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Notiz
In dem seit Jahren unermüdlich und erfolgreich betätigten
Streben, Belehrung und Aufklärung über die talmudische Literatur
zu verbreiten und namentlich der Tendenzlüge von dem Vorhandensein einer dem Nichtjuden unzugänglichen Geheimliteratur entgegen zutreten , bereitet Herr Professor
Strack eine
neue
Publikation vor, auf die wir um ihrer Bedeutung willen schon
jetzt hinzuweisen als Pflicht erachten.
Es soll die einzig erhaltene Handschrift des ganzen babylonischen Talmuds, der Codex Hebr. Monacensis 95, den in neuerer
Zeit zuerst Azulai benutzt , auf den dann Le brecht in eingehender Untersuchung hingewiesen und den schliesslich B.abbinowitz seinem grossangelegten , aber unvollendet gebliebenen
Werke  דקדוקי סופריםzugrunde gelegt hat, phototypisch reproduciert
und dadurch der Benutzung weiterer Kreise zugänglich gemacht
werden. Und das ist , wie es im Prospekt heisst , um so wichtiger,
weil die durch nichts zu ersetzende Handschrift infolge der starken
Benutzung während der letzten vier Jahrzehnte in Gefahr ist und
ihre Benutzung künftig wohl nur in stark beschränktem Masse
gestattet werden wird.
Da der grösste Teil des Codex mit sehr kleiner Schrift
geschrieben ist , lässt der Herausgeber beim Photographieren das
Format (um reichlich 1/5) vergrössern.
Dadurch wird alles
leichter lesbar und vieles sogar deutlicher als in der Handschrift
selbst. — Zur weiteren Erleichterung der Benutzung hat er am
Kopf jeder Seite den Inhalt genau angegeben und am rechten
Seitenrande die Seitenzahlen der gewöhnlichen Talmuddrucke.
Die Stelle innerhalb des Textes , wo eine neue Druckseite beginnt,
ist durch einen dünnen senkrechten Strich bezeichnet. Die meisten
Seiten des Codex haben 80 Zeilen (wenige 81) ; das wagerechte
Strichlein am Anfang der Zeilen 20, 40 und 60 ermöglicht ein
bequemes Citieren nach der Zeilenzahl.
Da der Codex 570 Blätter oder 1140 Seiten enthält, wird
die Ausgabe (ohne Titel , Vorwort usw.) zwei stattliche Bände
füllen. Der Preis ist für Subskribenten auf Mk. 700.— festgesetzt , welche in zwei Baten von M. 350.— zahlbar sind. Nach
dem Erscheinen des ersten Bandes soll der Preis erheblich erhöht
werden.
Subskriptionen nehmen der Herausgeber, Herr Professor
Dr. H L. Strack, Berlin-Grosslichterfelde W, Bingstrasse 73. und
der Verleger, A. W. Sijthoff’s Uitgevers -Maatschappij, Leiden,
Doezastraat 1, 3, 5, entgegen.
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מתוך כ״יקירכהיים

שמעון עפנשטיין ,רבבבריזען.

א.
(ו) נקרא נקריתי בהר הגלבוע  ,לשון מקרה הוא  ,שהרי כתוב בלא א׳א) ,
וכן תירנם יונתן איתערע איתערעית  ,ופתרונו דרך שלי הקרני בהר הנלבוע  ,לפי
תומי באתי לשם לא חלוץ לצבא ולא הגור כלי קרב אלא עובר הייתי ממקומי
לעשות דרכי ואפגע במקום הוא הר הנלבע ואמצא את שאול נלחם עם פלשתים
והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקוהו ( :ו) ויפן אחרי ויראני  ,והנה אין בידי חנית
או חרב ויבן בי כי לא להלחם באתי שמה ויקרא אלי*( .ח) ויאמר לי מי אתה
ואומר אליו עמלקי אנכי  ,כלומר איני מן הפלשתים שבאו להלהס אתך אלא
עמלקי אנכי ! (ט) ויאמר אלי עמד נא עלי ומותתני  ,מאחר שאין אתה נלחם
בי  .כי אחזתני השבץ  ,רתת וחלחלה וכן תירגם יונתן אחדתני רודתא ואין לו
דומה אלא לפי עינינו  .כי כל עוד נפשי בי  ,כלומר כל זמן שנפשי יב מותתני
כדי שלא יבואו הערלים ודקרוני והתעוללו ' בי ויאמרו אנחנו הרגנוהו( *5י) ואעמוד
עליו ואמותתהו  ,ולא תאמר מתוך איבה הרגתיו אלא כי ידעתי יכ לא יחיה אחרי
נפלו ואקח את הנזר אשר על ראשו וגו ׳( :י״ג) ויאמר דוד אל הנער המגיד לו
אי מי זה אתה  ,פת׳ מאיזה מקום אתה ,שאי מזה עם אתה לא היה צריך לשאול
שכבר סיפר לו כששאל לו שאול מי אתה שאמר לו עמלקי הוא אבל מאיזה
מקום הוא לא נתפרש עד עכשיו ,לכך שאלו דוד אי מזה אתה שתהה עליו לומר
אם כדבריו של זה שעמלקי הוא ובארץ עמלק היה יושב וכי דרכו של עמלק
שימצא נזר אשר על ראש מלך ואצעדה אשר על זרועו ויביאם אלי הנה  ,והלא
אין עמלקיים דורשים בשלומנו ולא אנו בשלומם ולא עור אלא שאנו מתגרים
בהם והם בנו ווה יביא אלי אצעדה וצמיד אתמהה  ,לפיכך שאלו אי מזה אתה
פתר׳ מאיזה מקום אתה  .ויאמר בן איש נר עמלקי אנכי ,פתרון אבי עמלקי היה
והניח מקומו ובא לכאן לארץ ישראל ונלווה עליכם ונתגייר ואני גר כמותו ב) ג
(י״ד) ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלוח ידך לשחת את משיח ה׳ ,אמר לו דוד
אם כדבריך שנתניירת לשמים ותורת ישראל אתה שומר איך לא יראת לשלוח
ידך במשיח ה׳  ,זהו לפי פשוטו ויישובו  .ומדרש חכמינו  0נקרא נקריתי בהד.
א) עיין פי׳ הרד״ק .ב) עיין גם פי׳ הרד״ק .ך) מאמר בסגנון זה אל מצאתי בשום מקים אבל
מיוסד הוא על דברי פסדר״ב פ' זכור דך כ״ה ע״ב ועיין שס בהערה סי׳ קמ״ג ועיין גם בתנחומא ♦ב תצא
דדצאת באבער אות י״ה.

2
הנלבע ,דואג האדומי היה  ,ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ויאמר מי אתה ,פת׳ מה
אתה סבור באיזה עון אירע מכשול זה  ,ואומר אליו עמלקי אנכי אמרתי לו בעון
שלא עשית הרון אפו בעמלק  ,ואקח את הנזר אשר על ראשו ,אילו תפילין לש
ראש  ,ואצעדה אשר על זרועו  ,זו תפילין של ידא)  .ויאמר אליו דוד אי מזה
אהה  ,אמר לו דוד אתה שחשיבות לו בעון שלא עשה הרון אפו בעמלק נופל
ביד פלשתים איך לא היתד .תשובה זאת לך לפוקה שתהיה מפקפק להשיבו
תשובה זו הלא אתה הוא שנתת לו עצה שלא יעשה הרון אפו בעמלק כעיניין
שנאמר בי יראתי את העם ואשמע בקולם ( שמואל א׳ ט׳ כידב)  ,ואמרו רבותינו
וז דואג אביר הרועים אשר לשאול שלא הניחו להשמיד את עמלק  ,ויאמר בן
איש נר עמלקי אנכי  ,השיבו דואג מתנחם אני על דבר זה כנר שמתחרט במעשיו
ועושה תשובה ( :ט״ז) ויאמר אליו דוד הנה דמך על ראשך  ,זה נוב עיר הכהנים
דכתיב ויסב דואג [האדומי] ויפנע בבהנים ( שמואל אי כיב י״ח ( :ייח) ויאמר
ללמד בני יהודה קשת ,מעתה שמת שאול צריך ללמד לבני יהודה קשתי)  ,ללמדם
מלחמהי•)  ,הנה היא כתובה על ספר הישר שעל בני יהודה להלחם בעד אחיהם
בני ישראלי) דבתיב יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף אויביך ( בראשית מ״ט ה׳)
איזו היא מבדי שהיא בעורף הוי אומר זו מבת הקשת שכשאדם פונה עורף לנוס
והמורה מודה בקשת ומכהו בעורפו מאחוריו( 5י״ט) הצבי ישראל  ,בלומר ארץ
ישראלי) שהיא צבי מבל הארצותיי )  ,איך נפלו נבורים על במותיך חלל  .־ד א
הצבי ישראל שאול שהיה צבי ויופיו של ישראל עכשיו הוא חלל ומוטל על
במות  ,ויונתן תירנם איתעתדתון ישראל על בית תוקפבון איתרמיתון קטילין כלו׳
אתם ישראלי נצבתם על במותיכם ושם נפלתון חללים שכן הוא אומר למעלה
וינוסו אנשי ישראל ויפלו חללים בהר הנלבע ( שמואל א׳ ליא אי) ( tב״א) הרי
בנלבע אל טל ואל מטר עליכם ושדי תרומות  ,לא ירד עליכם לא טל ולא מטר,
ושדי תרומות ונם על שדות שיש ליטול מהם תרומות כמו כן אל טל ואל מטר
ירד עליכם  ,ויונתן תירגם טורי בנלבע לא ייהות עליכון טלא ומטרא לא יהא
בבון עללא כמיסת דיעבדון מינה הלתא  ,כלומר אל טל ואל מטר עליכם כדי
שלא ינדל בכם תבואה שיכולין לעשות ממנה הלה  .בי שם נגעל מגן גיבורים,
ננעל לשון פולט כמו מנעילו ברותחין  )°שמשמעו מפליטו על די רותחין
ובן שורו עיבר ולא ינעיל (איוב כ״א כ ),שפת׳ ולא יפליט את זרעו  ,אף כאן
בי שם ננעל מנן נבורים מגן שאול  .בלי משוח בשמן  ,פתרונו שם פלט את
משחיתו מנן שאול כאילו לא נמשח בשמן מעולם  ,שכן דרך בעלי מלחמה
שמושחין את תמנן בשמן כדי שיחליק החץ ממנו שלא יקבל את המכה
וכיוצא בדבר אתה אומר קומו השרים משחו מנן ( ישעיה כ״א הי) ( :כ״ד) שני
א) עיין בת״י ששם נמצא רמז ע״ז ,ובתרגום ’ הוצאת  Lagardeאיתא בהגליון  :תפלין .ועיין
םש צד  XVIIIשזרה  •20ב) במדרש שמואל במקומו איתא  :זה חאג שהיה שקול כנגד לכ ישראל ועיין
מהרש שזהר טוב מזמור ב״ב )< .עיין פסדר״ב ףד ב״טע״אי ך) עיין ירוש ןמי סוטה ףד י״ז ע״ג.
ך;) עיין םג פירש"י וגם מ״ש הרד״ק ועיין בירושלמי שם ובבלי ע״ז ףד ׳כ 'ה ע״א ובב״ר סי׳ פ״ו .ן) עיין
םג פיר״שי זבמקומית הנרמזים בההערה הקידמת ץ) עיין םג פי' הרר״ק .ןך ) עיין יהזקאל כ ,י . ,ט) ע״ז
זיף ^ה׳ ע״א.

