקורןרבית
 אדה"ר הבל. והרינת קין לידת השטן, מעיטה ערןמגן

 באגרות נם וחוה. אדם מיתת ליטת. סורותיומוסר
 שטואל שראה הראשון ארם של ספרו נזכרהתלטור
 דאדם וספרא פי"אן, רבה שסות : פ"ה )ב'מירחינאה
 ונקרא אברהם, צוואת 12( בזהר. הרבה נזכרקדטאה

 ביונית, נוסחאות 'טתי טמנו ויש אברהם, הזיוןנ"כ
 אהרי ללכת מאן איטר אבינו אברהם טחיי ספירוהוא

 המות מלאך עם דבורו אליו, 'טנשלח מיכאלהסלאך
 מיכאל מהמלאך ביקיט אברהם עטו. שהתנהוטה

 עד אותו ויוליך וטלואו, העולם את בחייו לולהראות
 חזיונות וגם אנרות בו כולל הספר השסים.שער

 ערבית בלשון נמצא ויעקב, יצחק צוואות ;נ1(באסצע.
 ושכר הרשעים עונש את שמתאר חזון עםוכוישית,
 תוכחות שבטים, עיטר שנים צו:אות 14(הצדיקים.

 ומלאים תכונתו, לפי אחר לכל בפמירתו, לבניויעקב
 ע"י נתחבר במקורו הספר טובה. והנהנה מוסרדברי
 אמונתם. לפי דברים בו הוסיפו הנוצרים אךיהודי,
 לנפתלי יעקב מצוואת שסצא אחר נוסח הדפיסנאסטר

 שהוא ואומר 87( צד יתסזאס !0 ו"6תזא8ז"ג)עי'
 מה איוב, צוואת 15( בהשערתו. להסהפק י'ט אךמקורי,
 קורותיו כל להם ויספר מותו, קודם לבניו.טצווה
 בין נכסיו את חלק הוא בתחלה. אליו ה':ט;ושנאת
 סנולות בו שיש אזור אחת לכל נתן ולבנותיובניו,

 לעלית כמעם שוה והוא כמשה, צוואת 16(נפלאות.
 לעת חטאיו על מודה ובו שלמה, צוואת 17(משה.
 יסופר ובו היבוסית. שולמית אותו הטתה אשרזקנתו,

 ובעניני ביהמ"ק לבנין בהם ההשתכמש והמלאכיםהשדים
 לה*(. )עי' ישעיה עלית והיא חזקיה, צוואתמלכותו.

 הבת אסנת איך אהבה ספור ויוסף, אסנת ספור18(
 ואיך ליוסף, ונשאת נהניירת און כהן פוטיפד שלהיפה
 מת ולנסוף להמיתו, חפץ ביוסף שקנא פרעה הטלךבן
 על לטלך יוסף נשאר פרעה מות ואחרי הסלךבן

 הנוסח הרבה באנדות סעוטף הזה הספורמצרים.
 נזבר יוסף תפלת 1889' בשנת בפאריס נדפסהיוני
 אורינינס ישעיהו, חזיוז או ישעיה עלית 19( אורינינסע"י

 ישעיה פטירת דבר על עברית אגדה בתור זאהמביא
 הראיטון חלקים, .טני ממנו יש כויטית בנוסחהנביא.
 ישעיהו את מנשה הרנ שמרוני הסתת ע"י כימספר
 יי:עיה כי יספר השני והחלק לסחצה, נופו אתבחתכו
 ששטע וטה המלך ליחזקיהו עשיים בשנת השמיםעלה
 נדפס יוני מנוסח קטע נוצריות. בדעות מעורב וזה'טמ.
 לונרח "א1 51ץ"אמ11נ הוק8ע בשם והונט נרינפעלע"י

 שמנשה בתלמוד האנדה עיפ הוא הספור וכל1900.
 20( מנשה. ע"ע ט"ט:( )יבמות ישעיה אתהמית
 ספור ן0ת6ת1סק811[8ע(, האחרונים ברוך דבריאלה
 בחרבן )עבד-טלך( ואכימלך ברוך מאורעותאדות

 ע"י אנרת שולח וברוך שנים, ס'ו שם שישןירויטלם.
 רב קהל עמו סביא והוא בבכל, הנביא לירטיהנ':ר
 ':לקהו הנכר.ות ניטותיהם את שעזבו אןה רקלא"י,
 נ.ט.ם להם שייט ואלה היררן, את לעבור הוריטובבבל
 נהרנ ירסיה שמרון. העיר את אח"כ בוניםנכריות
 המשיה. ביאת על וטתנבא טקברו יקום יטימ נ'ואחר
 ביונית נוסח מזה ויש באבנים, אותו יסקלו עמווהמון

 ז', פ"ד דר"נ אבות כ"ט. תענית לזה ומקורוכויטיתי
 ישעיה ילקוט פ."ט, רבה ויקרא פכ"ו, רבתיפסיקתא
כ"א.

 השניה המחלקה היצונים[ מספרים אחרות]מחלקות
 ברוך ספר 1( ספדינטאה: תכל האלה הספרםמן

 יטהיא מיטה עלת 2( ברוךג )ע"ע ירמיהואנרת
 מקומו ממלא ליהושע ומיסר לעיל(, ןע" מיטהצתאת
 הראשון, הבית חרבן עד ישראל ועתידות נבואהספרי

 לא אך מקדשם. את ויבנו לארצם וישובוומבטיח
 אש בו ירר לא כי הראשון, המקרש כסו קרויטיה.ה
 ועוד לעבודתם, ראוים יהיו לא והכהנים ה.סמיםמן

 עליו מתאבל ויהושע מת משה היטין. קץ עריעודים
 3( 15ן. חמ"1 השלח )עי' וינחמו אליו יופיעומשה
 8תאק516 !0 בספר ונזכר נבואותם, וטידד,אלדד

 מספרים השלישית המחלקה 34(. וח"ב88~~ץ116
 1( תהליס. ספר עד ותשבחות תהלות הםחיצונים
 מזמור והוא השבעים, בתרנום שנוסף קנ"אמזמור
 לשלמה, תהלות 2( הפלשתי. נלית עם בלחמולדוד
 הם כי ואף יוני, בתנ"ך ונכללים שלמה מזסוריי"ח

 מהמזמורים מזה רמז שום אין המלך, לשלמהמיוחסים
 הרוח על טעידות והם הנהוג, מספר קודם הראשונה שסות וירעכי:פים, במאה בא"י ליונית ונעתקו עברית היה מקורםבעצסם.
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 טקורם 8!%81 8!אק80 הנקראים שלטה שלטזמורים
 תהלים כוזמורי שלשה 8( היודעים-הנהורים.באטונת
 לעיל(, )כטו קנ"א טזסור על טיוסד אחר : סוריתבלשון
 כאשר העפ תפלת השלישי ליחזקיה, תפלה הואהישני
 וחחמישי הרביעי לא"י, לשוב מכורש רשיוןהשינו
 לח' ותודתו והזאב הארי עם בלחטו המלך דודתפלות
 ח.צונים טספרי הרביעית הסחלקה מהם. ניצלכאשר
 בן ס' 1( והם: חכטה, ודברי מ'טלים ספריכוללת
 ביונית נכתב שלמה, חכמת 2( )ע"ע(.סירא

 שלטה יוכיח הזה בספר ההילוניסתים. ע"יבאלכסנדריא
 חכסה לבקיש אותם וטיעץ הארץ כל מלכי אתהטלך
 ייבר נם רשע, מעשה וכל האלילים עבודת אתולעזוב

 חיטמונאים ספר 8( הטות. אחר וקיומה הנפשטהשארת
 נם אהר, ענין הוא תוכנו כי במעות, כן ונקראהרביעי.
 הטקורי הספר יטם ליוסיפום, הספר להם היאמעות
 האטונה מעלת על ררשה והיא הישכל" "טמשלתהוא

 וחיזיק הרדיפות ארות וטרבר הלב. רגשי ננדהטיטכלת
 י"ח, ו' חיטמונאים )ב' אחיו ושבעה אלעזר שלהאטונה

 תרגום עם ונמצא ביונית נכתב הספר מ"א(.ז'
 הנוצרים. בעיני קדש לכתב נח,טכ לא אך בכ"י,השבע-ם

 הספרים בין להכניסם שנוכל ספרים איזה עורויש
 י?כתב אריסמיאס, אנרת כטו ההיא, טהעתהחיצונים
 הזקנים ע"י התורה תרנום דבר על אלכסנדרייהודי

 ם. א מי רס א ע"ע ה.הורים של והמשפם.םועלהחוק'ם
 הספרים כל ע"ע )ע"ע( הסיבילות ספרי עלנם

 וע"ע בערכו. אחר כל הזאת טספרותהחשובים
חזיון

 שנעתקו דחיצונים הספרים טן בעברית[]העתקוח
 עינ'ם בטאור אריסמ.אם אנרת א'( : הם עבריתללשון
 העתקה הנוך ספר נ'( 1871(. )ווינא ראביןשלטה ע"י נעהק היובלים, ספר ב'( האיוטיס. מן עזריהלר'

 טם' העתקה הסבילות, חזון ד'( 1892(. )ברק.ןשטידמ גאלד- אליעזר ע"י באיטכנזית והערות כבוא עםעברית
 יהושע ע"י והערות, טבוא עם הישיר במ':קל וה' ד'ג'

 תרט"ז לשנת להאסיף שנספח בהמאסףשמיינבערנ
 נעתק כושית, בלשון ברוך ספר ה'ן 1887(.)ווארשא

 252-256(, ח"ח )השלח והערות מבוא עם קלויזנרע"י
 שלמה, תהלות ו'( 524(. )שם שלום טאיש הוספותעם
 45, חי"ג )השלח קאטיניצקי ע"י והערות טבואעם

 קאטיניצקי ע"י והערות מבוא עם משה, עלית ז'(149(.
 )בית רפואות ספר הוא נח ספר ח'( 88(. חמ"ו)שם

 חזיוני ספור אליהו ספר ( מ ח"נ(. ליעלינעקהטדרש
 פי' עם שלטה" "חכטת העתיק וויזל רנ"ה י'()שם(.
 העתיס דיקלא יהושע י"א( 1780. ברלין וסבוא, חןרוח
 חכמת בשם העתיקו זאב בן וי"ל 1793, ווין סירא בןס'

 1798. ברעסלוי והקדטה, הצ;ה עם סירא בןיההשע
 ברלין לבנון טן נוזלים בספרו פלעסנער שלטהי"ב(
 שהאוה מ' ירמיה אגרח וב', א' ברוך ספד העתיק1888

 התנין, ומעשה בל טעשה חמ-ו, שירת עזריה,תפלת
 י"נ, טכוא. עם קנ"א, מזטור תהלים מני:ה,תפלת
 הרבה יק מלשון לעברית העתיק פרענקיל זעקיליצחק

 טבוא עם אחרונימא "כתובים בשם החיצוניםמהספרים
 חדשות הוצאות טמנו ונדפם 1830, לייפצינבאשכנזית

 ווארישא ובן-זאנ רנה"ו בהקדטת רק טבואומבלי
 א' חיטטונאים ספרי כולל: והוא 1888. 1868,1885,
 התנין בבבל, הבל שלמה, חכסת ירטיהו, אנרתוב',

 בבבל ברוך אנרת סירא, בן יהודית, שושנה,בבבל,
 תפלת מנישה, תפלת טררכי, חלום מיב.ה,לירושלם,
 בהוצאה י"ר( הכבישן. בתוך חאנישים שלשה שירעזריה,
 אנרת הנ"לונוספועור כל נרפם 1894( )ווארשאחדשה
 עם בלחסו לרור טזטור היטבמים, עשרת לנלותברוך
 כי אוטר נאלרמאן יצחק והטרפים הערות, ועםנלית
 עזרא ספר עור לאשכנזית טיונית העתיק קאסעלרר'
 עברית להעתיקם הטו"ל ורצה נ' חישטונאים ספר נםנ'

 ספר כי טצא אחריהם ברק כאישר אבלולהרפיסם,
 כפסח ל"ה רהי"ב מן ראישיתו טלוקמ, כלו ג'עזרא

 עזרא תחלת מן יתהיל ואח"כ רה"י סוף עריאשיהו
 טביא ואח"כ קמנים, ישנויים באיזה והולךוטעתיק
 ח' בנחמיה וטסיים לזה, מזה ומרלנ נחטיה טןרברים
 וכן טלהעתיקם. נחם הריש כל בו שאין וטאשרי"ב.
 לחנם "ולא מנוזטים, ספורים כולל ג' חשמינאיס'

 הלשונות". ברוב הטעתיקים טטנו ידיהםשממו

 בחוברח ח'צונ'ם ספר'ס י:י. ק"יביבליונרפיא:
 1899. ב"ח מ;ססאמ;נטס אלס;ן ד;סראפ;ן פסו'ד;פ'ג- אונד אפאקר'פ;; ר' קו'מש. 227; ה"1 המדכרס 243: ח"א האס'ח ר"פמאן. מ,!; ה'הדות מאוצרלדוגמא

א.
 ה.רועים הספרים לכה"ק[ החיצוניס הספרים ]יחס-

 פתרונם "אפ:קריפא" בישם העמים של כה"קבספרות
 לקררסים אותם יחישבו ולא בהם יישתמיטו שלאהעם טעין שגנזו ספרים כלוסר ננוזיס" "ספריםוהוראתם

 חכמינו כי לדעת יוכח התלטודית בספרות להמעייןאבל
 עוטרם ישהם טפני "חיצונים4 בישם כאלו לספריםקראו
 נאסרה בתלמור ישראל. של התנכי"ת לטהנהטחזץ

 בספרים הקורא אמר ור"ע החיצונים, בספריםהק-יאה
 ואוטר טבאר קראכמאל הר"ן בו. לענות רביםלחכטים ענין היה הזה האיסור לעוה"ב. חלק לו א.ןהחיצונים

 ורורש ר ו ב צ ב כאלה בספרים שהקורא בזה הכונהכי
 וזה הכ'ד. טכתבי כטו מהם ראיה וטביאפסוקיהם

 בין כתבי: כל בפרק הכהשנה לשון הוראת ע.'רהוא
 וזח בצבור, שהכונה בהן, קורין שא.ן בין בהןשקורין
 ל.ניעת ולא נתנו להניון : חלק פ' הירושלטי כונתנ"כ
 החמירו החיצונים בספרים הקר.אה על כי להעירעוד ונהו'ן ביניעה(. אותם ולדרויט בהם לעסוק )כלוסרבי?ר
 הץ לא בבבל אלם חתמך, לספף מחי1 שהם אי"ים ש!שט" וטו"םונ בספרים יכשלו שלא יראים והיו רבים, טיניםמצויים היו שבא"י טפני בבבל, טאשר יותר ישראלבארץ
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 מילי יוסף רב אסר יזאת נ"ב.ן, )פסחיםסינים
 להו דר,שינן סירא( בן )בם' ביה דאיתמע)"תא
 ברבים. אותם מיטמיעק ופירש"י ישם(,וסנהדרק
 ככתנים סירא בן ספר נחקב היה בבבלובאסת
 צ"ב:ן )ב"ק בכתובים וטשוליט עליו ואטרואחרונים
 )רסז עקב פ' בי)קום סירא, בן ספר על שםשהכונה
 לבד ואומר שבתניך הפסוקים כל סונה הוא ה(תתנ

 חז"ל כי ראיה ומזה חיצונים", ,;מספריםהפסוקים
 הספרים קורות חיצונים. )סמרים האפוקריפא אתח'2בו

 כה"ק, חתיסת קורות עם וקשר יחם להם י'שהחיצונים

 הרבה ספרים נתרחקו ובסבתה הזאת החתיסה בנללכי
 היה החרבן לפני מועמ זכק עיד יוטראל. לנבולטעל
 סהתנ"ך אחדים ספרים ולהרחיק להבד'ל החכסיםברצק
 חכטים שבקשו מסאמרים כידוע החתיטה, אהרגם

 משלי ס' שה"ש, קהלת, איוב, ספר יחזקאל, ספר)ננוז
 )שבח ע)'הם שדרשו ספני ננזם )א אך אסתר,וסנלת
 י"נ.ן 'טבת ,עי' בהם שמצאו הסתירות אתותירצו

 בשם ידועים היו נניזה דין עליהם שחרצווהספרים
 שה'"ט משלי אוסרים היו בראשונה ננוזים"."ספרים
 נק ואינן כהט)ות אומרים היו שהם ה'1 ננוזיםקהלת

 כבר הזמנים מן שבזטן וס'טטע פ"אן, ,אדר"נהכתובים
 אלא היום' בידינו אשר ק סכה ספרים איזה ננוזיםהיו

 ע"פ לכה"ק, ושפחום סנניזתם אותם והדציאושחזרו
 לסונ הכנסיה. בראש '2עטדו ישראל חכטיהתרת

 היו ישראל סגכול להרהיק החכסים שהשתדלוחספרים
 )ההיליניסתימ(, הסתיונים השטרונים' של הספריםנ'כ

 בספרות המכונים היהודים, והנדצרים היודעיםהצדוקים,
 ר"ע היה הנראה וכפי מינים", "ספרי בשםהתלמידית
 היה ולפ"ז חיצונים". "ספרים השם להם ':נתןהראשק
 ננוזים : מכה"ק והבדילו שהרחיקו ספרים סוני שנילהם

 הספרים תוארים בשני מכנה הירונימום ונםוחיצונים.
 היונית: בהעתקה השבעים ע"י )כה"קהנספחים

 ואקסלסיאסמיקא וכדוטה. הנוך ס' כטופסודועפינרפא
 האפוקריפא. ספרישהם

 בין ההבר5 היה בתח5ה מיגות[ וספרי חול]:פרי
 שהראשונים בזה, אך והחיצונים הננחים )ספריםכה"ק
 נראה כן חול, לספרי נהשבו והאחרונ.ם )קדדשיםנחשבו
 סטטאין הקדש כתבי וד'(: פ'נ )ידים הטשנהסדברי
 ממטא אינו קהלת וספר קדו'טתןן )ספני הידיםאת
 לננוזימן אז אותו חשבו הנראה שכפי )טפני הידיםאת
 שנחשב )ספני הידים את ממטא אינו המירם ספריוגם

 וביחוד אלכסנדריא חכמי כי להעיר 1"ט חול(.קכפר
 הומירום, הכדטורר שירי את אז קוראים היו היודעיםכת

 כי ואמרו נסתר, בדרך דבריו כל את ויפרשוויבארו
 נשנבים, וענינים הבדיאה סודות על מכונים'טיריו
 שנכתבו הספרים כל את הזה בשם לכנות החליואח"כ
 דליקה נפלה כאשר ולזאת האלכסנדריים, היהורםבידי

  ווור היה 5א 1ח1 מופרים( ה' נדצלוח 1הרריח".4 ספרי ולא כה"ק את רק להציל מחויבים היובשבת

 בה"נ דעת ולפי החיצונים. בספרים לקרותהאיסור
 ס' בחבור סתעסקים וב"ה ,טסאי בית זקני היו)שם(

 ריב"ז ונם האפוקריפא. סספרי אחד שהואהחשמונאים'
 לספרי כה"ק בין ההבדל נותן הצדהים עםבויכוחו
 איסור על סרסז ואינו הידים מוסאת בענין אךהוסירום
 עוד מובאים פ"נ( )ידים ובתוספתא בהן.הקריאה
 ועוד סירא בן כמו האפוקריפא סספרי אחריםדברים
 קריאה איסור מזכיר ואינו הידים, את סמטאיןשאינם
 מביא תרע"ח( תרי"נ, )רסז תהלים ובילקומבהם.

 ואל באסרו: בהם 5קרות איסור שאיןבפירוש
 הומירום בספרי כקורא תהלימן )במזטורי בהם קוריןיהיו
 ססין הספרים אולם בהם. והונין קורין יהיו אםכי

 ר"ע בהן. הקריאה אוסרין היו סינים ספרי היינוהשני,
 מרפון ור' לעוה"ב, חלק לו שאין בהם הקורא עלאסר
 שורפןעם היה מינים ספרי לידו באים היו שאםאסר

 להם היה ובאסת שבהן. הקדושים( "ססותהאזכרות
 החיצונים בספרים הקריאה לאסור הנונה סבהאז

 ומובים נדולים נם שהדיחו הורה הנסיו; כיהאלה,
 נכנסו ד' מהספור: כנודע והיהדות, התורהמדרך
 ור"ע וכו' רעה לתרבות יצא אבויה בן אלייטעלפרדם
 יותר ר"ע הרניש ו*את בשלום. שיצא האחדהיה
 ספרים סקריאת ליהדות המרחפת הסכנה אתסכלם
 מסונ חיצונים בספרים הקריאה כי סזה היוצאכאלה.
 ואטונתו, ישראל לתורת כמסוכנים לנטרי נאסרההשני
 סירא בן כמו שבידינו האפוקריפא בספרי הקריאהאולם

 תורה, כדברי בהן ולהנות בצבור רק נאסרהוכדוסה
 נטנעו לא אומתנו נדולי ובאסת יהיד. בקריאת לאאך

 הרטב"ןבהקדמתו שבידנו. האפוקריפא בספרימקרוא
 בשבח לשונו וסביא שלמה חכסת כהכיר התורהלפירוש
 כי סורסי בשפת בידו הספר היה וכנראההחכסה,
 ובפ' טלכא", דשלטה רבתי "חוכמתא הספר שםסביא
 בהעתקה שהטן" "מנלת נ"כ הרמב"ן מביא תצאכי

 בשעת אולם שבידינו. שושנה ס' והואהסורסית,
 כאשר השלישית, הסאה בסוף וביחוד 5יהדותהסכנה
 והחלו רבות, בארצות להתפיטמ "נוצרית דתהחלה
 את וכל סכל אסרו אז בויכוחים. היהודים על)העיק

 ילכדו לא לטען שיהיו, סה יהיו כאלו בספריםהקריאה
 לרנלי שפרשו הכפירה ברשת הפשומיםהקוראים
 כי והחלימו הנוצרים, מצד נפשות הצודדיםהיהודים
 הוא סהוסה ביתו בתוך ספרים סכ'ד יותרהמכנים
 את נ"כ חשבו הנאסרים הספרים ובין לביתו,מכנים
 עוד הקפידו 5א הסכנה חלפה כאשר אבל סירא.בן

 בהם והשתכמשו הזה האיסור ע5 החרדים, נםהכמינו,
 5ידם. ענין איזה המקרה הביאכאשר

 ר. ח.א.
 מדינה שאמלאנד(: )86א1ש8,סטאטלאנד

 שם הת"שבו היהודים 5ממשלתה. השייכת אננ)יאביפת
 בשנת ובנלאסנו 1816, בשנת עדינבור3 בעידברא'טונה
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 בנלאסגוי הו~ש כעת היהודים השיבת עיקרונרינדוק.
 ערי בכל כי ונחשב אלפים, כשסונת שם':נמצאים
 אלפים מ"1 בערך )1912( כעת נטצאיםטקאמלאנד

 רצו 1893 בשנת תרטבים. מיליו; חכהשת ביןיהזדים
 בקושת ע"פ השחימה לאסור אבערדין העירפקידי
 כננדם עמדו היהודים אך חיים, בעלי צער למנועהחברה
 יותר הנהונה בשחימה לבהמה צער שאיןוהוכיחו
 אירופא חלק עולם ב'טבילי מאהר אחרת. בדרךטהרינה
 קטן בכפר כי מודיע 58( צד 1880 יוזעפאף,דפום
 לפנים היה בסקאטלאנד פערטה העיר אצלשקאנע
 נמיטחו 1נ1 ה'"ב במאה נבנה אקר לנוצריםהיכל

 מאד ייטנה אבן על יישב המשחו ביום והמלךהמלכים,
 אבינו יעקב שם אשר האבן היא כי יאמרואשר

 לכסא שפניא טלך שם ואותה לחרן, בלכתוסראשותיו
 שם הזאת האבן במקום כי העם בפי ומסורתלו,

 וועסמסינסמר בהיכל היא ועתה הממשלה,מושב
בלונדון.

 מ.ב.
 מיתות ארבע : חנק הרג, ירפה,סטי~ה,

 חמורות עבירות עוברי כענהט לדיינים 'טנמסרו דיןבית
 ומפי בתורה, ספורשין ויטרפה סקילה ייטר~. דיןע"פ

 היא סתם בתורה האמורה כויתה 'טכל לסדוהקכלה
 בסייף מיתתו חבירו את וההויג נ"ב:(, )סנהדריןחנק
 המלך משפם וכן בסייף, מיתתן הנדחת עיר אנ'טיוכן

 ר"'ט אך הרג. מיתת וזהו בסייף, במלכותו המורד5הרונ
 הרג ומיתת חנק, סקילה שרפה  כויתות שלש רקחהשב
 אחד כסות1. הלכה ואין :( מ"ם )שם הנסקלין מצותזו

 ב"ר מיתות בארבע אותן דנין האשה ואחדהאיש
 שתי על מיתות בשהי שנתתייב סי ל"ה.(.)קדושין
 השרפה, סן חסורה סקילה בחמורה. נדון שונותעבירות
 החנק טן חמורה והסייף הסייף, מן חמורהושרפה
 ואם להסיתו, בראשונה בו תהיה העדים יד נ'.(.)שם
 נקמעה אם אבל אחרים, ביד יהרג נדמין העדיםהיו
 מ'תות מחוייבי בשאד בד"א ממיתה. פמור העדיםיד

 בכל אחריו רודפין דינו שנגמר כ'ון ברוצח אבלב"ד,
 שמיתת מפני אותו, שממיתין עד אדם כל ובידדבר
 נשם ינקם" "נקם אלא בתודה מפורשת אינהרדצח

 לסקי5ה( סיוחד )טקום הסקילה בית ממיתיז[]איך
 סבית רחוק אמות וארבע קומות, שתי נבוההיה

 סקילה המחויב של בגדיו את מפשטין היוהסקילה
 בחלוק אלא ערומה נסקלת האשה ואין ערותו,ומכסין
 אסורות, ויריו הסקילה לבית אותו מעלין והיואחד.
 נהפך והוא סאחוריו מתניו על דוחפו העדים מןואחד
 מנביהין זו, בנפילה מת לא ואם לארץ. לבו עלונופל
 אדם בני שני טשא שם סונחת שהיתה אבןהעדים
 לא ואם לבו, על האבן ומשליך ידו מדפה היטניוהעד
 נפשו שתצא עד באבנים העמ כ5 ידנמוהו עדייןמת
 טקלין ע"ז עובד א'(. פם"ו טנהדרין רסב"ם ס"ה.)שם

 א5 שנאמר ע"ז, בה שעבד העיר שער עלאותו
 שדובח עיר היתה ואם בו. יטעבד שעד זהשעריך
 סיתת מ,'ה:( )כתובות ב,ד פתח על אותו סוקליןנוים

 ארכובותיו עד בזבל אותו מיטקע.ן שהיו היתה,שרפה
 זח ציארו, על ובורך הרכה לתוך קיטה סודרונותנין
 פותח 'טהוא עד אצלו סרטך וזה אצלו מושך אחד()עד
 או בדיל אבר, )של הפתילה את ומדליק פיו,את

 וחוטרת מעיי לתוך ויורדת פיו לתוך וזורקהעופרת(
 אחת כהן בבת סע':ה צדוק ברבי אלעזר א"ראותן.
 מפני לו אמרו יטרפ1ה זמורות חבילי והקיפוהשזנתה
 נ"ב.( )סנהדרין בקי שעה אותה של ב"ר היהשלא
 הנשמח שרפת רק ממש שרפה אין כי ידעושלא
 לו ברור כמוך לרעך ואהבת קרא אמר כי קיים,והנוף
 בו 'טמתיזין בסי.ף היא הרנ מיתת )שם(. יפהמיתה
 ני511 אומר יהודה ר' ערטה. שהמלכות כדרךראשו
 בקופיץ. וקוצץ הסדן על ראשו את מניהין אלא לו,הוא
 לחכטים ר"י להן אמר מזו. מגוולת מיתה אין לואסרו
 אעשה מה אבל היא מנוולת שמיתה יודע אניאף

 כית ורבנן תלכו. לא ובח1קותיהם תורה אמרהשהרי
 )שם נמרינן קא מינייהו לא באורייתא סייףדכתיב
 עד בזבל אותו ט'2קעין היו חנק. מיתתנ"ב:(.

 על וכירך הרכה לתוך קיטה סודר ונותןארכובותיו
 ישנפיטו עד אצלו מוישך וזה אצלו מויטך זהצוארו
 במם' מפורשים סקילה החייבים כל )שם(.יוצאת

 והרנ שרפה והחייב'; )פ"ז(, מיתות ארבע בפ'סנהדרין
 אלו בפ' חנק וההייבין )פ"מ,, הנשרפים הן אלובפ'
 ש"ז ועובר המנדף את לתלות סציה )פ'",. הנחנקיםהן

  כונדף הרי תלו' אלהים קללת כי 'טנאמר שנסקלו.אחר
 ואחר מנדף, הוא ה' כי נאמר ז ע ובעובדאסור,
 יוצא ועץ בארץ הקורה את מיטסעין אותושסוקיין
 ליטקיעת סמוך ותולהו לזו זו ידיו שתי ומקיפיןממנה
 ע5 נבלתו את ללון ואסור מיד אותו ומתיריןהחמה
 )ריט"י(. בידיו אותו ותולין כ"ב( כ"א )דבריםהעץ
 כלפי פניה והאקח העם כלפי פניו אותו תוליןהאיש
 נתלית הא'טה ואין תולין האיש וחכ"א ד"א דבריהעץ
 לקבור וסצוח מ"ה:(. )סנהדרין שעה בהוראתמלבד
 תקברנו קבור כי שנאסר ההרינה ביום ב"ד הרוניכל
 על ולא )קורה( תלוש עץ על רק ותולין ההוא.ביום

 לו יהא שלא עטו, נקבר עלי1 הנתלה והעץהמחובר,
 וכן פלוני, עליו שנתלה העץ זה ויאטרו רעזכרון
 שחונקין והסודרין בו שנהרג והסייף בו שנסקלהאבן
 לכ"ד מתוקנות היו קברות שני עסו. נקברים הכלבו

 )תוספתא ולנחנקים לנהרנין ואחד ולנשרפין לנסקליןאחד
 מפני לעיה"ב הלק להם יש ב"ד הרוני פ"מן.סנהדרין
 הסקי5ה מבית ורהוק עוונותיהם, כל על מתוודיןשהם
 תם בין אי'ט שהמית נגח שור )שמן. התודה לואומרין
 שחםו ואפייו בהנאה. ואסור יסקל סקול סועדבין

 שור מ"א.(. )ב'ק באכילה אסור דינו שנגסרלאחר
 דיני אדות א'(. פ"א )סנהדרין בכ"נ נדקהנסקל



%6 ישראלאוצרסינון

 מיתה. התראה; דיינים; ע"ע בבללנפשות
א.

 מירוב ע' :סרבנות
 את תרתן צבאו שר ע"י שלכד אשור מלר :סרגון
 ולכן טצרים. לארץ דרך לו לפנות פלשתים עיראשדוד
 לפי כ'(. ,ישעיה וטצרים בהט טפלת על ישעיהניבא
 שמרון על בצורו שלמנאסר מת הב'טדי בירוסוםדברי
 תחתיו, מלך וסרנון אלה בן להושע התשיעיהבשנה
 1'(, י"ז )מ"ב אשורה ישראל את וינל שסרון אתוילכד

 שטרון "עיר אשורית: בכתב סרנון לוח על חרות בןבי
 השמונים וסאתים אלף ועשרים שבעה לברתי,חניתי
 ופקידי עקרתי חמ.טים ומרכבותיהם שביתי.יהטביה
 בומא ע"י נתנלו האלה הכתוכות העטדתי".עליהם
 סזרחית צפונית מיל י'"ב בורשבד בהיכל 1843בשנת
 שכנה דור-שרוקין מהעיר חלק היה הזה ההיכלמננוה.
 שלטנאסר אחר טלך סרנון מלכותו. לכירתסרגון
 כנראה משונה. במיתה פתאום מת סרנון סנהריב.וקודם
 סיבת לדעת פרמים איזה חסרים אך הכתובותכדטיורי
 המלבים נדולי בין סרנון נחשב תנלת-פלאסר ז.לתמוהו.
 באשור.שמלכו

 סרגונ,ס, קיילשריפטעקסע ליאון, ד"ג :ביבליונרפיא
 1889, סרגו:,ס קיי~טריפטעקטע ויינק":ר, 3"18ייייפציג
 ,886ק60068 ד0שא ש 146 8!41!!01(ע~ם?נ א""-ע488,

 ,8!141ץ .2י,19 .קק.243-264

 מ.ב.
 0885ש5ז85(. סרקוסמה, נם )ונקראתסרניסא

 קדום בזמן שם נרו היהודים ספרד. בארטן הבירחעיר
 הבנסת בית להם היה בבר העיטירית ובמאהמאד,

 החת האזרחים מלחמת בעת 1012 ביטנתמפואר.
 סרנוסא לע.ר חכמים יהודים נפלמו סוליימאן,ממשית
 נחשבו ההם החכמים בין עליהם. הנינו העירופקידי
 1' יקותיאל ניקמיליא. 1' ור"מ נבירול, בן 3נאח,אבן

 1.טניהם אלמונייר ן' יחיא להטלך ויועץ הנזבר היהחסאן
 ארנון מלבי ע"י נכב.טה העיר במלחמח. יחדנהרנו
 ליהודים נתן המנצח הראשון אלפונסו 1118,. דעצ')18
 היה קאוואלריא די יהודאנו או יהודה זביות.איזה
 דזשיימם המלך ויוע*ן היהודים ונשיא נדולעשיר

 הטלה בעד מלחסה אניות הבין 1263 בשנתהראשון.
 ישבו מוב( )615ט80=יום ובונדיא אברהםהנזבר

 והמרחע המקוה על מם שטו 1266 בשנתבסרנוסא.
 העיר פקידי בנו הזאת ומהבנסה היהודים,שהשתכךטו

 העיר. בתוך ,,עברו" הנהר את העובר נדול אבניםנשר
 ,5ש4681ג( להם מיוחד במקום דרו בסרנוסאהיהודים
 הנימו את סנרו הנוצרים פסח קודם 1' יום ה'וביום
 היהודים הוברחו 1442 בשנת שם. בא ואין יוצאואין
 שער שומר בעד לשנה סועלדאם מאתים מםלשלם
 כחכהטת שם היהודים מספר עלה ההיא בעתהנימו.
 צסר בבנדי היה היהודים מסחר משפחות.אלפים

 מם מלבד הרבה. באומניות ועסקו צביעה ומיניופשתן
 שנתי מם כדשלמים היו את08 שנקרא ליהודיםהמיוחד
 1"הלתשותע מסות ועוד סועלדאם אלפים שלשתלהסלך
 הטלחמה.יעתות

 בעלי של חברות היו בסרטסא הרוחני[]המצב
 למובת לעצמה תקנות עשתה אחת ובלהאומניות
 מבעלי הרבים שהיו הרצענים חברת ,8618ז2ם00ן,חבריה

 פידרו הסלך עליהן שהסבים תקנות להם עשוהמלאבות
 החברה מבני אחד בל בי 1836, מאי 6 ביוםהשלישי
 לבניו חתונה שעהטה ביום אחר חבר לבית לבואטחויב
 השבת ביום רעהו את איש ולבקר מילה, בריתאו

 האבלות, בימי בסנין ולהתפלל המת והלוית חוליםובקור
 אחד בדינר נענש היה המיועד ביום בא לאואם

 דינרין שני מקבל היה למשבב שנפל חבר ובללצדקה.
 דעם ציימוננ אללנעטיינע ,עי' החברה. מאוצרליום

 בסרנוסא כנסיות בתי מספר 488,. נ"1 שנתיודענמומם
 הקוסו אצל מהם ואחד עשר, שנים אחת בפעםהיה
 מתהלים. פסוקים חרותים בותליו ועל מאד, משארהיה

 או קרקע או בית אחד איש מבר כאשר היהומנהנם
 ביטלשה יטבתוה בארבעה הדבר מבריז היה במתנהנתנו
 וימעון יבא תובע או סערער איזה יש ואם בנסיותבתי

 שפ"ח(. סי' ששת רב ,שו"ת אח"ב ימים הדשבסשך
 ר"י מדברי כנראה כקורה, התנהנו לא הקהלותבני
 שלסה ר' נם הי"א. במאה נבירול בן ור"ש ננאחאבן

 ממשמרתו ונדחף הי"נ במאה בסרנוסא רב יטהיהבונפיד
 תורה לומדים היו ולא הרעים, ומעלליהם מעשיהםמבקר
 863(, צד מהמבורנ מיבל של הספרים רשימת,עי'

 שמים. ויראי תורה מקום שהיתה מולידא עירלעומת
 נשים שניטאו רבים סרנוסא תךטבי בין נמצאונם

 לשון הבינו לא ורבים הנוצרים. בין והתבוללונכריות
 ספרדית בלשון בפורים המנילה את וקראועברית,
 דמתא הרב שהיה הריב"ש התרעם וע"ז לנשים,ובפרמ
 וש"צ(. .טפ"מ סי' שלו שו"ה)עי'

 איזה היו סרטסא בעיר סרגוסא[ וחכמי]רגגי
 יוסף בן בחיי רבנו כמו מפורסמים, והכמיםרבנים
 פי' שכתב אשר בן בחיי ורבנו הלבבותע, "חובותבעל

 )1297- יעקב ן' ועזריח יעקב ן' שלסה הרופאיםעה"ת.
 וקרוב בסרנוסא היהודים נ':יא היה האחרון1818(

 הזמן. באותו הרב היה הלוי יוסף בר אהרן רילמלכות.
 דוד ב"ר יוסף ר' הרב שם היו הי"ד המאהבסוף

 רמ"1, סי' הריב"ש )שר,ת מסרנוסא עזרא ודוןוהריב"ש,
 ד ר פ ם ב הבללי הנרדט היה 1891 בשנתשפ"ח(.
 עד נתמעמה והקהלה הרבה סזה סבלה סרנוסאוהעיר
 שהיתה במנפה מתו וטהנשארים האחרונה,הדיומא

 וטהם בעיד נתרבו האנוסים 1448. 1429, בשנותשם
 הפלימה יתר על 1486. ביטנת האינקוויזיציא בידינפלו
 והוכרחו מאד, כבד מם הושם )18ט5115( הקהלהמן

 לבית נהפך הנדול הבנסת ובית וכל. מבל העירלעעב
 בעיר נרל ה.והר והוא 1560, בשנת הנוצריםתפלת
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 ט.ב.
 המערבי מחוף טיל 140 התיכק, בים אי :סואריעא

 טהאי שונים בטקוטות היהודים ישוב אימליא.שכ
 הנהונ. למספר הראשונה הטאה מראשית טתחילהזה
 פקודתובשנת ע"פ נשלחו מבריום הקיסר טטלכתבימי
 לרצות רומא מעיר ישראל טנערי אלפים ארבעת19
 בארבעה נמצא חמא כי טפני סרדיניא, באיעונם
 לצורך כסף נדבות שקבצו רסאים שהיו טהםיחידים
 כסף סכום נבו ובפרט בכליהם, ושטו הטקדשבית

 סמורניום הסינאמור אשת )18י(טו( פולביא טןותכשימין
 ה'(. פ"נ סייח קדטוניות )יוסיפום ליהדות נומהשהיה
 הטחוזות ביתר כנורלם היה בסרדיניא היהודיםגורל
 ליתר שוה היה זכותם כי רוטי, טטלכת תחתשהיו

 אבל הנוים, טטלכי ברומא שטלכו זמן כלהתושבים
 נודל נהפך הנוצרית דת את הטלכים שקבלוטעת

 הנבילו עכ"פ או אנוש זכות סהם וישללו לרעההיהוד'ם
 יהודי מומר היה הששית המאה בסוף זכותם.את
 בסרדיניא הראשית עיר קאגליארי בעיר מימרושטו
 ב' ביום הכנסת בבית הנוצרים קדושי צלטי אתוישם
 האפיפיור באזני ע"ז התאוננו והיהודים פסחם,של

 ביסנת 181018עם(. ).ץ סשם להסירם צוה אשרנרינורי
 קהלות היו ואז ארנון, לטטשלת האי נספח1325
 בטאה סרדיניא קורות סופרי בסרדיניא.קמנות

 ואת אברהם את ישראל חכטי שני טזכיריםהשטינית
 הפיניקים כתובות את ויבארו העתיקו אשרקאנאים
 והפיניקים היונים כתובות ואת ניאלימו, בידישהיו

 בית כי סוכיר ס'11יריכ1 הסופר טאסו. בהיכלשנתנלו
 נשרף אליאמא ברחוב שהיה קאנליארי בעירהכנסת
 6ע 0ע0881 ן608~816101 קנאים נוציים ע"י 790בשנת

 בשנת טצא נבר אבו טחמד הערבי הנוסע .ק(.75
 בעיר היהודים טישוב וזכרונות רשיטות כמה1183

 את תטכו הספרדים טמשלת תחת בהיותםתארום.
 בראשית )1370(. טלחטותיו לצורך כסף ברב פידרוהטלר
 אלף בסרדיניא אלנהירו בעיר הקהלה נדבה המ"1המאה
 המתכיות טכרי התפתחות לצורך ךוקאמים טאותהשש
 לבנות כסף נדבו יהודים ושני באינלעסיאם. הטלךשל

 רופא שהיה ן168ש?ם( איטים יצחק אלנהירו.חומות
 רופא בתור לבוא הטדינה שר טמעם נקראטוטחה
 טחבר היה היפרי טן חיים )1406(. קאגליאריהעיר
 להשתכהש שיכולים בסרדיניא הנמעים הצטחים עלספר
 של הטוכסן היה סופר טשה שונות. לרפואותבהם

 ע"י נבחר קרקאסוני ךי משה 1467. בשנתהטכךטלה
 הראשי הטסונה להיות 1467 בשנת קארון לטלךכמשנה
 נינו אחיו עם וביחד באלנהירו. הסשפמיםבבית

 טלחטה אניות לבנין בהלואה רב סכום נתנוקרקאסוני
 ויעקב קרקאסוני שטואל )1482(. החיל אנשיוצרכי
 הכנסת בית ובנו באלגהירו הקהלה ראשי בין היוהכהן

 שבת וטאז בסרדיניא, היהודים נלות גם החל1492
 .נן. (1 .י1 )61 שם"שובם

 ט.ב.
 מימל ע' :סרגינום
 נזכרת אבינו, קקב בן אי:ר בת )שרח(:םרח
 אחותם וימרח ונו' אשר ובני בתורה: פעטיםשתי

 כ"1 ,בסדבר שרח אשר בת ושם יינ( ט"1)בראשית
 סרח, אשר אתת בת ושום אונקלום: ותרנוםט"1(.
 היא וכן חורנת, בת לו והיא אשתו בת שהיתהר"ל

 אמה את אי:ר ניטא כאשר נ' בת שהיתהבטדרש
 הצניעות במעלות ועלתה יעקב בבית נדלה והיתהלאשה,

 עי' ט"ה דף אבות ,סדרש מיבים ומעשיםוהחסידות
 עוד כי ליעקב להודיע הרא':ונה והיתה הדורות(.סדר
 ובתרנים ,שם(. נצחיים יעקבבחיים בדכה ולכן חי,יוסף
 דאדברת סרח, אשר ברת "ושום שם( ןבטדבריונתן

 ט בחייה דעדן לננתא ואיתעלת טלאכין ריבוןבשיתין
 היא קיים". יוסף כדין דעד יעקב ית דבשרתדנלל

 והיתה פצ"ד(, ,ב"ר בטצרים 'טבעים המנין אתהשליטה
 שרק קבור, יוסף היכן לו והודיעה כהשה בזסןבחיים
 שם תוספתא י"נ. )סומה הדור טאותו ניטתיירההיא
 מנאה בחייה קייטת שהיתה לפ' שם( )במדברפי' רש"י פי'א(. רבה דברים ב', בשלח תנחוסאפ"ד,
 איטר אתת בת בתרתמו שאונקלוס אוסר והרסב"ןכאן,
 זכרימ בנים כי יוךשת, בת היתה כי לומר בזהנתכוון
 שהזכיר כמו בכאן הכתוב הזכירה ולכך לאביה, היולא

 שנזכרה היחידה האשה ,שהיתה ויען וכו'. צלפחדבנות
 בחסידות עצמה את הצמיינה ובודאי השבטים, בניבין

 סטנה נולדו לכן הזה, להכבוד שזכתה מוביםובטעיטים
 יעקב ע"ד דויות, כמה בחיים שהיתה שונות,אנדות
 וצנועה כי:רה לבת דונטא ונעשית טת. לאאבינו

 כטו חכמה, אשה סתם שנזכר סקום בכלוחכטה,
 אה למסור בעצתה העיד את שהצילה החכטההאשה
 באטרה מ"1-כ"בו, כ' ןש"ב ליואב בכרי כן שבעראש
 של מניינן שה,שלטתי אני ישראל' אטוני שלומיאנכי
 חכטה טובה ודרי:ו פצ"ד(, ןב"ר וכו' במצריםישראל

 ותקרא שנאטר סרח ישל הכסתה זו רבה( ,קהלתונו'
 סרח כי הנדה יש ועוד העיר.1נ1'. טן חכטהא,:ה
 לפי קבורתה נסצא השם פרם בירת אספחאןלעיר לבבל והובאה נבוכדנצר ושהנלה הנולה עםהנלתה
 בת "סרח ע"יש שנקרא ביהכ"נ שם ויש העם.ססורת
אשר".

 עקר ונעשה זכרותו את שעקרו זכר :יי~ינם יש.-יש-נב י.ש.
 הטוליד. אבר את והישחיתו הביצים שחתכו .)ע0טתטם(

 דכה פצוע יספכה. וכרות דכה פצוע זה נקראבתורה
 שנכרת שפכה וכיות שלו, ביצים שנדכאו אושנפצעו
 רש"י(. ע"ה. ןיבסות עוך טוליד שאינו באופןהניד

 כהשרתים בסריסים ה.:הטשו הקדטונים העטים טלכיבשנת



2% ישטראאל~לךצריסרסיר

 הט5ך סרים הני כטו המיך, נשי בבית ובפרטבביתם
 הן הסריס יאטר ואל ט.'1,, ב' )אסתר הנ.טיםשומר
 לשם נעשה סריס השם נ'ן. נ"1 )'שעיה יבש עץאני
 נפסדים ה-והם מבלי גם הסלך בית לנאטניתואר

 ובראי:ית פרעה סריס פזטיפי נקרא כן כיבזכרותם,
 רבים נקראו וכן וילריס, א.?ה בעל היה והוא א'(ל"ם
 (, ב כ"ט )ירמיה יהורח שרי והסריסים ישראל,משרי

 )בכורות 'טשת ררב סרסיה אירי רב נזכר בתלמורוכן
 ורק טמש, בסריסים ה':הט'טז לא י':יאל מלכי :(.ל"א

 )יוסיפיס מ.2-הים כאלה סריסים היו המלך הוררוסבבית
 ט'2רת לה היה מריטני ואישהו א'( פ.ח סט'וקרמוניות

 טקך בהיכל סריסים והיו ד'ן. פ'ז סט.. )שםסריס
 יוחנן ור' סמיט, סריסים אמר רב י"ח( כ' ,ט"בבבל
 שידעו פי' צ"נ:( )סנהררין ניטיהם ע,ז ישנסתרהאטר
 ,ערוך(. טטיט* בה שאיןהכל

 לא ונאמר: מראורייתא, אסור הסירום]~דינא[
 כ"נ )רברים ה' בקדול שפכה וכרות רכה פציעיבא
 וסשוחררת בניורת מותר אבל ישראלית לי'שא 'טאסור , וא

 ארם בירי הסירוס נעשה אם רק ואסור)יבמותע'1.(.
 'שפכה כרות או דכה פצוע נולר אם אבל אסון, ע"יאו
 לבא כ'טר זה היי חולי מחמת או ביצים בלא שנולראו

 היא כן :(, ע"ה )שם שסים בירי נחישבו אלו 'טכלבקהל
 היינו חמה סרים הוא חולי שטחמת הרסב"םדעת

 'טסים בידי סיקרי 5א והרא'ש לרש"י אבלקרחת,
 חולי ע"י ולא אטו ממעי או וברר רעטים ע"יאלא

 סרים איזהו ארם. בידי כמושנחיטב
 חטה~

 'טהוא כל
 לאחר הביא ואפילו שערות שתי הביא ולא עשריםבן

 סימניו: הן ואלו רבריו, לכל כסרים הוא הרימכאן
 אוטר 'נ ר.טב סחליק. ובשרו לקוי רטערו זקן לו שאיןכל

 רתיחות, מעלין מימיו שאין כל יאיר בן יהורה ר'סשום
 שיטכבת כל וי"א כיפה, עוקה ואין מים המטיל כלוי"א
 ואחיים טחמיצין, רגליו מיסי שאין כל וי"א רוחה,ורעו

 מעלה בשרו ואין הנשמים בימות שרוחץ כלאומרים
 אייש בין ניכר ואין לקוי שקולו כל אומר כ"א ר-שהבל.
 סריס בזקנואינו 'טערות שתי לו היו פ':ן. ,שםלא'טה
 שתי הביא לא ואם הללו, סימנים כל לו שיהיוער

 הללו מסימנים אחר רק בו אין אפילו בזקנושערות
 ישמעאל א"ר א'-ה'(. קע"ב סי' אה"ע )ש"ע סריםהוי
 ביבנה בכרם חכמים מפי שטעתי ברוקה בן ר"י שלבנו
 חמח כסריס אלא אינו אחת ביצה אלא לו 'טאיןכל

 סי' אה"ע )הלק יהויטע פני בעל ע"ה.,. ,יבטותוכשר

 מוליר אחת ביצה בעל אם רפוסקים פלונתא מביאט"1(
 רטם בפרובה בהיותו כי יצחק פחר בעל ומעיי לא,או
 אחר איש ראה והפילוסופיא, הרפואה עמרתקב5

 היה ולא אחת בביצה חולי 5ו שהיה 'טלוםמיכאל
 הביצה מסנו חתכו והרופאים להוליר, ולא לביאהראוי
 )ע' אח"כ בנים והוליר אחת ביצה 5ו ונשארההיא
 בעלי 5שאר או לאים עקרין של כוס הסשקהסריס(.
 ואשה עליו, לוקין ואין אסור זה הרי לסרסו כייחיים

 אם תלר שלא ער לסרסה כרי עיקרין 5שהותמותרת
 תוספתא קי"א. שבת ,עי' לכך שצריכה יאמרוהרופאים

 ,יבטות חולץ ואינו טייבם אינו הסרים ישם(. 'ע רטפ"ח

 מסורס, שהוא קרבן להביא אסוד בבהמה[]:.רוס
 5ה' תקריבו לא וכרות ונתוק וכתות וסעוך'טנאמר
 ובארעבון ות"י כ"ר(, כ"ב )ויקרא תעשו לאובאיצכם

 אסור בארם סייום כי חז"ל לסרו ומזה תרסה.לא
 כלבא, לסיוסי טהו זוטא בן את .טאלו ק'י:(.)'שבת
 לא 'סבארצכם כל תעשו. לא ובארצכם להםאמר
 לי מה היא, הנוף חובת מכרי י.'ר:( )חנינהתעי2ו
 באר*ן. אשר לכל באר*ן האי אלא בדו"ל, לי ומהבא-ן
 בסירוס, הקרבה בה .טנאסר טהורה בהטה דוקאולאו
 ,רמב"ם סירום איסור שייך טטאה בבהמה אפילואלא
 בהסה לסרם לנוי לומר ואסור פט"ז(. ניאהאסורי
 הערים ואם מותר וסרסה מעצטו היא לקחה ואם'שלנו
 ה'(. סי' אה"ע ,.ט"ע אותו קינסין זה ברברישראל
 אבל חיים' בעלי צער משום גם הוא האיסור כיונראה
 משום בה לית רברים ל'2אר או לרפואה הצריך דברכל

 נ"מ(. סי' חארוך והיתר )איסור חיים בעלי צעראיסזר
 ם. 1 מע.ע

א.

 סירכא ע' :סרכא
 והקונה המוכר בין והממהנע הבינים איש :טיסור
 לו שיש מי אחרי לחפיט אומנתו הסרסור)ות"ש8(,
 מחפש הוא כן וכמו ממלמלין, או קרקעות איזהלמכור
 המלוה בין הטמהצע הוא הסרסור לקנותן. שרוצהסי

 ומי ללוות שצריך טי אהרי סחפ'ס הוא כיוהלוה,
 ההלואה או הקניה שנע'2הה ואחר להלוות,שרוצה
 שליח הסרסור שכרו. על בא והוא מלאכתוננסרה
 דעת '2ינה אם לפיכך יסליחותו, שכר שנומ5 אלאהוא,

 פ"ב(. שלוהין )רמב"ם שהפסיר מה 5ש5ם הייבהבעלים
 החפץ אבר אם ולפיכך שכיר, כשומר הואהסרסור
 לשלם חייב הליכה בשעת אפילו מטנו נננב אומירו
 ראובן לו שמסר סרסור קפ"ה(. סי' ח"מ פ"ז.,ב'ב
 רהסרסור נראה הטבעת, מן האבן והפסיר למכורטבעת
 מכר לא ראכהי הליכו; בשעת ואפילו שכיר,שוסר
 שומר הוי אפ"ה 'טכר, ימול ולא ימכור 5א ושטאהחפ*ן
 שויה וישלם בר,שותו לישבעיטאינה הסרסור וצריךשכר.

 לעצמו *נות יכ51 הסרסור אין שנ"מ(. סי' ב"ט,טררכי
 ראובן 5מכרו, בעלים שהרשוהו רמים באותםאפילו
 בחמשים אומר והסרסור למכרו, לך אסרתי בטאהאומר
 התורה שבועת הסרסור נשבע מכרתי, וכן ליאמרת
 שאמר או החטשים לו שלם כבר ואם במקצת,כטורה

 שליחותו שעשה בכ5 ככופר היסת שבועת ניטבע הילך,לו
 שאינו בה"ב 15 שאמר סרסור )ש"עשם(. הלוקחוזכה
 ע"י 5ו מכרו ואח"כ לו, שאמר לאותו לטכוררוצה
 סי' ח"מ ,ב"י לראשת סרסרותו 5יתן חייב אחרסרסור



סתם
 שננמו אהר וממכר המקח בעלי בהם חזרו אםקפ"ה(
 6ה, זה מחלו ואפילו התנרין, כדרך ביניהםהענין

 עם הדין אח"כ, לזה זה מחלו אם לו איכפה וטהלו נהחייבו שכבר באמרו סרסרוהו שכר רוצהוהטרסור
 מור על חיי )בעי פעולהו נגמד שכבר מאחרהסרסור

 סרסוד, כמו הוא ספסיר השם נ'(, אוה קפ"ה סי'ח"מ
 וכו' אונאה מעון ובעי ביה הדר קא שמכר כאותויפה סחורה מוצא כשאינו מיהת והי:תא מצויין, סעותלו שיהיו כדי מדעתו מוזולי ואוזולי )הכא וטזביןמהכא דזבין פי' נ"א.ן )ב.ט שנינו ספסר בהנר נחמןוא"ר
 השם ונם סרסור, ע"י ספסירא פי' ורש"י)עיוך(.
 הרמב"ם שכתב וזהו שם(. )ב"מ ספסירותאהמששמ
 לדברי סרסור במלה השהטשו חז"ל לוקח. דין לוייט לזה ומוכר מזה שלוקח סרסור הסוכר פמ"ז()מכירה
 על לא מתרעם מיעל והפסיד סרסור ע-י סחורה שעשה לטלך כהשלמוסר:

 הסרסורי
 סרסור .ח(. פ פ' )ב"ר

 להעשות אני עהיד פ"נ(, רבה ,דברים בני לביןבינו
 )שט"ר התורה את להם כשתתן וביניהם בינךסרסור
 ועינא לבא פ"ד(. טנילה ,ירוש' סרסור ע"י בהלנהונ צריכין אנו כך סרסיר ע"י )התורה( שנהנה כשםפ"נ(.
 דכן. ש ע"ע פ"א(. ברכות )שם נינהו דעביראסרסורי

 ש. י.ש.
 כטרנומא ע, :סרקוספה
 פרשיות ע, :סתימה
 רבר או ומפורש, נלוי שאינו דבר ,סתטא(:סטם
 להזכיר מבלי סתם בברייתא או במשנה שנאטרההלכה
 כללים חז"ל נהנו וע"ז ההלכה. בעל של הפרמישם

 ר' הוספהא סהם מאיר, ר' מהניהין סהםמיוחדים:

 החיקין פרטים תנאים יש אם קמא הנא נקראהזה והסתם וכו' התוספתא וכן הטי:נה, חכמי )ידימסרה שהוו* ר"מ עד נסשך הזת והסתם טשה, עדרבים מפי רבים וקבלוהו או מחלוקת בו נפלה ולא בועיונם והשתוה דבים עליו שהסכימו מה היא כהשנהשסתם היא זרעים לסדר בהקדמתו הרמב"ם ולדעתמ',(. )נדה יוסי ר' עולם סדר סתם פ"ו.(, )סנהרריןוכו' שמעט ר' ספרי סתם יהודה, ר' ספרא סהםנחמיה,
 ר' אטר א ר אטר יאמר שלא אף אלעזר רבימימרת סתם ס"ט(. כלל שמועה יבין פ', אות הלכות,נופי עדיף בהרא טשנה סתם פ"ד(. ב"מ ונ"י )אלפסימשנה כסהם הלכה ברייהא וסהם כהשנה סתם כ"מ:(.,חולין סתימתאה בר,ש אלעזד ר' (, כ"ו )'2םסתימתאה יוסי ר' ב'.(, )מנילה סתימתאה ר"ע כמוסתימתאה, התהשר ביטם נקרא ולכן אחר הנא אלא ר"טאינה טשנה סתם לפעטים כי הכלל, מן יוצאים ו"שעייו-
 טחלוקה. ע"ע סהם ואה"כ מחלוקה~ו טחלוקת ואח"כ סהם ועל ך. ם נ ן י י ע"ע יינם(תם אדות הויימי. י"א פ"ד ,יבמוה יום לשליטיםסהוה סתם ו'(. פ"ח )ערכין הבית לבדק חרמים סתםזוי"מ(, י"ב פ"ה )ע"ז יומם בני אינם נוים כלי סהם)"ח.(, )ב"מ סיסן בו יש כלי סהם ל"ד(. סי' ח"מ ,ש"עעדוה פסול רועה סהם פ"ה(. ב"מ ,נ"י שהא:'טכנהא סתם הפ"בן. אוה הלכות נופי ק"ט, )חוליןטהור הו*ו התורה בכל האסור צפור סתם : בסהם כלליםעוד ו"ש ד'.(. ,יומא אמר הכי יוחגן דרבי מסהמאיוחנן

א.

 סבלה ע* : ועררהסוער*י

ן/ן*י

 )בערבית, ו' יהורה בן שמואלעבאם,
 : אלמאנדלוסי( אלמנרבי עבאם 1' יחייא 1' סטואל נצראבו

 מחמד. לדה דהו והמיר מומחה ורופא תוכןמהנדם
 טראנה בעיר 1180 שנה ערר ומה הי"ב, במאה חיהוא

 בספר זכות אברהם ר' בפרס(. אדראבי~אן)בטהוז
 שמואל יקראוהו הי"מ מהמאה סופרים איזה תםהיוחסין

 מהישם שבהש הוא שמיינשניידר לדעה אך עזריה,בן
 עם עזב ואח"כ בספרד נולד כי אומרים ייטנבה, אל נודע לא עבאס מולרת מקום נצר. אבוחעדבי

 אללאת הבת אלברכת אבו דפיליסיף היהור-הסושלןני ן ההת היהודיש שסבלו הרדיפוה ספני ספרד אתאביו ופא מו,, פו~*וי וי,,ן חהרימ,ן הרפואה חכמה ואה מפורסטים,ערביים ממורים וההכונה ההנדסה חכמה ולטד חייו, לימיה"נ עדשנה מפורש מקרא לטדהו וחכמה תורה בעל':היה ואביו מלוטדה. אשה היתה אטו וכי טבצרה,הלוי אברהם בן יצחק ר' בת חנה אה בבנדאד אשהלקח ,מורוקא( טפאם אבון בן יחודה ר' אביו כי יספראך נולד אפוא טזכיר אינו חייו ימי מקורות בספורועבאם אולם הספרדי(, ,המורוקאני אלמאנדלוסי אלמנרביהוא הערבי כנויו ולכו במורוקא, וייטבו האלמוהדיםמהטלי



90נ ישראלאוצר ן' ט:ה כן יעקבעכאסי,

 היה י"ח בן כהיותו אלנצרי. ן. אלפהח אבווטדודו
 בלטודיו השתלם ולסען והפיייסיפיא, החכמות כרובכקי
 ובפ-ם. כסיריא לבעראק נסע הרפואה ובחכמתאלה
 באו כססעיו בסראנה. כאהרונה משבנו קבע אשדעד
 חכמת וביהוד ההכטות מקצועות ככל הרכה ס2ריםלידו

 רפואות המציא ליסים צעיד עוד ובהיותוהרפואה,
 וכזה הסהנדם איקלידוס ספר את תיקן נםחהטות.
 נורעה ישלא סבה מפני ההנדסה. לסוד את הרבההקיל
 כראישונה 1163. כשנת הטרטלסנים דת בכרית כאלנו
 אח"כ אך לאביו, הדבר להודיע כנפשו עוז הרהיבלא
 כל את לו וספר )אלעפא( בחלב אז שהיה לאכיוכתב

 טחטד טחיי הספורים כקריאת עיסק ה.ה כיהמשטה
 לטוצל כא אביו פעסים. שתי כהלים אותוודאה
 להחזידו רצה וכנדאה עמו להתראות נהריםבארם
 פתאום. שם טת אכיו אךטדתו,

 על בערבית ספדים כמה כתב עבאס]ספרי:[
 אולם הרפואה. ועל החשבק, וחכמת וההנדסהחתכונה
 )הכלמת אליהוד" "אפחאם הוא נכבד הכיספרו

 לרעת שבדודו. היהודים דת ננד ויכוח והואהיהודים(,
 ,ספר ואלאכראם" אלנקק "כתאב הוא הזה הספדש"ש

 יהודה ר' יטל הכוזרי ספר ננד וההכחיטה(ההתננדות
 לבטל נחו,ן לפעמים כי עבאס יאמר הזה בםפרהלוי.
 במאד טהתבות מחסד על בתורה רמז יש וכי ההק,את
 על ויתעורר מחטד. בניטמריא ( ב י"ז ,בדאשיתטאד
 דברים בה נתוספו כי ויאמר מסיני התורהקבלת
 דאוד ן' אברהם כי קויפסאן דוד יוכיה ומזהמעזרא.
 פושע אדות בדבדו עבאס אל כיון רמה אטונהכספרו
 כי יעז "טראל, דת את להרס חפץ א'סר אחדישראל
 ניינר ולדעת עזרא. אדות הטחבר סאמר את מביאהוא
 הזה בספד עכאס. אל כיון הימן כאנרת הרמב"םנם

 בבית בכ"י ונמצא חייו, ימי קורות את עבאסיספר
 טסנו נפרדים ומאמרים טצדים, כקאירה הספריםעקד

 "עטק בהעתקתו הדפיס ווינעד שונים. במקוטותנטצאו
 דוד כענין אליהוד" "אפחאם מספר טאמדהבכא"

 המ"ו במאה שנדפכו היהודים ננד הכתבים י א ו ד לא
 "91ט=88 1טפ000~18נבדוטית

 151018ק~
 נעתקו ואי2ר

 "אפחאם הספר על נוסדו שונות ללשונותאח"כ
אליהוד".

 ליט;ראט:ר אראביש; שטיינשניידר, :ביבליוניפיא
 :ה5אה; 123 מ"ב מאנאטסשריפט 149ן סי' י~דעןדער

 דןם.
 )אבהשעכסאי(: 1' משה בן יעקבעבאסי,

 הי"נ. כטאה ספרד ,06808אן בוושקה חי ספרדי,חכם
 המשניות פירהש את לעברית סערבית העתיקהוא

 הקדסה להעתקתו וכהב ניסים, סדר עללהדמב"ם
 כי להוכיח כ"ג ו' קהלת על חקירה בדרךפילוסופית
 על יתנצל כהקדטתו המבע. טדרך חוץ היאהנבואה
 הישחררו שתי רי יזזו רהטחחחו ירליאו אאר**שוי*4רח

 נפדדות אך בסראיהן הן דוסות הגברית עדביתהא5ח
 עדבית אחת טלה הניח לא כי יודיע נםכסוכנן.
 הסכמתו את הרשב"א נתן זו העתקהו על נעתקה.בלתי
 עכאסי כי נראה ומזה כיניהם, סכתבים חילוףוהיה
 אכרהם כז שלטה דכי פערלעס, )עי' נדול הלסודיהיה
 ךנ( .ענ 1 36 60; 10, צד אדרתבן

 זץט.
 ומשחגבר נכנע איש : "עבדות"( הטופקט )שםעבבך
 העמים שפכו אשד הבזיק טלאכה. לכל אדניוירצון

 ישדא5. כני לרוח זר היה העבדים עלהקדמונים
 אדם להוראת מיוחדת טלה עבד בשפת אין כיוהראיה

 "עבד" כי אהד. לאיש הנוף קנין וקנויהכהשועכד
 במלת שיש הננאי בו ואין וסושרת. עבודה עובדהוראתו
 או היונים של505.101

 8טיז86.
 818,9 הרוטיים, של

 של 8,9"98 הנרמנים, של 8,6ון8 האננליםשל
 הבדל למען אך עברי, ועבד כנעני עבד וישהצרפתים.
 עבדי, בתואד והשני סתם עבד הדאישון נקראכיניהם
 טה. א ע"ע לעבדיה ו,,אמה" '2פחה לרוב היאונקבה
 או תחתיו בעליו שככשו עולם עבד הוא כנעניעבד
 לדוב נקרא וכתלטוד י"אן כ"ב )ויקרא כספו קניןשהוא
 אביו שקללו נח כן טחם טוצאם כי כנענ4',"עכד
 ר"5 כ"ה( ט' )בדאשית לאחיו עבדים" "עבדלהיות
 הבלים. הבל כמו בעבדים,השפל

 הנכנע לעם עם ביחס עבד[ לשם אחר:ת]הירא:ת
 טואב ויהי עבד, נקרא מס בתיטלוטי אחד עםלי2לטון
 לאות ב'(. ח' ,דהי"א טנחה נושאי לדודעבדים
 עכרך נא ידבד כטו ונככד לנדול חן ותשואותהכנעה
 ןשם אבי עבדך י"ח(, ט"ד ,בדאשית אדוני כאזנידבר
 עהשת כל עבד בשם נקרא אלהים ביחס כ'ד(.פסוק
 לדור ה' לעבד ה'(, כ"כ ,יהוקע ה' עבד מטהרצונו:
 עכדי ז'(, מ"ב )איוב איוכ כעבדי א'(, י"ח)תהלים
 חפץ הטטלא נכרי על ונם (. ז ט' ,ס"בהנביאים

 ועל מ'(. כ"ה ,ירמיה עבדי ככל טלך נכוכדנצדה':
 ישרא5 ואתה בהכרתה', עסים לאוד הטיועד ישראלעם

 ח'(. מ"א ,"2עיהעבדי
 החש קדום, בזמן העכדות מקוד בכה"ק[]עבדים

 "ויהי המכול דוד אחד אביו שקללו חם בן כנעןמזטן
 ט' ,בראשית ה,,קמןע בנו היה חם למו". עבדכנען
 חם טבני הקטן היה וכנען שככולם הפחות ר"לכ"ד(
 ו'(. י' )שם וכנען פים וסצרים כוש באחרונה נח.2בכי

 תחתיהם הקטן אחיהם את לכבוש להנדולים היהונקל
 את נמצא האבות בתולדות חלציו. יוצאי כלוכן

 מהם אחד לכל שלטה, התפתחות כמצב כבדהעבדות
 5' י"ד, כ"ו טא, י"ב )שם ושפחות דבים עכדיםהיו
 חליפים ע"י או כספם קנין היו הם אך ועוד(.ט"נ
 ביתו ילידי עם חשכום ואברהם אחדים, קניניםשל

 בן טאת כסף וטקנת בית יליד ביתו אנשי וכל.טנאמר
 פסת קדבן כאכילת ונם כ"ז(. י"ז ,שם אתו נסולונכר
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 להתרחב החל העבדים ססחר ס"ד(. י"ב )שטותבו
 ארץ כסו רבה עבודה שם שהיה העשירותבארצות
 אחיהם יוסף את סכרו יעקב בני כי סצינו ולכןמצרים,
 הביאו והם סרסורים שהיו לישסעאלים כסףבעיטרים
 הסחיר העבדים. לקנית הסרכז סקום מצריסה,אותו
 הסחיר עם מתאים שנים י"ז אז שהיה יוסףבעד

 כמפורש שנותיהם. לפי לעבדים אז הקצובהבינוני
 בן עד חד'ט סבן כ"ז( ,ויקרא נשטות ערכיבפר,טת
 חמש מבן שקלים, שלשת ולנקבה שקלים חסשהחסש
 ולנקבה שקל עשרים שנה עשרים בן עדשנים
 חסשים שנה ששים בן ער שלשים מבן שקלים,עשרה
 ולסעלה שנה ש'טים מבן שקל, שליטים ולנקבהשקל

 סכירת אסנם שקלים, עשרת ולנקבה שקל עשרחטשה
 נשתעבדו ישראל בני שכל נרטה בסצרים לעבדיוסף
 כבר הזה השעבוד טצרים. סלך לפרעה לעבדיםאח"כ
 זרעך יהיה נר כי תרע "ידוע אבינו לאברהםנתנלה
 שנה" סאות ארבע אותם וענו ועבדום להם לאבארץ
 סעבדות מסצרים ישראל יציאת י"נ(. מ"1 )בראשיתונו'

 בקורותיהם ונכבד נדול היותר המאורע היאלחרות
 הראשונים היו ישראל ובני עתה, ער לנוי היותםמעת
 העולטית, העבדות 'טל ברזל שלשלאות אתלשבר
 אחרים. עסים זאת שעשו קודם שנה אלפים'טלשת
 סעסים ,מעורבים יב" "ערב נם יצאו ייטראל בניועם

 ד'(. י"א )במדבר עסהם שעלו האספסוף והםאחרים(
 מבני ושפחות עברים ישראל בני להם רכשו כיואף
 בפרך בהם שעכדו סקום בשום סצינו לאהנכר

 גבעון יושבי ורק אחרים. עסים שעשו כררךובאנזריות
 וט' אנחנו עכריך יהושע אל ויאסרו בערסהשעשו
 ט' ,יהו'טע העדה לכל מים ושואבי עצים חומבינעשו

 קנ.'ר(, רמז ובילקום י' כ"ט דברים רש"י ועי'כ"א.
 בכל השתתפו ייטראל נדולי גם כי סצינו זאתובכל
 ושפחות. עברים להם היה כי אף ובשרה בביתעבודה
 ססכלאות לוקח ודוד משה, וכן צאן רועה היהיעקב
 לא שאול ע'(. ע"ה )תהלים עסו ביעקב לרעותצאן
 נם הפיטוטים העברים כאחד ויעבוד טחרשתו אתעזב
 בעבורת עסק הנביא ואלי'טע לסלך. שנבחראחרי

 סקוסו. למסלא לנביא א~יהו טשחו כאשרהאדסה
 עבודת עברי בעבד לעבוד שלא ישראל בני נזהרוובפרט
 ביטנת או קצובות שנים אחר להפשי ולשקחופרך

 והחלו ה' תורת את ישראל עזבו כא,טר ורקהיובל.
 נם שסרו לא סביבותיהם הנוים סעשי עללהתחקות
 לחרבן וקרוב העבריים. העבדים אדות התורההזהרת
 הסלך כרת הנביא ירסיה בה'2תרלות הראשוןהבית
 דרור לקרוא בירהטלם אשר העם עם ה' בריתצדקיהו
 שפחתו את ואייט עבדו את איש "לשלחלעבדיהם
 איש אחיהו ביהודי בם עבר לבלתי חפשיםהעבריה
 היטפחות ואת העבדים את וישיבו אח"נ וייטובוומ'.
 ויהי ולשפחות, לעברים ויכבשום חפשים שלחואשר
 אבותיכם את ברית כרתי אנבי 1נ1'. ירסיה1 אל ה'דבר
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 לאסר עבדים טבית סצרים סארץ אותם ההשיאוביוםלהתרחב
 אשר העברי אחיו את איש תשלחו שנים 'טבעסקץ ארץסו
 ונו'. מעסך חפיטי ושלחתו שנים 'טש ועבדך לךיסכר אחיהםן
 דרור לקרוא אלי שמעתם לא אתם ה' אסר כהלכן הביאום

 נאם דרור לכם קורא הנני לרעהו ואיש לאחיואישהסחיר
 הרברים ק"ר(, ,ירסיה ומ' הרעב" ואל החרב אלה'הסחיר
 לדעת וסראים 'טאסרם. לסי הם ראוים האלההנמרציםכמפורש
 הנביא. בע.ני העברות של העבירה ק'טה היתה כמהער בןעד
 לערבון לעברים ילדים לקחו לפעסים כי שסצינווסה חכהטמבן

 אל צעקה הנביאים סבני אחת אשה כסו חוב,בעדולנקבה
 לקחת בא והנף:ה ונו' סת אישי עברך לאמראלישע חסשים;

 שהנ'שה אפיטר א'(. ר' )ס"ב לעבדים לו ילדי שניאתולסעלה
 על אז עברו יוטראל שבני או ישראל, סבני יטלאהיה סכירתם

 חוקו לפי כי הגוים. כסעשי לעשות "טראל וסשפםחוק;שתעבדו
 צריך היה אם .ום בכל לעני הושב העבום נםישראל כברהזה
 סנהנ היה כי 1' 1 כ ש ס ע"ע לילה כסות או יום לכסותלו זרעךיה
 או הלוה אח לוקח היה שהסלוה העמים כל שלכללי שנה"ת

 כסו לו, ל'טלם יכול שלא נשיו בעבור לעבריםבניוסעבדות
 והנביא ז.(, כ"ב )כדטיי סלוה לאיש לוה עבדשנאסר:ורותיהם
 נ' ,י'טעיה לו" אתכם סכרתי אשר סנושי "סיאסרראשונים
 שכניהם, מהנוים כן לעשות לסדו היהודים ונםא'(.-עולטית,
 "ויש ביטסעו נחסיה הוכיחם בבל סנלות בשובםולכןאחרים.