עם עתים ,עם שאר עדיים  .ומעלה עדי זהב על לבושכן כמו שמילות תשים
לעשות שמתקנות עדי זהב ומשימות אותו על מלבושיהן ( :כ״ה) יהונתן איך »)
.־  . . . .על במותיך חלל  ,שמאחר שנפלו גבורים נמצאו כלי המלחמה אבודין
לפי שאין צריכין:

ב.
א( ) האעלה באחת ערי יהודה  ,לפי שעד עתה היה בערי פלשתים:
(י־ד) יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו ,יינפיאנ״ט בלע־ ( :ט״ז) ויחזיקו איש בראש
רעהו  ,שכל אחד ואחד תפם את חבירו ובידו השנית היה מקרו מחרבו שבצידו,
חלקת הצורים  ,על שם שהיו אילו חזקים וצורים כמו אילו שהרי כלם נפלו
שהרגו אילו את אילו ( ; )-כ״א) וקח לך את חליצתו  ,פת׳ את חליפות שמלותיו:
(כ״ג) באחרי החנית  ,שהפך את ידו לאחוריו  ,והכת אל החומש  ,בדופן חמישי
נתכוון להכותו מקום שמרה וכבד תלוייןג) ( :כ״ד) אשר על פני ניח  ,מים
שמניחין דרך מדבר גבעון ( :כ״ה) לאגודה אחת  ,לסיעה אחת ( :כ״ו) הלא ידעת
כי מרה תהיה באחרונה  ,כלו׳ הלא הייתה יכול לידע מתחילה כי מדר .זאת אשר
אירע עתה עתיד להיות באחרונה ( :כ״ט) וילכו כל הבתרון  ,שם מקום הוא  ,ור׳
מנחם פירש שהלכו כל חצי הלילה כמו ויבתר אותם בתוך ( כראשית ט״ו י׳) :
(ל״ב) ויאר להם בחברון  ,כלומר כשבאו לחברון האיר להם ברק השחר:

ג.
(ח) הראש כלב אנכי אשר ליהודה היום אעשה הסד וגו׳  ,פתרון לראש
אשר ליהודה כמוני היום שהייתי ראוי להיות ראש ליהודה שמתה עלי מעשה
כלב שפקדת עלי עון האשד .היום וכי מהיום והלאה אעשה חסד עם בית שאול
אביך או .עם אחיו או עם רעהו כמו שהייתי נהוג לעשות  ,לא המציתיך  ,אני לא
המציתיך ביד דוד ואתה פקדת עלי עון האשד ,הזאת היום ( :י״ב ) וישלח אבנר
מלאכים אל דוד תחתיו לאמר  ,במקומו של דוד שלח לו אבנר מלאכים לאמר
למי הארץ למי ראוייה להיות הארץ והמלכות כי אם לך כלומר למי כל חמדת
ישראל ( שמואל א׳ ט׳ כ׳)  ,ויונתן תירגם ושלח אבנר איוגדין לות דוד מאתריה
למימר מקיימנא במאן דעבד ארעא ( :י״ג) כי אם לפני  ,קודם ( :ט״ז) עד בחורים,
שם מקום ( :י״ט) ומשבאו [דיבר] גם אבנר באזני בנימין  ,כשם שדבר עם זקני
ישראל כך דבר באוני שבטי) בנימין  ,וילך נם אבנר לדבר באוני דוד בחברון
את כל אשר טוב בעיני ישראל ובעיני כל בית בנימין ,את כל מה שמצא שטוב
בעיניהם להמליך את דוד ( :כ״ו) מבור הסירה  ,שם מקום ( :כ״ז) לדבר אתו
בשלי  ,על עסק חליצה  .ששאלו גידמת היאך תחלוץ כשכרע אבנר להראות׳
שתחלוץ בשיניסי׳) ויואב הכהו בחומש ( :ל״ג) הכמות נבל ימות אבנר  ,הכמימת
רשיעין ימות אבנר ( :ל״ד) ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחשתיס הגשו  ,לזיקץ
א) פד .יש השרוןבכ״י )□ .עיין פי׳ הרר״ק .ג ) עיין סנהדרין ףד מ׳־׳ט ע״א .ך ) בב"*  :שבט♦.
ה) דרש זה מובא גם ברד״ק ובפירש״י על מלכים א' ׳ב ה' ובפירושו על סגהדדין ףד מ״ט ע״א ועיין בערוך
ערך של אות ד' ואולי הוא מדברי הגאונים.

דינחוש  .בנפול לפני בני עולה נפלת  ,כנפול עומד בזקף ושם סיום המילה  ,וזה
פת׳ בנפול אותו האיש שידיו אסורות ורגליו הונשו לנחשתים כך נפלת לפני בני
עולה  ,אילו יואב ואבישי שהרגוהו ( :ל״ה) ויבא כל העם להברות את דוד,
להברות כתיב וקרינו להברות ») ושניהם בין להכרות ובין להברות משמע לשון
אבילה  ,להברות כמו ויכרה להם כירה גדולה ( מלכים ב׳ ו׳ כ״נ)  ,להבמת תבא
אנ תמר אחותי ותבריני לחם ( שמואל ב׳ י״נ ה׳) וכן תיתם יונתן לאוכלא ית
דוד לחמא ( :ל״ט) ואנכי היום רך ומשוה מלך  ,כלו׳ אני נכנסתי למלכות מחדש
בנער הזה שהוא רךב) וכל אדם הנכנס מהדש לגדולה אינו מוחזק כל כך :

ד.
א( ) וישמע בן שאול יכ מת אבנר בחברון  ,כי אבנר שהמליכו מת
בחברון  ,וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו  ,כל ישראל שהיה איש בשת מלך עליהם
נבהלו בשמעם כי מת אבנר שר צבא אשר לשאול שהיה מחזק המלוכה ביד
איש בושת  ,עכשיו הולך ומספר איך כלו כל בית שאול וזרעו וגואלו ורעהו5
ב( ) ושני אנשים שר* גדודים היו בן שאול  ,פת׳ היו עם בית שאול הוא איש
בשת  .שם האהד בענה  ,בני רימון הבארותי מבני בנימין  ,כי נם בארות תחשב
על בנימין  ,אך הם בשמעם כי מת אבנר_ בהברון רפו ידם וברחו להם הדי״ד
נ( ) ויברחו הבארותים גתימה ויהיו שם נרים עד היום הזה  ,ולאחר זמן חזרו להם
ובאו להם אל בית אדוניהם איש בשת ומצאוהו (ה) שובב את משכב הצהרים:
ו( ) והנה באו עד תוך הבית כאילו לוקחי חטים ויכוהו אל ההומש  ,כסבורים
למצוא חן בעיני דוד ( :ה) ויביאו את ראש איש בשת אל דוד בחברון  ,נמצא
איש בשת שהומלך על כל ישראל הרוג ולא נותר לבית שאול שיעשה מלוכה
על ישראל יכ אם בן אחד שנותר ליהונתן בן שאול והוא נכה רנלים  ,פסח
משת* רנליו  ,ולא היה ראוי להמליכו תחת איש בשת  ,נמצאת למד שלא נותר
לבית שאול שיצלח למלוכה  ,לכן נתגלגל הדבר שהוסבה המלוכה לדוד שכיון
שמתו כל בית שאול מיד ויבאו כל זקני ישראל אל דוד חברונה וימשחו את
דוד למלך על ישראל (ה׳ נ־)  .לקחי חטים  ,עשו עצמם כסוחרים המבקשים
לקנות חמים  ,וכן תירנם יונתן כזבני היטין ( :י) אשר לתתי לו בשורה  ,כסבור
לתת אני לו שבר בשורתו שהביא לי ולמצא הן בעיני  .ויש לומר אשר לתתי
לו בשורה כלו׳ כפי בשורה שהביא נתתי לו שכרו ז (י״ג) אף כי אנשים רשעים
המו את איש צדיק  ,הרי דברים קל והומר המניד לי לאמר הנה מת שאול
שהוא לא הרגו שבלאו הבי .להרג שכן הוא אומר כי ידעתי כי לא יחיה אחרי
נפלו (א׳ י*)  ,אפילו כן אחזתי בו ואה־נהו  ,כל שכן אנשים רשעים כמות אילו
שהמו את שהן חייבים הרינה ג) ואני חייב לבקש את דמו מידם ולבערם
מן הארץ:
סנהוזרין ק*
א) עייז
םב &י' החו״ק.

ב׳ע״א זבו״ש הא־״נן פה ובס׳ השישים שורש

 üר״ל שהם חייבים עליז הריגה.

ביה ובעל* מגתת שי• ב) עיין
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ה.
(ו — ח ) וילך המלך ואנשיו אל היבוסי יושב הארץ  ,בי אם הסירך העודש
והפסחים  ,הםא) דמויות כמראה אדם שהציב אברהם לעדות פלשתים כשכרת עמם
ברית שלא יורישו בניו את ההר הזה  ,שבל זמן שיהו מראין להם דמויות הללו
שלא יהו בניו רשאין להוריש את היבוסי יושב ירושלים ובשבא דוד לכבוש את
היבוסי יושב הארץ הוציאו לו דמויות הללו אשר עינים להם ואינן רואין ותלים
להם ולא יהלכו  ,אמרו לו לדוד כל זמן שדמויות הללו בידינו אי אתה רשאי
לבוא עלינו מפני השבועה שנשבע זקינך לאבימלך דבתיב ועתה השבעה לי
באלקים [הנה] אם תשקור לי ולניני ולנכדי ונר ( בראשית כ״א כ״ג) ואותם
העורים והפסחים היו תקועים בצינור אחד כיתד זו שתקועה בארץ  ,אמר דוד כל
מכה יבוסי וינע בצינור  ,שאעם־י שכיבשו כבר ירושלים מצודת ציון שהיא מקום
הזק בפני עצמו לא היו יכולין לכבוש מפני אותן דמויות ולכך היה אומר לא
תבא הנה  ,כלומר לא תוכל לבוא הנה אלא אם כן הסירך אותן דמויות וילכוד
דוד את מצודת ציון  ,והאיך לכדה שאמר דוד ביום ההוא כל מכה יבוסי דגע
בצינור שהעמיד עליו הדמויות וימול מהם העודים והפסחים שהיו מוציאים לעדות.
יהיה לראש  ,שכן כתיב בדברי הימים ויאמר דוד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה
לראש ולשר ויעל בראשונה יואב [ בן צרויה ] ויהי לראש ( דודי א׳ ייא ו) ,
שדמויות הללו שהם .עורים ופסחים הם שנואי נפש דוד  ,נפש דוד שנאה אותם,
ואם תאמר מה ראה דוד לשנאותם והלא אין בם רוח חיים  ,והולך ומפרש המ
טעם שנאם  ,על בן יאמרו  ,פת׳ על אשר יאמרו יושבי ירושלים עור ופסח לא
יבא  ,כלומר בל זמן שדמויות הללו בידינו שהם עורים ופסחים לא יבא דוד אל
הבית פת־ לא יכנס דור לפנים מן העיר .הבית כמו מבית ומחוץ ( בראשית ו׳ י״ד)
וכן וביתה ( פסוק ט׳ ) שהוא לפנים ז ( ט ) ויבן דוד סביב מן המלוא וביתה  ,בנה
חומה נמוכה סביב המנדל והוא כעין חצר המגדל והמצודה ולפנים מן אותה
הומה קרוי מלוא ובפנים בנה בנינים לעצמו ,ובדברי הימים כת׳ ויבן העיר מסביב
מן המלוא ועד הסביב ויואב יחיה את שאר העיר ( דה״י א׳ י* א ח■ ) במו בנה את
שאר העיר כמו מה היהודים האמללים עושים היחיו את האבנים ( נחמיה ׳נ ל* ד = )
שמשמע היבנו את האבנים אשר הנה שרופות ? (י״ח ) וינטשו  ,ויפשטו  ,בעמק
רפאים שאצל ירושלים ; ( כ ) בבעל פרצים  ,באותו מקום שנקרא לאחר זמן
בעל פרצים  ,כשם שהוא אומר על כן קרא למקום ההוא בעל פרצים •
(כ״א ) וישאם דוד ואנשיו  ,יש פותר׳ וישרפם כמו ותעל משאת העיר השמימה ג)
וכן תירגם יונתן ואוקדינון דוד  ,ובדברי הימים כת׳ ויעזבו את אלהיהם ויאמר דוד
וישרפום באש ( דה״י א׳ י׳־ד י״ב )( :כ״נ) הסב אל אחריהם ובאת להם ממול
בכאים  ,בלו׳ סביב אותם מאחריהם עד שתבוא להם כנגד היער בראש הכבאים,
א) המעשה שהביא המהבר פה מובא גם בפ ,דר׳ אליעזר פ' ל״ו ובילקוט יהושע רמז כ״ח אבלשש
תלו הדבר

בקניית שדה

המכפלה

ע״י

אברהם

ועיין גם בפי' רש״י

כמו שכתב המחבר פה בעגין שבועת אברהם לאבימלך.

זברד״ק

וברלב״ג  ,דז  ,ישעיה מביאו

כמעט

ב ) ועיין גם בפי' על דה"* המיוחס לדש״י שם.

י ) פסוק כזה יגעתי ולא מצאתי  ,אולי כיהן להפסוק בשופטים ׳ב ל״ח וא מ.,
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פתרו׳ בראשי האילנות ז ( ביד ) אז תחרץ  ,אז תקוץ את אויביך  ,כי קול הצעדה
הוא יב אז יצא ה׳ לפניך להכות במהנה פלשתים:

ו.
א( ) ויוסף עוד דוד את בל בחור בישראל  ,לפי שבתחילה נתייעץ עם זקני
עם  ,שרי האלפים והמאות כמו שבתוב בדברי הימים ( שם י״ג אי — ג׳ ,הי—ו־)
ויועץ דוד עם שרי האלפים והמאות לכל נניד ויאמר דוד לכל קהל ישראל אם
עליכם טוב ומן ה־ אלקינו נפרצה נשלחה על אחינו הנשארים בכל איצות ישר׳
ועמהם הנהנים והלוים בערי מגרשיהם ויקבצו אלינו ונסבה את ארון (ה׳ ) אלקינו
אלינו כי לא דרשנוהו בימי שאול  .ויקהל דוד את כל ישראל מן שיחור מצרים
ועד לבוא חמת להביא את ארון האלקים מקרית יערים ויעל דוד וכל ישראל
בעלתה אל קי־ית יערים אשר ליהודה  ,כי קרית בעל היא קרית יערים כמו
שמפורש בספר יהושע ( ט׳ו ס׳ ) וזהו ויוסף עוד דוד  ,להוסיף עוד על אותה עצה
ולקח את בל בחור בישראל שלשים אלף  ( :ב ) ויקם וילך דוד עם בל העם
אשר אתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלקים אשר נקרא שם שם ה'
צבאות  ,פת׳ אשר נקרא על הארון שם מיום שנבנה ומהו השם ששם ה׳ צבאות
יושב הכרובים שרוי עליוא) כמו שכת׳ ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת
מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות ( שמות ב״ה ב״ב )  ( :נ -ד ) וישאהו מבית
אבינדב אשד בנבעה עם ארון האלקים ,פת׳ כשהסיעו אותו מבית אבינדב היו הולכין
עזא ואחיו בני אבינדב עם ארון האלקים ואחיו הולך לפני הארון כלו׳ עזא ואחיו בני
אבינדב שניהם היו נוהנין את הענלה  ,אהד מהם הוא אחיו היה הולך לפני הארון
ונוהג את הענלה ועוזא היה הולך בצד העגלה לאחוז הענלה שלא תיהפך כמנהג
לב הנוהנין בעגלה שהאחד הולך בצד העגלה שלא תיהפך ואהר הולך לפני הבקר
להנהינ את הענלה כך אחיו היה הולך לפני הארון ומנהיג את העגלה ועוזא היה הולך
בצד הארון ואוהז את העגלה ,לפיכך כששמטו הבקר עוזא שהיה הולך בצד שלה
ידו ואהז בארון האלקים ונענש על כך ,אבל אהיו שהיה הולך לפני הארון ומנהיג
את הענלה יא אפשר לשלוה ידו בארון לפי שהוא היה הולך לפניו ( :ה ) ובמנענעים,
מיני בלי זמרה הם  ,ובדברי הימים (א׳ י״ג ט׳) כתיב ובמצלתים ( :ו ) ויבואו עד
נדן נבון  ,גורן שהיה מישור כלו׳ מקום שהיה שווה והלק שאין שום ביריה ראויה
לינוף את רגליו שם  ,שלא תאמר לפי שהיה שם מעלות ומורדות שמטו הבקר,
ובא הבהוב ללמדך שלא תהא הדבר תולה בדבר זה שיהא שם עכבה שלכך
שמטו  ,אבל מפני מה שממו ? שהיה להם ללוים לישא את הארון בכתף והם
הדביבוהו על הענלה ב)  .וישלח עזא אל ארון  ,פת׳ וישלה עזא את ידו אל ארון
האלקים במו אל תשלחנה בחילו ( עובדיה א׳ י* נ) שפת׳ אל תשלחנה ידיך בחילו:
ז( ) ויכהו שם האלקים על השל  ,על השגנה  ,שננד ,מתרג׳ שלו  ,כלו׳ על ששננ
להרכיב את האדון בענלה והיה להם לישא אותו בכתף כמו שכת׳ ולבני קהת לא
א) עיין םג פירש״י.
במדבר רבד ,סזף פ' י״ב.