 את כוכקים אנחנו והנה ונו' כסף לוינו אוסריםאשר סעסים;
 להם: ויאטר האלה העכדים כובשים שהיוהסנניר מבני.ת ואת החורים את וירב ונו' לעבדים" בנותינו ואתבנינו ד'(.י"א
 הראה בעצסו והוא עו,טים" אתם א'טר הדבר טוב"לא בפרךם
 והיטיב לו שחייבו מהחובות הצנו נער כי לרונסאלהם גבעוןשבי
 ה.(. )נחסיה הערבות כללהם וט'נחנו
 עברי עבר קנין אסרה התורה עברי[ עבד]דין ם..הו'טע

 ונאמר: 'ט:ים. ל'טיט עבורתו זס; את והנבילהלעולם, קנ.'ר(,ז
 יצא וביטביעית יעבור שנים שש עברי עבד תקנהכי בכלזפו

 תוציאהו היובל ושנת ב.י, כ"א )'טסות חגםלחם'טיושפחות.
 קניןעבד ס'(. כ"ה ,ויקרא שנים שש בתוך נםלחפשיןסכלאות

 על רק כספו, קנין אינו כי בנופו היה לאעברי לא:אול
 'טלא נניבה ס,טום ב"ר סכרו כי א'( : ררכים שניפי נםטוטים

 ובקנה שגים 'טיט ועברך העבריה או העברי אח.ךלךסקוסו. ימכ- כי ונאמר: ב'(. כ.ב ,'טמות בערה לשלםיכולבעבורת
 ב'( י"ב(. ט"1 ,רברים סעכך הפטי ת'טלחנוהשביעית עבודתרי
 ונמכר אחיך ימוך כי עוני' סחמת עצסו את סכרכי ביטנת1
 כתושב ךטכיר )כנעני,, עבד עבורת בו תעבוד לאלך והחלו;'

 סעסך ויצא עטך, יעבר היובל שנת עד עסךיהיה נם:סרו
 ישוב. אבוהיו אחוזת ואל מקפחתו אל ויטב ובניוהוא לחרבןוב
 לא סצרים סארץ אותם הוצאתי אשר הם עבדיכי הסלךז
 סאלהיך ויראת בפרך בו תררה לא עבר. מסכרתיסכרו דרור-וא

 ל"ם-ס"נ(. כ"ה)ויקראשפחתו
 בין דינים בכסה חילוק ייט ב"ד[ שמכשו]עבד אישויהו

 סחסת עצסו את סכר אם או בננבתו ב"ר אותוסכרוהיטפחות
 ייטראלי זה סשפמים בפ' האמור עברי עבדעניות. ויהי'ת,

 לשלם לו ואין ננב אם כרחו, על ב"ד אותו שסכרו -אבותיכם
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 ב"ד אותו שסוכרין ב"שדא5 א"ש לך השץ הקקאת
 שנים, 'סש רק עובד ב"ד סכרוהו אם בלבד. הננבאלא
 5ו לתת חייב ואדוניו ביובל, יוצא יוכל בו פנעואם

 לצאת העבד רוצה אינו ואם לחפיטי, בצאתוהענקה,
 חייב עבודתו שני בתוך הבורח נרצע. שנים יטשאחר

 י"ז,( )קדושין להשלים חייב אינו חלה אבל)השלים,
 אך בנו את עובד שנים שש בתוך האדון סתאם
 סמכרת נסכר ואינו )'טם(. אחר יורש ולא בתו את)א

 הטקח אבן על או בסיסטא אותו יעסידו שלאעבד,
 ואין )תו"כן. בצנעא נסכר א)א בפרהסיאשהוא
 יצא, בנטו יבא כנפו אם לישראל. אלא אותומיכרין
 לו סוסר רבו אין סתחלה נשוי היה לא שאםהיינו
 לו יש אם אבל עבדים. ססנה להו)יד כנענית'טפהה
 כ'.(, ,קדו,שין כנענית שפחה לו סיסר רבו ובניםאשה

 יוצא והוא לאדוניו והילדים ה,טפחה סנ'חיכיטיוצא
 חייו ורבו עמו. שהנ'א ובניו ה"שראל'ת אשתועם

 כלו ואם אצלו שעובד זסן כל ובניו אשתובמזונות
 אהבתי יאטר כי לחפשי, לצאת רוצה ואינו שניםהיטש
 אצא לא בני ואת )הכנענית( אשתי ואת אדוניאת

 אותון ,טסכרו )הב"ד האלהים אל אדונ"1 והנ'שוהפשי.
 אזנו את אדוניו ורצע הטז:זה אל או הדלת אלוהני'טו
 בסיתת עצמו וקונה כ"א(. ,שמות לעולם ועברובמרצע
 הבת, את ולא הבן את ולא ועכדו. דכתיבהאדון
 היה ברבי ר".ט כ"א.ו )קדי'2י; יובל של לעתמו)עולם
 אמר שבבית? כלים סכל וסזוזה ר)ת טטתנה סהדורש
 שפסחתי בקעה במצר'ם עדים שהיו ומו:וה ד)תהקב"ה
 בני לי ני ואסרתי הסזתות שתי ועל המשקוףעל

 מעבדות והתאתים לעבדים, עבדים ולא עבדים"שראל
 שנות אחרי )סרצונו לעצמו ארון יקנח זה והלך)חירות
 היה ריב"ז כ"ב:ן. )קדחטין בפניהם ירצעעבודתו(
 הקב"ה אמר ? שבנוף אברים מכל אזן נשתנה סהדורש
 בני לי כי שאסרתי ב.טעה סיני הר על ששסעהאזן

 אדון וקנה זה והלך לעבדים עבדים ולא וכו' עבדיםייטרא5
 על ששטעה אזן איתא, ובירויטלסי )שם(. ירצעקעצמו
 ופרק זה והלך אחרים אלהים לך יהיה לא סיניהר

 בשר טלכות עול עליו וקבל שסים סלכות עו5מע:יו
 תנאים עשו חז"ל ב'(. פ"א קדושי; )שם ירצעודם
 להוציא אפשר ה.ה לא 'טכסעמ באוטן בהרצעה,רבים
 חולה רבו או חתה העבד ה'ה אם כסו לפעולה.החוק
 את אוהב הוא אפילו אוהבו רבו אין ואם נרצע,א'נו
 וכי נאסר, ב"ד בטכרו כ"ב.(. )קדושין נרצע אינורבו

 תעניק העניק ריקם, תשלחנו לא טעמך הפשיתש5חנו
 תתן א)היך ה' ברכך איטר ומיקבך סגרנך מצאנך5ו
 אלהיך ה' ויפדך מצרים בארץ היית עבד כי וזכרתלו,
 כי סעסך חפשי אותו בשלחך בעיניך יקשה 5אונו'.

 אלהיך ה' וברכך שנים שש עבדך שכיר שכרכוטנה
 סעניקין כסה י"נ-",ח(. מ"1 )דברים תעשה אשדבכ5
 )קדו,שין עבד ש5 כשלשים )שקל( שלשים אמד ר"ילו

 תן אתה אף יד ברוחב לד נתתי בסצרים וסה.4"ז.(.

 שם(. דברים )ספרי יד בדוחבלו
 נתנה ביותר שהעני ישרא5 לעבד[ ;צמו]המוכר

 אח'ך יסוך כי שנאמר עצסו, את למכור רשות תורה5ו
 עצמ: את למכור רטאי ואינו ונו', לך ונסכרעסך

 וכיים בהמה 4ו וליקח באפונדתו דסיו אתולהצנ'ע
 א"כ איא חוב, בעל לשלם אפילו או )תו"נ(ובית
 לישראל רק .סכר עצמו הטוכר וכן בלבד. לאכלןצריך
 עצמו ומכר עבי ואם תושב, לנר לא ואפילו לנויולא
 ואע"פ נר, משפחת לעקר או שנאמר סכור זההרי

 בהם יטטע ולא לפדותו מצוה כהונן שלאשעשה
 עצסו יטכר ולא לו. תהיה נאולה נטכר אחרישנאסר

 ויתר 4ש,ט נסכר עצמו הסוכר בצנעא. אלאבפרהסיא
 הוא השנים קצבת כי מכירתו, שנת סיף עד ש,שע5

 היוכ5 פנע אם אך י"ד:(, )קדויטין ב"ד בסכרוהודוקא
 אחר היובל ,טנת הניעה ואפילו לחירות יוצאבינתים
 ואינו כנענית ב'טפחה אסור עצמו המוכר אחת.שנה
 סעניקין אין יכן מ"1.( )שם לו סעניקין ואין )'טמן,נרצע
 עצמו המוכר אחד מ"ז:(. )'טם כסף בנרעוןהיוצא
 כנק ויוצא. ספדיונו טנרע זה הרי ב"ד שמכרוהוואחד

 ומצאה 'טנים ארבע ועבד דינרין משיטיםשטכרוהו
 ואם להירות. ויוצא דינרין עשרים נותן זה הריידו
 וסנכין היובל עד השנים סחשב'ן באמצע היובליטנת
 אם לחרות עבד כל יוצא נם שנה. לכל הערךכפי
 שחרור. 'טטר לו ונתן שעבודו על האדון לוסחל
 א'( : דברים בחסשה לחירות יוצא עברי שעבדנמצא
 בסוכר טסכרו שנות או ב"ד במכרוהו שנ'ם )ששבשנים
 ד'( שחרוד, בישמר נ'( כסף; בנרעון ב'( עצסו(;את

 הנ'ח אפילו תהטב בנר או ובנוי בן, בלא האדוןבטיתת
 ביובל' ה'(בן;

 לא עברי עבד הקונה עברי[ עבד :ם להתנהג]איך
 אחיך יסוך כי שנאמר בזיון, בדרך עבד אותויקרא
 )העבד(, הוא אף יכול אחוה, בו נהונ לך' ונמכדעסך

 כיצד? הא )סכילתא(' עבד תקנה כי ת"ל אחוהינהונבו
 בעבדותו בעצסו בו נוהנ והוא כאחוה בו נוהנאתה
 בפרך, בו לעבוד אסור עכרי ענד כל בהר(. פ')תו"כ
 שאין סלאכה או )ענותו, כדי לצורך שלא מלאכההיינו
 אתה ואין הכום את החם לו תאטר שלא קצבה.לה

 סתענב )והוא שאבוא עד הנפן תחת עדור לו,צר'ך
 השסא ידועה(. שעה עד קצבה לו נתן שלא אוסלבוא,
 ללב ססור הרבר היי עהטה, אני עצסי לצורךתאטר
 )שם(. סאלהיך ויראת בו נאטר ללב הטסוד דבר:כל

 אחריך ימו5 שלא בזויה, בעבודה להעבידוואסוד
 כלימ לפניך ימו5 ולא נדולה(, ואסתחת ,שקבלונטיא
 ש5 עבודה וכ5 סנעליו לו ינעול ולא )שם(,בסרחץ
 כסותו לו ולכבם שערו לו לספר וסותר ובזיק.ננאי

 או לרבים ב4 אותו יעשה לא אבל עיסתו 15ולאפות
 איסנתו היתה ואם לדבים. נחתום או לרביםספר
 עצטו בסוכר אבל בה. 5השתכהש סותר סתחלהזאת
 סתחלה עסו התנה אם דבד בכל בו להשתכמשסותר
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 מרצונו. אלא את עמשח שאעו עצמו, מכד זז דעתת5
 עמך במאכל עמך עכהי", 5ו טוב "כי דדשוחז"5

 פת והיא נקיה פת אוכל אתה תהא שלאבטשתה,
 על ישן אתה חדש, יין והוא ישן יין שותה אתהקיבר,
 עבד הקונה כל אמרו מכאן תבן. ע"נ והוא מוכיונבי
 עברי עבד כ"ב.(, )קדויטין לעצמו אדק כקונהעברי
 והיובל כ"מ.(, )ערכין נוהנ שהיובל בזסן רקנוהנ
 ה מ י מ ש )ע"ע השבמים עשרת נלו כאשרנפטק

ויובל(.
 ואטתך ועבדך : נאמר כנעני בעבד כנ;ני[]עבד

 תקנו מהם סביבוהיכם אשר הנוים מאת לך יהיואשר
 מהם עסכם הנרים התהטבים מבני ונם ואמה,עבד
 בארצכם הולידו אשד עמכם אשר וממשפחתםתקנו
 אחריכם לבניכם אותם והתנחלתם לאחוזה, לכםוהיו
 מ"ד- כ"ה )ויקיא תעבודו בהם לעולם אחוזה,לרשת
 הבעלים, כסף קנין והם עולם, עבדי הנקראים והםמ"ו(.
 את קונה כנעני עבד בחליפין. או בחזקה נם בווזוכה
 בשמר או בכטף , דברים בשלשה לחרות לצאתעצמו
 כטף נותן אחד איש אם היינו אברים. בראשיאו

 הכטף את הרב שקבל כיון לחירות להרציאולאדונו
 לו כתב אם וב'ססר לחירות. העבד יצא כטף שיהאו
 : יסנאסר כמו איברים, ובראשי שחרור. שמר מעצמורבו

 ונו' רסחתה אמחו עין או עבדו עין את איש יכהוכי
 )'טמות ייסלחנו לחפשי יפ.ל, אסתו שן או עבדו שןאו
 כ"ד:(. )קדוש.ן שחרור נם לתת אותו וכ.פ.ן כ"ו(,כ"א

 וטת בשבמ אמתו אואת עבדו את איש יכה וכיונאסר:
 ע"א(. טנהדרין בטייף, האדון )יומת ינקם נקם ידותחת
 כספו כי יוקם לא יעסוד יוסים או יום אםאך
 יטלם יום היינו יומים או יום כ"א(. כ"א )שמותהוא
 תחת מת אם מיתה שחייב הדבר וטעם לעת.מעת
 שיוכיח ונם האדון, של היתירה האכזריות ספניידו.
 ולפיכך טות מכת להכותו היתה סתחלה כתנתו כיבזה
 שלו, ואינו מדעת והפקירו ממנו א"ע הת.איטכבר
 עונש עליו הייב ולבן לחירות, יצא עבדו המפקירדקייל
 היה שלא חזינן לעת מעת זטן יעמוד אם אבלמיתה.
 הפקירו ולא בנופו קשה לעוכשו רק להמיתובדעתו
 להרב נבריאל תורת )עי' ופמור כטפו קנין הואוהרי
 תר"ע(. ירהטלם שם, שמות ט' סרנליות, נבריאל זאבר'

 יורעויו. לכל ומורישו אחוזתו הוא כנעניעבד
 לעבוד ילטדהו כי לנוי לא אבל אחר, לישראללסוכרו ויכי

 עשרה עד הנוי מן ולקנותו לחזור ב"ד וקנטוהוע"ז.
 הטוכר מת ואם וירצא, שחרור שמר לו וכותבבדמיו
 אפילו לארץ לחרצה עבדו הטוכר בזה. היורש קונטיןאין

 לו לכתוב השני רבו את וכופין לחרות יצאלישדאל
 חכמים שקנטו קנם וזהו הדמים, ואבדו שחרורשמר
 אל עבד תטניר לא בתורה: ונאמר הלוקח. אתנם

 בקרבך ישב עטך אדוניו, מעם אליך ינצל אשדאדוניו
 תוננו לו במוב שעריך באחד יבחר אשרכמקום
 עבד תמסר לא אונקלום ותרנום מ"ז-י"י( כינ)-ברים

 כנעני בעבד כי ונו'. לוחך דישתזב רבונה 5ידעממיו
 וחמעם מ"ח.1, ונימין מדבד הכתוב לארץ כוחו"לשברח
 הרמב"ן דעת וכן ע"ז' שעובדים מקום הוא חו"לכי

 ירצא רבו ממנו ונתייאש שברח עבד עה"תן.)בפיריטו
 :(. ל"ח )נימיןלחירות

 מיד נמכר כנעני עבד והתיהדותו[ ה?בד]מכירת
 שמר נוסח ובחזסה. ובשמר בכטף שני ליהודייהודי
 )טוכשר( טוצדק דנן עבדא יהודח: ד' התקיןזביני
 מחירות( ומופלנ )פרוש חרורי מן ועמיד ופמיר4בדו
 ורשום ומלכתא, מלכא )ערעור1 ערורי ומן עלוליומן

 מום מכל וסנוקה עלויה, ליה אית לא דאינ"ט)חותם(
 ועתיק חדת שנים( )שתי מצהר עד דנפיס 'טחיןומן

 אחר אדק של חותם בו שאין ור"ל פ"ו.(.)נמין
 לשים הבעלים רנילין היו כי דעבדא". "כבלאונקרא
 עבדים טצות עליו שקבל העבד ולכן עבדיהם. עלחותטם
 טשל החותם עושין והיו בחותמו, בשבת לצאתאטור
 בחותם העבד ירצא שמואל דב ואמר אחר. דבר אומימ

 בחותם לא אבל ליה( דמישליף חי"שינן )דלאשבצוארו
 על סצוה ל"ד(. סי' או"ח ש"ע נ"ח. )שבתשבכטותו
 בב.תו שנולד עבד אחד הכנענים, עבדיו לטולהאדון
 את לסול אקב"ו ומברך נוי' מיד שקנאו עבדואחד

 לשם לטובלו צריך נוי סיד הנלקח העבדהעבדים.
 ייסראל עבדי לכלל שתכנם רצונר לו ואומרעבדות,
 עקרי לו סודיעין רצה אם לא? או הכשרים מןותהיה
 כנר נירות לשם וימבול ישכרן וענשן מצות וקצתהדת
 כל היינו יהודית. איסה כמו במצות חייב ואזצדק,
 רצה לא אם פטור. נרסא שהזסן שטה וסצותהלאוין
 אסור ואח"כ חדש, י"ב עד עמו מנלנלין ל.סולהעבד
 למולו ואסור לנוי, ומוכרו חוזר אלא ערל, ס:הואלקייטו
 ואם ברצונו. אלא כרחו בעל לנירות להמבילואי

 ובטד.נות לטולו. הייב אינו למולו שלא בפיריש עמוהתנה
 התנה כאילו הוי דטלכוחא מדינא גוי שום לניירשאטור
 בעבד שירצה. כ.,ז ערל לקיימו וץותר לטולו שלאעסו
 מדת כך. שהדין אע"פ אולם בפרף, לעסוד מוהרכנעני

 יכביד ולא רחמן אדם שיהיה החכמה ודרכיחטידות
 מאכל טכל וישקהו ויאכילהו לו, יצר ולא עבדו עלעולו

 עליו ירבה ולא בדברים ולא ביד לא יבזהו ולאומשקה
 מענותיו רשטע בנחת עסו ידבר אלא וכעםצעק:ת
 עובר הכנעני עבדו המ'סחרר י"ז(. רם"ז טי' יו"ד ע,ש

 לדבר לשחררו וטותר תעבודו, בהם דלעולםבעשה
 בביהכ"נ. הטני; להיטלים כגון מדרבנן, הוא אפילוטצוה
 כופ.ן הפקי מנהנ העם בה שנוהנין כנעניתשפחה
 עבף המכ':ול. ויטור שתנשא כדי וכהטחררה רבהאת
 כ"ח.(. )כתובות תורה ללטדו ואטור כאשה. לעדותפטול
 עומדין ואין עליהן מתאבלים אין שסתו ושפחותעבדים
 היו אם מלבד אותם, מטפידין ואין בשורהעליהם
 מיז:(. )ברכותכשרים

 של בערכאות פטול שחרור שמר שהרור[]שטר
 אחד, ישרחל ועד אחד נוי בעד כשי אבלגוים,
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 וצריך זה, אצל זה שמותיהם לחתום העדיםוצריכין
 "הנייר ואם עצטו. בפני ועבד עבד לכל שמרלכתוב
 .שטר נוסח וזה הי2פחה. וכן בקרל לבוא טוהרהעבד
 פלוני אנא איך  ,:וטן(, וכך "בכך מהעיטיר:.טחרור
 בדלא נפ'טא' ברעות צביתי לי דאית והניכא 'סוםיבל

 עבר' רה.' פלוני אנת יתך ושבקית הטהרריתאניסנא
 בר דתיהו' נפשך לך אקניהי והי:תא דנא, קרמת:ן

 ברהה.ן לטיסב ד"טראל בקה?א למיעל והישתריהוך'ן
 יתהו; ולעיילי ברא:ך"הא די?ך וזרעא אתולטילף

 דנא מיומא ביד'הון ימהה לא וא'ג.ס ד-:רא?,בכנייטתא
 דעתיד כ:אן כל על ולא עלך לית א'גש ור'2וולעלם.
 ונמ הרורין אינרת מ'נאי לך ד'הו' וד'ן מינך.ל:ימק
 צריך שחרור 'שטר ואין ו":ראל". ס'סה כדת':חרור
 בני נקראו האוה המיטוחררין קנין. או מיד;'קימיל
 שהם ספני לחירות וזכו י"ד(. פ'ה שנ' ):ש2רהורין

 ונתניירו מובות תכונות בעלי והיו לאדוניהםנאסנים
 טצויי; האלה העבדים בין האסתית. היהדותטהכרת
 בנים הרבה אמרו: ועליו ר"נ. של עבדו ט-'-"רם
 כטבי להוראה( ,סמיכה ליסמך ':ראוין לכנען לוהיו
 )יומא להן נרמה אביהם שחובת אלא 'נ ר 'טלעבדו
 עבדו ומבי ר"נ את עזריה בן אליעזר ר' כיטבקרפ'ז.(.
 שחייבו כנען לך אוי : ר"א קרא לפניהם וסשמיטעימד
 יוישב מבי שיהא הוא בדין רשעים, ובי; צדיקיםב';
 היטפחה מהוללת נם ב'י. מ' טי2לי ;מדרש מ'טמשיואני

 ר ויק א', פ"א נדה )ירךט' ר"נ את 'כ נ שישרההמביתא
 ע"ד: )ב"ס כיטר עבד דמות לססל טבי ונעשהפ'"מי.
 ה'ו ישראל חכמי מבי. ע"ע ( ' נ פ כתוכותירו'ש'
 כ'סרים אותם סצאו כאשר עבד'הם, לשחרררנילים
 רומי מלכי נזרו ע"ז ונם ביהוד'ם. להתדבקוראוים
 שאלו למלכות כשנתפס סרמא ור-א ה'טמד,בשעה
 י"ב:(. )ע"ז וכו' לחירות עבדך שבקח קא מ'טאותו
 וגפונמום הבוספורום יד על '2נמצאו כתובותאיזה

 בעיני למצוה נחשבה העברים שחרור כ'מוכיחות
 נע.שיכמע פיר "יאהרבוך בהסאסף )לעויי.היהוד'ם

 223(. 'ב ח יודען"דער
 ישראל בתודת העבדות חוקי ה;בדות[]מתגגרי

 היו העמים חוק' אשר בעת נועם, דרכי עלסיוסדים
 נזהרים היו טעשה ואנשי וההם'דים טאד.אכזריים
 יייסיפום פילת עיקר. כל בעבד'ם לה'2תכדששלא

 בצלם נולדו אדם בני כל כי דרשו האיסים כימעיד'ם
 ולהשתעבד בחברו להשתמש לאיש רשות ואיןאלהים
 העבדות סתננדי לפני בנאומו כרמיה אדאלף יצחקלו.
 אמר: 1840. בשנת בלונדון באספתם הארצזתבכל

 סצאצאי כאחד הזאת, הכנסיה אל לההחבר מאד"אשטח
 אך הנני העבדות. את לבמל הראשונים שהיוהעברים
 להביע הראשונים היו האם"ם כת כי לפניכםלהזכיר
 יוסיפום דעת ולפי ופשע, עון היא העבדות כידעתם
 המדינה. בהתנהנות תסידית מהומה העבדותתעשה
 הזה הרעיון את שנלו להאנשים כבוד לתת אנוצריכים

 במסחר התעסקו הנוצדים העמים כל כמעםבראשונה".
 לעבדים השביה את ומכרו הבינים, בימיהעבדים

 ממדינה סאד רב במספר נמכרו והיהודיםול'2פחות,
 פדיון של הנדולה הסצוה נולדה ומזהלמד'נה.
 ענדים קנו יהודים נם כי ואף )ע"ע(.'טכוים
 והראיה הנוצרים. כמו בפרך בהם ענדו לאלצרכם

 יכבשו יטלא המלכות מצד המרות כל למרותכי
 לעבוד העבדים נתרצו לעבדים, הנוצרימ אתהיהוד'ם
 באדונים להחליפם רצו ולא היהוד'ם אדוניחם ידתחת

 הכו'2'ם. העבדים מסחר החל הט-ז במאהנהצרים.
 במסחר חלק לסחו והולאנד בפורמינאל היהודיםוגם
 החכרים בין נם היו היהודים אך הנוים, כיתרהזה

 הכללית. העבדות בעד לעצור אנודתם 'טיסדוה-א'2ונים
 ננד למלחסה ויצאו לעם והטיפו שה.כיחויהנוצןים
 תורת של ז'ין בכלי להשתטש הוכיחו הזאתהרי2עה
 באמריקא האזרחים מלחמת שפרצה בעת'שראל.
 עבדות את לבמל כדי הדרום אנש' ננד הצטוןאנ'ט'

 יושביהדרום בדעותיהם: היהודים נם נחלקוהכ..טים.
 התורה מחוקי בדבר היתר סצאו רבים כושיםשהחזיקו
 חם יוצאי שהיו הכושים ובפים כנענים עבד'םאדות
 הצפת יושבי ובפרם ישראל חכמי רוב אך נח.בן

 בזכה העבדות ננד שכתבו היהוד'ם לעבדות.התנגדו
 דער פערהעלטניסע "די מילצינר הרב הץהזה

 בל"פצ: ,טנדפם העברעערן" אלטען דען ביי,2קלאתאר"
 אויער- ברתולד כתב וכן לאננלית. נם ונעתק1858
 שהיהודים ואע"פ ועוד. רהיין"י אם לאנדהויז "דאם ך אב

 דרשו בעבדות, להחזיק התושבים יתר אהרי נמובדרום
 ויהודה עבדים, כטה שחררו בעצטם הם אבל ברביםכן
 אותם והעניק טשרתיו שהיו עבדיו את שחרר רא ום

 כפיהם. סיניע להנות שיוכלו כדי בידם ויתטך מובמכל
 בשנת באספתם הודיעו העבדות ננד שנוסדוהחברות
 מלהחזיק יד'הם "סנעו בדרומ יהוד'ם איזה כי1853
 עיקר;;. כל בהם היטתמשו ולא בעבדים הגוףקנין

 היהודים בבתי מוב יותר הכוי2ים סצב היהובאסת
 היה והממיפים ה-בנים בין אחרים. בבתיםממצבם

 הכושים עבדות כי שהוכיח בנויארק ראפאל ס"ידר'
 והדרשנים הממיפים רוב אך )1851(, הדין פ עמותרת
 ארן נה איי דוד דר' ובתוכם עיקר, כל לעבדיתהתננדו
 פעלזענמהאל בנימין בבאלטיסור, ד ל א םובנימין

 מ' ושמואל בפילאדלפיא. טוראים שבתיבשיקאנא,
 פועל. ע"ע בנויארק. היילפרן וטיכאלאייז'קם,

 התורה :"פ ה:כדות צדוק-:הן, :ביבליונרפיא
 הדרש.ת רשימת 1892; קראקא פוכס ה?תקתוהתןמוד,
 ,7011ן 8"'7 -שה212 עי, באמריקא ה:בדות נגדוהמאמרים

  .(1118 ,ע,~800 .0א.5 מ0מיי 810ג 08 ,0(,,0ננ ,.010 1895 ; .ן%6ננ.!ע21
א.

 פרמים שמות איזה נמצא בתנ"ך פרמי, שם :עבד
 עבדשנלחם בן נעל כמו: תואדים. עם ונם סלךבשם



 סבא ן,עבדאללה ישראלאוצר255

 בן עבד כ"ו(. מ' )ישופמים גדעת בן אבימלךעם
 ח' ,עזרא הנולה סעולי עדין לבני אב כית יאשיונתן
 על הכנור על המנצח הלוי הנתי אדום עבד1'(.

 שברכווכו' ברכה היא טאי י'נ( י'נ ,דהי"אהשסינית
 )ברכוה אהד בכרם יטשה י:ילדו כליתיה ושבע חמותוו

 האליים ארון ביתו אל יטהונא הנתי אדום עבדסענ:(.
 טלך עבד י',. ו'  1.ט"ב יערימ טקריה דודשהעלה
 הי2תדל א'2ר צדקיהו למלך עבד סר-ס אי'טהכהשי
 ז'- ל'ח )ירמיה הבור מן הנביא ירמיה אתלהוציא
 קאי ל הז ולדעת נריה, בן בריך ':הוא פי' וריט"יי"נ(.
 בנ"ע בחייהם נכנסו מ' ט"ז:(. )סו"ק צדקיהו עלמלך
 עכד או. פ זיטא )ד"א הכושי מלך ועבד וכו' הןואלו
 עזריה בן ומכונה בבל למלך הסריסים שר ננוא אוננו
 טלך לחצר סישראל שהובאו דניאל רעי סיטלשתחחד
 שם להם י'ט הערביים כ"טו. ט ז'. א' )דניאל3בל
 עבד שהוראתו ,%בדאללה" המכונים לחסידיהםפרםי

אלהים.
 ס.ב.

 סצנעא סיט5סני סיסי סוא: ז'עלדאללה
 הערביים סופרי ע"י ונקרא השביעית, במאה חיתימן;
 אבותיו דת המיר הוא אמו. שם על אלסודאאבן
 הבליף עתטא;. ה::,ף טסיטלת בימי המחטדיםלדת

 לארץ סארץ נדד איטר ואהרי סחמד, אחריהשלישי
 יסד נם בעתמאן. המורדים על נספח ושם לסצריםבא
 לעולמי למיסיל ישוב טחמד אשר הוא עיקרה חדטה,דת

 הסבאים". "כת שמו על נקראו אחריו 'טהלכווהמאטינים
 עבדאללה אשר בזה הנהנרים דת טעיקר נבדל הזההעיקר
 לכל כי הויה נם שנית. פעם יולד סהטד כיהחלים
 עלי, הוא סהמד סקום וססלא סקומו, סמלא ישנביא
 גם אך 656. בשנת לסדינה 1.כוא עלי אל נספחולזה
 "אתה לו ויאמר אלהיים מיטינים לו ביחסו הרניז עליאת
 לדעת למדאאיןי וישלחהו ספניו עלי וינרשהו אתה"הוא

 עבדאללה הביע אלמלל כתאב בספרו'שהרסתאני
 נק. בן יהושע אל ביחס האלה המלות אתביהדותו
 סשובת דתו עיקר את עבדאללה 'טינה עלי טותאהרי
 אחרי שהלכו השיעיים כת לעיקרי ישתוה לטעןמחמד
עלי.

 ,01?0תמ1 01 1~1818 .8 .1 ומקריזי; טבריהערביים ספרי אלמלל; כתאב שהרסתאני,ביבליונרפיא:
 ז-ןט.

 : אלחרית אבו סלאם 1'עבראללה
 וסת סחמד של דורו בן ; )ערב( סניבאר מהטלמנימוסר
 היה כי והתפאר אלחסין היה היהודי שמו 668.ביטנת
 ואחרי קינוקאע", "באנו לשבמ והתחבר יוסף,מנזע

 עבדאללה את היהודים שלחו דתו את מחטד'שפרסם
 וכאשר שאלות, שלש לפניו ולשום מחסד עםלהועכח
 דתו עליו קבל דעתו לפי נכונות תשובות לוהשיב

 ביטי סלאם. ן' עבדאללה שסו את ויקראחחדיטה
 נגד לו ויעזור בצדו עבדאללה היה עתסאןטכושלת

 כולמ הרתית הערביה בספרות לעלי. והתננדמורדיו
 אשר היהודים הסופרים ראש בתיר עבדאללה':ם
 נג.אם מהטד כי הב'רו וא:ר להאטה כבורנתני

 "הדית" יסראו הערגים א:י הךגד:ה בהורך.מר.:ז
 יחסו ואשר לאי'ט מאי'ט ':נ2סרו הנב-א מא2ייכלומך

 תעלכי הסיפר ,טם א'2ר הס"ירים ונם זהלעידא;לה
 21זה הם. י':ראל ט2קזר כלם סלאם ן' עבדאל;הבפי

 21סורות כב:ית :חמד את הייה עבדאללה כינראה
 הערבים ס.פרים 'ט2ו א':ר מה'טאלות אחת'טונוה.
 איזה היא: טחסד דת את קבל טרם עבדאללהבפי
 היתה, סחטד ותשובת עדן בגן לצדיק.ם ה' הכיןטזון

 חייו בימי הלויתן. על ורמן מיוחד, דנים מסיןהככד
 עבדאללה על בסחמד ססאסינים א.זה עליוהתלוננו
 אותו ה:ב.הו אה"כ אך העברים. טילדי ה.ה כיספני
 ל;בדא:לה הבטיך טחמד כי מסרת וימציאולמ;קה
 מדקיראן פ:יגים אי:ה כי ההליטו וגם עדן, הנןאת
 רובם עבדאללח יט2טך ההדיה הגדות אליו.ירמזו
 אשד ועוד דניאל אדם אדות כמו האוטה נדוליבענין
 יחסו היסים ברוב אסנם חז"ל, ואנדות בטדרשיםמקורם
 שלש ועל הרבה, סזויפים סאמרים ע4דאללהאל

 לספרים. היו איטר עד למאות יטאיות נוספוהשאלות
 שטיינשניידר, ה;רבים; המק.רים :ביבליונרפיא

 טא";מיש; הנ"ל 11; סי' י.ך;ן ד;ר לי2ערא2.ראראבישע
 .נ .4( .11 111; צד ל,טעראט.ר אפאלאג;טיש;אונד
 .(נ.109

 ז-ןט
 האחת ונבואתו ה', נביא : )עבדיהו(עבר1ה

 עיטר סתרי אחד שהוא עבדיה בספר כתובה ארוםעכ
 כיטפחתו 'טם ולא אביו 'טם נזכר לא ויונה. עסוסבין

 ה' את ,לרא שהיה עבדיהו הוא הז"ל ולפיועירו,
 ה' נביאי את והחביא ואליהו, אחאב בימי והיהמאד"
 יצחק: ר' ודרש י"חו. )ס"א תהרנם 'טלא איזבלמפני
 ולא ר':עים יטני בין הדר עבדיהו יבא הקב"האסר
 'שני בין שרר הריטע ע':1 על וינבא סעשיהםלסד

 נדו5 עי2יר ה.ה עבדיהו מעישיהם, למד ולאצדיקים
 פל"א רבה )'טטות הנביאים לסזונות כספו כלוהוציא
 עבדיה היה ר"מ רבו משום סקשאה אפרים לדעתנ'(.
 )יער( אבא וביה סיניה אינשי דאסרי והיינו אדומי,נר

 היה הזה עבדיה :(. ל"ט )סנהדרין נרנא ביהניזול
 תקם"טן, רטז ח"ב )ילקומ איוב יד'ד אליפזמצאצאי
 וסעטה, טמנה נפרד אשר ארצו מפלת עלוהתנבא
 וכנראה נכרי, אדוסי שהיה אביו שם נזכד לאולכן
 להלןו. ,עי' יהויטפמ ביטי נםחי

 ספרי סכל ושונה נבדל עבדיה ס' ;בדיה[]ספר
 כי סנלם הקמן הוא בכסות ובאיכות. בכסותהנביאים

 שאין ובאיכות פסוקים. כ"א ש5 אחת פרשה רק בויש
 שלילה בדרך רק בעצם וישראל יהודה ע5נבואתו
 סיעוד אחת נבואה וכלו אדום. ספלת עלועיקרו

 ישראל. תשועת תצטח ומזה וספלתה לאדוםהפרעניות
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 "שראל לאיר ושמחה היותח על בפרם ארוםועונש
 הזאת הנבואה הכהשר. בשעת ":ראל לצורריועזרה
 י"ז סוף עד א' מפסוק הראשון החלק לשתיםנחלקת
 מפסוק השני והחלק בימיו, שקרח המאורע אדיתהוא
 ביסיו המאורע לעהיר. נבואה היא נמירא עדי,ח
 ארץ על האדוטיים צרו כאשר יההשפם ביטיהיה

 אחאב בן ירבעם כ' עטק. ובני מואכ עם ביחדיהודה
 ררך ובעברם בו, פ':ע א':ר מואב ננד בטלחטתולו לעזי יהודה מלך יהושפט עם ברית כרת ישראלמלך
 מואב עם להלחם עסהם אדום נם התחבר ארוםארין
 אדום התחברו מואב על האדומיים בבוא אך נ.(,):ה'ב
 : בדה"י שסבואר כמו יהורה עם להלחם עמון ובניומואב
 אשר )אדום( שעיר והר ומואב עמון בני הנהועתה
 כי טצרים מארץ בבאם בהם לבוא ל"טראל נתתלא
 עלינו נומלים הם והנה השכידום ולא מעליהםסרו
 י'(, כ' ,דהי"ב הורשתנו אשר מירשתך לנרשנולבווש

 עמון ונהפכו אלה, עם אלה לשתוות יכלו לא~בסוף
 על וסואב עמון בני ויעמדו אדום: 4טונאיומהשב
 שעיר ביושבי וכלותם ולהשמיד, להחרים שעיר הריהשבי
 לבוז ועמו יהיטפם ויבא ונו' לסשחית ברעהו אישעזרו
 ויההשפם 1יר1'2לם יהודה איש כל וישובו ונו' שללםאת

 פסוק ).2ם ונו' בשמחה ירמטלם אל ל'טובבראשם
 אדום את שהכה אטציה בימי אח"כ ונםכ"1-כ,ח(.

 המלוכה עיר את ותפש איש אלפים שטרת מלחבני
 הנביא רברי הים: מבוארימ ולפ,ז ז'(. י"ר ,מ"בסלע

 כי סאד" אתה בזוי בנוים נתתיך קטן "הנהעבדיה:
 בכל נציבים וישם ויככשם אדום את כבש המלךדור
 ועד י"ד(, ח' )ש"ב לדוד עבדים אדום כל ויהיארום
 יהודה מלכי תחת נכנעת אדום היתה יהושפםזמן

 בחטי שוכני היטיאך לבך "זרון 'ח(, מ.'ז-ס .ב כ)מ"א
 אמציה. אח',בבירי שנפלה המלוכה עיר סלע היאסלע"
 לך יכלו השיאוך בריתך אנשי כל שלחוך הנבול"ער
 אח"כ התחברו איטר ומואב עמו; הם ושלוסך"אניטי
 ונכרת תכסךבושה יעקב אחיך "מחטם ביהודה.להלחם
 שבות ביום מננד עטדך "ביום דבריו: וטפרט%ולם".
 ירושלם ועל שעריו באו וטואב( ,עסון ונכרים ח-לוזרים
 "קרוב כי לו וינבא מהם" כאחר אתה נם נורלירו
 ישוב נמולך לך יעשה עשית כאיטר הנוים כל על ה'יום

 אותם, ויהרנו וטואב עטון אח"כ יקומו כיבראשך"
 יעקב בית וירשו קדש והיה פליטה תהיה ציון"וכהר
 כל את לקחו יהודה בני כי היה וכן מורשיהם"את
 עבדיה שניכא וכיון בשסחה. לירושלם 1"טובושילם
 נם אדום על להתנבאות הוסיף ביסיו. המאורעעל

 "והיה ואוטר: האחרונה, הנאולה בזמן לבואלעתיר
 את הננב וירשו ום' להבה יוסף ובית אש יעקבבית
 )ע':רת ישראל לבני החל הזה ונלות ונו' עשוהר

 הננב ערי את ירשו )יהודה( ירושלם ונלותהשבטים(
 לה' והיהה עשו הר את לשפום ציון בהר מושיעיםועלו

 ז'( )ם"ם ירמיה גם נבאו אדום ספלת עלהמ;וכה".

 ומארפי נאוהוק הנרצרים המבקרים י"ב(, )כ"הויחקאל
 החיטמונאים, בזסן נתחבר עבדיה ספר כיאומרים
 מלכות על צרפת מטלת יוכיח )שת)שעם(ומשייני

 החוקרים נם הכהטונעת. חקירתו כדרך )ע"ע( ל א י מ ח רי
 אחרי עצוטות בעינים שהולכים עמנו טבניהמשכילים

 שבימי וסודים בראיטם להם ומנענעים הנרצריםמבקרי
 חרבה" כבר וירושלם מארצו יהודה נלה "כברעבדיה
 הוצאת מדעי פיררט עם בתנ"ך לעבדיה טכואועי'

 ולרעת להבין לב שטו ולא 1907(, קיוב כה:א,אברהם
 יאמינו אם נם כפשוטם הדברים לפרש אפיטרכי

 חד'ל.בטסורת
א.

 סורטנולא: :רא אביהם בןעבדיה
 ומת באיטליא הם"1 במאה חי ה:דטניות, ומפרשרב

 למהר"י תלסיר היה הוא 1500. שנת בערךבירושלם
 בעיר לרב ונבחר ע'ן, )סי' שלו בשו"ת וטזכירוקולון

 ומכונה באיטליא, פלורי מחח ,טזסה[~זשון(ברסינורו
 וע"כ ציון הר לעלות אומר נזר הוא הזאת. העירע"ש
 וביום מצרים דרך לאה"ק ויסע ביתו ובני הזקן אביועזב
 הזקנים ירהטלם. לעה"ק בא ,1488ן רמ"ח שנת ניסןי"נ

 ובמעלות לרעה בו ננעו לא הסיבסין( )בעליוהריט;ים
 אותו. לאהבה הבריות כל לב את קנה היקרהנפשו
 בלה"ק דורש שהיה ררשותיו לשמ:ע לבהכ"נ רץ העםכל

 עושים ואינם דבריו את שומעים היו אך בחדש'פעמים
 והולמם סתים נושאי בירךטלם אז היו ולאאותם,
 לקובר בעצסו הזה ההסיד הרב נעקה ע"כ הממה,אחרי
 הזמן לפי עשירים היו באיטליא ביתו בניטתים.
 לשלוח כדי בשפלות עצמם מתנהנים היו אעפ"כההוא,
 אורחים הכנסת 41טסור ]לשנה[ זהובים טאהלו

 שלו בשו"ת מזכירו הרדב"ז א'(. דרחט )ריסד"םבככוד
 טפורסם שהיה עליו ואומר ק"ח( סי' תי"ב)לי11רנ1
 ספרד נירוש אחר ירושלם. רבני לכל וראשבחכמה,
 בירו'טלם להתישב שבאו יהודים נתוספו 1492בשנת
 נתן בן יצחק ר' תמכ,ז אשר ישיבה יסד עכדיהור'

 את להוריד השתדל עבדיה ר' ממצרים. הננירשולאל
 ובפרם ,"קנים" שקורא המוכסין בעלי ששמו הכברהמם
 בעבורתו שנה י"ב מלאת אחרי ת"ח. על שהושםהטם
 ויקבר החיים לאור עבדיה רבנו הלך צבאות ה'בכרם

 הנדולימשהיו הרבנים הזיתים. הר לרנלי קטנה בטערהן
 )עי' ומפעלותיו תקנותיו טשמר סכל שמרו בחברהון

 הצבי(. בארץ היהודים ונ' ב' שנה "ירושלם"מחברת
 ירא טכו:פהת היה ר,ע כי אוטר מאורבינו שלמהר'

 והיה אוכל חפר וממנו בישראל, ונניר שר אותווקורא
 ברסימת רמש"'ט מוער(. אוהל ס' )סוף ה' נרלו

 בן הנ"ל, נכר שהיה אחר עבריה ר' טזכירבורליאנא
 בצפת נכהב מלכות לבו,ט ס' בעל הוא השני זכריהאחיו
 360(. כ'י מיכל )רשימתשכ"ו

 הרמב"ם אחרי 4גשות הפליא עבדיה רבנו]ספריו[
 בראשגה שנדפם כהטנה סררי ששה לכלבפירושו



 אלאצפחאני עיסא אבועברה ישראלאוצרי29
 הההנאות טכל כמעם נחסר ולא 1549, ויניציאבדפום

 בעיני חביב הוזו כמה עד טראה וזה היום. עדחכמשניות
 לפירש"י פירוש חבד נם להש"ם. פיהס"י כטוהלוטדים
 1810, בפיסא ונדפם נקא" "עטר בשם וטדעעה"ת
 התוספותה בעלי "רבותינו בשם פירךשים בקבטונם

 ,אוקספורך בב"י והם פיוטים כתב נם 1889(.)ווארשא
 בהמאסף זקש ע"י נדפסו אנרותיו 2266(. 1061'סי'

 195 ח"נ 1863 יורען" דער נעשיכטע פיר),,יאהרבוך
 1878. ח"ב וירושלמע ,,יהורה ש"ש בקובץ ונםוהלאה(.
 אחד ,1872(. ולאננלית )1866( לצרפתיתונעתקו

 רט"ח אלול לחדש שמיני ביום לאביו כתבטטכתביו
 להם ונספח רמ"ם אלול כ"ו ביום לאחיו ערךוהשני
 רנ"ו. כהשנת אלמוני הנוסעמכתב

 י. ח.י.
 )יבשטו אלאצססאני עיסא אבועבריה
 העיסיים כת וטיסד שקר משיח : יעקב( בן יצחקהעברי
 1' עבד-אלטלך הכליף בזסן חי פרם. בספחאן טשיחייםאו

 הטוניוחייט איש היה עיסא אבו )705-684(.טרואן
 טאטיניו בו סטכו ובכ"ז בספר לקרוא נם ירע ולאפשום
 רוח ע"פ ספרים לכתוב השכיל הוא כי עליוואמרו
 זה )וכעין נביא היה כי נאמן אות לדעתם ווההקדש,
 כי הודיע עיסא אבו טחטד(. על הטאטיניםאטרו
 יהיה והוא שלוחים חנדשה יבואו הנדשיח ביאתקודם
 כי לטאטיניו הניד ואח"כ לכולם, והרא'2 מהםאחד
 ברוח ה' אליו נראה כי ואטר האטתי. הכךשיחהוא

 ולתת הנלות, נה היהודים את להוציא ויטלחונבואה
 מרידה טעורר היה ועי"ז עצטם, בפני מט'טלהלהם
 להכריעם, חיל אנשי יטלח אשד הכליף ננד היהודיםבין
 "ראי" אצל כנגדם נלחטו טאטיניו עם עיסאואבו
 אחריו שנשארו תלטידיו מאטיניו אך בחרב. נפלווכלם
 י נ ב ל וותחבר נם בדרך וניצל בטערה נחבא כיאטרו
משה.

 להאטין הוא העיסיים הכת של טיבה]העיסיים[
 עבדיה, טיסדה עשה אשר ולחשים וסיפתיםבאותות
 שטרו ורק נד)ות טצות' בהרבה היהודים מטנהניונטו

 והוסיפו כהרבנים, יום בכל 'ט"ע ותפלת שמעקריאת
 שבע ע"ד יום בכל פעטים שבע בהתפללםעליהם
 ולא יין שתו ולא קם"ד(' קי"ם )תהלים הללתיךביום
 איזה שעשו וכטו ל"ה( )ירטיה הרכבים כטו בשראכלו

 אסרו גם ס':(. )ב"ב הבית חיבן אחרטהפרושים
 טהנהורים ואת ולמדו דבר, ערות בהמצא אףהנרךשין

 טהנהורים דעות איזה באמונתם טעורב בכללהראשונים.
 את ראה כי אטר עבדיה של בנבואתו ונםוהטחטדים,

 לא אבל לנביאים. בעיניו ונחשבו בשטים וטחטדישו
 טדעת ובער לץ היה כי עליו מעיד והדסי קראי,היה
 לא במצות כללן אשר הדתות בכלל דתו וחשבה'

 ע"ב(. ט"א הכפר )אךשכל אחרים אלהים לךיהיח
 הזאת מכת פלטים עוד היו ,930( אלקרקיסאניבזנק

 איש. כעשריםבדנוטק

 הקראים לתולדות בקרת גאטלאבער, 62; ח"ד דו"דווייס. 25; ה"א קדמונ.וה לקומי פינסקר,ביבליונרפיא:
 שפ"ר ה?תקת בגרע.ן בישראל, הנתות לקורות הרכב,208ן
 501.ה"ג

 מ.ב.
 ספורנו ע' יעסב: בןעבריה
 תוארים טזה ויש הנוף. בכח סלאכהגבורה:

 עבד עבודת י"ד(. א' )שמות קיטה עבודהרבים:
 מ'ן, ל"ט )יטמות המיטכן עבודת ל"ם(, כ"ה)ויקרא
 עבודת מ.ז(. ד' )בטדכר מיטא ועבודת עבודהעבודת
 כ',ו(. כ"ז )שם האדטה עבודת ל.(. כ.'ו )דהי"אהטלך
 הזאת העבודה את ושמרתם : טצוה של טעשה עלנם

 עבודת א'(. ל"ו )שם הקר'ש עבודת כ"ה(. י"ב)שטות
 נתונה כי ו'( י"ח ,במדבר טתנה עבודת נקראההכהנים
 י"ז(. ב ל )ישעיה הצדקה עבודת ולכבוד, לזכותלהם
 עבודה העוישים ושפחות עברים הוראתה עבודהמלת

 בנן ויניחהו שנאמר טלאכה שעשה עד כלום טעםלא הראשת אדם ב"א ואר'"ש לעבודה, נברא האדםכללית.
 טכל והדר ט"ו( ב' )בראיסית ולשטרה ה ד ב ע לעדן
 בשעה אריב"ל פי"א(. ,אדר"נ תאכל אכול הגןעץ

 עיניו זלנו לך תצטיח ודרדר קוץ לאדם הקב"השאטר
 באבוס נאכל וחטורי אני רבש"ע לפניו אמרדמעות,
 נתקררה לחם תאכל אפיך בזעת לו שאמר כיוןאחדז
 בצאתו ונח אדכה. עובד היה קין קי"ח.(. )פסחיםדעתו
 בפרך, עבדו במצרים ישראל בני כרם. נטע התבהטן

 ,שטות טסבלותם להשביהם למשה הניח לאופרעה
 אחד יום ישבתו לא כי לרעתם היתה וזאת ה'(.ה'

 טתנה שהיא ה'2בת את הקב"ה להם נתן ולכןבשבוע.
 טעשרת ואחד בשבוע. ימים יטיש להעובדיםטובה

 תיטבות הישביעי וביום תעבוד ימים ששת הואהדברים
 ר"ם ואטר י"ד(. ה' דברים י., כ' )שטותביטעריךע א.טר ונרך ובהמתך ואטתך עבדך ובתך ובנך"אתה
 שעשו עד ישראל על שכינתו הורה לא הקב"האף

 ריב"ז בתוכם. ושכנתי טקד'ש לי ועשו שנאטרטלאכה,
 חרבה חצר לו יש אם לעשות טלאכה לו שאין טיאוטר
 יטים ששת שנאטר בה, ייתעסק ילד חרבה שדהאו

 אדם אין אוסר ר"ם וכו'. טלאכתך כל ועשיתתעבוד
 אין ואטרו פי"א(. )אדר"נ הבטלה טתוך אלאטת

 )תוספתא אדם ישל ידיו במעשה אלא שורההברכה
 יהשב אתה אפילו יכול אלהיך ה' יברכך פ"1(,ברכות
 טתברך אדם עו'שה אם הע'טה, אשר ככל ת"לובטל,
 אומד שמעיה תהלים(. )ילקום טתברך איע לאוואם
 י"ב(. פ.,א )אבות הרבנות את ויטנא הטלאכה אתאהוב
 ח'.ן, )ברכות שטים מירא יותר כפיו מיניע הנהנהנדול

 ,תהלים לך 1םוב אשריך תאכל כי כפיך יניעשנאמר
 נולפא שקיל טדרשא לבי אזיל כד יהודה ר'קכ"ה(.
 את שטכבדת מלאכה נדולה אטר כתפיה, על)קנקן(
 )נדרימ וכו' אכתפיה )סל( צנא שקיל ר"שבעליה.
 בשקא נבילהא נטוש כהנא: לרב רב וא"לט"ם:(.
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 בי וזילא אנא רבא נברא תיסא ולא אנראמשקול
 בעד במ.2לי נשהבחה חיל אשת ק,י.(. )ב.,במלתא

 ס;אכה לע.טות סחייבת א':ה וכל ופעלה,מלאכתה
 כופה שפהית מאה כא":ה הכניסה ואפילובביהה.
 ל'די או דטה לידי טביאה י2הבם:ה בצמרלע':ות
 של מיום נסרא "העבורה4 :(. נ"מ )כתובותשעמום
 למנהנ הטתחיל 'וך.כ מיכף בתפכת העבורהסרר

 כח אטיץ רא'2כנז'ם ו;מנהג כוננת אתההספרד'ם
 'ומא דטס' המי:נה )סדר ומסכים אונים, ורבכביר
 עבורתו וסרר ויידויין הזאות אדות ב'( -פ'ר ח נ,פ
 עצל אומנות; לע בסקז,. כ,גשל

 מ.ב.
 העמים של נכר ואלהי א)יק1ם זרה:עבורה
 )ברו. לה' רק לעברם, ':לא ייטראל בני שנזהרוה'טונים
 היא אליל איזה לכבוד טעיסה או הפלה י עהעבורה
 בא שקא המזבח נבי על :רה אי: כ:1 זרה,עבורה
 יהיה לא הרברים, מעשרת אחר הוא איסורע.זמיטמים.

 תמונה וכ5 פסל לך תעיטה לא פני, על אחרים אלהיםלך
 טשה כ'(. לטטות תעברם ולא להם תשתחוה לאונו'
 לעבוד 'טלא פעמים כמה ישראל בני את הזהיררבנו
 כל ראיתם לא כי )נפשותיכם מאד ונשמרתםע"ז:

 פן האש, מתוך בחורב אליכם ה רבר ב'וםתסונה
 תבנית סטל כל תמונת פסל לכם ועיטיתםתי:חיתון

 כל תבנית בארץ אשר בהמה כל תבנית נסבה, אווכר
 באדמה רומש כל תבנית ביטמים. תעוף אשר כנףצפור
 תשא ומן לארץ. מתחת בטים אשר רנה כלתבנית
 ואת הירח ואת השמיט את וראית הומיטהע'ניך

 להם והשתחויתם ונרהת השסים צבא כלהכוכבים
 ע"ז מינ' כל הזכיר פה ר'(. )רברים ונו'ועגרתם
 להם הקדטונים העמים שעשו בשמים או בארץאשר

 וררשו אנוש, סז:ן החלה האלילים עבורתלאלהים.
 ע"י ה' שם שנתהלל ה'" בשם לקרוא הזחל "אזחז"ל

 ע"ז על נח בני נצטוו הסבול אחר אלי)ים.עבורת
 תרח נם ע"ז. לעבור הוסיפו ואח"כ נ',ו.(,,סנהדרין

 )יהויטע אחרים אלהים עברו בנו ונחור אברהםאבי
 לבן בוראו. את שהכיר הראשק היה ואברהם ( בכ.,ר
 שכם העיר את שכבשו יעקב בני התרפים. אתעבר

 אלהי את הסירו לאמר: מיעקב נצטוו שללהוישל:ו
 שמ)ותיכם וההליפו והמהרו בתוככם א':רהנכר

 תחת יעקב אותם ויטסון בע"ז, יטנמטאו,בראשיתכ"ה(
 מדברי כנראה במצרים ע"ז עברו ישראל בני ,שם(.הא)ה
 בעבר אבותיכם עברו א'סר אלהים את והסירו :יהיבע
 לא מצרים נ)ולי ואת י"ר( כ"ר ).הושע ובטצריםהנהר
 ע"י סצרים יציאת אחרי ונם ח'(. כ' )'חזקאלעזבו

 הענל את עברו עמהם שיצאו רב והערבהאספסוף
 ה' עמום כ"ה )במרבר לב,טת ויגזרו פעור לבע5ויצטרו
 מי:ה ויעמוד שנאמר ע"ז עברו לא לוי שבמ ורקכ"ה(.
 )שמ1ת לו. בני כל אליו ויאספו ונו' המחנחבשער
 מעט רק היו השבם'ם טיתר ונם ו:(. ם יומאל"ב,

 רק טספרם היה '2:הרנו העוברים כל כי ע"זשעברו
 רב. סהערב רובם היו דם ונם איש, אלפיםכ-ש)יסת

 ע"ז העובדים היו ויהורה ישראל ממלכת זמן בכ5וכן
 היו ראי:ון בבית המלכים כל ומן הטעם מן מעטרק

 שעברו גד א"י חרבה לא ריב"5: כטאמרשבעה,
 גבם, בן ירכעם הן: ואלו ע"ז דינין בת. קשכעהבה

 נטש', בן ויהוא עמרי. בן ואחאב אחיה, בןובאיטא
 )ג'ם'ן אל' ב, ויהויסע נדי בן וטנחם רמליהו, בןופקח
 אחרי סיר יט'הם. בכל ע,ז עברו לא הם ונם ח.1,פ

 לעיטות י'טראל ט:ני רבים החלו והזקנים יהושעסות
 ויעכרו מקרבם הורי':ו לא אשר שכניהם הגויס כטעיטחן

 אה ויעברו )חמוא ויוסיפו י'(, ב' 1':ופם'ם הכע)יםאת
 מואב צ'רון ארם אלהי ואה העשהר1ת ואתהבעלים

 אויביהם ביד ה' ויססרם 1'ן. )שם" ופליטת'ם עמוןבני
 א)הי את וים'רו מויטיע להם ויקם לה' שבו אשרעד

 וכן מ"ז(. פסוק )'2ם ה' את ויעברו מקרבםהנכר
 להם גהיו א.:ר דן ובני הי:ופטים. ימי כלהלאה
 טיכה את להם )קהו מירו'טלם רחוק א"י בצפוןמקימ
 למכשו) ויהי מאטו. שננב טהככף ':עיטה הפסלעם

 ובראיטם הנביאים קסו אשר עד י"ח(. )שם ישראללבית
 בכל אם : להם ויאמר ישראל את להוכיחשמואל
 הנכר אלהי את הם'רו ה' אל יטבים אתםלגבכם
 ועברוהו ה' אל לבבכם והכינו והעשתרותמתוככם
 ער ע"ז אחרי אז 5הומים היו וכ"כ נ'(. ז')'ט"א
 שנאמר ע"ז, לעבור בקש המלך דוד שנם חז"5שאמרו
 לאלהים, שם ישתחוה אשר הראש עד בא דודויהי
 הארכי הושי לקראתו והנה וכו' ע"ז אלא ראשואין
 מלך א"ל ע"ז, יעבוד יטכמוהך מ)ך יאמרו לד:רא"ל

 לו שנשתנו ר"ל ק'ז.(. )סנהררין גנו יהרננושכטיתי
 נשיו זקנתו לעת כי נאמר המלך ב':למה המבע.סררי
 אלהים ה' עם שלם לבבו היה ולא לבבו אתהטו
 בשתוף האמין כי מורה מה י"א( )ם"א אביו דודכלבב
 צדניות אדומיות עמוניות מואביות רבות נשים לקחכי

 שלמה וילך ארצה. אליל עמה הביאה אחת וכלחת'ות
 עמונים שקוץ ט)כם ואחרי צרונים אלהי ע':הרותאהרי
 ולמולך מואב שקוץ לכמו'ס בטה ש)מה יבנה אזונו'
 שבקש אמרו חז"ל כי אף )שם(. ונו' עטון בנישק:ץ
 מיחה ולא לבנות לני:יו שהניח או בנה ולאלבנות
 זטר מיני אלף לו הכניסה שנשא פרעה ובתביריהן.
 לע"ז עושין וכך פלונית לע"ז עו':ין כף לוואמרה
 נבמ בן ירבעם נ"1:(. )שבת בה טיחה ולאפלונית
 אחד הקים אשר הזהב ענלי בשני הרבים אתהחטיא
 בהן 5החזיק היתה כוונתו כי אף אל. בבית ואחדבק
 בירהשלם. לרנ5 ישראל בני יעלו שלא ממלכתואת

 אך הבעל, נביאי בידי תמכה אחאב אשתואיזב5
 )מ"א כלם ונהרנו שקר נביאי הם כי לעם הראהאליהו
 את יהוא וישמד שפמים בהם עשה יהוא ונםי"ח(.
 ויההשממ אסא נם כ"ה(. י' )מ,ב מישראלהבעל

 עוד אך נ',1:(. )שבת בא"י ע"ז כ5 ביערוויאשיהו
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 מצבות להם ויציבו הזהב וענלי האשרימ אתעבדו
 והנביא י"ז(. )ט',ב הנלות עליהם ננזר איטר עדובמות
 בטוהיכם ואבדתי חרב עליכם מביא הגני : בהםהתרה
 והפלתי שמ.ט( )דסות המניכם ונשברו מזבחותיכםונשסו
 הנביא וירמיה ו'(. ,יחזקאל ונו' נלוליכם לפגיחלליכם
 וראו כתיים איי עברו הוכיחם: הבית זסן בסוףשהיה
 ההסיר כזאת, היתה הן וראו מאד והתבוננו 'טלחווקדר
 בלא כבודו המיר ועמי אלהים לא והמה אלהיםנוי

 מקור עזבו אותי עמי עשה רעות שתים כי ונו'יועיל
 לא איטר נשברים בארות בארות להם לחצוב חייםמים
 )אש עובדים כותיים תנא ב'(. ,ירסיה הסיםיכילו

 מכבים שהסים יטיודעים ואע"פ לסים עובדיםוקדריים
 אחת עברה היא ע"ז אלהיהם. המירו לא האשאת

 את עחבים חיונ ובדרך שלילה בדרך : כשתיםיטיטסולה
 מנ)ות ייטראל בני ביטוב :(. ה ,הענית ע.'ז ועיבריםה'
 אנמיוכוס עליהם עסד וכא'טר ע"ז, עוד עבדו לאבבל

 ננדו התיצבו ע"ז לעבוד להכריחם ורצהאפיפנים
 בית את וימהרו אותו וישמידו חזקה בידהחיטמונאים

 חרב ראשון מקדש אמרו וע"ז היונים. מנלוליהסקהט
 שני וסקדש דסים, ושפיכות עריות נלוי ע"ז בו,טהיה
 כולן כננד ששקולה חנם שנאת בו שהיתה מפניחרב
 בידי נססר כי מת ע"ז של הרע יצר אך :(. מ')יומא
 אלא לן יהנהיה כלום אסרו הנדולה. כנסתאניטי
 בעינן. אנריה ולא בעינן איהו לא אגרא, ביה:קבולי
 ססרוהו לילואתא ותלתא יוסין תלתא בתעניתאאותיבו
 אמר קה"ק, מבית דנורא נוריא כי אתא נפקניהליהו,

 :(. 'מ ס )יומא וכו' דע"ז יצרא היינו נביאלהו
 לדוב נקראו הנכר אלהי 'טל שמות ע"ז[]שמות

 לקמנות, שנוי בו ועשו אל שיסודו אליל, כמו ננאיבלשת
 הושאל ואה"כ נאמט-נעמצע, מן האיטכנזי שיאמדוכטו
 אלמים אלילים מכהט בו שא.ן ולדבר והבל שואלענין

 נלל סליטון כ"א( כ,א ,מ"נ נלולים י"ח(. ב',חבקוק
 שקץ מן שקוצים ומכאוב, עצנ סלשון עצביםוצואה,
 שניו מבין ושקוציו מפיו דסיו והסירותי ודרשוונתעב.
 נליא ובית שלהן במות( ,בית במיא בית זו מ'(לזכריה
 כי תתעבנו ותעב תיטקצנו שקין ו'.(. )סגילה'2להן
 בית אותה קורין היו כיצד? הא ז'( ,דברים הואחרם
 (. מ"ו ,ע'ז קוץ כל-עין עין כריא בית אותו וקוריןנליא
 ובית וספורססת, נלויה ונבהות נלוי מלשק נליאבית
 הוא כריא וי"א 'טוחה כרו כמו שחת מלטוןכריא
 )במדבד יסם מוסבות מעון בעל ואת נבו ואתחזיר.
 עריהם קורימ האמוריים והיו הם ע"ז שסות ל"ח(ל"ב
 לישמות שמם את הסבו ראונן ובני שלהם, ע"וע"ש

 השם הזכירו ומדוע הרמב";. ע"ז והקשה ,רש"י(.אחרים
 מוסבות ומפרש המוב? השם נכתב לא ולמה ע"ז,'טל
 בידי שהיה הראשוו השם את האמודיים שהסבושם

 שבנו בשמות אותו קראו עוד ונד דאובן ובנימואב,
 מליצנותא בד אסירא ליצנותא כל נחמן א"דאותן.
 כרעו קרסו וכתיב נבו קרס בל נרע דכתיב דשריאדע"ז

 ינאי ד' מ"1(. ,ישעיה ונו' סיטא מלט יכלו לאיחדו
 אל י'( )ההטע ונו' ינירו און בית לענלות מהכאאמר
 הנביא אליהו :1. כ"ה )סנילה כבידו אלא כבודותקרא
 נדול בקול קראו ויאמר: הבעל בנביאי סהתלהיה
 אוןי לו ד-ך וכי לו ':ינ וכי שיח כי הוא אלהיםכי
 אה יהאן- הנביא ייטע.ה כ"ז,. י"ח )מ"א ויקץ הואישן

 ובן:בות ופעלבפחם מעצד ברזל "חריט האליל:סעיטה
 קו נטה עצים חריט ונו' כחו בזרוע ויפעלהויצרהו

 ו'עיטהו יתארהו ובמחינה במקצועות יעיטהו בשרדיתארהו
 תרזה ו'קח .גו' בית ליטבת אדם כתפארת אישכתבנית
 יצלה יאכל ביטר הציו על איט במו שרף חציו ונו'ואלון
 1'טאריתו אור, ראיתי חמותי האח ויאסר יהום אףצלי
 ויאמר אליו ויתפלל וישתחו לו יסנד לפסלו עשה, ל אל

 הרבה מינים י"נ-י"ז(. )מ"ד אתה'י אלי כיהצילני
 וה1א מכזית פחות יטהיה עקרין בעל הזבוב מן בע"זהיו
 שטה ואחד אחד יטכל מלמד ה'(, ,שופמים בריתבעל
 מוציאה שזוכרה כ.ון כיס., בתוך וסניחה יראתודסות
 הפסל עד פ.ג:ו. )שבת וטניטקה ומחבקה כיסומהוך
 סתחלה אדם בני א;ף מיטאוי דמות מניטה שעיטההנדול
 בהיכל. והעמידו פרצופים, ארבעח ולבסוף אחדפרצוף

 סכות נבובדנצר. יטעשה הצךם וכן ק"נ:(,)סנהדרין
 איטור מלך ':ההסיב בבל אנ'טי אתם הניאו אשרבנות
 תרננולת בצורת א:יל היח ו ל י"ז ,מ.'כ אפריםבארץ

 הדנון כטו אח-ם מ.גים כטה ועוד ס"נ:(,)סנהדרין
 אומר ילהק רבי פ,'טה.ם. סרגי 'טל ועככרימ דנבצורת
 עורות כל להם סמקו לא ע'ז יטל שמות נפרמאילו

 שסתחדיטים אחריס ם אלהי יטמם נקרא למה ד"א'טבעולם.
 עושהו לו וצריך זהב של ה.ח יטאם הרבה. אלוהותלהם
 נחישת 'טל עו'טהו לו וצריך כסף '2ל היה ואם כסף,של
 ואפילו וכי ע"1 יטל וכו. עופרת 'טל וכו' ברזל שלוכו.

 איבא ע'ז מ'ג,. סי' דברים )ספרי צריר ואפילוקיסם
 בחלמא להו מתחזי למטרא עלמא מצריך דכיבאתראי
 דכתיב היינו סמרא, ואייתי נברא לי שחמו להוואמרה
 שהחליקם העמים, לכל אותם אלהיך ה' חלקאשר

 את שאלו (. נ"ה )ע"ז העולם סן למרדםבדברים
 מבמלה? אינו לסה בע"ז רצונו אין אם ברומיהזקנים
 היה עובדין היו בו לעולם צורך שאי; לדבר אילואיל

 ולטזלות ולכוכבים וללבנה לחמה עובדין הן הריטבמלו,
 דבר יאבד א"כ א"ל היטוטימי! ספני עולסויאבד
 בו. העזלם יסצורך דבר ויניה בו לעולם צורךשאינו
 י:אומרים אלו, 'טל עובדיהן ידע מחז.קים אנו אףא"ל
 עולם אלא במלו. לא הן יטהרי אלוהות שהןתרעו

 הדין את ליהן עה'דין שקלקלו 1שומים נוהנכמנהט
 'טנתן ברוך אומר מרקו:ים הר1אה ולדינא, נ"ד:(.,ע'ז
 ע"ן מסנו שנעקרה סקום רצונו, לעוברי אפיםארך
 ססקום 'טנעקרה וכשם מארצנו ע"ן שעקר ברוךאומר
 עובדיהן לב והשב ישראל מקומות מכל תעקר כןזה

 מפני כן צ"ל בחו"ל אף אומר דשב"א וכו'לעבדך
 נ.'ז:(, )ברכות להתניירשעתידים
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 היותד לחמא נחשבה האלילים עבודת :.,ז[בהומר
 יהודי איו נקרא בע"ז הכיפר וכל יוראל, בדינינדול
 ע"ש יהורית )ה קרי פיעה בת בתיה וכן מרדכי,כמו

 היאור על לרחוץ פרעח בת ותרד וררטו בע"ז,'טכפרה
 ואסרו י',נ.(. )סנ.לה אב.ה בית מנלולי לרהךן'ט.ררה
 בטשא שממ:אה לע"ז מנין אומר ע ר וט.:א.ב:נע
 )ישעיה לו תאסר צא דוה כסו הזרם שנאמרכנדה
 ויצמרו שנאמר בהנאה אסורה ז ע פ.,ב.ו. ע:בתל',

 בהנאה אסור מת מה מתים זבחי ויאכלו פ:ירלבעל
 מתים נקראים האלמים ואלילים כ'ם:( )ע'ז ע'זאף
 אשר ודרישו ע"ז, הרהור אפילו ואסרו מליצה. בדרךנם

 )ברכות ע.ז הרהור זה מ"ו( ,בסדבר אחריהם זוניםאתם
 א5הים אץ בלבו נב5 ימר אומר הוא וכןי"ב:ד
 לכממטה סצרפה הקב"ה אץ רעה טח.טבה דך י)ההיים

 ם בלב -טראל בית אוו תפהט למען דכתיב בע"זרק
 בה הכופר יטכ5 ע"ז המורה ימר דאסר י"דהלחזקאל
 אסור ודעקנא מ"(. )קדחטין כלה התורה בכלכמודה
 הא5ילים אל תפנו אל יטנאמר כדטום בהלהסתכל
 א"ר קס"ם.(. ,שבת אלמדעתכם תפנו אל י"ם(,ויקרא
 ננעל השכינה( לפני ,הסחיצה הפדגוד אין שייסהאבהו

 וכו' וע"ז ונזל אונאה והן מהם( שיפרע ,עדבפניהם
 )ישעיה תסיד פני על אותי המכעיסים העם דכתיבע"ז

 בכל יוחנן א'ר יעטב א"ר (. נ'ם ,ב'מ וכו'ס"ה(
 וכו' טסוכן בחולה ואפילו אשירה מעצי הוץטתרפאי;

 כ"ה.(. ופסחים דמים 1'טפיכות עריות ונייוי סע"זחוץ
 בית בעליית וגסרו נמנו יהוצרק בן ר"ש מ'שוםאר"י
 עכור לאדם אומרין אם שבתורה עבירות כל בלודנתזה
 עריות וגילוי מע"ז חין יהרוג ואל יעבור תהרונואל

 כמה נהרנו ובאמת ע"ד.(. )סנהדרין דמיםושפיכות
 שסנעו מפני ה'טם ק'דךט על יהודים אלפ'םוכמה
 על שנהרנו בניה ושבעה האשה ולדונסא ע"ז,לעבוד
 הבנים אם ואמרה קול בת ויצאה לע"ז פלחושלא

 שמסרו טצוה כ5 אטרו ולכן נ'ז:(. )נימיןשמהה
 ומילה ע"ז כנון הטלכות נזרת ב'טעת עליה עצכקישראל
 ק"ל.(. 1יסבת בידם מוחזקת היאעדיין

 יוחנן ר' אמר אבא בד חייא רבי הזה[נבומן
 אבותיהם טנהנ איא הם ע"ז עובדי לאו שבהו"5נכרים
 אמ רק נוים ש5 ע"ז ואסרו י"נ:(, )חולי1ביריהם
 של ע"ז יותר וחמורה בידים, בימול לה וישנעבדה
 נוימ של ע'ז ש5 הצלסים במול. לה שאיןישראל

 נעשו, ע"ז 4סם דטסתמא אסורים בכפריםהנסצאים
 אא"נ נעשו, 5נוי דודאי מוהר בכרכיםוהנמצאיס
 מקו צורת הצ)ם ביד והיה המדינה פתח עלעומדין

 ואות' וסבעת, עמרה או סייף או כדור או צפוראו

 )מרדכ' וטותר צלם מקרי 5א לזכרון בצוארשתולק
 הלל לצודות עובדין הנוים שאין הזה ובזכק פ"נ(.ע"ז

 )הנהו להשהותן אין אב5 מרנאן אם בהנאהמותרין
 אסר שלא אומדים יש נ'(. קמ"א סי' יחדהרמ"א
 בבו שלמה בצורה רומא אלא וררסו! *רםרצורת

 בח אין דאש בלא נוף או דאש צורת אבלשיבריה
 את פלוספוס בן פריקלוס 'סאל ז'(. סע.ף )יטםשיסור
 ,ע"מ אפר1דימי של בסרחץ תחץ שהיה בע:1-נ
 החרם מן מאומה בידך ידבק לא בתורתכם כתיבש"ל

 אפרודימי של במרחץ רוחץ אתה מה מפני י"נ()דברים
 באתי לא אני א"ל וכו' כוכב( הסזל בצורת ע"ז;שהוא
 אין לה(. קודם )והמרחץ בנבולי באה היאבנבולה,
 נעשה אומר אלא לאפרודימי נוי סרחץ נעשהאומרים

 ישנאמר ומה מ"ד:(. ע"ז )משנה לטרחץ נויאפרודימי
 פיך על ישמע לא תזכירו לא אחרים אלהיםרשם

 בשסו יקיים ולא בשסו ידור שלא דדיטו כ"ג()שמות
 5הזכיד מותד בתורה הכתובה ע"ז נ5 יוחנן וא"דוכו'.
 הנקראת עיר שם )קלבנו, כתובה היכא והא וכו'.שמה
 ס"נ:(. ,סנהדרין נבו קרס ב5 כרע דכתיב ע"ז(,ע"ש

 דמיזי דוא אפילו ע"ז של שמות נטה נזכרוובאמת
 שרא רבא אמר וכדוסה. דרקון אפרודיסי, כנוןבתורה
 יהיבנא לא אנא דנורא עבדא למימר מרבנן 5צורבאליה

 ס"ב:(. ,נדרים קאמר טיניה אריה לאברוחי מ"מאכרנא,
 עובדים היו הפרסים כי אפי, לתרי כהשתמע הדבדכי

 מערים והיה מסס, חפ'שים היו אמונתם ובנילאש
 ה' עבד שהוא היה וכונתו אנא" דנורא "עבדאלומד
 ד'(. )דברים הוא" אוכלה אש אלהיך "ה' ביהדכתיב
 ע"ז עובדי שבחו"ל ישרא5 אומר ישמעא5 רביתניא

 הן,במהרה
 כל וזימן 5בנו משתה שעשה טי כיצדי

 מ'סלהם ושותין משלהם שאוכלין אע"פ שבעירוהיהודים
 כאי5ו הכתוב עליהם מעלה לפניהם עוטד שלהןושטש
 כהבחו ואכלת לך וקרא שנאטר מתים מזבחיאכלו
 נדולה נם חתנות. משום ביותד אסור וזהו ח'.(,,ע"ז

 בנים נקיאו חתרים אם ע"ז עובדי שאפ"לוהתשובה
 בנים, מיקרו לא לע"ז פלחו ני תימא וכילמקום.
 דטיקרו הוא כהשחיתים וכ"תבנים כמשחיתים. בניםת"ש
 אשר במקום והיה ואוסר ת"ש מיקרו 5א מעליאבני

 ,קדושין תי אל בני להם יאמר אתם עמי לא להםיאמר

5"ה"
 אפרודימ.; איד; אדדמלך; ע"ע
 נמוש; זבוב; דנון; גוי; בעל; במה;אשרה;
 ענ5; ומדיה; מסית מלך; מיכה;כשפים;

 תרפים. תמוע ותמונה; פסלעשתרות;
א.

 מקץ בסדר מסכתא : כחטכון זרה,עבורה
 יטהוא וטזלות" "נוכבים נ"נ תקראת סנהדרץ,אחד
 שם נל5 נרשם לא אחדות ובהוצאות הצנזור,תיקון

 בבלי ותלמוד בכהטניות הצנזוד. מידאתהמסכתא
 פדקים שמונה ובתוספתא פרקים חסשה ישוידיטלמי

 חני והם אידיהם ימי על הדינים כולל פ"א : הםואלו
 ולשאל עסהם ולישא ליתן שאסר הקדטוניםהנוים

 קלנדא הם החנים שמות בין ע"ז. אבק וזהובשלומם
 שנקראו השוק וימי ננוסיא. ויום קרמיסיםסמרנורא
 ש5וקחץ הדברים : פ"ב ד(. י ר י ; י 1 ג )ע"ע"ידידים"
ש**ט1* אא4(* א*"*ף יחה ו-מש-יריי יחחייתייוחררריו מ ו  וטוקא ישאסוי. וסוי ן ,סט_ו וכא,גטן ן  ןטוט  4=1 סעעטו נגחה ווקח תקת  וי1~גן 
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 וחכ"א ד"מ דברי ע"ז כהטום אסור נוים ש55תדמיאות

 אסור מזבחין אינם ואם ע"ז כהשום אסוד שמזבחיןבזנק
 איצמדמרמיונין המקומות שם ונחשב לצים, מושבכהטום

 מעטידין : פ"ג שונים. שחוק בתי שהם וכו'כרקומין
 שחשודין גוים של לא אבל כותים יסל בפונקסאותבהטה
 הנפשות על שחשודין מפני רפואות ולענין ההרבעה.על

 ומזתות, תפילין ספרים מהם ולוקחין ה:למוד(.)בזסן
 ובא בצידון הספדים את כותב שהיה אחד בגויומעשה
 ועוד היטנו. ליקח מותר ואטרו חכמים לפנימעשה
 בא"י אוצרין אין פ"ד: הגוים. מן עבדים קניןלענין
 דבדים מסוריא מוציאין ואין נפש, חיי בהן 'ט.שדברים
 א"כ אלא לחו"ל אדם יצא לא נפש. חיי בהןשיש
 פי עולה התבואות שמחיד עד בא"י כ"כ גדולהרעב
 רבי גוים. של גבינות גוים של ושלקות כבשיןשנים.
 עם ע"ז צורות פ"ה: גוים. של שמן התירו דינוובית
 ובמול וכו' ונחש מבעת ועמרת סייף צפוד כדור אומקל
 ביתו המיחד ע"ז, בכדיטיני שפיממה פדה פ"ו:ע"ז.
 ואבנים מדקולס אשידה ?"ז, מבית היוצא מעיןלע"ז,
 השבע ובד גת פ"ח: נסך. יין פ"ז: הטרקולס.מן

 הגדותיפות. גם יש בתוספתא נח. בני שנצטוומצות
 והלא ה-ה ע"ז וכי שאלו, משה שעשה הנח.טתןעל

 עד אחריו י'2דאל שמעו מלמד עיטאו? רבינומשה
 בשלום ושבתי אוסר הוא הדי )פ"ג(. וגנזו חזקיהשבא
 לאלהים לי ה' והיה לומד תלטוד שאין אבי, ביתאל
 לאלוה, לכם הריני כנען בארץ שאתם זטן כלוכו'.
 :בו' לאלוה לכם איני כביכול כנען בארץ אתםאין

 ילדים לך יאמדו אם אוטר אלעזד בן ד"ש)פ"ד(.
 זקנים לך יאמרו ואם להם תשמע אל המקדש ביתבנה
 ילדים שבנין מפני להם שמע המקדש ביתסתוד
 בן דחבעם לדבד ודאיה בנין, זקנים וסתירתסתירה
 בנו את אדם שילמד מהו יהושע ד' את שאלושלסה.
 שאינה בשעה ילמד להם אמד בספד(, )יוגית ספדיוני
 יומם בו והגית שנאטר הלילה מן ולא ה-ום מןלא

 פ.'א(. )ום~ילה
 מ.ב.