ב)

עיין םג

פי'

הרד״ק ועיין

שפרי גשא ז ,ט'

ובבלי סוטר .ףד

ל״הע״א וע״ע

נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו ( במדבר ז׳ ט , ),ודבר זה גרם ששמטו
הבקר ועוזא שלח ידו בארון ונענש על כך וכן ודרג׳ יונתן על דאישתלי  .וימת
שם עם ארון האלקים  ,פת׳ בצד ארון האלקים כמו שמפורש למעלה שהוא היה
הולך בצד העגלה ואוחז בארון ובדברי הימים כתיב וימת שם לפני האלקים ( שם
שם י״א) ז (ח) פרץ עוזא  ,תרגום אתיא דמית ביה עוזא( 5י ) ולא אבה דוד
להסיר אליו את ארון ה׳  ,ובדברי הימים כת׳ ולא הסיר דיר את הארון אליו אל
עיר דוד ( שם שם י״ג) שנתיירא להסירו אליו על אשר ראה שפרץ ה׳ פרץ
בעוזא ששלח ידו בארון  .ויטהו אל בית עובד אדום  ,ומשהגידו לו לדוד לאמר
(י״ב) ברך ה׳ את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלקים מיד
וילך דוד ויעל את ארון האלקים מבית עובד אדום אל עיר דוד  .בית עובד
אדום הגתי  ,שעובד אדום לוי היה כשם שמפורש בדברי הימים ויאמר דוד לשרי
הלוים להעמיד את אחיהם המשוררים ונו׳ ( שם ט״ו ט״ז) וכת׳ בסמוך ועובד אדום
ויעיאל השוערים ( שם י־ח)  ,ומה שקראו הכתוב עובד אדום הנתי לפי שנר םש
תהילהא)  .ויברך ה׳ את עובד אדום ,בבנים ברכו כמו שכת׳ בדברי הימים ולעובד
אדום בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני וכולם עד פעולתי השמיני יכ ברכו
אלקים ( שם כ״ו ד׳) ; (י״ג) ויהי כי צעדו נושאי ארון ה׳ ששה צעדים ויזבח שור
ומריא  ,ובדברי הימים כת׳ ויהי דוד וזקני ישראל ושרי האלפים ההולכים להעלות
את ארון ברית ה׳ מבית עובד אדום בשמהה ויהי בעזור האלקים את הלוים נושאי
ארון ברית ה׳ ויזבחו שבעה פרים ושבעה אלים ( דה״י א׳ פדו כ׳־ה—כיו)  .בר
ושמואלב) הד אמר על כל צעדה וצעדה שור ומריא על כל ששה צעדים שבעה
פרים ושבעה אלים ואידך אמר על כל צעד וצעד שבעה פרים ושבעה אלים ועל
כל ששה צעדים שור ומריא ( :י״ד) מכרכר  ,מסבב ומשחק  .אפוד בד  ,חלוק
המגיע ממתניו ועד לארץ( 5ט״ז) מפזז ומכרכר ,בדברי הימים כתיב מרקד ומשחק
(שם שם כ״ט)( 5י״ז) בתוך האהל אשר נטה לו דוד ,שבן הוא אומר בדברי הימים
ויבן מקום לארון האלקים ויט לו אהל ( שם ט״ו א׳) ( :י״ט) חלת לחם  ,ככר
לחם  .ואשפר אהד  ,אהד מששה בפר  .ואשישה אהת  ,אחד מששה בהין5<J
(כ״ב) ונקלותי עוד מזאת  ,כלומר היה לי להקל עצמי עוד יותר מזאת ולהשפיל
את עצמי בעיניי) ! (כ״ג) ולמיכל בת שאול לא היה ' לה ולד  ,אמרו רבותינו
שדבר זה שאמרה למעלה גרם לה שלא היה לה ולד ה) !

ז.
(א) ויהי כי ישב המלך בביתו וה׳ הניח לו מסביב מכל אויביו  ,ויהי יכ
הניע אותו היום שאמרה התורה והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח
(דברים י״ב י׳) שזה היה בימי דוד כשם שהוא אומר ויהי כי ישב המלך לבטח
בביתו וה׳ הניה לו מכל אויביו מסביב  ,מיד (ב) ויאמר המלך אל נתן ראה נא
א) עיין גם פי' הח־״ק .ב) עיין סוטר .ףד ל״ד .ע״א .ג) עיין פסחים סיף דף ליו ע״ב .ך) עיין
מדרש שמואל פ ,כ״ה אות ו' ועיין גםפירש״י .ץך ) עיין סנהדרין ףד נ״א ע״א  :שקלה מיכל למימרפפיה ועיין
ירושלמי סוכהףד ־ג!',־ ע״ג.
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אנכי יושב בבית אתים ונו־ שרצה לבנות הבית שכן הוא אומר והניה לכם מכל
אויביכם מסביב וכת׳ בסמוך והיה המקום אשר יבחר ה־ אלקיכם ( שם שם י״אא) .
(ד) ויהי בלילה ההוא  ,מדרש אנדה ב) אמר לו הקב״ה לנתן הנביא האדם הזה
שאני משלחך אצלו נדרן הוא צא ואמור לו עד שלא ישבע לבנותו לא אתה
תבנה הבית לשבתי  ,ד״א האדם הזה שאני משלחך אצלו זריז הוא צא ואמור לו
עד שלא ישבור פועלים לחצוב ' לו אבנים מן ההר ולכרות לו ארזים מן הלבנון
לא אתה תבנה הבית לשבתי( 5ה) האתה תבנה לי בית  ,האתה סבור שתבנה
אתה לי בית  ,ובדברי הימים כתיב לא תבנה לי הבית ( שם י״ז ד׳)( 5ה) אני
לקחתיך מן דנוה  ,מלונה שבו יושב הרועה  ,בלע״ז הוט״א  ,כמו נוות [כרת]
רועים ונדרות צאן (צפניה ב־ וי) ( :ט) ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים  ,כלוי
באחד מן רוזני הארץ  ,אילו מלכים  ,כלומר שהבאתיך למלכות וכן הוא אומר
בדברי הימים ויצא שם דוד בכל הארצות ( שם י״ד ייז) ( :י) ונטעתיו ושכן
תחתיו ,לקיים מה שנאמר תביאמו ותטעמו בהר נחלתך ( שמות ט־ו י״ז)  .תחתיו,
במקומו  .ולא יוסיפו בני עולה לענותו עוד כאשר בראשונה שהיו מענין אותו!
(י־א) ולמן היום אשר צויתי שופטים על ישראל  ,כלו־ וכמו שהיו נהוגים לענותו
למן היום אשר צויתי שופטים  ,שחיו מענין אותן בימי שופטים ',ואתה לא כן
אלא והניהותי לך מכל אויביך  .והניד לך ה׳ כי בית יעשה לך ה׳  ,כלו׳ שיתן
לך בן שימלוך תחתיך וישב על כסא ישראל במקומך  ,וכל דבר שמתקיים בו
ובבנו אחריו קרוי בית  ,וכן הוא אומר בסמוך (י־ב) והקימותי את זרעך אחריך
והכינותי את ממלכתו  ,שכן הוא אומר בשלמה ותכון מלכותו מאוד ( מלכים א¬
ב׳ י״ב) ( :י״ד) והוכחתיו בשבט אנשים  ,מה דרכו של אב לעשות לבנו כשחטא
בנו י כנגדו מייסרנו על ידי שבט  ,כך מאחר שאני לו לאב והוא יהיה לי לבן
אוביהנו בשבט אנשים  ,שהקים לו לשטן את רזון בן אלידע ואת הדד כשם
שתמצא בספר מלכים רקם ה׳ שטן לשלמה את הדד וגו׳ (מלבים א׳ ייא י״ד ק) !
(ט״ו) וחסדי לא יסור ממנו  ,כאשר הסירותי מעם שאול בהעוותו דכתיב ורוה ה¬
סרה מעם שאול ( שמואל א׳ מ״ז י״ד) אבל אוכיהנו בשבט אנשים ! (ט׳־ז) ונאמן
ביתך וממלכתך ,כל דבר שהוא עומד ואינו פוסק לעולם קרוי נאמן כמו ותקעתיו
יהד במקום נאמן ( ישעיה ב״ב כ־ג׳ו ( :י״ה) כי הביאתני עד הלום  ,מן הנוה
לקחתני מנוה הרועים והביאותני למלכות ! (י״ט) ותקטן עוד זאת בעיניך ותדבר
נם אל בית עבדך למרחוק ,שהעמדת מלכותי לעיתים רחוקות,־) שהבטחתני ואמרת
לי ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם  ,כסאך יהיה נכון עד עולם  .וזאת תורת
האדם ה׳ אלהים ,ובדברי הימים כת־ וראיתני כתור האדם המעלה ( דה״י א׳ י*ז י״ז),
שהשויתני והושבתני בשורת הגדולים  ,כלומר קטן הייתי והושבתני בשורת נדיבי
עמך שאמרת לי ועשיתי לך שם נדול כשם הנדודים  .תורה פתרונו שורהיי) כמו
ובהניע תור נערה (אסתר ב• י״ב ) ! (כ״ג) ומי כעמך כישראל נו־ אהד אשר הלכו
א) עיין פירש״י בקיצור .ב ) עיין גם פירש״י ובילקוט שמואל רמז קמ״ג ובמדרש שמואל צד . 125
ג ן בילקזט שמואל מביא הז בשם מדרש ב״ר פ' ב' אבל שם לא נמצא מזה בדפוסים שלגו .ך ) ועיין גם
בפי׳לע דה״י שם, .ך) עיין על לב הז בפי׳ לע דה״ישם,
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אלהים לפדות לו לעם  ,כל לשון אלהים לשון רבים במו ויהי כאשר התעו אותי
אלהיט ( בראשית כ׳ י׳ג)  ,כמו שפירשתי במקומות הרבה  ,אף כאן אשר הלכו
אלהים אשר הלך אלהים ולעשות לכם הגדולה ונוראות הרי הוא כמו שיאמר
ולעשות לך ולפי שדיבר אלהים בלשון רבים אומר לעשות לכם לשון רבים
שלשון רבים נופל עליו  ,וכן בדברי הימים כת׳ מי כעמך ישראל גוי אהד בארץ
אשר הלך האלקים לפדות לו עם לשום לך שם גדולות ונוראות ( שם י*ז כ׳א) .
מפני עמך אשר פדית ממצרים גוי ואלהיו  ,פשר זה לא הייתי יודע אלא שדברי
הימים מלמדני פתרונו »)  ,שכתב בדברי הימים ( שם שם) מי בעמך ישראל אשר
הלך האלקים לפדות לו עם לשום לך שם גדולות ונוראות לגרש מפני עמך
אשר פדית ממצרים גוים ואלהיטצ)  ,כלומר שגרשת מפניהם גוים ואלהיהם;

ח.
(א) ויקה דוד את מתג האמה  ,ובדברי הימים כתיב ויקה ( דוד) את נת
ובנותיה מיד פלשתים ( דה״י א׳ כ״ח א׳)  ,ודומה שלפי שגת פלשתים היתה ראש
וחוזק לחמשה סרני פלשתים כעיניין שכת׳ ורדו גת פלשתים הטובים מן הממלכות
האלה (עמום ו׳ ב׳) שלכך נקראים מתג האמה שמי שתופס בידו מתג הוא רודה
ומושל בחבירו  ,כך מי שהיה בידו אותו חוזק גת פלשתים היה מושל על כל
השכונה ג)  .מתג מרדע כמו שוט לסוס ומתג לחמור ( משלי כ״ו ג׳)  .מתג האמה
על שם שדרכו של מתג להיות נתון בעץ ארבו אמה  ,ומדרש חכמינו י) ומתג
אחר שאורכו אמה מסר להם אברהם כשנשבע להם שלא יורישו בניו את הארץ
ואומר להם כל זמן שמתג זה בידכם אין בניי רשאין להוריש אתכם נטלו בניי
מתג זה מיד הותרה הרצועה  ,כיון שבא דוד מיד ויקה דוד את מתג האמה מיד
פלשתים •( .ב) וימדדם בהבל  ,השבב ׳אותם איצה משום בושתי•*  .וימדד שגי
חבלים להמית  ,לפי שהמיתו את אחיו כשנחם את פני מלך מואבי)  .ומלא החבל
להחיות  ,כלומר שני שלישים היה הורג וחלק השלישי היה מקיים שלא תחסר
באומה עולם ז (ג) בלכתו להשיב ידו בנהר פרת  ,פתר׳ בלכתו להשיב אל ידו
ואל חזקתו נהר פרת ( 5ד) ויעקר דוד את כל הרכב  ,שעקר סוסים של יכב,
לקיים מה שג׳ לא ירבה לו סוסים (דברים י״ז ט״זי)  .ויותר ממנו  ,ויותר משמע
הוא עצמו  ,ויותר משמע דבר אחר ; (ה) ארם דמשק  ,ארם שבדמשק ; (ו) וישם
דור נציבים  ,שומרים למשול בהם שלא ימרדו בו ; (ז) שלטי הזהב  ,זה את
צינה שהוא עגול ; (י״ג) ויעש דוד שם בשובו מהכות את ארם בגיא מלח  ,מהו
השם שעשה שקבר שונאיו לאחר שהרגם שכן הוא אומר בדברי הימים ואבישי
בן צרויה הכה את אדום בגיא מלה שמונה עשר אלף ( דה״י א׳ י׳־ח י״ב) שאין
שם האמור באן אלא שקבר אויביו לאחר שהרגם שקבר אותם שמונה עשר אלף
שהרג  ,וזהו שם גדול שאדם קובר את אויבו במא דתימא וקברו כל עם הארץ
זהיה להם לשם ( יחזקאל ל״ט י׳־גיי) ; (ט־׳ז) ויהושפט בן אחילוד מזכיר  ,כי יהיה
א) ועיין גם פירש  /ב ) בדה״י שם לא נמצא מלת ,,ואלהים"  .ג ) עיין םג פירש  /ך) עיין
בפדר״א פ' ל״ו אבל שם תלו הדבר ביצחק כאשר רג בארץפלשתים .ץן ) עיין יפ ,הרד׳־ק .ן) עייןםג
בפירש״י לשמואלא' כ״ב ד .,ץ) עיין גם פירש  /ח) עיין םג פידש״י.

להם דבר אב אליו ושפט בין איש ובין רעהו ,מזכיר איזה בא ראשון שישפטוהו
ראשון ( :ייז ) ושריה סופר  ,כותב פסקי דינין שפסק המלך  ,ויש פותרין שאינו
בותב פסקי דינין אלא כותב מנת המלך ( :י״ה ) ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי,
םנ םה היו מבני ביתו של מלך דוד  .ובני דוד כהנים  ,פתי מושלים היו  .והכרתי
והפלתי איני יבול לעמוד על בירורו אך דומה שכרתי אומה אחת יש והם יושבי
חבל הים ונקראים נוי כרתים ( צפניה ב׳ הי) ודומה שנטפלו עמו ונלוו עליו
ודומה 1בשם שברתי שם אומה כך פלתי שם אומה »)  ,ויונתן שתירגם
לשרתו ,
קשתיא וקלעיא איני יכול לעמוד על פתרונו  ,ומדרש חכמינו כרתי ופלתי אילו
אורים ותומים ברתי שכורתים דבריהם .פלתי שמופלאים בדבריהםב) :

ט.
ד( ) הנה הוא בית מכיר בן עמיאל בלו דבר  ,באותו מקום ששמו בלו
דבר ( :ה) והוא לקחו משם ,מלו דבר ( :י) והיה לבן אדוניך לחם  ,כלו׳ בני ביתו
יתפרנסו ממנו והוא עצמו יאכל תמיד על שלחני להם  .ולציבא המשה עשר
בנים  ,בלומר וציבא היה יבול לעבוד את האדמה לפי שהיו לו חמשה עשר בנים
ועשרים עבדים:
ר
♦
נ( ) המבבד דוד את אביך בעיניך  ,כתוב בתורתו לא תדרוש שלומם
וטובתם ( דברים ב״נ ז■ ) וסבור אתה שמניח אלוהוג) ובא לדרוש שלומך ולכבוד
אביך שלח לך מנחמים  ,הלא [ בעבור] חקור את העיר ולרגלה שלח דוד את
עבדיו אליך  ( :ד) דברת את מדויהם ,את מלבושיהם כמו מדו בד ( ויקרא ו׳ נ׳ ) .
עד שתותיהם  ,שכרת מלבושיהם עד מקום הערוד! שלה כמא דתימא וחשופי שת
ערות מצרים ( ישעיה ב־ ד׳ ) וכדי לביישם עשה כך ( :ו) את ארם בית רחוב,
ארם היושבים בבית רחוב ואת ארם היושבים בצובה  .ואיש טוב  ,אדם ששמו
איש טוב ( :ח ) וארם צובה ורחוב לבדם בשדה  ,כלומר בני עמון ערכו מלחמה
פתח השער וארם צובה ורחוב שהיו נשכרין ערכו חיילותם בפני עצמם לצד אחר
בשדה ויבואו חילם באותו מקום ( :ט״ז) ושובך שר הצבא  ,ובדברי הימים (א׳
י״ט י״ח ) כת־ שופך  ,שובך שהיה נבוה כשובך  ,שופך שהיה שופך דמים י) :

י׳א.
א( ) לתשובת השנה ,

להכנסת השנה .

לעת צאת המלכים  ,לעת שרגילים

המלכים לצאת שזהו שכבר נדלו העשבים והירקות שאז רגילים המלכים לצאת
למלחמה ")  ( :נ ) וישלח דוד וידרש לאשה  ,ששלח שלוחו לשאול ולדרוש מי
היתד ,האשה שרוחצת ויאמר השליח אשר שלח הלא זאת בת שבע  ( :ד ) וישכב
עמה והיא

מתקדשת

מטומאתה ,

שמעתה אין

לתלות הוולד באוריה

בעלה:

דה *",א ,י״׳ט י״ז .ב) עיין ברמת ק» ד ,ע״א .ג) עיין תגחומא וירא
א) ועיין םב בפי,
הוצאת באבער אות ב״׳ה ועיין םב פירש״י .ך) עיין מדרש תהלים מזמור ׳ג הוצאת באבער אות ד ,ועיין
זמה ףד מ״ב ע״ב ,אלא ששם איתא במקום ״שופך דם״'  :שבל הרואה אותו גשפך לפגייכקיתח• ה) עיין
סב קצתבפידש״י.
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(ח ) רד לביתך ורחץ רגליך  ,שרצה שיוקק לאשתו ויהא ההריון תלוי בוא) .
ותצא אחריו משאת המלך  ,מנחת המלך  ,שהמשתה גורם את האדם לידי תאוה:
(" ג) ויקרא לו דוד ויאכל לפניו וישת וישכרהו  ,שהשכרות • משכיח לאדם לכ
דבר דאבון  ,כסבור היה דוד אשכרהו וישכח שהארון וישראל ויהודה יושבים
בסוכות וילך וישכב עם אשתו ( :ט״ו ) ושבתם מאחריו  ,והניחוהו שם בכיבד
ונכה ומת ( :כיג) ויצאו אלינו השדה ונהיה עליהם  ,וגם
המלחמה ,שלא תעזרוהו .
אנחנו דחקנו אותם עד שברחו ובאנו עליהם עד פתח השער  ( :כ* ה) החזק מלחמתך
אל העיר והרסה  ,וכן צוד ,למלאך ששלח אל יואב אתה פלוני שאני משלח
אותך ליואב חזקהו ליואב בדבריך ותאמר לו החזק מלחמתך אל העיר והרסה =) ,
וזה פתרון של וחזקהו  ,אתה פלוני השלוח אל יואב הלא צויתיך חזקהו ליואב
בדבריך ותאמר לחזק מלחמתו אל העיר ואל יפל לבו עליו מן האנשים אשר
מתו כשגשו להלחם אל החומה:

י׳ב.
(ח ) ואתנה לך את בית ישראל  ,כלומר שכל מקום שהיית שואל אשדי
בכל ישראל לא היו מונעין ממך  .ואם מעט ואוסיפה לך כתה וכהנה  ,עד שלא
תעשה הרעה הגדולה הזאת ( :ט׳ ) מדוע בזית את דבר ה׳  ,אשר כתוב בתורה
אל אשת עמיתך לא תתן שכבתך ( ויקרא י״ח כ׳ ) ( :י־א ) ולקחתי את נשיך,
מידה כנגד מידה  ( :י׳ב ) כי אתה עשית בסתר ואני אעשה לעיני השמש  ,מכאן
סמכו רבותינו כל המחלל שם שמים בסתר נפרעין ממנו בגלוי ג) ( :י״ד ) אפם יכ
נאץ נאצת  ,כינוי הוא כלומר כי שמחת את אויבי ה׳ הם האומות שיאמרו מעתה
אין ישועתה לו באלקים סלה ( תהלים ג׳ גי )  ,אדם ששבה את הכבשה והרג את
הרועה והפיל את ישראל לחרב יש לו תשובה עולמית אתמהא ? ( :ט״ו ) ויאנש,
שהוחלה חולי חזק כמו וכאב אנוש ( ישעיה י״ז י־א ) ( :כ״ד) ויקרא את שמו
שלמה  ,על שם כי שלום ושקט יהיה בימיו  ,וכן בדברי הימים ודא אומר שלמה
יהיה שמו כי [ו] שלום (יהיה) [ ושקט אתן על ישראל] בימיו (דה״י א׳ כ־ב שי ) :
(כ״ה) ויקרא את שמו ידידיה  ,בשביל שהיה אוהבו הק׳ ומניין אתה יודע יכ ׳ה
אהבו לפי ששלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה כלו׳ אהוב יה( :כ״ז )םג
לכדתי את עיר המים  ,מקצת העיר אשר על המים י) אבל מצודות העיר בפנים
לא לכד  ( :ל ) ומשקלה ככר זהב ותהי על ראש דוד  ,ואל תתמה על אדם אשר
נחתו קשת נחושה זרועותיויי) אם היה סובל עטרה שמשקלה ככר זהב ואף הכתוב
בא ללמדך שבחו של דוד שממה שהיה יכול לסבול על ראשו עטרת שמשקלה
אחדותי) ,
פנים
דורשין
אגדה
ובדברי
ככר זהב את למד גבורתו .
ואחדל ש י ה ו• ד י ו ת ין
ואשיב את ידי
מתיישבין על לב
ואין
הרבה ( :ל* א ) והעביר אותם
בלהג
נשברין
נשפכין ו ק ו ל מ ו ם י ן
במלבן ,שהרי מגרר אותם בטיט חוצותי) :
א) עיין ג״ב מ״ש דש״י בפסוק י .,ב) עיין גם פי׳הדד״ק .ג) עיין אבות פ״ד מ״ד ובפי׳ שנמצא במחזורויטרי
צד ,528אבל המקור לאנודע .ך) עיין גם פי׳הרד״ק, .ך ) המתבר ניעלשמואל ב ,כ/׳ ב ל״ז ,ועיין םג בפי׳ יע
דה׳ י׳א כ ,ב׳ ששם נמצאת ג״ב תמיהא זו .ן) עיין ע״ז דן* מ״ד ע״א ובמדרש שמואל צד  .129ץ) עייןפיויש״י
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י׳ג.
(ב ) ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה  ,לא היה יודע כיצד יבא
עליהא)  ( :ד ) מדוע אתה ככה דל  ,כחוש  ,כמו דלות ורעות תואר ( בראשית
מ״א י־ט) .בבקר בבקר  ,אינו אומר שהיה דל בבקר ולא כל היום  ,אלא בכל
בקר ובקר דדה אומר לו כן מדוע אתה ככה דל ( :ה) והתחל  ,עשה עצמך כאילו
חולה  .את הבריאה  ,תרנו־ ית סעודתא ( :ו ) תבא אנ תמר אחותי  ,אבשלום היה
אהי תמר מן האם שאם אבשלום נשבית עם תמר בתה ונשאה דור והוליד ממנה
אבשלום נמצאת תמר אחות אבשלום מן האם ונדלה עם בני דוד ומתוך שהיה
אבשלום אחיה קרא אותה אחותו והיו אף כל הנותדין קורין אותה אחות כעיניין
שאמר באמנון תבא אנ תמר אחותי ולא שד-יתה אחותו והדברים מוכיחים שהוא
אומד בסמוך ועתה דבר אנ אל המלך כי לא ימנעיני ממך ואם היתה אחותו ימנע
וימנע ( :מ״ו ) כי נדולה השנאה אשר שנאה  ,שקשרה לו נימא ועשאתו כרות
שפכה ב)  ( :ב) ותשב תמר ושוממה  ,פתר בו דונש שהוי היא יתירה כמו עזי
המית הי ויהי לי לישועה ( שמות ט״ו נ׳ ) שפת׳ היה לי לישועה וכן ובני ישראל
היושבים בערי יהודה וימלך עליהם רהבעם ( מלכים א׳ י״ב י״ז ) שהוא כמו מלך
עליהם רחבעם ובן רבים  ,אף כאן פתר׳ ותשב תמר שוממה  ,ואני אומר שכל
הודן הללו אינן יתירין במו באן ותשב תמר ושוממה שאין הוי״ו יתירה אלא זה
פתתנו ותשב תמר והרבה באיבה וצערה אמול״ט מל שלנט בלע״ו ( :כ״ו ) ולא
ילך אנ אתנו אמנון אחי  ,כך פירושו אנון וולש נינט פירא לאחר שאין אתה
רוצה להלוך עמנו ילך אנ אתנו אמנון אחי ( :ל״ב ) היתד ,שימה  ,אימטמנט בלע״ז
מיום ענותו את תמר אחותו שהיה מארב אותו,
שהיה משים עצמו להמיתו
ודומה לו שים לך אורב ( יהושע ח׳ ב׳ ) ( :ל״ט) ותכל דוד המלך  ,פת׳ ותכל
נפש דוד המלך ויתאו כמו נכספה ונם בלתה נפשי ( תהלים פ״ד ג׳ ) :

יד.
ב( ) וישלח יואב תקועה ויקה משם אשד .הכמה  ,שאילו היה לוקה אשד,
מירושלים היה דוד מכירה  ,לכך לקחה מתקוע שהוא רחוק מירושלים כדי שלא
יבידנה דוד  .ד״א ויקה משם אשה הכמה במקום שהחכם מצוי שם מבקשין אותו,
בך לפי שהיחד .דרה בתקוע שלח יואב ולקחה משם  ,זהו אחר פשוטו של דבר
ואחד מליצתו  ,ומדרש רבותינו לפי שתקוע אלפא לשמן ושמן מחכים לקח משם
אשדי הבמהי) ( :ח) לבי לביתך ואני אצוה עליך  ,שלא ישמידו את בנך:
ט( ) עלי אדוני המלך העון ועל בית אבי  ,אתה אומר לי לכי לביתך ואצוה
עליך  ,אם יקומו בני המשפחה ויאמרו לבי תני את מכה אחיו  ,אני אצוה עליך
א) עיק פירש״י וח־״ק .ב) עיין סנהדרין ףד ב״א ע״א .ג) עיין גם פי' הרר״ק .ך) עיין מנחות
פ״ה ע״ב ,אבל המחבר שינה מדאה הלשון ואפשר שהיה לפניו מקור אהד ,וכזה מובא גם בפי' המי« חם לר״י
קרא הנדפס במק״ג דפוס לובלין חר״ם בשם הר״ם בן חלבו ,והנה במה שמביא המחבר פה נמצאו כמה דברים
שישנם םג םש אבל םנ שינויים רביםשי בין שני פירושים אלה ,ועיין גם במחברת רש״א פוזנאנסקי הג״ל בס'
היובל לר״נ סוקולוב צו־ .404 —^05