 סךלרניירן ע' : הארמהעבורת
 המיועדים חיל אנשף עבודת : העסאעברדת
 ישראל בני את משה הוציא כאשד במלחמה.וצאת

 שנה שטרים מבן זכר כל צבאותם, ע5 יצאוממצרים
 ג', א' )בסדבד בישרא5 צבא יהנא כל היוומעלה
 העובדים הלוים כמו שנה חכהשים בן עד ב'(,כ"1

 אנשי בין נמנו לא הלוים נ'(. די )קם מועדבאהל
 כרם שנמע או חנכו ולא חדש בית שבנה מי וכ;חחיל,
 הלבב ודך הירא או 5קחה ולא אשה ארש או חללועא

 ירא מי העם באזני קרא גדעת וכן ה'-ח'( כ')דבדים
 אנשי ג,(. ז' ),טופמים הנלעד מהר ויצפוד ישובוחדד
 אלף מדין במלחמת כמו לשבמיהם מתנייסים היוהחיל
 ה'( ל"א )במדבד צבא חלוומ אלף עשר ,ט:יםלמטה

 בכהמשח כטו ישראל שבמי לכל למאח אנשים עשרהאו
 נעשית ההתגייסות י'(. כ' )שופמים בגכעהפלגש
 המלחמה אנשי על מיוחד פקיד של השגחתותחת
 קבוע צבא למחנה ההתחלה כ"ה(. נ"ב )ירסיההארץע עם את המצביא הצבא שר "סופר י"מ( כ"ה)מ"ב
 אלפים שלי2ת לו ויבחד הראשת, המלך שאולעשה

 אלף בנו יונתן ועם אלפים שאול עם ויהיומייסרא5
 כל שאול וראה מחנהו, על הוסיף ואח"כ ב'( י'ג)ש"א
 נ"ב(. ד י'  )י2ם אליו ויאספהו חיל בן וכל גבוראיש

 הנקרא המי2טר חיל '2יסר המלך דוד הלךבעקבותיו
 החזיק וגם ז',, כ' )ש"ב והפלתי והכדתי גבוריםבי2ם
 חד,ט, בכל חליפות לטחלקותיו בצבא שעבד לאומיחיל
 הטלך שלמה א'(. כ.ז )דהי"א אלף כ"ד מחלקהכל

 כ"ו(, י' ט, ' ט' כ.ו, ד' )מ"א כזה חיל ג"כהחזיק
 גם כ',ב(. מ' ).טם שלי':ים נם מחנהו בדאשוהפקיד

 )ש.'ב משמר היל החזיקו ושלטה דוד ביטי הטלךבני
 גם היה ,טלום בעת קבוע ח.ל ה'(. א' מ"א א',מ"ו
 י"ד )דהי"ב אסא ביסי ב"ח(, ייד )מ"א רחבעםבימי
 י"א )ט"ב עתליה בימי י"ד(, י"ז )שם יהושפם ביטיז',,
 )שם עוז-הו וב-טי ה'(, כ"ה )דה",ב אטציהו בימיד'(,
 בעבודתם. תמיד עסוקים היו לא המחנות אבל י"א(.כ"ו
 הוכרחו תכיפות הטלהמות היו כאי2ד באחרונהורק

 הצבא. לעבודת תמיד הכןלעמוד
 מפרנס ח'ל כל היה בראשונה זיין[ וכלי]מז1נות

 מדברי כנראה מאחרים, מתנות שקבלו או עצמואת
 לחם ועיטרה הזה הקל'א איפת לאח-ך נא קח : לדודייטי
 האלה החלב חריצי עיטרת ואת לאחיך המחנה והרץהזה
 בקבלנות ונם י"ז-י',ח,. י"ז )'ט"א האלף לי2דתביא
 העדים היו ולפעסים י'(. כ, )שופמים העם לכלצדה

 בסביבותם שנטצא למחנות מזון מספיקותהקדובות
 המבע בפרי לפנים ה-ה החילים שכר כ"ם(. י"ז)'ט',ב
 כ"ה, ל"ו בטדבר כ'ב, י"ד )בראש-ת מהשללובחלק
 ואחר ( ב מ' ייטעיה כ"ב, ל' '2"א י"א, כ"אדברים

 כלי או הזיין כלי ז'(. ל' כ"ה )דהי"ב בכסף גםכן
 בין תגרה. וכלי הננה לכלי נחלקו נשק, אומלחמה

 ד', ד' )טה"ש השלם הצנה הסגן נמנוהראיטונים

 )ע,ע(, הכובע או הקובע י"א(, כ"זיחזקאל
 והסאון 1'( י"ז )ש"א המצחה ה'(, י"ז )ש"אהשדיון
 הרומח החרב, נמנו: התגרה כלי בין ד'(. מ')ישעיה
 'ד(, י י"ח )ש"ב השבם י"חן, ח' )יההשע הכידתוהחנית,
 מ,'ז(, כ' )שופמים הקלע הקשת, א,(, כ' )שםהקין
 או ב'(, מ' )יחזקאל טפץ כלי או כ'( נ"א )ידמיההמפץ
 כבר כ',ג(. נ' )ירסיה ופמיש י"ח(, כ"ה )כהטלימפיץ
 )כה,ב כלים בתי או נשק בתי להמלכ-ם היו קדםביטי
 ב'(. ל"מ ישע'ה י"ג,כ'

 בעיקדו היה ישראל בני של הצבא ורכבים[]רגלים
 הצבא שדי ודק י'(, ד' ש"א כ"א, י"א )בטדבד רנליםשל
 ומימי י,,ב(. י"ב ד', י' )שופמים אתונות על דוכביםהיו
 כ"ם, י"נ )ש"ב בפרדות נם נדטתמשים הרוכבים היודוד
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 לשבות מתחלה נזהרו כי היה היהודים לחיל לננד 'טעמד ן זיי, בכלי המ,וינים הרנלים החילים של רוכם מ'(."ח
 "'ב )רהי',א ונפתלי נר יהורה שבמי סבני היוכבדים

 קלים זיין בכלי והמזוינים ז', י"ר רהי"ב ל"ר, כ"בח'.
 מ'. ח' רהי"א ט'ז, כ' "שיפמים בנימי, שבם טבניהיו

 י"ר )'סטות קרם טימי עוד נודע היה הרכב ב'ן.י.ב
 ער אצלם אותו הנהינו לא אבל ר.,, י"א יחךטעמ'
 הברזל רכב את להנהינ הראשון שהיה המלךרור

 ולשלמה ר'(. י"ח רהי"א ר', ח' ,ש"ב צבאותיובמחנה
 אלף עיטר ושנים רכב מאות וארבע אלף היו כברבנו

 מאז כ"ה(. מ' י"ב. א' דהי"ב כ'ו, י' )מ,אפרשים
 מ"ז )מ"א הצבא במחנה טיוחרה למחלקה הרכבהיה
 ובכרי מ'(. ה' מיכה ז', ב' ישעיה א, כ ח' מ"במ',

 ברית פעם בכל כרתו ופריטים רכב סוסים יותרלרכיט
 מ', ל"1 א'. ל"א )ייטעיה משם להביאם מצריםעם

 )הויטע הנביאים לו שהתנגרו רבר מ"1(, י"זיחזקאל
 התורה פקורת ע"פ י',' ט' זכריה מ', ה' מיכה ז',א'
 ונו' מצרימה העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לארק

 בימי כ"כ נתמעמ הרכבים טספר מ'ז(. י"ז)דברים
 "%תה : 1.אמי רבשקה בו התל כי ער חזקיהוהמלך
 אלפים לך ואתנה אשור מלך את ארוני את נאהתערב
 לך ותבמח עליהם,.. יוכבים לד לתת תוכל אםסיסים
 נ.נ(. י"ח )ט"ב ופרשימע לרכב מצריםעל

 במלבו'טיהם נבילו לא הצבא אנשי ההי"[]טלנוש'
 ובעת עליהמי שנשאו זיין הכלי מלבר העם.מיתר

 כתנות מלובשים הנבוה המעמר בני היומלחמה
 החילים קצרות. כתנות הנמוך הטעטר ובניארוכות,

 וכאשר "טך". שנקרא עליו, חלוק עור מלוביטיםהיו
 שאול וילבש : נאמר הפלשתי נלית עם להלחם רוריצא
 אותו וילבש ראיטו על נחשת קובע ונתן טריו רודאת

 ל"ח- י"ז )ש"א למריו מעל חרבו את רוד ויחנורשריון
 אותה חגר חרבו את להסתיר אהור חפץ וכאשרל"מ(.
 לזיונו החיל הלבשת מ"ז(. נ' )'ט1פמים למריוטתחת
 ויקח בשמשו, שנאמר כמו "הליצה" בשם יחרונקראה
 החילשנזריט ואנשי י"ט( י"ר )'טופמים הליצותםמהם

 )במיבר "חלוצים" או צבא" "חלוצי נקראולמלחמה
 מלחמה. ע"ג ה'1.ל'א

 הערגית ההלבשה הירשנ;רג, א"שביבליונרפיא:
 וועהר- הע;ר-אונד דאס שפיטצער, 1911; ווארשאהקדומה,
 ה;ברע- נאוואק, 1879; א.זראעליט;ן אל2:ן דערגעזעטין
 סעמיטיש; שוואללי, והלאה; 859 ה"א ארכ;אלאגי;,אישע

 1901. ח"אקריעגסאלט;רטהימ;ר,
 ק.ז.

 היונים עם המכבחם במוחמת התג"ך[ זמן ]אהר-
 חשמונאים )א' יהורים צבא אנשי יסל קבוע מעמרהיה
 היהורים התחברו נם בכסף. שכרם וקבלו ל"ב(י"ר

 הורקנום כסף. בשכר ל"1( י. )'טם היונים-הסורייםבצבא
 אחרים מעמים צכא באנשי להשתמיט החלהראשון
 ר'(. פ"ח סי"נ קרמוניות )יוסיפום בכסף שכראשר
 הרבר 1'ו פ"ר ס"א )מלהטוה ינאי אלכסגיך ,1שה1נ1

 ללחום היום את מכונים היו השונאיהם השבת,ביום
 נפשם על לעסוד יכלו ולא השבת ביום רוקאעמהם
 נ', פא ס"א מלחמות יוסיפום ל"ח, ב' חשמונאים,א'

 ואמרו חכסימ הורו אשר עד ב'(. פ"מ סי"חקרמוניות
 קורם ימים מיטלשה פחות נוים של עיירות על צרקאי,

 אומר שמאי היה וכ, מפסיקק אין התחילו ואםלשבת,
 ספרי י"מ. ,שגת בשבת אפילו כ'( )רברים ררתהער

 בכלי נפשם על לעטוי התירו ובפרמ ר"ר( סי'דברים
 בשעת שלא אבל מ"א(. ב' חשמונאים )א' בשבתזיין

 תרים קשת בסייף בשבת לצאת חכמים אסרומלחמה
 לו ה, תכשימין אומי אליעזי ור' ברומח. אואלה
 תחתיו נלחמו כוכבא בר במלחמת (. ס"נ )שבתופמור
 נבורתם בכח נפלאות והראו צבא אנשי אלף מאותשתי
 פ.'ר, תענית ירךט' ב', ב' רבתי איכה נ"ז.,נימין

 נם אך בארצם רק ולא ל'(. כ"מ סי' רבתיפסיקתא
 ונתערבו במלחמות חלק היהודים לקחו אחרותבארצות
 אלכסנרר לצבאות התחברו רבים יהורים העמים.בצבאות
 סי"א קרמוניות )יוסיפום הראשו, תלמי וצבאותמקרק,
 קליאופמרא ואשתו פילומימור תלמי פ"א(. סי"ב ה',פ"ח
 חוניה יהורים ראשים שני תהת צבאותיהם אתנתנו

 רעה בעת להמלכה ומחסה לצנח היו והםורוסתיאום
 עזיו יהורים חיל אנשי פ"ה(. ס"ב אפיו, ננרויוסיפום
 ובער סוריא, מלכי אנמיוכום ונכרו נקנורלסיליקום
 פ'נ,. סי"ב )קרמוניות אזרחים זכיות להם נת,אמונתם
 והטט אלף במלחמותיהם. להרומיים נם עזרוהיהורים
 במלחמתו לו לעזור קיסר יוליום בצבאות היו יהוריםמאות
 הגרול להכה, חסר ונמה מובתם והכיר מצרים,עם

 מחנות חמש שלח הוררום פ"ח(. סי"ר )שםהורקנום
 כאשר אולם פם"1(, )שם אנמוני למארק להושיעיהורים
 הונוריום הנוצרי הקיסר יד תחת רומי ממשלתבאה
 יהוד'ם חיל אנשי להניח שלא 418 בשנת נזרהנזר

 שטלכו הנוצרים הקיסרים עשו וכ, בצבאותיו,ושטרונים
אחריו.

 אלפי תליסר וספרד[ בגבל יהודים היל]אנשי
 ננד נלחטו 68ז08688( )א80פ18נ קסרי במזינתיהוראי
 וילכיה העיר, על שצר הראיטק( )סאפור מלכאשבור
 הרבר ירחינאי שמואל שמע וכאשר כלם, אתויהרונ
 'טמררו לנפשייהו נרמו אינהו בי עליהם, התאבללא

 באךן כ"1.(. )מ"ק למלכו נאמן היה ושמואלבמלך,
 הצמיינו ובפרמ מחמר, מאמיני עם היהודים נלחמוערב
 בנימין ר' )628(. בכיבר היהורים חיל אנשי עצטםאת

 נהר על ניסבור בהרי יהודים מצא הי"א במאההנוסע
 ואין ונפתלי אשר זבולק רן להשבמים ומתיחסיםנוזן

 נלחמים והיו אמרכלא יוסף ר' ונשיאם נוים עולעליהם
 אחר משבם ויהורים אשר83(. )הוצאת פ-ם מלךעם

 שלל לשלול הולכים והיו שלהם, הנשיא חנן ור'בתימא
 בנפולי היהודים 70(. צי )שם ערב מבני בזולבח
י/, "י ייחאיייא החיחר א4 הירא ראש בלימאריום ננדנלחמו "  *, ,י*""*.יש ,",

 נון ,טש שי 11"
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אוצ-
 הצבאעבודת ישראל

 דעם נע':יכמע )נידעסאן, העיי את שלכי אחרינם
 כאשר 2(. צד אימאליען אין יודען דערערציחוננסוועזען

 היהודים בידי אותן ססרו ספרד ערי את הטוריםכבשו
 הסלך תחת האויבים. בפני אותן סנרו אשרהחלוצים
 יהודים אלף ארבעים נלחטו סקשמיליא היטשיאלפונסו
 פידרו את בחילם עזרו היהודים ,1068(. זאלאקאאצל

 מולידא. בעיר"האכורה
 נויטאים היף בקולוניא היהודים ואוסטריא[]באשכנז

 להנן ליהודים התירו רהיין נהר על והרבנים זיין,כלי
 האפיפיור החדים כאשר האויבים. עליהן שצרו העריםעל

 והכטרים הנם'כים אותו עזבו הרביעי הנרי אתנרינורי
 עטדו סווארמס הנוצרים אזרחי עם היהודים אךלנפשו,
 הסם משילום לחם ויניח חסדו להם הכיר והמלךליסינו,
 ערי ועוד ונירנבורנ דארטמונד פפד"ס בעריבבואם
 הנינו בפראנ היהודים 88(. ח"ו נעשיכטע )נרעץססחר
 בשנת שנה. השלשים בסלחמת השוועדים ננד העירעל

 תחת אוסמדיא. חיל ננד אופן העיר על הנינו1%6
 היו תידיסא סריא והסלכה השני פדדינאנדסטשלת
 בשנת 61(. צד 1862 חנניה )בן הצבא אנשי ביןיהודים
 היה הצרפתים ע"י בסצור פראנ באה כאשר1742
 את לחזק היהודים את מעורר אייב'טיץ יונתן ר'הרב
 השונא. בעד להנן לבבם את אטין בעצטו והואהעיר

 היהודימ התערבו ואננליא הולאנד בין היםבסלחסת
 הצטיין אחד ויהודי הולאנד אניות של הסלחיםעם
 פעדבעססעדוננ בירנערליכע )דאהם, בעבודתו.סאד
 בלימא ובפרמ בפולין היהודים 239(. ח"ב יודעןדער

 ובסרידת הנוצרים. כטו בצבא נלחמוואוקריינא
 אצילי את עזדו אח"כ שנים ואטה ת"ח בשנתהקחקים
 יוהן המלך נהרנו. היהודים סצבא סאות וכמהפולין,

 סעבודת היהודים את להוציא חוק נתן סוביעצקיהשלישי
 ווארשא אנשי התעודרו כאשר. 1794 בשנתהצבא.
 לנדוד שנתחברו רבים יהודים להם נספחובטדידה
 דער נעישיכטע )שמעדנבערנ, בערקא היהובראשם
 1900 וואכעניטריפם עסמדייכישע במכ"ע פאלען איןיודען
 ונחשב נפוליון, בצבאות היו רבים יהודים 280(.צד
 פקידים א"ה וטהם 797 טספרם היה 1808 בשנתכי

 ישבו כבוד אותות להם 'שהיו היל אנקי ישנידאשים.
 לואי ושסותיהם 1806 בשנת בפארים הסנהדריןבין

 היה נפוליון ננד אננליא בצבאות סאיר. וסיסוןסאי
 סשה סיר של דודו 1843-1752 סונטיפיורייהושע

 וועליננמון עם היו פקידים יהודים טם"ו ויותרטונטיפיורי,
 פרוסיא בצבאות 1833. בשנת וואטערלובטלחטת
 אותות השינו סהם ומ"ז יהודים 125 היו 1813בשנת
 בשנת האחרונות ובסלחסות הבדזל. הצלב שלכבוד
 עם נרסניא בסלחסת 731. פרוסיא בצבאות היו1848

 נהרנו וסהם יהודים 4703 עבדו 1870 בשנתהצרפתים
 באוםמדיא-אוננריא 411. כבוד באותות והצמיינו488,
 היה בצרפת 1893. בשנת בצבא יהודים 344'40היו

 צבאות ראשי וטהם 820 היהודים הפקידיםמספי

 יהזדים 1(26 עבדו באיטליא 1883. בשנת וביםביביטה
 נאריבאלדי אחרי הלכו ורבים 1859 בשנתבצבא
 לרומא שנכנסו איטליא צבאות בין )(186. בשנתלנפולי
 היהזדי הניניראל ובראשם יהודים 256 היו 1870בשנת

 רבים יהודים עברו מ הי הסאה בסזףאוטולינני.
 אוסמייא-אוננריא 50.000, ברוסיא : אירופאבצבאות
 850, איטליא )(140, צרפת 7400. נרסניא36700,
 ס"ה 1650. אחרות בארצות 650, אננליא 1,750רוטניא
 ויאפאז רוסיא בסלחסת יהודים, אלף טטאתיותר
 והצטיינו נפשם, את רוסיא סצבאות רבים יהודיםחרפו

 בכהרח קטל שדי על נהרנו סהם אלפים ואיזהבסעשיהם
 כדומא הלאוסים-הרוסיים הכת הציעו ובכ"זהרחוק,
 ה,,טאה וראשי הצבא, סעבודת היהודים אתלהרחיק

 החיק להוציא השתדלו וסארנאוו קרופענסקיהשחורה"
 היהודימ כי היודע הצבא על הססונה השר אךלפעולה.

 להסכים סנע הטמיטלח בצבאות נדולה לעזרההם
 הזאת.להחלטה

 בסלחסות נדול חלק לקחו היהודים]באמריקא[
 יהודים 46 של שטות ונודעו אננליא. ננד הבריתארצות
 פראנקם. יצהק האלף יטר ובראשם פקידים כ"דומהם
 בארצות היהודים כל מספר היה ההיא בעת כיאף

 היו 1812 בקנת בטלהטה אלפים. כש~טת רקהברית
 בלומ- יוסף הניניראל הצבא ראיט וסהם יהודיםס"ד
 יששים היו 1846 בשנת סעקסיקא בסלחסתפילד.
 הים בצבאות ליאון. דוד וביניהם פקידים וי"ביהודים
 כסו נבוה לטדרנה עלו ומהם רבים יהודיםהצטיינו
 )ע'ע(. כואריקס ואדאלף לעווי, פיליפםאוריה

 בצבאות חלק לקחו 1861-3 ביטנות האזרחיםבסלחסת
 בארצות היהודים מספר כי אף יהודים 7878 והיבשההים

 צבא ובין אלף, וחסיטים אלפים כסאת רק אן היההברית
 ארצות בסלחס,) נבוהים. ויא'סים פקידים היוהיהודים
 יהורים חיל אנשי היו 1898 ביטנת ספרד עםהברית
 59 וביניהם חטלהסה, באניות וס'ב ביבשה2451

 עישים בצבא העובדים באגנליא כסו באטריקאפקידים.
 וטקבלים המסישלה מצד הכרח מבלי החפקי סרצונםכן

 בנויאדק ישראל בחורי רצו טקרוב זה עבודתט.שכד
 )זפ10תט01,ך הטוב סרצונם צבא של נדוד לעצמםליסד

 דב במספר מעורבים הם כעת אקר תחת1~9=וש9א(,
 סקייסים הם ובזה כאלה, שונים בנדודים הנוצריםעם

 ליסר יעשו יפה לא אבל נעלה. באופן לארצםחובתם
 להראות רצויה 'טנונתם אף כי עצמם, בפניחברה
 בלב לאיצם ונאסנים אטיצים הם היהודים כילהעם
 יעוררו ולפעמים רצוים אינם סעשיהם אולםונפש.
 אם בכלל, היהודים וננד בפרם ננדם יטנאהבזה
 אשר הפועלים בעד לעצ:ר נקראים יהיו כייקרה
 ההמט מפני הרכהש בעד ולהנן סמלאכתםישבהו
 תתננר איטר ליהדות כבוד שום בזה אין נםהפרוע.
 הכללית, להאנושית היא שננאי המיליטריסםךרוה
 ישא לא כי )ב'( ישעיה שנבא כסו לבוא לעתידובטלה
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 ; ה נ ח מ גמ.ע סלחמח. עוד ילסדו ולא הרב נוי אלנוי
 ש15ם.םלחמהן

 צור פ;ראיין ד:ם אויס מיטטהיילונג:ן 1896. בר4,.טען, סאלדא- אלס יוד:ן די נאטהאן, (אול :ב-בליוגרפיא
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 יטנת עד ברוסיא[ הצגא ל:כודת היהודים ]קריאת--
 בשלמם ברוסיא להצבא חובתם ידי היהודים 'צאו1827
 נכד5או כי אף רובל. מאות חמש י:ל בסכום נם'טבופר
 ה.טתתפו ונם ההוא, הזמן קידם הרזסי בצבאיהודים

 וראיה 1812, בשנת הצרפתים עם רוסיאבכלהסת
 עבר אשר בררימשוב מעיר אחד 'ט.הודי העובדאלדבר
 בעד ניאורני הבבוד באות נתכבד האולנים בנדוראז

 כאלה יהודים אך הזאת. בטלחסח בנבורתוהצמיינותו
 כופר כסף שלמו כלם וכטעמ הכלל, ס; ידצאיםהיו

 הרוסים קנאת עליהם עורר הזה הדברנפשותיהם.
 אשר על 1802 בשנת עוד הטכךשלה לפנישהתאוננו

 הצכא לעבודת בנונע הארץ עמי מיתר היהודיםנבדלו
 הקיסר נזרת יצאה אשר עד בסף. בישילום נפמריםוהם

 נם לקחת 1827 אונוסמ 26 ביום הראשוןניקולאי
 השונות. הדתות סבל כמו הרוסי להצבא חיליםמהיהורים
 אלה בעד מ.וחד חוקים ספר נם נתאשר ההיאובשנה
 האלה החוקים בו. ועבודתם להצבא הנקראיםהיהודים
 היהודים של )רעקרומען( החדשים החילים אתהבדילו
 נקראו מאז עליהם והעיקו החילים, יתר מכללרעה
 האלה החוקים ע"פ בו. עבודתם את נטרם עדילצבא
 קריאה ובבל בשנה, שנה מדי לצבא היהודיםנקראו
 נפשות, אלף מכל חילים עשרה לקחו 1פריזיוו(לצבא
 אחד חיל סהם לקחו לנלנולת המם חובות בעדונם
 ספר ע"פ היו לצבא הנקראים רובל. אלפים שניבער

 ואלה שנה, ב"ה עד י"ב מבני ליהודים, הסיוחדהחקים
 השניחו לא נם שנה. ל"ה המנין-ער כק שלאשנתקבלו
 בל ממלאים ואם בצבא לעבור הם רארם אםבדבר

 שהיהודי ה-ה רי רוסיא. בצבא הבללים החוהיםררישות
 ובבר נפש נועל הסעורר מום בעל ולא חולה לאיהיה
 אחרות רתות בני איטר תחת להצבא. מובשרהי;;

 י"ח מבני ורק שנים לשתי אהת פעם רק לצבאנקראו
 חילים, שבעה רק לקחו נפשות אלף ומבל ב"א,עד

 הצבא עבודת חוקי בל לשמור דקדקו התיליםובקבלת
 ונופם. בריאותם לסצבבנתע

 המכהטלה השתדלה זאת לבל נוסף]הקונטיניסטים[
 עבורת את להנהינ דברה עהטי הצבא שריבעזרת
 ם שאיפותיה על נם שחפעול כזה באיפן היהורים שלהצבא

 היהודים. של "הפנמיסם" את משרשה ותעקורואסתתם,
 ססורות את היהודים החילים שישבחו היתהוממרתם

 הזה הרבר ולרנלי נמורים. לנהנרים תירוץ שוםבלי
 חניבי. איפו איזו היהודים 'טל הצבא עבורתקבלה

 הנהנרים בטעונות תיכף ההטיבו לצבא קלקחוהיהודים
 "טוסדי אל שלחו 'טנה י"ח ער י"ב סבני ה.לדיםואת

 הספר בתי המה הלא הצבא" )עבודהההכנה
 השנים וכל ,טנה י"ח להם מלאת עדלקנטוניסט.ם

 עברם בדרך בצבא. עבודה בתור להם נחישב לאהאלה
 היהודים החילים היו לעבודתם הנוער הטקוםער

 בעמדם אבל ה:הנרים, מחבריהם וטרוחקיםנבדלים
 הנוצרים בבתי דוקא אותם העמידו עיר באיזו ולנוחלפו,ט
 אל התיחסו הצבא שרי היהודים. בבתי ולאיטבעיר
 הראיט1ן ומהצעד אינקוויזיציוני, ביחם היהודיםהחילים
 את להמיר ונאנם הכפירה דרך אל היהורי החילנדחף
 חילי רוב לפי הנדוד לשר פניה האירה הממיטלהדתו.

 תודה וקבל דתכ, המירו אשר תחתיו 'טהיוהיהודים
 מספר נ'קימין הסופר זאת. השתדלותו בעדוכבוד
 חילי בוא אחרי תיבף בי וקנמוניסמ ראיה עדבתור

 אותם להכין נדודם שר החל רוסיא לפלכיהיהודים
 הפרבוסלבית, הדת את עליהמ ולקבל לשמדולהכשירם
 ציצית. וללבוש תפילין ולהניח להתפלל להםבאסרו
 אטונת על ויתעולל ושרף קרע והציצית התפיליןאת

 לבקר בבואם הנבוהים השרים נם ודתם.היהודים
 בקריאה התחילו הקנמוניסמים נדודי אתולפקור
 להם הקדושים במים ימבלו היהודים י:החיליםוהזסנה
 השרים דרי.טות את שמלאו אלה דתם. אתולהמיר
 והלבישו זכותי. למצב אינק11'זיצ'1ני מטצב תיכףעברו
 מעבודה אותם ופמרו וברואים מובים בבנדיםאוהם
 הילדים חחילים הצבא. עבודת מלטורי ואפילובבדה
 תרטבים היו לא יטבהם רחוקים לפלבים תמידשלחו

 ובדומה. ניזינורוד קאזאן, וויאמקו, פלך במויהודים,
 טספר היה הנועד הרחוק למקום הנדוד שהניעועד

 ומתו נועו רובם ופחות, הלוך הולך האלה"החילים"
 הצרות הקשים, הענוים את ולסבול לשאת אוניםמאין

 מאסונם נצלו ואחדים החו"טים, חייחם ופחדיהמרות
 מקדי בער עיניהם. ישאם אשר על מהנדודבברחם
 הגדוד ווטרי הילדים, נדוד בל ערב היה ובריחהפלימה
 מקרה בל בעד הנשארים בהילדים נוקמים היוושומריו

 את עבבו לא אשר על מרה אותם ויעניטו ויכובזה
 אל הילדים בשבאו עליו. השניחו לא אשר ועלהפליט
 הקנמוניסמים, של הבמליון אל נאספו הנועדההשר
 במקודם. ואיום נורא ומר רע מצבם היה פהונם
 וקרוביהם, הוריהם עם מבתבימ להחליף להם היהאסור
 שם שהיו היהודים ההילים אל לקרוב נם להם נתנוולא

 ולעוררם ומוצאם עמם את להשביחם בברימבבר,
 אותם וההטיבו להבפרים נשלחו רובם דתם. אתלהמיר
 סוסים בארוות להם נתנו סעונות נהנדים. אבריםבבתי

 העניות הסשרות בשיורי ונתבלבלו ממונפות,ובחצרות
 שבהם דהשוטת או מהדלי4ת שתו ומים והתתולים,וליטותם החזרים הנלבים אבלו שבהם ומבלים האנרים,של
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 נשבע שנה י"ט להילדים במלאות חלאה. כלטאספים

 מחויבינ שהיו כזה באסון הצבא לשרי וישמעו יעברוכי
 אחר ונם ישראל". ארץ "חוקי על להנן כרילענור
 א, נם בצבא ועבדו הה.ל אנשי שירות בין'טנכנסו

 הצבא. ופקירישרי שי המסיונרית והמטרות מהשאיפות עדנה נפטרולא
 והפחדיב הצרות ךכל נוסף מייהדות[]הגבלות

 בשנה חילים. בהור זכיוהיהם את הנבילו עויהאלה
 יהוריכ חילים להם לקחת הצבא לי:רי נאסר1829
 נאסו 37"1 ובי:נת )דיענשם'טיקעס(, טיטרתיםבתור
 )קאראנטין(, הבריאות על הטשניחים ההילים ביןלקבלם

 עד 1844 שנח מראקית ופועלים. חלו'סים 'טל ננרוריםאו
 והגבלוח נזרות עוד הממשלה הוסיפה 1845 שנתסוף
 היטונוח המחלקות כל את בעדם שסנרו הראשונות,על

 להיוח האחר הזכות רק להם נשאר כי ערשבצבא,
 לישא נם והפשוטים, הרנלים הרובים נרודיבין

 בין יתחיטבו צאצאיו כי בתנאי רק יכול היה לאאשה
 היתה האלה וההנבלות הנזרות כל סבתהקנטוניסטים.

 הנזרות פעלו לא זאת בכל רתם. את להמירלהכריחם
 כי בצבא. לחובותיהם היהורים יחם על לרעההאלה
 שזכו ער רצוי ובאופן בריוק חובותיהם כל את טלאוהם
 ושרי הטרכזית מהטנדטלה ותורה כבור לאותותנם

 נתעוררה 1832 בשנת עור כי הוא לרבר וראיההצבא.
 חילים כבור ברבר השאלה והצבא הטכהשלהבספירות
 צו יצא 1836 ובשנת אונטר-אפיציר, בתואריהורים
 הצט-ינותם בער כבור, באותות יהורים חילים נםלכבר

 טדרנת ברבר ההוק אך המלחטה. בשעתבנבורותיהם
 1850, ב.טנת נתבטל ליהוריםאונטר-אפיציר
 היהורים ההילים סספך רוב טפני]הו:פים[

 לא 1'2נה שנה בכל הקהלות על הטטשלהשהעטיסה
 המכהשלה צוהה וע"ז הגדרש, הטספר למלאותהספיקו
 ער כלל חוק בלי חילים מהיהורים לקחה 1850בשנת
 טה )נם ושנה שנה בכל הקצוב המספי ימלאואיטר
 לכלול החלו אז הקורטות. בשנים טהקריאותשהסר
 טוסים בעלי נם וחלשים זקנים יהודים הצבאבעבורת
 ולהיות שנים. שטונה בני ילדים ואפילו טסוכניםוחולים

 המכהשלה נתנה החסרון, למלאות יכלו לא זה באופן נםכי
 אלה כל את בעריהם לעכב להקהלות רשות 1853ביטנת

 בירו שאין מי וכל אחרות לקהלות השייכיםמהיהודים
 רא.טי נם הצבא. לעבורת אותם ולססור מסעתעודת

 לעכוב יכולים היו שיהיו מי יהיו יחיריםהה:פחות
 נפ'ט1ת כופר לצבא אותם ולמסור ,"רים" יהוריםולחטוף

 המכהשלה שעשתה הזאת "ההנחהש לרנליטשפחותיהמי
 בעלי יהורים טהם עטרו המשפחות, וראשילהקהלדת
 ויביאו תעודות טחוסרי "זרימת יהורים חטפו אשראנרוף
 להצבא טסרום והם הטשפחה ראש או להקהלהאותם
 בשם שנקראו האלה אנרוף בעלי "כפרהת.בתור

 הנפשות טספר לפי שכרם טקבלים היו"חוטפים"

 ואת חזקח ביר התעודות טהם ולקחו תעויותלהם
 עזותם סלא. בכסף הצבא לעבורת הקריבובעליהן

 שהיתה ער כך לידי הניעה החוטפים ,:לוריטעזתם
 עליו, שינ-נו וקרובים נואלים לו 'טחסיו ליהודי,סכנה
 הנזלנים החומפים סאימת הההנה, ב.תו מפהחלצאת

 טסהר על הנינו המקוטית הר.טות ופקיריהאכזרים.
 והטוס-ם. מההוטפ.ם 'טוחר בסחיר הזה, הנוראנפשות
 ואלטנות עניים ילדי על החוטפיס אכזריות נברהובפרט
 או ועוו בכח עצמם על להנן יכלו שלא עזוב.םויתוסים
 סחביאות היו האומללות האמהית נפי:ם, פדיון כסףליתן
 בתנורים ויערות בשרות ובמרתפים הגנות על ילריהןאת

 האכזרים החוטפים אכל וארונות, בחביות ונםוכירם
 מצאו אשר ער ובורקים סחפיטים ורורשים חוקריםהיו

 חטש ער שנים משמנה פחותים ילרים נם וחטפואותם,
 ויותר. שטונה בני 'טהם העידו בפניהם כי ונשבעושנים

 רוסיא, בצבא "חילים" בתור נתקבלו כאלהותינוקות
 ימי ברברי שחור ככתם לעולם תיטאר הזאתהתקיפח
 וזכרון ורשעתם' החומפים אכזריות לזכר ברוסיאעסנו

 האינקוויזיציא ע"י כטו רהם על שנאנסוהקנמוניסטים
 הקיסר טות ער הזאת התקופה ונמ'טכה הבינים,בימי

 סיוואסמופול. יר על תורקיא עם במלחסתוניקולאי
 ולקחו לצבא, קריאזת שתי היו הזאת הטלחטהבעת

 נפי:ות, אלף מכל חילים י"ט רוסיא שבמערבמהנתרים
 וסהיהורים אלף, מכל ט' רוסיא שבסזרחטהנוצרים
 ':ל קבי על העומרת הזכרון טצבת אלף. טכלשלשים
 ההיא בסיהמה הללים 'סנפ:ו יהורים חילים מאותחמש
 חייהם את והקריכו דטם את 'טפכו היהודים כ.טעידה
 יותר ועור הארץ בני יתר כסו טולרתם ארץבער
 היום ער עוטרת שיטם בעיר ובה מספרם. ערךלפי

 שם. ולנור לבוא ליהורים אסור ההיאהטצבה
 צו נתן השני אלכסנדר הקיסר י:ובה[]שניי

 "לקבל שלו, הכתר יום לכבור 1856, אונוסמ 26ביום
 לקבל ושלא התושבים טיתר כמו הילים היהוריםטן
 טלאו שלא היהודים החילים וכל יליים". היליםעור
 המוסרים ובטלו להוריהם, הושבו שנה עשרים עדנהלהם
 1876 שנת ער ההיא סהי:נה הקנטוניסטים.בער

 בשנת היהורים. החילים של זכיותיהם מעטהורחבו
 הכבור אותות בכל אוהם נם לכבר הוחלט1858

 1860 בשנת הסושלמנים. החילים את בהםשמכברים
 ואלה )נ11ארריא(. הקיסר 'טומרי בנרורי לקבלםהורשה
 עם הישיבה זכות קבלו הזה בצבא עבורתםשנמרו

 להריטם הורשה 1861 בשנת בפטרבורנ.טלפחותיהם
 1867 ובי:נת בצבא. ולסופרים אונטר-אפיצירלטעלת
 לתחום טחהן היישיבה זכות לחילים הסכהשלהנתנה
 התחילה ואילך 1876 כמשנת אמנם היהורים. שלהמושב

 והחלה הדיאקציא ררך על הפעם עור לנטותהטטשלה
 טשנה ורע הלוך זכיותיהם ולהנביל היהורים לחילילהצר
 טררנה בעלי טהיהורים ררטו ההיא בשנהלשנה,

 הרוסים. טאת ררשו שלא שונומ תעורות )לעגאמע( שהיויהודים
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 החילים חסרון את למלאית הנזרה נתאשרה 1818בשנח
 א'. ממדרנה ואפילו ב' נ' סדרנות סבעליהיהורים

 לצבא יק-או כי ליהודים להתיר הדלו 1886בשנת
 פקידי כעדם יטבחוו בערים רק להם. שבהרובערים

 יטלש של הקנס כסו אחרות, נזרות ועודהטטשלה.
 בקריאת יעמוד ולא הבורח יהודי כל בעד רובלסאות
 אייט ולכל הבורח. סטישפחת ננבה הזה והקנסהצבא
 רובי. חמשים טהנה נתנו הפליט ':ל מקומושהודיע
 הצבא עבודת לחובות בנונע החדשים החוקיםבהצעת
 נטצאים 11911 , השלי'שית הרוסא למני הממיטלהשהציעה
 במול כטו היהודים זכיוה יותר עוד מנביליםחוקים

 ברור דבר כי להעיר וייש לנמרי. )לענאמע(המדדנות
 הצבא לעבודת שנקראים היהודים החילים מספר ביהוא

 יוהר רב הכללי מספרם ערך לפי שנה בכלברוסיא
 הכללי. טספרם בערך הנוצרים החיליםממספר

 רוסיא, ימי דברי מאנד;לקערן,ביבליונרפיא:
 קהלת, 1879; שס קרים, מלהסת דיי:ארד, 1875;ווארשא
 אד;סא; שטראטגאי, ראבינאוויץ, 1881. להטלייןהושפה
 אנציקלוטידיא ; 1876 ווארשא )הנלכד(, פאימאגיקנהרב,

 איוו "י;ווריי פאווינאסט" "וואינסקי ערכיהרוסית-יהודית,
ארמיע".

 ק.ז.

 )70זמותם(, בבהמה או באדם אמו במעי ילד .עבור

 ינעיל ולא עבר שורו הריון; במצב היא מעוברתאשה
 נותן פירוישו יפלט, ולא מבטין תרנומו ( י כ"א)איוב
 ה'( ט"1 )בראשית הרתה זרעו; ישחת ולא בטןפרי

 הביצה בה ששוהה אחד יולדת תרננולת עברת.תרנומו
 אחר הולד צורת נמרה בכלבה יום, כ"א עדלינמר
 טיעל יום, ל'ששים חזיר יום' לנ"ב חתול יום'חמשים
 טהורה דקה בהמה חהשים' 'שישה שרצים מיניוכל

 הריש, עישר לשנים טסאה נסה בהסה חרשים,לחטשה
 והנמר והדוב והארי הזאב הר?ים. לתועהטהורה

 הנחש שנים, לשלש והקיפוף והקוף והפילוהברדלם
 רוב ח'.ו. )בכורות שנה ל'טבעים אפעה שנים,לשבע
 חדשים לשבעה וסיעוט חדשים לו;'טעה יולדותנשים
 )יבסות יסיה לשליש ניכר עוברה לתשעה היולדתוכל
 חהש י"ב עד אסו במעי העובר כךטהה ולפעמיםל"ז.(.

 שמואל אטר ריט"י(. : פ' ,קם תוספאה דרבאכעובדא
 ושבעים למאתים אלא ויולדת מתעברת האשהאין

 זוטרא מר יום, השלשה ושבעים מאתים עד יוםואחד
 בנימטריא הריון כי ואחד, ושבעים מאתיםאמר
 למקוטעין, יולדת אינה לתשעה יולדת למ"ד ואפילורע"א.
 ל"ח:(. )נדה למקומעים יולדת לשבעהיולדת

 עד חבירו מעוברת אדם ישא לא תניא]לדיגא[
 ירציא ניסא ואם הנקה. לימי חהשים ב"ד ויחנהשתלד
 ירציא וחכ"א ר"מ, דברי קנסא כהשום עולסית יחזירולא

 את הכונם ל"1:1. )יבמות יכנום לכנום זטנולכשיניע
 מעובית( שהיתה ידע )ולא ט;זברת ונסצאתיבמתו
 בוורוה פתוו  ושהוא יוציא טיימא של  שהולר בזחויילדה

 ספק יסיים* קיסא של ולר אין ואם  אהיון, אשתשהיא
  סספק יוציא לאחרון שבעה בן  ספק לרא':ון תשעהבן

 אומר ר"א טרפה ולד ל.'ה:(. שם )טישנה כישרוהולד
 במאי יקרב, אומר יהוי:ע ר' מזבה, לנבי יקרבלא
 עובר סבר ר"א נטרפה. ולבסוף כ'שעיברה סיפיניקא
 )חוליז הוא אסו ירך לאו עובר סבר ור"י הוא אסוירך
 מעוברת והניחה ומת לבהן 'שניסת ישראל בת (.נ"ח
 יטהעובר עובר, של חלקו ספני בתרוסה עבדיה יאבלולא

 בלחסו יאכלו הם ביתו ויליד שנאמר ואינומאכיל,פוסל
 ואינו הוא זר זרה אסו במעי עובר וקסבר כ'בו)ויקרא
 והניחה ל"טראל נישאת כהן בת אם וכן ביתו.יליד

 אביה לבית מל'שוב פוסלה אחר בן לה ואיןמעוברת
 בידרטה אבל ס"ז(. )יבמות לסעוברת פרמ"כנעוריה"

 אמו את יורש ואינו אמו, כירך נחשב אטו במעיעובר
 אחת שעה אפילו חי ואם האב. סן אחיו אתלהנחיל
 עובר והניח שמת סי אביו. לטשפחת להנחיל יוךשהוא
 פדחתו יצאה ואם שנים, פי נוטל אינו אח"ב נולדוהולד
 העולם לאויר ראשו כל יצא שלא אע'פ אביובחיי
 וי"א שנים. פי נוטל זה הרי אביו מיתת לאחראלא
 אלא כבכור, שנים פי נומל אינו נוסם ביטאב נולדדאם
 )והיא חזיר בשר או קדיש בשר 'טהריחה עוברהנ'(. רע"י סי' ח"מ : קמ"ב )ב"ב אחיו ככל פשום חלקנוטל

 לה תוחבין מסוכנין1 שניהן אוכלת אינה ואם לומתאוה
 פיה, על לה ומניחין הבשר אותו של ברומב )פלך,כרט
 אותה מאכילין לאו ואם מומב רעתה נתיישבהאם
 עצמו, שומן אותה מאכילין לאו ואם וכו', עצמורוטב
 ונלוי מע"ז חוץ נפיט פקוח בפני שעוסד דבר לך'שאין
 בתענית ובפרט פ'ב.(. )יומא דטים ושפיכותעריות
 רארחא עוברה ההיא  כשרה. אכילה לאכולמותרת
 אסר ררבי, לקטיה אתו ויוה"כהיה(, אכילה)הריחה
 לה לחו'טו הוא,  רכ?ורי ריוטא לה לחושו זילולהו

 אצרר  בסרם עליה קרי רעתה,, )נתיישבואילחישא
  )'טם:,. יוחנן ר' סינה נפק  א'1' ,ירטיה ירעתיךבבמן
 יולרת. פקועהן בןע"ע

 ם.ב.
 ויש הבינונית. השנה ומן על  הוספה : שניםע:נררי
 חרש הוספת  ב'.1. )סנהררין החרש ועבור השנהעבור
 לחרש אחר  יום והוספת שנה, עבור היא לשנהאחר
 היה והשנה החרש עבור  להלן(. ,עי' חרש עבורהיא
 ובחסשה  רייבים, בשלשה וסתחילין הנרול. לב"רמסור
 ע"י סזומנין יהיו  וכולם בשבעה. ונוטרין ונותניןנחטאין
 לעלייה, שבעה לי השכיטו שאסר בר"נ סעשההנשיא.
 שלא שעליתי הוא אני ואסר  הקמן שסואל עסרירר י ברשות שלא 'טעלה הוא סי אסר שסונה. ומצאהשכים
 הלכה ללסור אלא עליתי השנה לעבר ולאברשות,
 השנים בל ראויות שב! בני שב א"ל הוצרבתי.לטעשה
  מעבדע אין חכסים אסרו אלא ירך על להתעברכולן
 טעברין אין  י"א.ג  )שם לה  במעמנין אלא  השנהאה
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 לבא השהא שבסוריא אחד שלמק אצל רשותלימול
 ואטד ר"ג וכשבא ד"נ, שירצה ע'"ם השנה אתהמברו
 את טעברין אין )שם(. מעוברת שנה נמצאת אנידהנה
 טפני אבל סעוברת, אינה עברוה ואם ר"ה לפניהשנה
 לאדר, סטוך טופלא ב"ד שם יהא לא )שטאהדחק
 אחר אותה סעברין הסלכות( נזרת של חשש טפניאו
 אדר אלא מעוברת לשנה טוסיפין ואין טיד.ר"ה

 האחרון החד,ט הוא כי "ואדר", או שני אדרשנקרא
 שישה על בזטנו. הפסח שיהא כדי האביב חדישוקודם
 האיל; פירות ועל האביב על : השנה את טעבריןדברים
 התבואה בישלה לא אם האביב על פי' התקופה.ועל

 אותו ותלוי י"ט )שטות האביב בחדש דכתיבטעברין
 שיסצאו כדי העוטד הקרבת יום שהוא בניסן.במ"ז

 האילן פירות ועל העוטר. טנחת טהם להקריבשעורים
 יותר בישולם מתאחר ואם הפסח בזטן לצטוחשדרכן
 ועל בכורים. הבאת זטן שעצרת טעברין, העצרתטזכק

 שתפול 2תאק8( )צסתות~ם ניסן הקופת היינוהתקופה,
 החטה. לשנת הלבנה שנת תשתווה לטען ניסן ט"זקודם
 השנה לעבר כדי האילן ופירות התבואה אביבוצריכין
 התקופה בשביל נם לעבר ויכולין בזטנה, החקופהאם

 חזית כד לרבא אבין בר הונא רב ליה ושלחלבדה.
 לההיא עברה בניסן שיתסר עד מבת תקופתדטשכה
 האכיב חדש את שטור דכתיב לה תחוש ולאשתא

 ניסן בחדיט שיהא תקופה של אביב שמור מ"ז()דברים
 ארצוה שקש על החד'ט. של רובה היינו כ"א.()ר"ה
 הידק עבר ועל יהודה ארץ על באביב: סוטכיןהיו
 לא ובאחת ארצות בשהי האביב הגיע ואם הנליל,ועל
 הרבים צורך שהיו דברים עור ויש טעברין. איןהניע
 קיים, הסקדש שבית בזמן בשבילם השנה טעבריןוהיו
 יכולין העם ואין טתוקנין שאינן הדרכים טפניוהם:
 הנשטים שיפסקו עד השנה את טעברין לרנללעלות
 הנהרות ונסצאו שנהרסו הניטרים וטמני הדרכים.ויתקנו
 בסכנות כ"א לא"י לעלות העם את וטונע.םמפסיקין
 וטפני הנשיים. שיתקנו עד היטנה מעברין היונפשות,
 לצלות מקום להם ואין בנשטים שנהרסו פסחיםתנורי
 וייבשו. חדשים הנורים שיבנו עד סעברין פסח.הם,את

 הניעו לא ועדיין טסקוטן 'טנעקרין ישראל נליותוטפני
 להניע. פנאי להם שיהיה כדי השנה סעבריןלידושלם,

 ולא הצנה טפני ולא השלנ טפני לא טעברין איןאבל
 טפני ויא מטקוכק, נעתקו לא שעדיין ישראל נליותטפני

 ממאין הכהנים רוב או הקהל רוכ שהיו כנוןהמוטאה,
 ויעיטו לטהר פנאי להם שיהיה כדי השנה מעבדיןאין

 יחידים נמטאו אם רק כי במומאה. יעשו אלאבמהדה
 דברים ויש נדחין. רובו או הצבור ואין שני, פסחעו'טין
 והמלאים הנדיים טפני כנון בשבילו, טעבריןשאין

 שיהיו כדי צרכן, כל נדלו שלא פרחו שלאוהנוזלות
 או לדאייה והנוזלות לפסהים מצוין והמלאיםהנדיים
 מעם היינו לשנה, סעד אותן עהשין אבל העוף.לקרבן
 האילן ופידות אביב של האחדים המעטים א%נוסף

 טהשיבין אין לה"ו. )ע" ר"נ שעשה כמווהתקופה.
 חיילותיו טפני טלך נדול, כהן ולא טלך השנהלעבור

 ושלא לעבר בשבילן נומה דעתו שסאומלחטותיו
 נומה דעתו יהיה לא שטא הצנה טפני וכ"נלעבר.
 1 טובל והוא הקור ביטי תשרי יבא שלא כדילעבר
 בשנת השנה את סעברי; אין מביקות. חמשביוה"כ
 ואי ולחיוח, לאכול הנרנות לבית רצים 'טהכליעבון
 טעברין אין החדיש. לאסיר זמן להם להיסיףאפשה
 יסצאו ולא הספ.חין על שוימת הכל שיד תבשכיע
 בערב לעבר הע ורנילין הלחם, ושתי העוטרלקרב

 או טלא העבור החדיש לעשות לב"ד הרשותשביעית.
 וטודיעין הרחוקים הטקוטות לכל אנרות וכותביןחסר,
 בשם וכותבין עברו, טה ומפני השנה שעברואוהן

 וחברי אני שהסכמתי לכם יודע להם ואומרהנשיא,
 יום. שלשים או כ"ם יטים וכך כך זו שנה עלוהוספתי

 יוחנן ר' והיה הבית הר סעלה נבי על יהשב היהר"נ
 חדא אינרא טול ליה אטר וכו, לפניו עוטד הלזסופר
 דבטדי ולאחנא דבבל נלותא בני לאחנא וכו'וכתוב
 מהודעין ! לעלם יסנא שולטכון די,שראל נלותא כלולשאד
 וזיטנא ערקין, ואטרייא רכיכין דנוזליא לכוןאנחנא
 ובאנפי באנפאי טילתא ושפרת טמא לאדאביבא
 .(. י"א )שם תלתין יומין דא שתא על ואסיפיתחביריי

 השנה ועבור החרש עבור התנ"ך[ בזמן]העבור
 בטעשה דכהיב שבנביאים, המקראות טפשומי למדיןאנו
 לאכול הלחם אל הטלך וישב החדש ויהי ודוד:יונתן
 טקום ויפקד היטני החרש טטחרת ויהי וכתיבונו',
 וטסתטא ר"ח, יטים ב' שהיו טלטד כ'(, )ש"א ונו'דוד
 ע"פ טקדטין שהיו ואעיפ טעובר. שלפניו חדשהיה

 והיו ר"ח השלשים יום את לעשות סנהנם היההראיה
 היו הטנחה קודם באו ואם העדים על הערב עדטצפין

 היה שעבר והחדיש חדיש לראש היום אותוטקהשים
 אותו טטלאים היו הטנחה אחר העדים באו ואםחסר,
 שלפניו החדש ונסצא ל"א ביום ר"ח וקובעיםהיום

 ויועץ דכתיב הטלך טחזקיה לטדנו השנה עבורטעובר.
 בחדוש הפסח לע'מות בירדשלם הקהל וכל ושריוהסלך
 כי היה, שני שפסח לוטר ואין ב'(, ל' )דהי"בהשני
 איש שנאטר ליחידים כ"א בצבור הוקבע לא שניפסח
 שני לפסח נדחה איש אדם לנפש ממא יהיה כיאיש
 יום רק עושין שני פסח ימהרי ועוד נדחין, צבורואין
 חג לוז'שלום בא ואינו פסח, הקרבן זביחת לצורךאחד

 וזה יטים. שבעה הקהל כל עם עיטאו וחזקיההמצות,
 עליו התרעטו החכטים אבל השנה, את שעיברראיה
 אדד חד,ט ולא בניסן ניסן שעיבר טפני לו הודוולא

 .כראוי
 אחד זסן איזה ונם הבית בזטן הלבנה[]חדו,ט

 של הראיה ע"פ החרש את טקדטין ב"ד היוהחרבן
 החשבון לפי העבור סוד יודעים היו אז נם אבלעדים,
 העדים. בפי אטת אם לידע כדי בו טדקדקיןשהיו
 בא"י א;א שנים וטעבדין הדשים וקובעים טחשביןאין
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 וכאשד סיריטלם. ה' ודבר תורה תצא מציון כישנאסר
 מקד,טים והיו לככל הסוססכין הדיינים יצאו א"ינחרכה
 ורק ורכא. אביי יסי עד השנים וטעכרין החדששם
 טא'ע סוסטכין עוד היו לא כאשר הגסרא חכסיכסוף

 עוד שהמציאו כחשבון לחיטוכ ישראל כלהתחילו
 עד ליד סיד יטנססר העכור סוד ע"פ בא"יהסנהדרין

 אנו פיו ועל כספר כתבו והוא אהבה, בר אדארכ
 עבור.החדש בחיטבון העיקר והזמנים. הסועדיםקובעים
 נראית ואינה חדש בכל נסתרת הלבנה כי לדעתהוא
 זה והולקין סעם, יותר או פהות או יסים שניכסו

 החדש בסוף בשטש שתדכק קודם אחד יום כסולסהצה,
 בערב. ותראה בשסש שתדבק אחר אחד יוםוכמו
 החדש, תחלת הוא שנסתרה אחר כסערב שתראהובליל
 יראה ואם יום ועשרים תשעח היום סאותווסונין
 ואם החדיט, ראש שלשים יום יהיה שלשים לילהירח
 ויהיה ר:לשים אחד יום החדש ראיט יהיה יראהלא
 ויראה יום כ"ט שיהיה חדש שעבר. סחז-ט של'שיםיום
 הירח יראה לא ואם חסר, חדש נקרא 'טלשים בלילירח
 והוא טעובר חד'ס נקרא יום שלשים יטעבר החדשויהיה
 ירח נקרא הוא שלשים בל"ל 'טיראה וירח סלא.חדט

 ולא ושלשים אחד בליל נראה ואם בזמנו.'טנראה
 עבורו בליל יטנראה ירח נקרא הוא שלשים בלילנראה
 הלבנה שנת של החדשים י"ב אסנם דש(. ח)ע"ע
 החסה טיסות תסיסה ושנה יום, יטנ"ד בערך רקיעלו
 על יתרה החמה שנת כי נטצא ויותר. שם"העולה
 שיהיה צריכים 'טאנו ולפי יום. י"א בערך הלבנהשנת
 חנ ונם ניסן, ובתקופת האכיב בחדש תמידהפסח

 בזכק הסוכות וחג הקציר בזסן להיות צריךהשבועות
 להוסיף אפשר ואי החסה. ~סנין סתיחסים וכלםהאסיף
 להסולד קרוכ ר"ח יפול לא אז כי חדש לכל אחדיום
 השנה, לחדשי ונאטר לבנה, חידו'ט כו יהיהולא

 לכן יסים, סונה אתה ואי לשנה טונה אתהחדשים
 פחות או יום שלשים כסו הזאת התוספות כקמטיתקבצו

 אותה ועיטין אחד חד'ט סוסיפין טעם יותר אומעם
 אדר בהוספת חדשים י"נ של היינו טעוברתהשנה
שני.

 לכ"ד היום את חלקו העבור חכטי ההשבון[]ע"פ
 ,תתר"ף=11080, חלקים ושסונים לאלף שעה וכל'טעות
 185, ושטיני 270, ורביע 0*5, חצי יש זה שבמנין)פי

 108, ועישור 120, ותשיעי 180, ושתית 860,הטליש
 ככל הלבנה זטן וחשבו אחר. בסנין נטצא שלאטה

 הטבע שעות וי"ב יום כ"ם לסולד: טט~לד היינוחדש,
 חדשים י"ב נחשוב ואם חלקים, ושלשה ותשעיםטאות
 876 שעות, 8 יסים, 854 כוללת השנה תהיהכאלה
 ההדשים י"נ יעלו טעובדת שנה תהיה ואםחלקים.
 חדש יטי וכיטהשליך חלקים. 698 שעות, 21 יסים,388

 אחד יום ישאר השבוע ימי שהן שבעה שבעההלבנה
 אי"ב להם וסיכק חלקים, וצינ מאות ושכע שעותר"ב

 יסי כשתשליך וכ; הלכנה. חדש שארית חהוהושצ"נ.

 ישאר היא פשומה שנה אם שכעה, שבעה הלכנהשנת
 6ה סימו חלקים, 876 שעות שסונה יסים ד'מסנה
 חכהטה שאריתה תהיה טעוכרת 'טנה ואם תתע"1.ד"ח
 תקפ"ם. הכ"א וסימו חלקים' 589 'טעות 21יסים
 אי"ב עליו ותוסיף חדש איזה סולד תדע אםולפ"ז
 שנה סולד כשתדע וכן שאחריו. טולד תטצאתיטצ"נ

 טעובית וביטנה תתע"1, ד"ח בפזטומה עליו ותוסיףזו
 שלאחריה, שנה טולד לך יצא תקפ"ט הכ"אתוסיף
 העולם, סוף עד שנה אחר ושנה חדש אחר חדשוכן
 או הקודם החד,ט סולד לדעת תחפהו אם להפךאו

 כנ"ל, והחלקים והשעות היסים תנכה הקודטתהשנה
 בשנה הראשון הסולד כי ותטצא העלם. בריאתער

 בליל היה החשבון התחיל שסמנו ליצירההראשונה
 וסימו הלסים' וארבעה וסאתים בלילה שעות חשטש:י
 בהר"ד.לזה

 היא, בחדשים וחסר טלא סבת וחסר[]מלא
 ותשצ"נ שעות שש יום כ"ם לסולד טולד שביןספני

 שיפול היום באטצע ר"ח לעשות אפור ואיהלקים,
 יסים חו"ל ודרשו יסים, חדש עד שנאמר הסולד,בו

 חדשי עושין לפיכך שעות. סונה אתה ואין טונהאתה
 הוא החסר החדש מלאים. ומהם חסרים מהםהלכנה
 חידיט זמן היה אם והנה יום. ל' והסלא יוםכ"ם

 אחד חהט עו'טים היינו בדיוק, ומחצה יום כ"םהכבנה
 ביטנה לנו והיו זה, אחר זה חסר אחד וחדשמלא
 ספני אבל סלאים. וששה חסרים חדשים ששהאחת

 יתקבצו אם חדש בכל היתרים תשצ"נ שלהחלקים
 שהם חלקים תקם"ז אלפים לתשעת יעלו חדש י"בככהשך
 חדש לפעסים יהסר ולפ"ז חלקים, תתע"ו שעותשטונה
 והחסדים הסלאים החדשים וסדר טהחסרים.אחד
 וסמבת חסר לעולם ומכת טלא לעולם תשרי : הואכך

 אדר טעוברת ובשנה חסר, ואחד טלא אחדואילך
 שהם חדשים שני ונשארו חסר שני ואדר טלאראשק
 ופעמים מלאים שניהם שהם פעסים וכסלו,טרחשון
 אם חסר. ואחד מלא אחד ופעסים חסריםששניהם
 חסרים שניהם אם שלמה, השנה נקראת סלאיםשניהם
 כסדרה. השנה חסר ואחד טלא אחד ואם חסרההשנה
 בשל-טי בה ר"ה שיהיה שנה כל לדבר: ס'טניםויש

 יהיה ואם טעוכרת, בין פשומה בין כסדרה לעולםתהיה
 כסדרן. שיהיו אפשר אי היא פשומה אם כהסייטיר"ה

 החדשים כ' אלו רוקא ססלאין או טחסרין שאנוהמעם
 רחוקים שהם לפי הסו, חדשים שאר ולא וכסלוטרחשון

 לא דירחא .בקביעא אינשי בהו מעו ואם הטועדותק
 או חסרים ההדשים היו אם טאחרינא ישסעוזיטנא האי דבתוך והסועדים, בפסח חמץ קלקול לידיאתו

 אחר ומעם שהות. כ"כ אין הד,שים בשאר אבלטלאים,
 שכין אדם כל ביד שטסוד טפני אדר לסלאות איןכי

 אפשד אי תשוץ עד וסניסן יום, ל' הוא לפסחפורים
 סונים אנו לפסח בשני העוטד הקרבת טיזם כילשנות
 יטים ו' עצרת קובעים אנו חחם"שים וביום יוםט"ם
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 יניע ניטן סחסרים או אייר ססלאים היינו הוםבסיק,
 לשנות טכל לא יו"כ עד מעצרת נם בסיק. ז'עצרת
 יום ארבעים נ"פ נננד יום ס' פעסים נ' שיהיהכדי

 האחרונות. הלוחות עם כיך'כ וירד בהר כהשהשעסד
 מובים. יסים כמה כו ש"ט טלך שתהו לחסר א'אותורי

 כהשרתים והחטרים טלכים נקראו הסלאיםהחדשים
 סלך ניטן והם: חשובים היותד הם הטלכיםלהם.
 '8ב1 סלד אב השבחגות, חנ שבו סיט הסצות, חנשבו
 שבו טלך תשרי כו(, )בם"ו לסזבת עצים קוצציןהיו

 שבו שבם חנוכה, נס שבו )לפעסים( כסלוהסועדות,
 לאילנות.ר"ה

 התלמוד חכמי נתלקו כבר היצירה[ בשגת]המחלוקת
 אוסי ר,א הבריאה,.בזכה

. 
 ור' העלם נברא בתשרי

 הטכיסו העכור וחכסי י"א.(. )ר"ה בניסן אוסריהחטע
 ניטן וסולד ניסן בתקופת נברא שהעולם ר"ילדעת

 ואנו חלקים, תרס"ב שעות מ' ד' בליל היההראשון
 סת'טרי סתחילין אם נחלקו אמנם סתשרי. ר"הסונין

 השנה סקצת אופן ובכל שלאתריו. סתשרי אושלפניו
 פתתו שלפניו התשרי שתושבים אלה כשנה.נתשב
 חדשים עוטה סימן שהוא תל"ח ב"ד זה ניסןממולד
 לפני אשר הראשק תשרי לסולד כידם חגלהבסולדות

 התשבק ועל תלקים(' ר"ד שעות ה' ב' )יום בהר"דניסן
 בטחזור הישנה את סעברק והם טערב אנשי ססכוהזה
 תששו שלא מהם ו"ט )כנ"ל(. ז"ם א"ד נו"ת סיסןעל

 והתחילו הוהו, ליסי שנחשבו האלה חדשיםלששה
 שמעכרין סזרת אנשי והם זה, סתשרי עולם טדרלסנות
 ביניהם הילוק ויש נו"ח. ז"י ב"ה במחזור השניםאת
 בההטבון חילוק אין אכל אחת, שנה טערב אנשיובין

 טעדיה ר' הסחגרים. וקביעות העבורין לעניןהעקרי
 הסחלוקת מזכיר ערבית כלשט ההכרה בספרונאון
 בה עוסדים אנו אשר הזאת השנה כי ואומרהזאת
 )מנין אלכטנדרום לטלכות רל"ת אלף שנת היאהיום

 עולם לבריאת )926( תרפ"1 ד' שנת והיאה'טמרות(,
 עולם לבריאת היום שחושבים אחרים וישלחשבונט,
 הוא, נכה הזה החשבט 'כי בלבך יעלה ואלתרפ"ז.

 טדר בין שיש כתלמוד מסורת לנו נתנו קדסונינוכי
 סיכק ונתנו שנים שתי אלכסנדרום מלכות וביןעולם
 שראו כיון האחרים ואלו וכו'. הרעב שנתים זה כילזה

 שנח הזאת השנה על אמרו אחת שנה פתותהשבונם
 בטדד השנים סמספר פחתוה והראשונים היאהמבול
 בהר"ד על שאלת ע"ז: כהשיב נאון האי רבעולם'
 ראיח כי ואמרת ססנה לחשוב חוזרין לסהבתשבק

 החשבף כי יודע הוי נכוחים, ואינם מעסים כמהבו
 אותו ירשנו הראשון אדם סן לא בידינו אשרהזה
 וכן נעשה, איך הראשט אדם ביסי יודעין אנוואין
 שו עקרו ישראל את לסד רבינו כהטה כי אוסראני
 מיסוה טעבורין נעשה שכבר סה להם והניד הזההסוד
 הזד הטור יהם שנתן ואע"פ וכו'. ההיא העת ועדאדם

 כ' לשנות להם יש קייסת שסנהדרין זכק שכלהזהירם

 על ' דתניא כההיא וכו' בזסן יאחר להקדיםקססורת
 התקופה חגל האכיב על השנה את טעברין סיסגעטלשה
 לחשוב עכשיו ער סגהנינו וכן וכו'. האילן פירותקל

 שהוא ניטן ואותו סתשרי, השנים ולמולד סניסןתקופה
 טעסדו, וכן יהרטע כר' תשרי שלפני ההו התקופהתחלת
 ניסן תקופת חלה ר' ליל בתחלת באדר כ"ב ככוכי

 ט' יסים בז' סיכן ולאתר החמה חשבון סעסדוהוא

 וכמשם וכו' ניטן אותו חדהט היה תלקים תרס"בשעות
 טניע חדשים ששה סגת שההו תל"ח ב"דבהוסיפך
 ישל תשרי חדרט והוא שיטי סיום של"שית יטעהלתתלת
 סטט חושבין שאנו שלנו טעסד והוא ראשונה,שנה
 96(. צד הנשיא אכרהם לר' העבור )טפר עכשיועד
 תקופה.ע"ע

 לסחזורים התסה שנות סחלקים אנו]מחזורים[
 שנות שסש(, )ע"ע שנה כ"ת סחזור וככלנדו~ם
 היטנה ונה. י"ם סחיד ובכל קמנים לסחזוריםהלבנה

 והשנה תרנ"ז, בשנת היה ר"נ הנדול סהסחזורהראשונה
 תרם"נ. בשנת היה רצ"ם הקמן מהסחזורהראשונת

 חלבנה הטנת שעות, ושש יום שט"ה החמה שנתוהנה
 כשעה, סתתר"ף תלקים ותשצ"נ שעות שש יוםשנ"ד
 עיטרה הלבנה 'טנת על החסח שנת תוספתנמצא
 אחרים דעת לפי אבל חלקים. 204 שעות 21יסים,
 שעות וחטש יום שטיה היא בדיוק החסה .שנת

 כחלק. סע"1 אחד והרנע רנעים וסיח חלקיםותתטצ"ז
 הלבנה 'טנת על החמה שנת תוספת תהיהולפ"ז
 רנעים, וס"ח חלקים וקכ"א שעות וכ"א יטיםעשרה
 ישאר הראשון תשבון לפי ס"ת. קכ"א יכ"א להםוסיסן
 חלקים. ותפ"ה אחת ישעה שנה י"ם של סחזורסכל
 וחצי שעות ושבע יום צ"א לתקופה תקופה ביןיהיה
 בסחזור תוטפת תסצא לא הסדויק החשבון ולפישעה.
 שני ישלסו מהם מחזור בכל אלא כלל שנה י"םיטל

 ובק והסעוברות, הפשומות הלבנה שני עםהתסה
 ול"א חלקים ותקייכו שעות וז' יום צ"א לתק:פהתקופה
 קמן סחזור בבל ל"א. תקיים צ"א להם וטימןרנעים,
 הזה: הסדר על סעוברות שנים 'טבע יש הלבנהשל
 א"ד ט"ח וסימנן "'מ. י"ז, י"ד, ",א, ח'. ו', נ',שנה
 שהיא פשומות סי"ב שנה כל שארית וכשתקבץז"ם.
 תקפ"ם, הכ"א שהיא הסעוברות ושארית תתע"1,ד"ח

 ע-טרה וש-2 ימים שני ישאר שבעה שבעה סהכלותשליך
 וכ-טתדע תקצ"ה. בי"1 להם וסימן תלקים, 595שעות
 לך יצא תקצ"ה בי"ו עליו ותוסיף סחזור איזהטולד
 הראשה ת'טרי סולד והוא שאחריו, הסחזורתחלת

 יצא תשצ"נ אי"ב עליו וכשתוסיף ההוא,סהסחזור
 אחריו. הבא סרהשוןסולד

 קביעות לדחות שצריבין יקרה לפעסים]דהיות[
 שיחול העבור חכסי רצו שלא ספני אחד, יוםהסחגדים

 וספני לדבריהם. מעם ונהנו וכך בכך מוב יוםאיזה
 סטפר ויהיה אחד יום ההיא בשנה יתסר הזאתהדחייה
 וכסלו חשק תדשי ויהיו יום, שנ"נ רק הלבנהשנת
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 10. 9, 4, סימן בלוח א' ליום נדחו באב ומ' תסוז י"זנ(
 כסדרח שלטה השנה אם והשני דר"ה, א' יום על מורה הראשון אותיות. שני יש וסימן לוח כלבראיט

 חסרה, היא השנה בי ח' ואות בשבוע, שני ביום יהיה ר"ה בי ב' אות בח: 1 בם.נק בטו חסרה.או
 והשנה ב' ביום ר"ה ביט: 2 בסימן יום. ב"מ רק אחד בבל ויש חסרים שניהם ובסלו חשק שחדשיה.ינו

 ובו'. חסר, ואחר מלא אחדוכסלו חשט חדשי בסדרה, והשנה נ' ביום ר"ה נך: 8 סי' יום. שלשים אחד בל וכסלו חשון שחרסי'טלמה,
 חקתבלק, 1 סיכה נפרדים: שהם אלה זולת מחוברים הם התורה בקריאת הסדרים הפשומותבשנים

 המעוברות בשנים ח"ב, 7 סימן נ"ו, ה"ב 6 סיכק וילך, נצבים ח"ב פקודי ויקהל 5 סימן ח"ב. 4סיכק
 מף,ם, 10 סימן מף,ם, 9 סיכק נ"ו, ומסעי ממות ח"ב 8 סימ; : מחוברים שהם אלח זולת נפרדיםהסדרים
 נ"ו. מו"מ ח"ב 14 סימן נ"ו, מו"מ 18 סימן נ"ו, 12סינק

 סימן שבמ, ב"ז 8 2' סיסן שבמ, ב"ם 1 סימן : שקלים פרשת : הוה בסדר נקראות פר,שיותארבע
 א', אדד ב"ה 10 9, סימן א., אדר ב"ז 8 סיטן שבמ, ב"מ 7 סיכק אדר, ר"ח 6 5, סיכק שבמ, ב"ה4

 פורים. קודם בשבת זבור פרשת א'. אדר ב"ז 14 סיטן א', אדר כ"מ 18 12, סי' ב', אדר ר"ח 11סיכק
 י"ח. ב' ב' ב"ב ב"נ ב"נ י"ח ב' ב"ב ב"ב ב"נ י"ח י"ח ב' אדר הזה: בסדר 14 עד 1 מסימן פרה:פרשת
 1 סיכק אדר, ב"מ 6 5, סימן ניסן, ר"ח 4 סימן אדר, כ"ה 8 2. סימן אדר, ב"ז 1 סיטן החדשפריטת
 ב', אדד ב"ז 18 12, סיכק ב', אדר ב"מ 11 סימן ניסן, ר,ח 10 9, סיטן ב', אדר ב"ה 8 סיכק אדר,נך,ז
 ב', אדר ב,ה 14ס'מן
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 ראש יום את דוח'ן האיה הדחיות הסרים.,טניהם
 ארבע ויש המועדים: כל נדחו וסמילא אחד יוםהשנה
 זק; מולד ב'( ראש, ד"ו א לא א.( וסימנ'הן:דחיוה,
 ב' ד'( נררט, פשוטה בשנת ר"ד נ"ט נ'( תדרויט,ב5

 הראשינה, הדחיה מלשרהט. עקור העבור אחר הקפ"םט"ו
 א' בימי השנה ראש קובעין שאין פי' ראש, אד"ולא

 ימי של באחד מולד יבוא ואם בנה"ז' ביסי רק ו'ד'
 שלאחריו ליום ונדחה הטולד ט'ום ר'ה דוחיןאד"ו
 ביום שיחול רבא הושענא מפני והטעם בנה"ז.ביטי
 סנהנ אלא שאינו בשבת הושענות חובט'ן ואקהשבת
 יותר סופרים בדברי והחמירו שבת, דיחה ואינונביאים
 'טופר לתקוע יכולין לשבת סמוך ובר"ה תורה.מבשל
 ו' ב'ום יו"כ יבא שלא ר"ה קובעין א'ן ד' ב'ום אחד.ביום

 'כ יו יחול שלא ו' ביום ר"ה קובעים אין וכן ל':בת.ססוך

  )שבתות( שבי תרי ואכרו סמיכים, נ"נ ויהיו אביום
 יתעפשו שלא ומתיא, ירקא טשום עבד'נ; לאבהדדי
 בשנ' לביטלן יוכלו לא אם חיין כשהן הנאכליןירקות
 אם הטת יסריח שלא סתיא וט'טום זה, אחר זהימים
 משום אחר טעם ועוד השלייטי. יום עד לקוברו יוכלולא

 יו"כ היה ואם שבתכם תשבתו ערב עד טערבשנאמר
 ערב עד סערב 'טבת בכל היה לא אז א' או ו'ביום
 נקרא ויו"כ חבירו, בערב אחד ערב יכנס כי עצטובפני
 תדרויט, בל זקן מולד היא היטניה הדחייה שבתון.שבת
 סהיום שעות י"ח אחר תשרי של הטולד יפול אםפי'

 בזמנו בא 'טלא זקן מולר נקרא היום הצותשהוא
 אם ואפ'לו 'טלאחר'ו. ליום המולד מיום ר"הונדהה
 ר"ה נדהה אד"ו ימי שלפני ביום הזקן המוקדיפול
 אד"ו משום שלאחריו ומיום זקן מולד טטוםמיומו
 חלק אפילו המולד אם אבל למולדו. שליקי ביוםונקבע
 חלק'ם תתרע"מ שעות י"ז כנון שעות י"ח מן פחותאחד
 הדחייה וטעם בנה"ז. ביטי יקרה אם הולדו ב'וםנקבע
 עם הלבנה של החיבור רנע הוא היום שבמחציתמפני
 אוד לראות לנו וא"א תחתיה. מסש ועומדתהחטה
 ושיעורו מזרח, לצד החסה סן מעט שתתפרד עדהלבנה
 בזסן וא"כ הסולד, אחר שעות משש פחות שהואחז"ל
 היום סחצי המולד והיה הראיה ע"פ טקהטיןשהיו
 ולקדשה, היום באוהה לראותה אפשר היה לאואילך
 עכשיו נוהנין וכן שלאחריו, יום עד ר"ה יום דוחיןוהיו
 ה'א שלישית דחייה החשבק. ע"פ קובעים שאנואע"פ
 מולד יהיה אם פי' נרוש, פשומה ב':נת ר"דנ"ם
 והשנה יותר או חכקים ר"ד שעות ס' נ' בל'לתשרי
 מיום ונם המו5ר מיום ר"ה נדחה אז פשוטההיא

 5פי והטעם ה'. ביום ונקבע אד"ו משוםשלאחריו
 ע5 פשומח משנה יתרון שהוא תתע"ו ד"חכשתשליך

 ותצטרך י"ח ז' הבא ר"ה של מולד יהיה ר"דנ"ם
 משום שאחריו ומיום זקן מולד טשום מיומו5דחותו
 וה ר,ה קובעין היינו ואם ב'. ב'ום נקבע ויהיהאד"ו
 הבא לד"ה זה ר"ה בין יהיה נ' ביום המולדביום
 א ו חהטים. שמונה למלאות צריבין והיינו ימיםששה

 הרבה ארוכה ה':נה שההיה לפי כ; לע':ות חז"לרצו
 כחוכא ייהיה תשצ"נ, י"ב כ"ם פעמים מי"ביותר

 וטעו הם טועים ב"ד 'טיאמרו הבריות בעיניוטלולא
 יום עד המולד מ'ום זה ה ר דחו לכך השנ'ם.בחשבט

 ימ'ם ארבעה רק ויה'ו ב ביום יהיה הבא ור"הה'.
 ה'א אם אבל כסדרה. תהיה והשנ'ה לר"ה ר"הבין
 אחריו הבא תישרי טולד יה.ה לא אז מעוברתשנה
 רביעית דחייה נ'. ב'ום במולד נקבע ויהיה זקןמולד
 מלשרהט, עקור העבור אחר תקפ"ם ט"ו ב'הס'מן
 תקפ"ם שעות ט"ו ב' ביום תשר' מולד יבא אםפי'

 ר"ה נדחה עבור שנת היא אם מזה. יותר אוחלקים,
 לפי כי והטעם שאחריו. נ' ביום ונסבע המולדמיום

 והיה שעות י"ח נ' ב'ום יטעבר מולד ה'ההחיטבון
 זה ר"ה יהיה אם נמצא ה', יום עד ונדחה זקןמולד
 יטעבר לר"ה זה ר"ה בין יהיה לא ב' ביום המולדביום
 ה'ינו דא.'כ מעוברת, ביטנה א"א וזה יסים ד'כ"א

 ונם העברה. ביטנה חסרים חדשים ח' לעשותצריכ';
 מיום זח ד"ה דוח'1 לכך הבריות. בעיני נפלא יהיהזה

 זה ר"ה בין ימים ה' יהיה ואז שלאחריו, ליוםהמולד
 ה'טנה אם אבל חסרה, השנה והיתה העברלר"ה

 הדחיות כל הרסב"ם לרעת ביומו. ר"ה נקבעפיטוטה
 החמה, ל'טנת הלבנה יסנת להשוות כדי בעיקרןהן

 לא זאת ולולא והאסצעי, האסתי קיבוץ ביוםולפנוע
 סטעם מסיני המקובל השנה קביעת חיטבון דוחיןהיו

 הראיה ע"ם קובעין שה'ו בזמן כי לבד. ומתיאירקא
 ד"ו א בימי נם ר"ה וקבעו ומתיא ל'רקא ה'טשולא

 העיקרי למעם סעד רק הוא הזה הטעם אך)ע"ע(.
 החמה ליטנת להשוותה הלבנה שנת בתיקון'טהתאמצו
 תקופה. ע"עבתקופתה.
 לע'טות שאפשר המועדים קביעות לוחות[]י"ד
 לשנים שכעה לוחות, בי"ד ונסדרו עשר ארבעהמספרם
 בצד הרשימה ,עי' מעוברות לשנים ושבעהפשוטות
 שנת ה'א ה'ום בה עומדים שאנחנו היטנה310(.
 ד"נ נדול לסחזור ט"ז 'טנת והיא ,1912(,תרע"ב
 לוחות מי'ד השסוש ולוח רצ"ם. קמן לסחזורועשירית

 ולות סעוברת היא תרע"נ הבאה השנה 7. סיס;הוא
 לוחות הם 11 עד 8 )מסיסן 12 ס'מן הוא'סמושה
 ו, תרע"ה 4, סיסן תרע"ד שנת המעוברות(.השנים
 משנת 18. תרע"ם 2, תרע"ח 4, תרע"ז 12.תרע"ו
 2, 10, 6, 2, 9, 1, הם: הסיסנים תרפ"ט עדתר"פ
 11, 3, 6, תדצ"ם: עד תר"צ משנת 11. 3, 7,11,
 הוא הסיכן )1910( ת"ש ביטנת 1. 9' 1, 7, 8, 7,1,
 או ~טוכד נחיטבת הץ עם העבר יטנת אדות12.

 יטכירות. ע"עלכמטכיר

 ,5טץ סמ"ג ההדש; קדוש רסב"ם :ביבלענרפיא
 ט"ז: ה"כה עומק תכ"ח; תכ"ג ס" או"ה טור מ"ז;ס"
 הח5חן 228; ה"ב האסיף 863; ח"א ישרא5 כנסתג"א.
 1722. אויבאך עברומתי ספר 116.ה"א
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 ואינו איסור על העובר אדם תק הטאעבירה:
 בשלישה הסתכל אוסר סהללאל בן עקביה בו.נזהר
 באת. טאין דע עבירה: לידי בא אחה ואיןרברים
 וחשבק דין ליתן עתיד אתה סי ולפני הולך, אתהולאן

 עול, ואין אט:נה אל דרוט חידקא רבי (. פ"גא)אבות
 עבירה על אפילו לעוה"ב הרשעים ס; שנפרעיןכום
 עבירה על .ז בעוה הצדיקים מן נפרעים כך שעוישיןקלה
 ואין קרן לה יש עבירה י.א.(. ,תענית שערטקקלה
 לו יעשה ידיו גמול כי להטע אוי שנאסר פידותלה

 דרכם מפרי ויאכלו טקיים אני וסה ג.(.)ישעיח
 פירות שערטה עבירה זו א'( ,כדשלי י'טבעוומסועצותיהם

 סי1רפה הקב"ה אין רעה טחשבה וכו'. פירות לה"ש
 )קדויטין בע"ז רק עבירה אינו עבירה הרהור כילמעשה,

 את תרתם אשר היסים כטספר כתיב בסדגליםס'.(.
 והלא הסאו שנה ארבעים וכי י"ד( )במדברהארץ

 עבירה העובר כל לך ליסר אלא חמאו. יוםארבעים
 עבר כאילו הכתוב עליו מעלה בשנה אחד יוםאפילו
 אין אוסר לקיש ריש :(. ה' ,חגיגה כולה השנהבל
 יטמות רוח בו נכנם א"כ אלא עבירה עובראדם
 דבר לידו 'טבא כיון אמרו שילא רבי דבי ג'.(.)סומה
 חומא, אינו שוב חומא ואינו השניה ראיטונה טעםעבירה
 שלום ל"ח:ו. )יומא וכו' ישסור חסידיו רגלייטנאטר
 לדבר קרוב שהיה נ"ז( )"טעיה ולקרוב לרחוקשלום
 דבר שבא כל ל"ד:(. )ברכות סמנו ונתדחקעבירה
 סצוה כעושה שכר לו נותנין הימנה וניצל לידועבירה
 קשה עבירה בדבר נתרנל אם ולהיפך ל"מ:,.ןקדושין

 עבירה אדם יטעבר כיון הונא וא"ד סטנו. 5הפרדלו
 עמרם וא"ר כ"ז;(. )ס"ק כהיחר לו נ;'ט4ת בהושנה
 יום בכל סהן ניצול אדם איו עבירות שלש רבאסר
 כראוי( בתפלתו סכוון )שאינו תפלה ועיון עבירההרהור
 העובר כל יצחק א"ר קם"ד:ו. ,ב"ב הרע ל.?יןואבק
 שנאסר השכינה רנלי את דוהק כאילו בסתרעבירה
 ,"טעיה רגלי הדום והארץ כסאי השטים ה' אסרכה

 שאין בלבו חרטב כאילו נראה בסהר עושה ואםס"1(,
 אלעאי ר' של אחת דעה ויש ההוא. בסקוםהשכינה
 )ולא עליו מתגבר שיצרו אדם רואה אם שאסרהזקן
 ואל אותו מכירין שאין למקום ילך אותו( לכוףיכול
 כי ונראה מ"ז.(. ,חגינה בפרהסיא שמים שםיחיל
 כוונת סתם עבירה או עבירה דבר שנזכר הסקומותברוב
 וא"ר דאורייתא. איסור בה שאין בפנויה זנות עלחז"ל
 וניתנה ביאה מעם נמלה ביהמ"ק שחרב טיוםהשחק
 כל אושעיא רב אטר ע"ה.(. )סנהדרין עכירהלעוברי
 ובו' בו יוצאין ופצעין חבורות לעבירה עצסוהססרק
 נחכק רב אסר וכו'. בהדרוקן שנרון אלא ע:ד:לא
 אסרו זו עבירה ועל ל"ג.(. )שבת הדרוקן לעבירהסיסן

 בהרהור כי כ"מ.(, )יוסא מעבירה קשי עבירההרהורי
 אם ישמעאל' ר' דבי תני בש,ז. רק עבירה ליכאהמא
 אחריו תהרהר א5 בלי5ה  עביהה  שצבר ת"חראית
 וה,ש תשובה, עשה ודאי או תשובה, עשה שסאביום

 )ברנות למריה דסהדר עד בססונא אבל שבגופובדבדים
 שבק עבירות אבל למקום אדם שבין עבירות ר"לי"ם.(,
 אסד פ'ו:(. ,יומא מבפר אינו יו"כ אפילו לחבירואדם
 דבר ה;השה כל דרב, סשמיה סבא חיננא ברדבה

 שנאסר עונותיו כל על לו סוהלין בו וטתביהשעבירה
 פתהון לך יהיה ולא וביטת חזכרי לטען מ"ז()יחזקאל

 עבירה ו"ש י"ב:(. ,ברכות לך בכפרי כלמתך מטניפה
 דריש ידה. על הבאה והטצוה המוב לעוטתשבמלה

 תלוין תורה גופי שכל קטנה פרשה איזהו קמראבר
 ג'ו, ,כהשלי ארחותיך יישר והוא דעהו דרכיך בכלבה:
 כגון :( ס"ג )ברכות עבירה לדבר אפילו רבאואסר
 ואסרו השעה, לצורך בבמה שחקריב הכרסל בהראליהו
 הבאה שמצוה ואע.,פ תורחך. הפרו לה' לעשותעת

 כגון הצבורי ולצורך בצבור מוחרת אסורה.בעבירה
 בעשה שעובר אע"פ לסנין, להצמרף עבדוהנדטחרר
 א"ר נחכק וא"ר ס"ז:(. )שם תעבודו בהםדלעולם
 בסו לשסה, שלא ממצוה לשסה עבירה נדולהיצהק
 שתהא כדי סיסרא של כחו להתיש עבירה שעשתהיעל

 סכבה עבירה ואסרו רש"י(. כ"ג: ,נזיר להרגויכולה
 ולדינא כ"ג(. )סומה חורה סכבה עבירה ואיןטצוה
 ע"ע מ"ב:( ,קדדשין עבירה לדבר שליח איןאטרו
 כעוברי עבירה לעוברי הנמפל את הכתוב וענש ה. י לש

 עבירה העובר ססייע, ע"ע מ'.(, ,סנהדריןעבירה
 עשה אומר היום יצה"ר של אומנות שכך עבריין,נקרא
 סאן והאי :(. י"ג ,נדח כך עשה לו אוסר ולמחרכך

 עבריינא. ליה למקרי שרי דרבנן אאיסור אפילודעבר
 הקהל ורא'ט הרב אוסרים ביוה"כ נדרי כל תפלתקודם
 סמה של ובישיבה מעלה של בישיבה התיבה:לפני
 להתפלל מתידין אנו הקהל דעת ועל המקום דעתעל
 יבואו ביוה"כ כי סתקנותסהרי"ל. והיא העבריינים.עם
 לביהכ"נ. עבירה עובריגם

 ס.ב.
 חיה עבר נח. בן שם בן ארפכשד בן שלח בן :עב:ר
 בני כל אבי שם טבונה ולכן שם, מצאצאיהנכבד
 לאלף תשכ"ג בשנת נולד הוא כ"או. י' )בראשיתעבר
 שנים. תם"ד בן השלישי לאלף קם"ז בשנת וסתהשני
 ויקמן. ההפלגה( דור היה בימיו ,כי פלג את הולידעבר

 ברוח משתנושין שהיו ע"י הראשונים אומררשב"ג
 חלפתא בר אר"י וכו,. הסאורע לישם סרציאין היוהקד,ם
 פל"ז )ב"ר המאורע לשם יטהוציא עבר היה גדולנביא
 שיצא ספני "העברי" סתואר אבינו אברהםי'(.

 אוסר נחסיה ר' העברי, לאברם ויגד עבר.מכהשפחת
 העולם כל אוסר יהודה ר' עבר, של בניו סבנישהוא
 האחד חיה שהוא )ר"ל אחר מעבר והוא אחדסעבר
 רבנן בזסנו(. העולם באי כל בין בוראו אתשהכיר
 )ב"ד עבדי בלשון וססיח הנהד מעבר שהואאסרי

 בתי וכי ה', את לדרוש ותלך נאסר ברבקהפס"ב(,
 לא והלא חינים, באות! היו טדרשות ובתיכנסיות
 שש ללסרך א5א 2 וגבר שם ש5 5מדרשו אלאהלכה
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 )ב"ר שכינה פני כמקביל זקן פני מקביל שההשמי
 וכל ועבר שם בישיבת למד אבינו יעקב ז'(.פם"נ
 מ"ז:(. )מנילה נענש לא עבר בבית שהיה שניםאותן
 בארם הנהר בעבר שהתישב ע"ש עבר נקרא כיונראה
 י"נ,, י"ד )בראשית העברי אברם בא יטשםנהרים
 ואקח ונו' מעולם אבותיכם ישבו הנהד בעבר נאמרוכן
 כ"ד )יההשע הנהר מעבר אברהם את אביכםאת
 אברהם ע"ש עברים נ.,כ נקראו "טראל ובניי"נ(.
 אותם קורא למה אמרו ובטדריט עבר. וע"שהעברי
 נקראו ובפרם פינ(. )שמ"ר ים שעברו שם עלעברים
 מארץ כנרים בעיניהם שנחשבו אחרים עסים בפיכן

 עברי השם ונשאר פרת, לנהר מעבר שבאונכריה
 שמות י"ב' מ"א י"ד. ל"ם )בראשית עבריותעבריה

 היותו בטרם עבר בן בפי ונם י"א(. י"ד ש"א. ט"ז,א;
 י"נ, י"ד )בראשית אחר עם לבן בדברו או לבדולעם
 רק בהתטונו או ט'(. א' יונה -י"ח, ש"א נ' י"נ, ט'שמות
 סצרי איש כמו אחר, עם מבן עמו בן אתלהבדיל
 היו והעברים "א(, ב' )'טמות מאחיו עברי אייטמכה

 תקנה כי כ"א(, י"ד )ש"א שלשום כאתמוללפלשתים
 כדי ט.( ל"ד )ירמיה והעבריה חעברי עברי,עבד

 יהודי. ע"ע כנענים. מעבדיםלהבדילם
 מ.ב.

 עבר, לשון העבריה, השפה עברית, שפת :עברית
 בה שנכתבו הלשון הקרש. לשון ובפרם עברית,ג'טון
 ד'-ז' ב' דניאל י"א, י' ירמיה )מלבד: תנ"הספרי
 בראשית שהדותא" "ינר ושם י"חי ח'-ו' ד' עזראל"ח,
 במשנה בראשונה נזכרת עברית המלה מ"ז(.ל"א
 כנען. שטת נקראת בכה"ק ד'(. ה. ידים ח'. ט')ניטין
 מדברות מצרים בארץ ערים חמש יחיו ההואביום
 שבארץ כישראל ופירש"י י.'ח( י"ט )ייטעיה כנעןשפת
 אליכם המדבר פי כי בפירושו הרסב"ן וכןכנען.

 נם כנען. שפת היה שזה אטר י"ב( ט"ה)בראשית
 ואל רבשקה אל אסרו חזקיה ואנשי יהידיתנקראת
 ב"ו, י"ח )ס',ב העם כל באזני יהודית אלינותדבר
 אפיים בני בי יהודה, בני שדברו העברית הלי:וןר.ל
 )שופמים שבלת תחת סבלת ואמרו אחרת במבטאדברו
 לרוב עבריה נקראת הרבנים ובספרות בתלמוד ו'(.י"ב
 שהיתה ארטית מלשון להברילה כדי הקרש" "ליטוןבשם
 ל'טון קורא ת"י הדיום. לשון או חול העם-לשוןלשון
 )בראשית קודשא" בית "לישן ונמ קוד'טא לשוןעברית
 כי אף הסקד"ט בבית בח השתמיטו כי ט"ז(.ג"א
 לעברית קראו הא':ורים בחוץ. ארמית דברוכבר
 ,פש"8811א(. .101)1 111 25 )עי. הטערב" ארץ"לזין

 ני חז"ל בידי היא מסורה הטקור,ה[]ה~ש:ן
 רב ורק הל,2ונות, סכל הרא.סינה היא עבריתלשק
 שנאמר ס.פר ארמי בל::ון הרא.:ון אדם אמר,לבדו
 רמית. א ע'ע :(, ל"ח )סנהדרין אל רעיך יקרו מהולי

 ר"א א'(, י"א )בראשית אחת שפה ארץ כל ויהיודרשו
 יהידנא לשט' בשבעים מדברים שהיו אמד חד עחנן,ור'

 הקדש כליטון עולם של יחידו בלשת מדברים שהיואסר
 היא עגרית לשון פל"ח(. ב"ר פ"א, מנילה)ירהטלמי
 חר ושלמח פשוטה היותד שהיתה לפי אחת4"שפה
 אנשי כי כן. אינן הלשונות ושאר בתוכה, חתערבלא
 בלשק מדברים היו המנדל יטבנו קודם הפלנהדוד

 ה~טונות בשבעים אח"כ ונתערבה ונתבלבלהעברית.
 הלשונות על שהסכימו אחר כי ספק ואין ממנה,שיצאו
 שהרנילו, מהלטט ופעלים שטות בקצת השתכמטוההן

 בהן אחת ולא בקצתן, קצתן והורכבו הליטונותוחתמז13
 יהודה )קול היום 'טנראה כמו ההרכבה, נעדרתפשומה
 עברית לשת היא אחדים לדעת פם"ח(. מ"בלכחרי
 העם נדולי רק בה 'טדברו מפני הקדש לשוןבאמת
 בלשון נם מדברים והיו קהט. בתבי בה וכתבווחכסיו
 או הד'ום של לשון שהיתה ערבית לשון אוארמית
 ספק ואין הדיוטות. ושטרי כתבים בה וכהבו חול,לשון
 כנראה הקד'ט, בלשין דברו השבם'ם וראשי האבותכי

 האבנים לנל שק-א ויעקב עריהם, ושמותכךשמותיהם
 )בראיטית ':הדותא ינר בארמית אות. כנה ולבןנלעד
 הביאו מצרימה ישראל בני באו כאשר ונם מ"ז(.ל"א

 )חנהוסא לשונם את שם שינו ולא עבריה לשוןעמהם
 ובפרמ נע.ל(. נן פסוק רבה ושהאש ל"ב ויק"ר בלק,סוף
 חול. לצורך מצרית בלשון נם דברו כי אף לוי.בני
 החשובה היא עברית שליטון ראיה מביא הכוזריבעל

 הלשת שהיא "הקבלה וסברה: מקבלה'טבלשונות
 דברו ובה וחוה אדם עם יתברך ה' בה דבראשר
 ואיטה מאדמה אדם הנזר זה על יורה באשרשניהם
 בימיו כי פלנ משת רטת מקניתי וקין מחי וחוהמאיש
 אחר דור וקבלת ההורח עדות עם מינחטנה ונחנפלנה
 עבד ליטון היתה שהיא אדם, עד נח עד עבר עדדור
 כשדים באור בארמית מדבר אברהם היה וכברוכו',

 לשון העברית לו והיתה כשדים, ליטון היאשהארמית
 ייטמעאל אותה ני2א וכן חול, לשון והארמיתהקדש
 ומתדמות. משותפות ליטונות שלש אלו והיו הערב,אל

 ובהליכותיהם ב'טמותיהם והעברית והערביתהארמית
 מאטד )כוזרי וכו' הטעילה" לבדה ית העבו הלשוןוהיתה

 מן היא לשון על נופל סלוק הראיה ס"ה(. סי'ב'
 זאת לוקחה מאיש כ, אשה יקרא לזאתהמדרש,
 יטמעת בלה"ק. העולם שנברא מכאן ל"נ( ב')בראשית
 1 נברתא נברא אנטרופיאה אינטרופי ניניאה, ניניטימיך
 הליטק על נופל זה שהייטון לטה1 טאשה, אייטאלא
 ראיה ועוד האיסה. ל'טם דומה אינו האיש שםארמית בלישת ונם יונית בלשון כי ופל'א(. פי"ח )ב"רהזה

 טבעי בדרך הויאתן בהן נמצא אשר אהיותמסלות
 ראותו חיזק על מורה נשר ומים, שמים=אשכמו

 כנפיו נשירת על ונם י"ז( כ"ח )במדבר אשורנוסלשון
 ובין אצבעותיה. כךספר עשרה עולה יד שםבהתחדשו.
 יצחק נוים, הסון אב מלשון אברהם הפרמיםהשמות

 אל עם ישר כי "2ראל יעקבנו, כי יעקב הצחוק, שע
 על נופל בלשה המאודעות ע"ש היטבטים שטותוכן
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 טלות בשתי ל"1( ט"ו )שם אבותי עם ושכבתיל'2ה,
 המיתה בנוי בי נדולים, עקרים שני נבללוהאלה

 מורה עטיו אל האסף הטתים, תחית על יורהבשכיבה
 שנקראת המעם נותן הרטב"ם הנפש. הישארתעל

 לא קדהטה היא הלישת זאת "בי הקרש לישוןעברית
 אותו יזברו אך ולבעילה למי2נל אטתי שם בהתמצא
 הכוונה והיתה וברטיונות, סטובות טוישאלותב'שמות
 בדי שבן בל לזברם צריך אין הענינים אלה ביבזה

 שצריך דברים הם אבל קבועים, ישמ.ת להם'טיר2ם
 הדבר פני יסבב לזברם הצורך וכשיכריח טהם)החריש
 פ"א(, מ"נ )טורה נעלסות" אחרות סמלותבבינויים

 לבא, העתיד לשון תהיה עברית לישון בי טאמיניםויש
 ברורה י2פה עטים על אהפוך אז ביודוהשים
 נ' )צפניה אחד שבם ולעבדו ה' בישם בלםלקרוא
 בניטמריא ברורה" ,לשפה בי הקרש. לשון שהואמ'(

 הבוללי עם הקר,ס""בלישון
 ישראל שהתישבו טעת הארמית[ לשון]הת:רבות

 לשון היתה הראישון, הבית זטן סוף ער אדטתםעל
 חוזיו בפי והיתה העם בין המדוברת הקפהעברית
 השפות בין דונמתה שאין וניטנבה רטה בט:יצהונביאיו

 שישתטש לעולם נאה ליטונות ארבע ואמרוהאחרות.
 לאילייא סורסי לקרב, רומי לזמי, ,יוני( לעזבה;:
 )ירוש' ובו' )צ:0:810( לדבור עברי והי(, והגה)קינה
 העם נדולי אטנם פ"ג(. סוף רבה אסתר פ'א,טגייה
 אליקים מרברי טבואר כאיטר ארטית לשון נםהכירו
 ארטית עבריך אל נא דבר רבשקה: אל ויואח1'2בנה
 העם באזני יהידית עטנו תדבר ואל אנחנו שומעיםכי

 ובניטין יהורה בני נלות אחרי א:לם ב'1(, י"ח,ט-ב
 בשדית. או ארמית בלשון נם להקסהמיש החלולבבל
 ולישון ספר המיך במצות לטדו טיהודה השריםובני

 התורה יודעי ובפרמ העם רוב אך א'(. ,דניאלבישדים
 טפת'2נן בנראה בה והשתמשו עברית בל'2ון הבירועוד
 בכתבה וטדינה כודינה לבל אח':ורוש שנתן הרתבהכ
 )אסתר וכלשונם בבתכם היהודים ואל בלשונו ועםועם
 לשזן את לי2בוח התחילו הגלות בסוף אטנם (, מה'

 "בניהם היו נבריות נשים שלקחו אלה ובפרמעברית,
 יהודית" לדבר טכירים ואינם א'שדודית טדברחצי

 טלדבר חרלו העם הט:ן בי עד ב"ר(, י"נ);חמ-ה
 בצבור התורה נקראת וכאשר עוד. הבינוה 1)אעברית
 בארטית הדברים להם להעתיק לטתרנם צריב.םהיו
 טמורש אלהים בתורת בספר "ויקראו חז"ל שדרשוכסו
 אלכסנדריא ויהודי התרנום, על ח'( ח' ,נחטיה שבל"ו'2ומ

 נשארו החשטונאים סוטן יונית. בל'12ן העתקההצריבו
 אז היטתטשו בבר בי טהן ,שניבר הלכות שרידילנו

 יועזר בן יוסי העיד בסו ארמית בל,:ון הטדרשבבתי
 לטיתא דיקרב ועל ובו' דבן קטצא איל על צרדהאיש

 סומה( )סוף ובירהשלטי :( ל"ז ע"ז ד', פ"ח ,עדיותטסאב
 'ק קה טבית יהנאת קול בת שמע נדול בהן יוחנןאמרו

 בב"ז באנמוביא. קרבא דאניחו מליא נצחוואוטרת

 החבטים רק לא עברית לשק טבינים שהיו הואברור
 חול. לצורך בה השתטשו לא בי אף העם נםאבל

 בפי עוד שנורים שהיו בעברית רבים טמשליםבנראה
 בלשק בל'שונם ובברייתא בטשנה וטובאיםההטון
 )עדיות ירחסוך ומעשיך יקרבוך טעשיך בטועברית.
 מוב בא(, פ' )טכילתא דועה אין צאן אין אםפ"ה(,
 טשביע הקמץ אין בחרש(, פ' )שם ביישן שהואבאדם
 הצבי קרן על טעותיו הניח ד'(, )ברבות האריאת

 ארטית שטקורם והכושלים וכדוסה. פי"נ()כתובות
 )תוספתא עשויה בצבתא צבתא במו הזאת, בלשוןהניחו
 ושט"ר )טכילתא לבותא חבל בביתא נפל פ'ח(,ערובין
 ועוד פל"ב(. וב"ר ,טבילתא יטול ליה דניישאפכ"1(,
 בי עברית, בלישון עוד הבירו העם המון נם ביראיה
 בלשון קדומות היותד התפלות הברו טרוע בןלולא

 הישתטי2ו קדהשה עניני בבל בי בודאי אלאעברית,
 התאטצו אח"ב שנוסדו תפילות ואפילו הקדיש. בלי:וןעוד

 קל"ז:(, וחולין מ"ז-י"ח ברבות ,עי' ביה"קלחברם
 טלאבי שאין ארטי בלשון צרביו אדם ישאל אלואסרו
 דרך והוא ל"נ.(, סוטה י"ב: ,'2בת לו נזקקיןהשרת
 ישהתרעטו השרת למלאכי שדומין החבמים עלמליצי
 במשך הדיומים. בפי הטדוברת בשפה הטתפלליםעל

 נם יחד וארטית ערבית הלי2ונות 'טתי התערבוהזמן
 ולבשו צורתה פיטמה אחת בל וסננוניהן,בטו'שניהן
 לסעברה נהשבת הזאת והתקופה חדשה, צורה'שניהן
 תורה( קנין פרק )אבות המשנה ללשון הכקראמלשון
 קל"ז:,( חולין נ"ח: ע"ז ב': )קדושין חכמים לשוןאו

 השני הבית '2ל האחרונות במאות המשנה[]לשון
 בלשת התנאים ה'2תמשו החרבן אחיי טאותואיזה

 גם בה נתערבו הארמיות המלות מלבד אשדהטשנה,
 בטשנה ונם ורומית. יונית מל.2ונות טלות מאותבשלש
 הזאת. החדשה העברית בלשון השתלשלות איזהנטצא
 הכהשניות ובין הקדוטות הטשניות בין בלשון חילוק ישבי

 הטקרא. יותרקרובותללשון היו הראשונות ביהטאוחרות,
 בדיקה שצריבה טקום בטרתף '2ורות שתילדונסא:
 את הבשרתי בשטירתו שחבתי בל א'(, פ"א,פסחים
 הבתוב בלשון עוד טשתטשים ושם ב'(, פ"א )ב"קנזקו

 חלה במס' "עדית". מאוחרים ובטקומות הארץ""מיטב
 שבתורה", "הבתוב טפני טהם קבלו ולא אטרו נ'(,פ"א
 השתדלו הסשנה חבטי אחרים, במקוטות "שנאמר"תחת

 יתרון לתבלית העברי שדי על הארמי דרך"להעביר
 העברית טלשק הרבה שנשכח רואים אנו טזהההבנה,
 הארטית" טשפמ ע"פ להמעיטה שהוברחו עד העםאצל
 נם והש,~שו 5(. המשנה לשת משפמ בספרווווייס

 או ההוא ביום תחת עברית, בלשון ארטייםבטושנים
 באותו או ביום בו אוסרים ההיא, ובשנה ההיאבשעה
 זסנא בה שעתא, בה הארטי בדרך שעה באותההיום
 הארטי בטו התפלה בית תחת הבנסת בית נ'(.,דניאל
 אשר ודבורים טלים נם טכילה הכהשנה בנישתא.בי
 תלק שהם נברים בב"ז בתנ"ך נסצאים שאינםאף
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 דרדסים היו לא אך העם, בפי חאם השהיו עבריתטלשת
 שאי וכטו בהם. השתטשו לא ולכן התנ"ךלסופרי
 בספרי נטצאו שלא והרבורים שהמלים לומראפשר

 השתמש לא 'טהוא מפני האנגלית מלשט אינםשעקספיר
 היונית טלשון מלים כסה להבניס עשו יפה נםבהם.

 לברחש השתרלו ולא ההמת' בפי שגותת שהיווהרוטית
 להבין שקשה או אפשר שאי תחתיהן חדשותמלים

 אמנם בזטנינו. סלים בוראי שעושים כדרךהוראותיהן
 בהוראתן מעו עבריות מלים שהם שחשבוהמפרשים
 מלת שחיטב גאון סעריה רב כטו וטתמיה. זרבאופן
 ופירש"י יונית שהיא אפותיקי מלת או עברית, היאלגיון

 ואפשר פה-תקנה. פי' והרמב"ם פה-תהא-קאי, בנומריקין.
 שהתנאים מצינו הלא כי בעלטא, אסטכהאשהיא
 ולהיות למיקם תהי רא ףייתיקי איזו שואליםבעצטם
 שמוורה הטלה כונת טכירים היו בוףאי והם י"מ()ב"מ
 נופל בליטון רמז לה שסטכו אלא והסורסית, היוניתמן
 רייתיקי איזו : איתא אחר בטקום כי והראיה לשון.על
 :(. קל"ה ולהיות)ב"ב למיקמ תהא רא בה כתוב שכל

 הסשנה לשון במהשני שנעשה הרבים היטינוייםוטפני
 ולשץ לעצסה תורה לשון יוחנן א"ר ה:קראטלשון
 אהבו הטשנה בעלי קל"ח:(. )חולין לעצטההכטים

 הראשונים, הטשכילים כטו תנ"ך של בסליצהלהשתמיש
 פ,ב )פאה יעררון בסערר איטר ההרים וכלולרונסא,

 והטזבח האולם בין מ'(, פ"ר )שם קטצו מלאב'(,
 ובכדצלתים ובנבלים בכנורות והלוים מ'(, פ,א)כלים
 פ"ר(, )אבות תשען אל בינתך ואל ר'(, פ,ה )סיכה1ג1'

 ע"ע פ"ב( חולין )תוכפתא חכמים של גררןהפורץ
 עברית בלשון המשנה בעלי שהשתסשו ואע"פ ן. 1 נ גס

 באופן להתלמירים להבינה כרי ההלכה לצורךחדשה
 בלשק תכניות טלות כטה שחסרים מפני מוב,יותר

 התנ"ך לשון וללטר טללמור נטנעו לא בכ,זהסקרא,
 עזוב לבלתי טופלגת בהזהרה העם את והזהירובסהרה,

 כל על ולמצוה לחוק השמו הזאת, היקרה הטוריטהאת
 ואטרו הקרש, לשון הקמן בנו את ללסר טישראלאב

 הקד,ש בלשון עמו מרבר אביו לרבר טתחילכשהתינוק
 פ"א( )חגיגה ובתוספתא מ"1( סי' עקב פ')ספרי
 בגסרא שאלו וע"ז ולה"קי ותורה שטע מלסרהגירסא
 מישה לנו צוה תורה פסוק המנונא רב ואסר תורהסאי
 בליטון הסרבר כל שאמרו עור ומצאנו ט"ה.(.)סוכה
 שקלים )ירהש' הבא העולם בן שהוא מברטרהקדש
 בטה אצל מרוברת עברית לשון ה'תה ובאמתפ"ג(.
 וגם הבית בני כל בה רברו רבי ובבית "שראל,סגרולי
 לטה סורסי לשון בא"י ואסר י'.ן. )טנילהשפחותיו

 פ"ב:(. )ב"ק יונית לשון או הקףש לשוןאו
 נברה הגטרא בימי ב;ברית[ הערבית]הת;רבומ

 זמן כל וכן הגבירה, העברית ע5 השפחה הארמיתיר
 העברית הלשת חקירת התעוררה אשר עדהגאונים,

 להשתכמש וחזרו התלמוד ועל התנ"ך על הפירהשיםע"י
 בהלכות ובפרמ הטשנה, בלשון עכ"פ או עבריתבלשון

 החל הזה השנף החזקה, ביר הרטב"ם כמופסקות
 ובאשכנז בצרפת בספרר נתפשמ ואח"כ אפריקאבצפון
 הטקרא בעלי הקראים עם הרכוחים גם הפיימנים.ע"י

 ההיא בעת העברית. הלשץ להרחבת הרבההועילו
 בטלים הרבה ונתעשרה החדשה עברית לשוןהתפתחה
 וטצינו ערבית. מלשון ההעתקות ע"י מדעייםוטושגים

 לשק בעזרת הטקרא לשת פירשו התלטור בעלי כברכי
 קורץ היו לעיביא כשהלכתי שאמר ר"ע כסוערבית,
 60(, ח"י העתים בכורי ועי' כ"1. ,ר"ה יובלאלרכרא

 לפרשו יש הים כרכי יושבי של הלשון על כשרטז4גם
 קורין הים שבכרכי שאכרו כטו הערבי. עפ"ילפעמים
 הוראתה קלעה טלת ערבית בליטון כי בנייתא,לקקעייתא
 בט"ר לוי ר' כי נראה וכן לתלפיות. הבנויארטון

 303(. ח"ב הבבלים האטוראים אגרת על באכער,עי' טקראות איזו להננת ערבית בלשוז פעטים כטהסשתכהש
 לשון בהשואות מאוחר בזסן הטףקףקים נשענווע.'ז

 120(. י"ב 'ש:ה מאנאמסשריפמ )עי' הערבית עםעברית
 רב היה הזה בררך שהלכו הלשון טהכטיהראשון

 ורב הל'שון, בףקרוק "אגרט" ספר שחבר גאון ה רי עס
 כתב וערטון לוז על ויצא בפ' הראב"ע גאוו. יהא
 אחת טכךטטחה והארסית לשונות הב' כיישסעאל, בלשת כן שנקרא בעבור שקיים לוז כי הגאקבי:ם
 לשון : ברורה שפה בספר כתב בעצטו והראב"עהיו.

 וכו'. חיתח אחת שפה קדר ולשון ארטית 1ליט11הקריט
 כמה ועור הרר"ק ננאח, ן' יונה ר' ח.ונ, יהורהר'

 טהם כסח וביארו לה"ק 'טריטי על כתבוטרקףקים
 ה'טתט'טו ספיר חכמי כל כטעם הערבית. לשוןע'פ

 אחר וגם סעברית. טלים וכטה כטה לבארבערבית
 רברים כסה מפריט אברבנאל היה טספרר האחרוןהגלות
 איזו היו אימליא באיץ גם ערבית. לקון בעזרתבתורח
 בביאוריהם ערבית בליטון היטתסשו איטר התורהספריטי
 ישב איטר טברצלונה, 'טאלתיאל בן זרחיה ר' כסועה"ת
 מיטלי על פרו'טים כתב ושם הי"ג הטאח בסיףברוטא
 )בספרו איוב ועל תרן"אן קולוניא דעת אטרי)בשם
 החו'טבים על מאר וטתסח 1808ן, ברלין אנושתקות
 ליטוננו ערך ייטפל אז הערבי טן אחת טלה יגזרו כאשרכי

 הפתאים אותם ירגישו ו,ולא ייטטעאל ליטץ טררגתתחה
 האבות טן בקכלה בנחלה לנו היו השרשים אלו כלכי
 גלותנו אבל ערבי, ל'טין הנקרא הלשון וזה היטרשיםאלו כל טא"א לסר אכרהם בן שהיה "שסעאל שאומתעד
 והשטות הגזרות אלו ללקמ צריכים שאנו לנו גרטההיום
 הים". טי ':יעור אל הים סן ספה כיטהגיע אלאגלותנו לגנאי טניע אינו הננאי וזה "טסעאל אוטת שולחןתחת
 ספר כתב ן 1 ר ב ן, אברהים אבו הטכונה יצחקר'

 האיטכול ,ע.' הזה בררך טקראות כמה מבארטספרו היטני ובחלק ערבית עם עברית ליטת היטתוות עלנכבר
 היתה ערבית לשון בי יאמר אלדהויזען 203ן.ח"ב

 מרגליות ר,ס העברית, התפתחה וממנההראשונה
 ניטחתה. ערבית היא עברית כי יאמי שמן)8שש11881
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 עכרית היא ערבית כי האוסר הרטב"ם רעת הפךוהיא
 הלשק היתה ארטית כי רעתו יח:ה רשד"לנשחתה.
הראיסונה.

 נק האחת היא העבריה השפה מב;'ת[]שפה
 בגלל ועטשמרת לפלימה שנשארח הקד:טותהשפית
 שהיא וספני הקרש, בכהבי בה שמדוברהנכבדית

 טכל לבדו במהרו שנשאר "שראל עם קרום גוילשון
 אחיות קדוטות טלשונות אשר בעוד הקדם, ארצותעטי
 שום להם שא.ן אנדש וחרט וקמעים שרידים רקנותרו
 היפה ,)השפה היא עבר לשון טוסרי. או ספרותיערך

 האסונה אוצרות אצורים כה אשר היחידהעהישרידה
 לוחותיה על החרותים הדכרים ועיסרת והטוסר,הדת
 עולם, באי לכל והכמשפמים ההוקים לכל היסודשהם
 ע"פ ונתרחכה גדלה הלשונות אם שהיא הזאתהשפה
 הראשק, האדם עם ביחד נולרה היא כי מכעייםחוקים
 גם הודה ובבר טלותיה. כל על רשוטים המבעוקוי

 טליה ובנין עבר לשק טבמאי בכל כי הערדדהנוצרי
 ראיה וזו ועלילותיו. קולו והוד המבע עקבותנברים
 תולדות לראשית הרבתה השפה קרטות עלנדולה
 גדל היותר המדקדק שטיינברג יהושע הטבעי.האדם
 בנינה ויצורי לנרסיה העברית השפה את נתךכזטננו
 השפה "תולדות )עי' וקדסותה מבעיותה תכונתוהוכיח
 להוסיף וראוי והלאה(, 24 ח"ב השלח דרוין"ותורת
 בעלי הם ילדים בפי השגורות הטלים כל בי ראיהעוד

 כי וכרוטה, בת בן, אח, אם, אב, כסו אהתהברה
 לו אפשר אי באדם הדבור כח התפתהותבראשית
 באטת היא עבר לשון אחת. הברה כ"א בשפתיולבמא
 בטליצות רוחניים בדברים עשירה היא כי הקךטלשק
 טהתרגשות הבאים דברים ובפרם נעלים. וניביםרטות
 טאטרות בעשרה ואריב"ל לה'. רמבח תפלה כטוהנפש,
 בנדשכיל בננק בנצוח תהלים: ספר נאטר שבחשל

 בהללויה בהודאח בהפלה בתהלה באשרי בשירבטזס:ר
 : לשטחה נרדפים שטות כטה יש וכן קי"ז.(.)פסחים
 וכן צהלה. עליצות שטחה שישק חדוה דיצה רינהנילה
 בעתה בהלה פחד סורא יראה כסו לב טורךעניני
 חלתלה רוגז רעד רעש שבץ חרדה סנור זלעפהאבחת
 בהקדטת רובין ועור. פלצות זעוה רמט רתתנעיט
 ליטק כי יאסר הארמע תורת עם אלוה "חקרספרו
 כמשכיות טצירים טגשיטים בניבים היא "עשירהעבר

 טציגים וכטבמאים טפשמים בדבורים ועניהטליצות,
 טפשמות טלות והסרה טליצה, לבהש כלי ערוטיםרעיונים
 קדטות על טורה זה גם אמנם והגיקש. להקירההנחוצות
 ובמרם ההגיונית החקירה השתלמה במרםהשפה,
 נק וירדה טעשיות לחכסה העיונית החכטהימנהפכה
 ונותרה הסליצה לבוש פשטה כאשר החול, אלהקדש
 נסים טהשגים להם שיש פשומים אנשים בידיערומה

 אפשר ויותר ותכניות. פשומות בטליםוכדשתמשים
 הטושנים בכל טאד רחבה עבר לשק היתהשבאטת

 בעת הראשת הבית בזכה ובפרם הנמ1י2י מט41מנח

 נשאר לא אך הזאת, בלשק דכרו ויהודח ישראלשכל
 ישראל בידי שטורים שהיו התנ"ך טפרי זלתילנו

 ולא ט~ם טפרי אינם הקדש וםפרי עינם,בבבת
 כוח רק עבר בלשון שנטצאו המלים כל בקרכםאצרו
 לכמשל לומר נוכל שלא וכטו בהם. לכתוב דרהששהיה
 כל בקרבם מכילים ועם עם של הקלסקים ספריכי

 נותרו ואטנם ההם. העטים בלשונות הנטצאותהמלים
 בכמשניות אח"ב שנכנסו צחה עבד טלשק טליםכטה
 השטהש טחטרה לגטרי זכרם שנשכח טלים טאותוכטה
בהן.

 ישדאל ספרות נתרחבה כאשר ה4טון[]סרהיבי
 עבריות בטלים החטרון חז"ל הרגשו פה, שבעלבתורה
 היו והם יום. בכל ומעשים הלכה בעניניכפרמ

 ענינים של בטלים עבר לשק את שהרחיבוהראשונים
 גם חששו ולא וסננונו. הלשון בשטהש וגםוטושגים
 עצסים שטות טכטה ועשו חדחק, בשעת הלשקלדקדוק
 שנגזר "טהיהדימש טטלת לזה טטך טצאו כיפעיים
 תרומח תרם חדש פעל עשו רום וטהשם "יהודי",טשם
 לצדקה. משכק-טטשכנין טהשם יתרומו, לאחכמשה
 הנפעל את הרכיבו ונדוטה "5בנוה4 "לקרותעובטלים

 "חימע "מחט" כטו חדשות טלים ובראווההתפעל.
 וכדוטה. טמרצע "רצען" עגלה, טן "עגלק" חום.טטלת
 טומחה הסלים כטו אחרות, שטיות טלשונות שאלוגם

 טלשונות טלים טאות כשלש ושאלו תספורת.טובהק
 בטלים להשתטש יכולים שה.ו בטקום נם ורוטית,יונית

 ביותד, טורנשים היו הנכריות שהטלים אלאעבריות
 ועוד. טלשין בטקום דילאמור סופר, בטקום לבלרכטו
 שהשתטשו האחרונים הקדש טסוטבתבי טצאו בזהוגם

 פתשק פרדס פחה מפסר כטו ופרטיות בבליותבסלות
 ובאטת מקורן. נרע שלא בודדות טלות ועודאחשתרים

 והטדרשים, התלטוד בטפרות עכר ללשון נרחב כריש
 הטלים סשם לדרוש לבם הסופרים ישיטו אךאם

 ביטי הספרות. טקצועות בכל החסריםוהטושגים
 בעזרת טרובה במרה העברית הלשק נתרחבההנאונים
 טלים ונתוספו הפילוסופית החקירה וע"י הערבית,הלשון
 קומר, קומב, טרכז, איכות, כטות, טהות, כטורבים
 ופעלים טלים טאות כטה גם ועוד. אקליטאופק,
 ללטוד נוכל שטהם הפיימנים בעלי שהטציאוחדשים
הרבה.

 טזמן ההשכלה בתקופת החדשים[]המרחיבים
 כסעם עבר לשון חזרה אחריו דורות ואיזהטנרלסון
 השתכהשו הראשונים הכמשכילים כי הראשת,לטצבה

 רצו ולא בתנ"ך שטצאו בטלים ר"ל מהורה, בלשוןרק
 שהטציאו הטלים להם וזרה טהתלטוד, טלים בהלערבב
 בטלים להשתכדש התירו בקהטי ורק הפיימנים, אוחז"ל

 יכלו לא כי וטוכן הבינים. ביטי החוקריםשהטציאו
 ידיהם כי ושירים, טליצות רק טדעי מאטר שוםלכתוב
 נפקחו לאם לאם אך בחתנ"ךי לחטלים דק אטורותהיו

 חו"ף 4חמיי הם5ים הגבלח כי לדעח ונוכחועיגיהם
ן , ,4וי,ששש*  ו3ע[ /ע4=1 1* ,י*,ו--,י' 1" ן 
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 שבהם החשוב והסופר להתקיים, אפשר שאי רברהתש
 לפקפק שאיו נסרצים ברברים זאת הוריע ערמעריצחק
 ירעו לסען בזסננו נם להשמע רבריו וראויםבהם,

 השפה בפי רבריו שם ערמער להתנהנ, איךהסופרים
 היא כי עליה יתלוננו אשר לסופריה הרוברתהעבריה
 סופרי, אשסת זאת "האין השומר. וכה בסלימיעניה
 לשת וכל וטפה כל כי האחרונימצ חבורי חובריעק

 הם רעשירוה, מעניה יח;צוה אשר הסה הםסופריה
 ויארירוה, ינדילוה סלים, אדצרה את יסלאו אשרהסה
 או סלפנים, להם נודע לא אשר רעי1ן להםבהודע
 המלות אחת על יוסיפו בארע, חדשה להםבהגלות

 ינזרוה אשר חדשה תיבה יעשו או הוראותיה,את
 סמרחק יביאוה אשר או בשפתם, אהרת סטלהךבנוה
 ובעלי לי12נם. ארסת על ויטעוה נכר עםסלטון

 חדשים לסהשנים רשוטות רורשי והמדעיםהחכסות
 נכריות בסלות רק יבחרו ובתבונתם, בשכלם יעלואשר
 הוראותיהן בעצם לקוראיהן ומובנות נשסעותהבלתי
 תיבותיהם את סבנות ויחרלו ללשונם, עורףויפנו

 זר סושנ יתערב לבלתי המובנות ססלותיההחדשות
 נכרים החישים סושניהם היות אחרי ורקבמושגיהם.
 להם למצוא בפעם כפעם יתאטצו העם סכלונתפשים
 ושפתם. עמם בלטק נטצאם ססלות ננזרותתיבות
 סלי, ע5 טלים ויוסיפו הקרסונים, סופרי נם עשווכאלה

 סרוברת שפה סהיות חרלתי אשר אחרי נםויעשירוני
 יחש:ב, בן לא לבבם האחרונים סזפרי אך עסי.בפי

 לעיניהם ינלו ארץ וסחקרי לב חקרי מסוניוספוני
 להם לעשות ויעסולו יינעו אשר סבלי לבקריםחדטים
 תוך אל הנכריות סלותיהם את להביא אותיבות

 הסלים את נם כי כהאת הנרולה והרעהאדצרותו.
 הכהטנה בספרי ארמתי על נאחזו כבר אשרהזרים

 הטחקר ובעלי הרבנים ובספרי והסררשיםוהתלסור
 נם ספרי, קוראי לכל המובנים סלים אחריהם,הבאים
 יקראל לבית )הצופה בנחלתי" סהסתפח ינרשואלה
 בסופרי החסרון להרנ"ט הראשון היה ערמער 22(.צד
 להיטתכדט והתחילו לו הורו הנרולים והסופריםזמנו.
 בהעתקה השרשים אוצר חבר ובןחאב חכמים.בלשון

 כמה בו והכניס שולבוים סשה השלים אשראשכנזית
 "תולרות בספרו אברסויץ ש"י בעצסו. שחיד'טסלים
 וחיות, עופות כמה חריטים בשסות קראהמבע"
 "סלקע להו"ל והתחיל בן-יהורה קם האחרוןובזנק

 שהידש וסה זסנו עי שנתחדשו הסלים כל עםשלם
 בעצסו.הוא

 עברו הסחדשים בעלי אסנם למהדשים[]התנגד:ת
 בהוסיפם האחרון, קצה ער והניעו הססוצע הררךאת
 ריח רק עברי, וריח סעם בהם שאין חדשותמ5ים
 סלים עבי בלשון נתוספו ועי*ז סרינתם. לטקשל

 השם גם וניומה. עבריות-רוסיותעבריות-אשכנזיות,
 היה מוב ויותר גסה, גיסניסם הוא כים" של"סלון
 יוסיא כהשביל שהטציאו כה~ם ו"ש קסן. ס5וןלכנותו

 ובסלים הקצאפים. סנעלי ש5 הזפת סהם נורףאשר
 שאי ער וסאסריהס. ספריהם עתה כותביםכאלה
 במשך בהם הורנל 'טלא לאיש רבריהם להביןאפשר
 כהב אחר סופר כי וססופר האחרונות' ,טניםעשר

 בעצטו בו להשהטש יטיוכל כרי "כים" של סלקבראשונה
 טעות לירי יבא ולא בס"ע אח"כ שכתב סאסריולצורך
 את סעהיקיט האלה סהסופרים ורבים בלשונו.וערבוב
 יטכתבו סה העם שיבינו כרי ביהורית-אשכנזיתרבריהם
 את ססרו אם היה מוב יותר אך שלהם,בעברית

 צחה, בעברית להעתיקם אחרים לסופריםטאמריהם
 בץ בעברית". "עברית להעתיק העת הניע כברכי

 בסלות שסשתכדטים אלה גם נטצאו הקיונוניםהכותבים
 סאסריהם את ייפו עי"ז כי בחשבם מרי יותרזרות

 בהרונסא כטו סדעים. לבעלי אותם יחשבווהקוראים
 סופרז מוסרי אימאיסמ:ם תולרות היהרות:לאוצר
 הסקורותצריכות קוססולוני,צר32(, סיסן כבר בוש"ט
 סנתיטים בדרך ולא אנליטית בררך לא ססוררותלהיות
 קלימה ע"י אלא פוטונרפית קליטה ע"י לא 111(,ננסים

 נם "לרונמא". רק היה זה וכל ,%111(.קיניממונרפית"
 ונם עיקר כל סורנש חסרונם שאין סלים סחרשיםהם
 סרטך לשון על סענין החד'ט הפועל כמו הלשון חוקיננר
 השם מן ולא נוספת והנו"ן ענה שורשו איטר הלב.את
 ראש, בכובר תהת "ר.צינית" או כלל. ענין לוואין

 ע:סונה של למנורה "חנוכיה" וער, תחת"ועירה"
 הקנה נם כוללת היא אם נרע ולא חנוכח מעניןנרות
 לכלכ ההקסנה סינק :המציאו לא. או "השמיט"של
 וכרוסה "חתלתול", קמן ולחהול "כלבכב" שקוריןקמן
 שחם שחרחורת ירקרק אדטדם הסלות שמצאוספני
 הם אם המבארים נהלקו בהם ונם הצבעיםסימני
 יותר הם כי הסכימו ורובם הלויט, או חזק יותרצבע

 אוסר והכתוב נדול. כלב היא כ;כלב וא"כחזקים.
 נוסר סקרוב זה ילדלד. אוסר ואינו זקונים קסןילר
 והוער רלסאן פר' ובראיטו בירושלם העברית ה~טתוער
 שהוציאו הראשונה וברשימה יום, בכל סלים סחדשהזה
 סי ואין להלכה שקבעו תבשילין על סלים כמהחרשו

 מעתיקים הזאת ברשימה חלילה. אחריהםשיהרהר
 לאכלם מותר אם ניע קא אך הסן", "אזניהטףטאשען

 נורעלן, או לוקיסען תרנוסו "אמריה" הפורים.אחר
 לבנה חצי כעין לחסניות הערנכען, תרמסו"שהריק"
 לחשב הקורא יסעה פן כלל חוששין ואינם סהר,סלשק
 או "ביינעלמ הוא כי ויחשוב בטלואה ללבנהשהריון
 ר' 'סנה החרות בס"ע סאכלים שסות ס"ב 1עי'ענול
 נם נטצאות הטחודשות הסלים בין אמנם נ"ס(.נליון
 הסכסת להן יש אם ובפרמ בהן, להשתמש שראויותסלים

 וכרומה. שעון ירחון, עתק, הסלות בסוהסופרים
 שהטציאו הרב הפסולת סתוך האוכל ולברר לצרףדצריכין
 ש"8 סלה איזה להעתיק אבשר אי ואם המלונים.ידצרי
 ביאור עם ונם שהיא כסו להעתיקה סומב בה צורךלנו
 איזה על באסרו בסלונו שמיינבערנ יההטע שעשהכמו
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 שההש 1818סט0עמ ועל חיה, כרן או עץ ט.ן שהואשסות
 פרך. אניזיעסים

 ותחית הציונות של הרעיון עם יחר העכרי[]הרבור
 ה:פה תהית ':ל הרעיון נם נולד אדסתו עלישראל
 הנלהבים הצעירים ובפרם ציק חובבי וכלהעברת,
 לשפה חיה, לשפה עבר לשון את לעשותהתאסצו
 הוא חדש לא הזה הרבר נם כי אף ביניהם.סרוברת
 החסידים דברו שעברו יטנים סאות בסה כבר כ.מעיקרו,
 לדבר רצו שלא היטבת ביום הקריט בלשט שמיםויראי
 הדבר נהפוך אף היום. קרר:ת ספ:י חול בלשוןבו
 ללשת הקדש לשון את לעשות שרצו האלה הצעיר.םעם
 1888 בשנת צרביהם. לנל יום בנל בה להשתכדטחול
 עם, באסופות עברית לרוברי ברוסיא אנודותנוסדו

 עם בביתו עברית לדבר 'טהחל הראשון היהובן-יהודה
 "שפה אנודות נוסדו 1900 שנת בערך משפחתו,בני

 עת בכל עבר לשון ביניהם דברו והחבריםברורה",
 לדבר הסורים החלו ואח"כ רעהו. את אייששפנישו
 באספות ונם הילדים. בנני תלטידיהם עםעברית
 ובפרמ רבים צירים עברית דברו בבאז.להציונים
 בטדה להתפשם העברי הדבור החל וכאשרסרוסיא.
 חפץ שמצאו רבים סלים עוד לחדש אנוסים היוידועה

 לעת היא "לשוננו יאמר: העם אחד בהן.להשתכהט
 ובטוים סהטגים כסה ה.א וחסרה ליטון חצי רקעתה

 ספרות לסדרנת להניע לספרותנו תקוה איןשבלעדם
 271( ח"א ,השלח בה" כל יחסר לא אשר וכלל.תחיה

 טדוברת. שפה היינו באסת. חיה שפה לעשותהובפרמ
 שפה רק תהיה יטפהנו אשד זסן כל כי יאסרבריינין

 בעם ידועות לספלנת רק סובנת שהיא שפהספרותית,
 ההסו' בפי סדוברת תהיה 'טלא זסן וכל העם, לכלולא

 ישתטשו ולא בחדרינו, שפת-הלמוד תהיה ולאהנדול
 לא אשר זסן כל החסריים, החיים בצרכי נםברבורה
 החיים; שוק אל קדושתה ססרום 'טפתנו אתנוריד
 העברית השפה תחית אדות על ראש בכבד לרבראין

 העברי לדבור סתננדים יש אך תים"נ,. אב י"ח)הצופה
 יךטבי של חולין לשיהת הקדש ליטון שעויט.ןמפ:י
 הזסן וסבלים ונערות נערים של בם?ה וש-חהקרנות
 י1ת; ת 1 א אהו"י; ע"ע העברית. להשפה תועלתסבלי

 נקוד; לשון; מעטים; דקדוק;ארטיתן
 שיה פיוטים; ספרות;סננוה

 ח"ו 828, ח"ד 125, ה"ג 583, ה"א היטלה מנ"זןבינה אמרי ?ינים. מאור האדומים, מן ר"ע :ביבליונרפייא
 יהושע 198; ח"ב האשכול 203; 186, 12, ח"י570.
 1893. ברדיטשוב 115 99, צד ושרטגים פרהיםמזח,

 חאר- יצחק ן 1896 קראקא היה, שפה עבר יטפתקןחזנר,
 יעלעמק, דר ; 1898 אדעסא עבר, שפח. לתהיתשאתסקה

 1878--1881ן תק דרשות(, )שיש ה?בר?אישעיטפראכעדי
 קאגתערזאצשנס-גראממא- העברעא"טע המשיח,ראז?גב?רנ

 ירושלם שפראכע, העברעאישע די מעטמאד 1849ן והןטיי
.19~4

 עש ערת לשת לס" בעברית:עברית
 הלסור לשיטת וסתננדת הלשק, באותה הטבעיתהשיטה
 הסדינית הציונית התנועה אחרת. בליטת תרנוםע"י
 המשבלים בלב התשוקה את עוררה הערצלשל

 את לעשות לציונות, הנוטים אלה ובפרםהצעירים,
 להיות אפשד אי בי סדוברת. חיה לשפה עבריתלשת
 לשבת ועתירים אנחנו עם ואם סיוחדת, ליטוו בליעם
 להשתמש לנו נחהן הלא "טראל בארץ אדסתנועל

 וספרתנו קדשנו ספרי נבתבו שבח אבותינובלשון
 בעצסה בלשונו משתטש ועם עם שכל ובסוהקדומה.
 שהילד וכסו עסנו. לשת שהיא עביית לשת אתללמוד
 ספי וא"ט טבעי, בדרך אמו ספי לשונו אתלוסד

 משפת עזר ומבלי ספרים ובלי סורים בליהבריות
 שההש בעצטה, יטפה אותה של הדבור ע"פ רקאחרת,
 לאם לאם וסתרנל בה הרוברים אניטים לדברימקשיב
 הטבעית. היטיטה היא ההרנל ושיטת בעצמו. בהלדבר
 'טנים נכריה בארץ 'טיטהה פיטום שאייט יורנווהנסיון
 וידבר רבה יגיעה בלי הסדינה יטפת את ילסדסספר
 ספרים ספי הלומד סלומד מאיש יותד בנקלבה

 ע"פ נוסדה בעברית עכרית השיטה נרלה.בהתסדה
 עברית הסלסדים בערליץ של הבללי הלסודשיטת
 בליטון הלמוד ביטעת התלמידים עם סדבריםבעברית
 ביטפתה, היום כל לילדיה האם חדבד כאשרעברית,
 וסראים עיניהם כננד אשר העצסים כל עלוסדברים
 עברית בליטק הכל פעולותיהם וסבארים באצבעםעליהם
 לתלסידיו: יאסר ללמד המלטד יחל בטרם נכון.ובסדר
 תנו אותו, סנרו הספר, פתחו פה, 'טבו עטרו,קוסו,
 הוא יעיטו, וכן יראו וסטנו במעיטיו להמ וטרכעובו"

 ואבריו, הנוף ובתנועת ובלוח בספסל בשלחןמיטתסיט
 חחת התלמידים, לעיני ל ע 1 פ ב דבר כלוסתרנם
 תלסידיו את יוציא נם אחרת. ליטון ע"י העיוןתרנום
 השסים תבאות הארץ תבואות להם וסראההחוצה
 בדבור, או בכתב בסיטסוש או במראה חי דברוכל

 אל הקל סן הילדים סושני אהצר להרחיבוסיטתדל
 טבעי, בדרך והכלהחטור

 עברית יטל היטיטה פעלת השיטה[]תעליות
 התלטיד א'( : שונים באופנים וסורניטת ניברחבעברית
 קל הוא הזה הלסוד דרך כי סועם בזסן הלשוןלוסד
 עיק. תחת ראיה וע"י הרניטה תחת פעולה ע"יוטבעי
 סתת שפה במחיטבתו סתרנם הוא עבריתובקראו להלשת זר תסיד ייטאר תרנום ע"פ לומד אםב.(

 היטפה טעם את לעולם טועם ואינו הסדוברת,ליטפתו
 תרנום את יזבר התרנום מפי הלוסד נ'(סתורנמן. ספי דריטה לשוסע דומה הוא והרי לוסד, הואאשד
 הלסוד. עיקר הוא התרנום בי הענינים, לא אךהסלות
 זאת לתרנם סקודם צריך הענין לכונת לירד דוצהואם

 סיד לוסד הוא בעברית עברית הלוסד אבלהחרנום. את באזניו ולוחשות נעות כסו ושפתות? בקול4צסו
 תעשה הטבעית השיטה ד'( הדבד. ועצם העניןכתת
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 הראות חוי2 וביחוד הילר חושי כל עיי טלאכתהאת
 טכפי יותר הילר בינת סזכרון תרדש ולאוהטשוש

 ועוי2ה בליסודיו, זמן שום טבטל אינו הטלטר ה'(כחו.
 נם תלמידיו עם עברית ירבר אשר דנע בכלטלאכתו
 עמהם ידבר כי ללטודיו, י2ייכים שאינם דבריםארות
 נם ירברו ואותה הנלטדת, בי:פה הלטור עתבכל
 הספר. טבית צאתו ועד טבואו והקריאה, הכתיבהבעת
 המבע אל הילר את טקרבת היא הזאת ה.2ימה1'(

 ז'( למ.2א. ולא לעיננ לטודו לו והיה המעשה,לעולם
 והניון טבעי בסננון כהטתמש בעברית עבריתהלומר
 במליצות ישתסיש ולא בהלשון, שטרניש טפניישר
 מזכרונו רק י2כותב בעת ונוזמא, הפרזה בדרךזרות
 אברטויץ הסופר משל ע"ד טבעי. בדרך טהדנשותיוולא

 "קטו כי אוטר הצב על בדבדו הטבע" "תולרותבספרו
 מי2כילים נם .. בכפו. עול לא על חטס ויפח שקר עדיבו

 הצב על ויי2ליכו ריק יהנו ולבשתם לחרפתםדבים
 לא בליעל ודבר טפי2ע נקי הוא כי רעת טבלייטקוצים
 קכה ילד בפי ישים לאיתן כדשכיל הסופר בו".יצוק

 תאחז "מאז לאטר: לאביו הראשון מכתבו אתהכותב
 וכדוטה ילדתי". ולא חלתי הריתי סופר בעטידי

 המלות הבנת הרני'12 ':לא טפני והכל נפוחות,טליצות
 שכתבו טה לאזניהם השמיעו ולא טזכרונם, רקשכתבו
 הי2פה ונשאדה מבעי בדרך הלי2ון לטדו לא כיבעטם,
 נערים הולידה הזאת הי2ימה ח'( בזכרוגם.מתה
 חיה. בי2פה כמו עברית בלשון המדבריםדבים

 רביה מתננדים י'2נם אטנם להשימה[]המתנגדים
 הסחז'ק'ם דכרי כל את טבמלים אשר חזאתלהי:יטה

 מבעית איננה בעברית עברית '2יטת כי ואומריםבה,
 ברדיצבסקי ט"י הוא הטתננדים בראי2 טלאכותית.דק

 הוא ווארי2א( 'ט תרם סיון )כ"ם הבקר בעתוןובטאמרו
 טשפח מאד רףוק עברית הסדבר העברי הדור כיאוסר
 הלי:ק חיקי ע"פ עברית ידבר הוא והחכסים,החוזים
 רוה בהם ואין המקור טן נובעים אינם רבריואבל
 הטבעית השיטח דנל את הנושאים אלה ודוקאהיים.
 טה בכל ואין השפה, ורוח הי2פה טבע אתי2כהו

 רק עברית, רוח של סיסן אפילו ומדבריםשכותבים
 '2ל ואינדוסטריא מלאכותית שפה בידים, עשויה':פה
 כנולם דכרים, וצלצול תוכיי של צפצוף בודדות,טלים
 שפת את שלמדו האנשים אותם אטנם צורה.בלי
 שימות, ובלי משונות סיתודות טבלי הישן בדרךעבר
 שלטרו קודם עור העברי ר פ ס ה את י:לסרואותם
 היטפה לעומק יררו דוקא הם הם העברית, הי:פהאת

 פרי ועשו י2ורי2 הי2פח הכתה רוקא ובהםולרוחה,
 אישר בעברית עברית לטדו אי2ר מאלה יותדהרבה
 לי?פת בעצ:ו הספר היה לרא.שונים לעיקר. להםהיא
 והורתם פיהם על שנורים היו דבים פסוקיםהאם,
 לימונו. נם ירעו וטטילא הספר יודעים והיו טעיהם,בתוך

 טה יודעים אינם ל'סונם יכירו כי אףוהאחרונים
 )אשד הטתוקנים בהרדים ברקו וכבר בספד.שבתוב

 התלטידים כי וטצאו "מסוכנים"( טכניםמתננדיהם
 בעברית עברית '2ל החף:ה הי2ימה ע"פהלוטדים
 לעוסת בידיעותיהם טאד פחותה בטדרנהעוטדים
 התרנום, '2יטת היא הישנה השימה ע"פהלוטדים
 אפילו עוד הולידה לא החדשה השיטה כי הורהוהנם'ת
 להכריע באנו אם אטנם העברית. בספרות אחדטלוטד
 י:ל ה.2יטה כי נאמר והטי:טאילים המימיניםבין

 עד קמג'ם לילדים ויפה טובה היא בעבריתעברית
 שש טבן לא אבל ילרים' בגני הלוטדים י:נים ':שבני

ולטעלה.
 ט.ב.

 יהורה הטורה בעגרית[ עברית השי2ה ]מקיר-
 החדשה הי:יטה ':ל הרעיון להפיץ הראיטון היהנרזובסקי
 בלסוד הטבעית "השיטה בטאמרו בעבריתעברית
 על טראה הוא הזה בטאטר 5עא1(. )ירהשלםיהודה בן- ,2ל "הצבי" בעהון בעברית" עברית אוישפתנו
 בעברית העבריה הל:ו; את ישראל לילדי ללמדהנחיצות
 טאמר בפיהם. הטרוברת הלשון באטצעות ולאנופא
 עברית, הטלמדים בין הראשון הקר'אה לקול היהזה

 יהודית- ותחיה ליקיצה ארנת יטנפי:ם מוריםוהרבה
 בכתי זו 'שיטה לנהג והתחילו אחריו, ננררולאומית
 בעלסא כרוז רק נחי2ב זה י2מאמר כיון אולםספרם.
 חסרים ונם סדעי יסוד על פדנוני מאטר בתורולא
 את להעמיד יכול היה לא הלטוד, וסדר דונמאותבו
 של טהותה על הנסיון והסדי המתחילים הסוריםרוב

 הדעות ערבוב ביניהם שרד זה ומפני הזאת.המיתודא
 אפי2מיין יצחק הפדגוג'ם באו אישר עד הסושנים.ובלבול
 ווארשא אחיאסף )הוצאת בעכרית" "עבריתבספרו
 תוי:יה )הוצאת המף" "לפי בספרו ילין ודוד1901(
 תורה המורים חכדיהם לפני הציעו והם 1902(,שם

 בה, השטוש ואיפן בעברית עברית ה'2ימה שלשלמה
 התחילה הראי:ון( )וביחוד האלו הספר'ם הופעתועם

 ספר בתי בהרבך העבר'ת הל':ון בהוראת חדשהתקופה
 הטעם ובעלי המי:כ'לים המורים רוב וחדרים.ת"ת

 ועכי2יו הזאת. ליטימה ארוקים חסידים נעי2וההנוכי
 יי2ראל תפוצות בכל ספר בתי מאות כבר לנויש

 העבריים הלסודים '2כל הציונים' של הספר בבהיובפרט
 בע'לטה. העברית הלשון ע"י אלא בהם נלמדיםאינם

 לה י:תמסה טעת ב;בר,ת[ ;ברית בשיטה]ה:רונות
 עליה קמו עברים, ספר בבתי טקום הזאתהשימה
 בשנות שהרפ'סו וצייטלין, ברנפלד ברדיצבסקי,טאן, פריש- וביניהם סופרים, טלחמת עליה וקראומתננדים
 שלא האבות אל וכרוזים טאטרים הרבה1908-11

 בעברית. עברית שיטת ע.פ בניהם את ללמריתנו
 הנה האטת, על טיוסדות ה'ו לא שמענותיהםואע'פ
 בארצות פ עב אנוש, טקום זו ביטיטה שישהוכיהו
 עברית י2הקימה לזה נרטו סבות הרבה אטנםהנולה.
 אחר טיד נכרת היל ע,טיית להדאות יכלה לאכעברית
 הסבות יחירים. שדידים ספר בבתי טלבר לעולם,בואה
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 יטלהנ לאיצמלא ראוים שיהיו סורים חסרון א'(הן:

 הח:ון ובתורת העבריים בלטודים ידיעותיהםמפאת
 ה'ו '2דרוש והמבעי החי הע-רי הדבור וס"ייבכלל,
 ה' לא ורבים זו. שימה ע'פ הס;טד'ם הסוריםמן

 חסר: ( ב עברית. בליטון כן לדבר וססונליםמוכנ'ם.
 הב'ך וח:וך טשפחתו, בני ב'ן הילד בכית עברידבור

 להג': כדי או הספר. בית להנוך סידם הזהבמקצוע
 עבריינ ילדים נני ;נו נחוין כזה שלם חנוךלתכל'ת
 ההכנה חסדון את לסלאות יכולימ היו ואז רבבסספר
 אה ;למד כלל מקפידים אינם האבות נ'(הביתיה.
 האבוה היו לפנים אי2ר ותחת עברית' לטודיבנ'הם

 בסה בידם שיהא בכדי ביתם טמלמלי אתמט.2כנים
 אה מבכרים הם היום הנה לסוד", ,,'טכרלשלם

 ואינם העבריים הלמודים פני על הכלל'יםהלטודים
 איצות נם ויש טי'2ראל. תורה תשכח פןחוש'2ים
 והח:וך הלטוד כל את בהן 'טהעמידו למ'2ל(,אסריקא
 התרטסית השימה שלא באופן ליום' אחת שעה עלהעברי
 הלסוד את ולהחזיק להועיל תוכלנה המבעית השימהולא

העברי.
 הרא,2ונה הסבה להרחקת בנונע והנה]הקוגים[

 יסוד ע"י זה בנידון התהלה נעשה כבר מורים חסרוןשל
 רום'א. הוראדנא בעיר למורים )קורסים( הלמודסדר
 עבריים ילדים נני חסרון של ה,2ניה לסבה בנונענם

 ברוסיא אחדות ערים ובעוד בווארשא אלמרמאןוי' האלפרין י' ע"י שנוסדו הגנים ע"י התחלה איזונעשה
 גם נתחבר זו 'טלתכלית אלא בלבד זו ולאופולין.
 "ננתנו" כהספר ודונטאות. בסדרים עיוני פדנוניספר
 היסודות את להכנים שממרתו שמיין, שכנא הפדנונשל

 הת.'ת החדרים של ההכנה מחלקות תוך אלשבעולם, הראשונים הילדים נני מיסד פרעבל י2להדאשיים
 בעברית. עברית ביט'מת 'טהחזיקו הספר בתיהטאר
 דרך לנו "יטאין המחבר יאמר ננתנו לספרבמבוא
 בעביית" "עברית המבעית חשימה את להביאאחרת
 הטכינות את נהפוך אם אלא אמתית טבעיותלידי
 אשר ומרדה עסק לפעולות שימציא מי2הק לביתסמן, לתיאמרוז התפוסים סכל העבריים הספר בתישבכל
 משחקים, ע"י אלא מקודם, נהונ שהיה כטובלבד, יבשות שיחות ע"י לא העברי הדבור את להם יקנואשר

 והכל וזמרה, שירה שונות, יד עבודותגימנסטיקא,
 'טה,א בכלל העבריים ללטודים האבות בין השודרהנפיט שו'ן- לחרחקת בנונע אולם נפ.42. ועוננ שחוקמתור
 אצלנו נעשה שלא במעם הסבות, כל סבתבאמת

 בנ"ז ובם.פרים. בסורים תלוי הדבר אין כיכלום,
 בעברית עברית של החדשה התנועה:וההחילה

 למוד 1'שימת מרווחים יותר וחדרים הנונים יותרסירים ולדרהש הזאת בשאלה להיטתתף אבות הרבההההילו
 בניו, בשביל בטלמד צירך לו שהיה ב'2עה רסלב אליו שם לא צורה בעל יחודי ושום הפקר עההעד שהיה העברי החנוך מצב הומב ובבלל וקלה. נוחה'ותר
 וכללית צבורית לשאלה החנוך י2אלת נעשהועתה
 שונים. בדרכים לפותרה עוסקיםןרבים

 המתוקן החדר הם: המבעית מטיטח שהחזיקוטאלה חשובים היותר הספר בתי ומ,רים[ ספר]בח,
 והחדרים מאהילוב, פלך בהאטל אדלר ישראל'טל

 פלך וב'2אוולי בשדובא שטיין שכנא שלהמתוקנ'ם
 ליובווטיצקי אהרן וול טרדון ליב שמואל 'סלקאוונא,
 הספר ובית "הרצליה" והנטנסיא הספר בתיבווארשא.

 הזה במסצוע מפורסמים היותר המורים ב-פו.לבנות
 י' נלאם, י"י אפשמיין, יצהק נרזובסקי, יהודההם

 קנמרובים'ש, ש"יט יהיאלצוק, י' שטיין, שכנאאדלר,
 פיכמאן, יעקב בןציון, ,2' ,2מיינברנ, יהודה ביאליק,ח"נ
 דובינסוב. א' האלפ-ין, י' אימרמאן, י' פרדסין, צ'וןבן
 ח"א ראזענבלאמ, מ' פונצוב, ש"ז מילקובסקי,נ'

 ברנמאן, סופרמאן, שרפשמ'ין, פיאלקוב, זומא,קאפלאן,
 בוגרצוב, דר' כמו העברית הנימנסיא מורי 11ילקומי4ן,דר'
 ועוד. מוסינזון, דר' ט'ממאן-כהן,דר'

 החדשח השימה לרגלי ב;בר'ת[ ;בר'ח]ספר,ת
 ירחונים לנו ונתנה הוראה-עברית' ספרות אצלנונבראה

 נהוצאת ו,,החנוךע בווארשא( תו'2יה )הוצאתכ,,הפדגוג"
 כהביבליותיסאות קריאה וספרי בא"י(. המוריםחברי

 לנעורים, לילדים, בכורים, נצנים, פרחים,הקמנות
 ע"פ שנתחברו חשובים היותר הספרים הנעורים.לבני

 בעברית", "עברית אפשמיין, הם: המבעיתהשימה
 עמי4 "בן ציון, בן ווארשא(, ספרות )חוצאתסצרה4 ו,,דרך "ננתנו" שמיין שננא בפמרבורנ(, השכלהטפיצי )חוצאת "החדר" גלאם מודיה(, )הוצאת "הזמיר"פינם, נת בעברית, עברית מבוא עם המף" "לפי ילין,דור
 מוריה(, נהוצאת ילדים" "שפת וברגטאן, ברכון:"ח,
 שרברק )הוצאת קמנות" "פסיעות שטיינברנ''הודה
 אדעסא,.טוריה נהוצאת אנדה" וודברי צ'ת, ובן ביאליק רבניצקיקנ"ל,, נהוצאת ב"ח ראשונים" "פרקים פיכמאן, יעקביוילנא(,

 885. ח"ר השלת אפשטיין, :ביבליונרפיא
 " ש.ש.

 שביעי חלקתם

 יייכנסמ~לע-בניטזעתי
 תשסצ י~יםעז