שלא יפנעו בו  ,ואס עד שאני הולכת לביתי יפנעו בבני עלי יהיה העון  ,אמיי
אנאוורר לי דמייא בלע״ז  ,והמלך וכסאו נקי  ,כלומר מה יהא הוא חסר בכך5
(י) המדבר אליך  ,כל מי שמדבר אליך על דבר זה על בנך הביאהו אלי ואני
אצוה שלא יוסיף לגעת בו( 5י״א) ותאמר יזכר נא המלך  ,להצלת בני  .מהרבית
גואל הדם לשחת  ,כלומר אתה אומר לי המדבר אליך והביאתו אלי וכי אחד או
שנים הם שעושין עצמן גואלי הדם ומבקשים נפש בני שתוכל לצוות עליו והלא
מהרבית גואלי הרם לשחת  ,ולא ישמידו את בני ? מחמת שהם רבים גואלי הדם
שמבקשים לשחת את נפש בני כשם שאומרה והנה קמה כל המשפחה ( פסוק ר),
באתי לצעק אל המלך שלא ישמידו את בני  .ויאמר חי ה־ אם יפול משערת
ראשו ארצה ז (י״ב) ותאמר האשד .תדבר אנ שפחתך אל אדוני המלך דבר  ,יש
לתור ולדרוש שבכל הדברים שדברה אליו לא אמרח תדבר אנ שפחתך אל אדוני
המלך כי אם עכשיו  ,ויש לתהות כדבר ,ובי יש אדם שצועק ' אל המלך ובאמצע
דבריו אומר לו הנה אנ הואלתי לדבר אל המלך  ,אלא משפסק דוד דינו של
מכה אחיו שלא יפול משערת ראשו ארצה  ,מיד באתה התקועית לנלות לו על
שדיברה דברים הללו ותתחנן לו שדין שרן לאחרים ידין לבנו  ,וכך אמרה לו
תדבר נא שפחתך ונו׳ מעתה אין לי לדבר אלא דבר אחד  ,כי לא תחזור בך
בדין זה לעולם א)( 5י״ג) ותאמר האשד ,ולמה השבתה כזאת על עם אלקים  ,וכי
תעלה על דעתך שיהיו בישראל בני אדם רשעים כל כך שיראו מכה אחיו וישובו
ויאמרו תני את מכה אחיו ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג ונשמידה גם את היורש,
חייך שכל הדברים שדברתי עד עכשיו א־נו אלא כננד אבשלום שהרג את אודו
וקמה עליו כל המשפחה להכותו נפש בנפש אחיו אשר ד,ת ונמצא שישמידוסג
את היורש וכבו את נחלתך אשר נשאר  ,אבל מעתה שחרצת דינו של מכה אחיו
באחרים יזהר המלך שלא יחזור בו  .ומדבר המלך הדבר הזה כאשם ,שלא ידבר
המלך את הדבר הזה כחוטא שיחזור בדבורו  .לבלתי השיב המלך את נדחו  ,נדה
שלו אבשלום  .כאשר דבר על אחרים  ,אלא דין שדן לאחרים יהיה דן אף לבנו ז
(י״ד) כי מות נמות וכמים הניגרים  ,כלו׳ למה אני אומרת לך להשיב את נדחו,
את אבשלום  ,כי מות נמות כולנו  ,שאם ימות במקום אשר ברח ואין המלך
רואהו או המלך ימות כאן ואין בנו רואהו או יקשה למי הנותר אחריו  ,שהח¬
כמים המוגרים ארצה אשר לא יאספו לאהר שנשפכו כך לא ישוב הרוח  .ולא
ישא אלקים נפש  ,שאין נושא פנים למלך בלהדיוט כי כולם מתים  .וחשב
מחשבות  ,לפיכךי) יחשוב המלך מחשבות לבלתי ידה ממנו נדה  ,יחשב אכוור
פנשש בלע״ז ! (ט״ו) ועתה אשר באתי לדבר אל אדוני המלך כי יראוני העם,
מה שאמרתי לו שהעם אומרים תנה את מכה אחיו ונמיתהו בנפש אחיו אשר
מפחדים ומייראים אותי לא היו דברים מעולם אלא ותאמר שפחתך  ,שאמרה
שפחתך אדברה נא אל המלך האיך ידין דין זה שאירע לבנו לאחרים( 5ט־ז) כי
־ישמע המלך להציל את אמתו וגו׳  .ד׳־א ועתה אשר באתי לדבר אל המלך את
א)

עיץ גם מ״ש רש״י

בפסוק י״ג.

ב)

עיין

גם הפי ,השני שמביא הדד״ק.
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הדבר הזה  ,כלומר אשי באתי לסבב את הדבר עלי ( כי יראוני העם לא יראוני,
פתר• אין יריאין ממניא )  ,יראוני פתר׳ מייראים אותי העם שאמרו לי אם תאמרי
למלך במפורסם השב את אבשלום בנך לא ישמע לך ולכך אמרה שפחתך אדברד.
אנ לא המלך באשר דברתי לסבב הדבר אולי ישמע המלך את דבר אמתו שיאמר
להציל את בני  .כי ישמע המלך להציל את אמתו מכף האיש הבא להשמיד,
בלומר מאחר שישמע המלך אל דבריי להציל את אמתו מכף האיש המבקש
להשמיד אותי ואת בני ז (י״ז) ותאמר שפחתך יהי נא דברו ומשפטו למנוחה,
להניח ףא לבנו  ,שלא יחזור בו מדין שדן לאחרים להיות דן אף לבנו ובזאת
תהיה לאבשלום מנוחה  .יכ כמלאך האלקים  ,שאין חוזי בדבורו  ,כך לא יחזור
בו אדוני המלך  .כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע  ,שאין מדת הדין נותנת
שיידע כוחו לש בנך מדין שדנת לאחרים ( :י״ט) אם אש להמין ולהשמאיל,
פת׳ אם יש  ,במו עוד האש בית רשע ( מיכה ו׳ י׳) שפת׳ היש עוד בית רשע,
להמין במו להיימין ( :ב״ו) מקץ ימים לימים  ,משנה לשנהב)  .באבן המלך,
במשקל המלך ( :ל״ב) למה באתי מנשור  ,טוב לי עוד אני שם  ,שבעודני שם
היה בל אדם מתיירא לפשוט יד בי שהיו סבורין שהמלך אודבני עכשיו שרואין
שאני כאן אצל אבא ואינו מניהני לראות את פניו כל אחד ואחד סבור לומר
שאבא מבקש להמיתני והיה כל מוצא* יהרניני:

ט״ו.
ד( ) והצדקתיו  ,ואעשה לו משפט צדק ( :ה) והיה בקרב איש להשתהות
לו ונו׳ ונשק לו  ,לומר איני גדול ממך( 5ז) ויהי מקץ ארבעים שנה  ,ר׳ נהוראי
אמר ג) משום ר׳ יהושע מקץ ארבעים שנה ששאלו להם את המלוכה שהיא שנה
עשירית לשמואל הרואה  ,כסבור שישלים לו מלכות אביו בשנת הארבעים.
ויאמר אבשלום אל המלך אלכה אנ ואשלם את נדרי אשר נדרתי לה׳ בחברון,
אמר בר אהא וא* תימא רבה בר בר חנן שהלך להביא כבשים מחברון י) ותניא
אילים ממואב כבשים מחברון ״)  ,ושמעתי לפי שמלך דוד בתחילה בחברון ן
(י׳־ב) בזבחו את הזבחים  ,בזבוח אבשלום את הנדר שנדר ; (ייז) ויעמדו בית
המרחק  ,במקום רחוק מירושלים ( :י״ח) וכל עבדיו עוברים על ידו  ,הוא עומד
מצד אחד והם עוברים לפניו ( :י״ט ) שוב ושב עם המלך כי נכרי אתה  ,מה לך
אם אני מלך או בד  .ונם נולה אתה למקומך  ,פתר׳ וגם נולה אתה ממקומך,
במו וישאלו אנשי המקום לאשתו ( בראשית כ״ו ז־) שפתר׳ וישאלו מאשתו מי
היא .דבר אחר ונם’ נולה אתה למקומך כלומר נולה אתה שוב ולך למקומך י) :
(ב) ואני הולך על אשר אני הולך ,ואני הולך במקום שאוכל לברוח  .שוב והשב
את אחיך עמך חסד ואמת  ,כלומר חסד ואמת יקדמך שעשית עמי הסד ואמתי)5
א) ג״ל יב הדברים אלו ץא מקומם באן יב אם בפירוש הראשון ,בי רצי .המחבר לאפו  -שאין לפרש
יראיגי יב איבה יראה שהמא־ אל ימה הל אוזן ; ובמקום ״אין יריאין ממני" אולי יש גל -ום  :איגגי יראה ממנו.
ועיין םג בם׳ היובל הג״ל צד  405העיר*  •7ב ) עיץ גזיר דף ד' ע״ב וה׳ ע״א .ג) עיץ שם דף ׳ה ע״א.
ך) עיץ תמורה ףד

י״ד ע״ב.

ה ) עיין מנחות פ״ז ע״א .ן ) עיץ םג

קצת בפירש״י .ץ) עיין גם פירש״י ורו״ק.
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(כ״ד) ויציקו את ארון האלקים  ,פת׳ ויעמידו וכן תית׳ יונתן ואקים » (כ״ו ) הרואה
אתה  ,כלומר אם נראה בעיניךא) ; ( ל ) במעלה הזיתים  ,במעלה הר הזיתים:
(ל״א) ודוד הגיד לאמך אחיתופל בקשרים  ,פתרון ולדוד הגיד לאמר אחיתופל
בקושרים עם אבשלום ( :ל״ב ) ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה  ,פתר׳ עד
ראש הר הזיתים שהיה נהוג להשתהות שם בשובו ממקום אחר כשהיה מגיע שם
היה משתהוה מפני שהיה יכול לראות משם מקום הארון:

ם׳ז.
(א) מהראש  ,מראש ההר שעלה בו ( :ה) עד בחורים  ,שם המקום הוא:
(ה) השיב עליך הי כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו ויתן את המלוכה ביד
אבשלום בנך והנך ברעתך ,כלו׳ ואעפ״י שעברה עליך את הרעה הנדולה הזאת
הנך עומד ברעתך  ,עדיין באותה רעה שהייתה עומד כשהיתה מלכותך מקויימת
בידך בה אתה עומד עדיין  ,כי איש דמים אתה ( :י ) בי ה׳ אמר לו קלל את
דוד  ,כלו׳ אדם גדול כשמעי  0שהוא גדול בתורה שכתוב בה ונשיא בעמך לא
תאור ( שמות כ״ב כ״ז ) וכי תעלה על דעתכם שיקללני אם לא כי ה׳ אמר לו
קלל את דוד ומאחר שה׳ אמר לו מי יאמר לו מדוע עשית כן ( :י־ב ) אולי
יראה ה׳ בעיני  ,כתרג׳ בדמעת עיני ( :י״נ) ועפר בעפר  ,זרק עפר לעומתו:
(י״ז ) את רעך  ,את דוד ( :י״ט) והשנית למי אני אעבוד הלא לפני בנו  ,בלומר
וזאת שנית  ,כמו טעם אהר בדבר אפילו כשאעבוד אותך עדיין איני מורד באביך
שהרי אתה בנו ( :כ״א ) בא אל פילגשי אביך ונו׳ וחזקו ידי בל אשר אתך,
שעד שלא תעשה לאכיך דבר המסור ללב יהו נרפים ידי בל אשר אתך לעזור
לך שיחשוב כל אחד ואחד מהי) לי לעזור את אבשלום והיום ומחר יתפייס עם
אביו ונשארתי אני בשנאהה)  ,שיהיה דוד שונא אותי  ,אלא עשה דבר שלא
תוכל שוב להתפייס עמו והזקו ידי כל אשר אתך  ( :כיב ) ויבא אבשלום אל
פילגשי אביו לעיני כל ישראל  ,אותה שעה נתקיים כי אתה עשית בסתר ואני
אעשה את הדבר [הזה] ( לעיני ) [נגד ] כל ישראל ( שמואל ב׳ י״ב י* ב ) :

י״ז.
(ג ) כשוב הכל האיש אשר אתה [ מבקש]  ,כלו׳ כשאשיב כל העם אליך
האיש אשר אתה מבקש הוא לבדו ייהרג ובל העם יהיה שלומי) ( :ח ) ולא ילין
את העם  ,ולא ילין עם העם ( :י ) והוא גם בן חיל אשר לבו כלב האריה המם
.ימם  ,זה פתרו׳ אפילו אותו שהוא עכשיו בן היל מן העם אשר אתך אשר לבו
כלב האריה המס ימם׳)  ,באותה שעה כשישמע שיאמרו היתד .מנפה בעם אשר
אחרי אבשלום ( :י״ג) והשיאו ( את) כל ישראל [ אל] העיר ההיא חבלים  ,כתרגומו
ויתבנשון בל ישראל לקרתא ההיא ויקפונה משיריין  ,הבלים כמו חבל נביאים
(שמואל א׳ יי ה׳ )  .וסחבנו כמו סחוב והשלך (ירמיה ב״ב י״ט )  .צרור  ,אבן:
ב ) בכ״י  :ברעה .ג) אל
א ) עיין גםפירש״*.
־ך;) עייןפירש״י .ו ) ,עיין ג״כ שם .־ץ) עיין ג״כ שםוברד״ק.

ידעתי

מניין ול

דז  .להמתבד.

ך ) בב״י  :מי.

(ט״ז ) פן יבולע למלךא)  ,ד־א פן יבולע לשון השחתה כמו לסד .תבלע נחלת ה׳
(שמואל ב׳ ב׳ י״ט ב )  ( :י״ט ) ותשטח עליו הדיפות  ,פרעה את ראשה ושטחה
על הבאר שערותיה  ,הדיפות פתרון השערות שלה כמו ופרע את ראש האשד.
(במדבר הי י* ה ) ובתרגום ירושלמי ויפרע ית ריפתהא  ( :כ ) עברו מיכל המים,
תרנו׳ בבד עברו ית ירדנא  ( :כ״ח ) משכב  ,כרים וכסתות וספות כלי עץ וגם כלי
יוצר  .ולולי  .תרי גווני קליג)  ( :ב״ט) ושפות בקר  ,תירגם יונתן וניבנין דהלב
תורין  ,בלו׳ בל זה הביאו לדוד ז

י״ח.
(נ) ואם ימותו הציינו לא ישימו

אלינו לב כי עתה כמונו עשרה

אלפים,

פת־ ב* עתה יותרו ממנו עשיד ,אלפים  ,מכלל שהיו עשרים אלף  .כי תהיה לנו
מעיר לעדר  ,אם ננוס אז תצא לעזור אותנו ( :ו) ותהי המלחמה ביער אפרים,
באותו מקום היתנו בני אפרים עם אותו שבט שהיתה נחלתו שם שיהו בני אפרים
מרעים שם בחורשים י)  ( :ט ) ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד  ,שקראו אחריו
לומר תפסוהו  ,במו אשר יקרא עליו מלא רועים ( ישעיה ל״א די ) ויונתן תירנם
ואיתערע אבשלום לשון מקרה ז (י״ב ) שמרו מי בנער אבשלום  ,שמרו מי שיפגע
בנער אבשלום שלא יכנו נפש ( :י* ה) כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר שמי  ,וכי
אל היה לו בן והלא כתוב ויולדו לאבשלום שלשה בנים ( שמואל ב־ י״ד כ״ז)
אלא שלא היה לו בן דומה בקומה  ,והציב לו מצבת שהיתה גבוהה בקומתו  ,יד
אבשלום ,מקום אבשלום  ( :ב* ב ) אין בשורה מוצאת  ,נמצאת ז (ב״ג) ויעבר את
הכושי  ,פת׳ הקדים את הכושי:

ייט.
(י ) ויהי בל העם נדון  ,מריבים זה עם זה ( :י״ב ) למה תהיו אחרונים
להשיב את המלך אל ביתו  ,והלא דבר כל ישראל שאינן קרובים אלי בא כבר
להשיב את המלך אל ביתו ואתם שאתם קרוביי לא כל שנן שהיה לכם להיות
ראשונים להשיבני אל ביתי  ,וזהו שאמר ודבר כל ישראל בא כבר אל המלך
להשיבו אל ביתו  ,וסוף העיניין יורה עליו כשאיש ישראל משיב תשובה כנגד
איש יהודה הוא אומר ולא היה דברי ראשון להשיב את מלכי  ,ופת׳ כי לא היה
דברי ראשון לי להשיב את מלכי בתמיהא  ( :כ ) והנהה) באתי היום ראשון לכל
ביה יוסף  ,ראשון לעשרת השבטים לרדת לקראת אדוני המליך שהיה לי להמתין
ולרדת• עם בני שבטי לקראתך אלא אם קידמתי וירדתי עם איש יהודה קודם
לבולם לקראת אדוני המלך כשם שאומר למעלה ( פסוק י״ז ) וימהר שמעי בן נרא
וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד  ,זהו עיקר  .ולפי מדרשו י) ואני באתי
היום דאשון לבל בית יוסף ראשון לעשרת השבטים ואני חטאתי לך יותר מבולם
א) גראה יל יב הסר פה הפי' הראשון של מלת יבולע .ב) עיין גםרד״ק ,אלא שהוא מביאהפסוק
יי *״*י•  )Jעיין ע״ז ףד ל״ח ע״ב .ך) עיין יהושע י״ז ט׳יו ולהלן ועיין גםפירש׳ייי .ה) בב״י  :ואני.
ך) ג״ל יב המחבר ביוון בזה לדברי המדרש שוהר טוב ,תהלים ג  /סוף אות ג' ( הוצאת באבר צד י״ט ע״א)
אלא שהרחיב המאמר והטעימובדרכו ,ועיין םג רד״ק.

שהם לא עשו כי אם מרדו בך ואני קיללתיך וסיקלתי באבנים ועיפרתי בעפר,
אם ישמעו עשרת השבטים שתמחול על חטאתי מיד באים ומשלימים לך שידיו
דנין קל וחומר בעצמן  ,ומה שמעי שחטא יותר קיבלו המלך ואנו עאברב:
(כ״ה) ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו  ,תירגם יונתן ולא שטף רגלוהי ולא ספר
שיפמיה ( :כ״ח) וירגל בעבדך  ,לשון רכילות  ,ויונתן תיתם ואמר על עבדך מילין
דלא כשרן  ,זהו ציבא נערו שאמר לדוד הנה הוא יושב בירושלים כי אמר היום
ישיבו לי את ממלכות אבי (ט״ז ז׳) ( :ל״ב) לשלחו את הירדן  ,ללוות אותו וכן
תרגומו לאלוויותיה ( :מ״ג) כי קרוב המלך אלי  ,שהרי דוד משבט יהודה  .אם
נשאת נשא לנו  ,תרג׳ אם מתנתא מני לנא ן (מ״ד) עשר ידות יש לי במלך,
שאני עשרת השבטים ושבט יהודה שבט אחד לבד  .וגם בדוד אני ממך  ,ואפילו
בדוד שאתה אומר עליו כי קרוב המלך אלי  ,אנו עשרת השבטים יש לנו בו
עליו יותר ממך שאנו עשרת השבטים ושבט יהודה שבט אחדא)  .ד״א וגם בדוד
אני ממך  ,כלו׳ וגם בדוד שאתה אומר כי קרוב המלך [ אלי] אני חפצתי תחילה
להשיבו קודם ממך כמו שג׳ למעלה למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אלי,
ודבר כל ישראל בא אל המלך  .הקילתני  ,לשון ביזוי  .ויקש דבר איש יהודה
מדבר איש ישראל  ,פתר השווה  ,כמו דבר הבא מן ההקשב)  ,כלד שיהו דברי
איש יהודה נראין מדברי איש ישראל לפי שהיה דוד קרוב להם:

.0
(א) ושם נקרא  ,לשון מקרה וכן תרגומו ותמן איתערע ( :נ) ותהיינה
צרורות  ,כמו וצרת הכסף (דברים י״ד כ״ה) אינליידיש בלע־ז  .אלמנות חיות,
כלומר ונקראות אלמנות שבעליהן חיים ( .5ד) ואתה פה עמוד  ,שתבא הפ עד יום
שלישי ( :ו) קח את עבדי אדוניך  ,הרי הוא כאילו יאמר קח את עבדיי שדוד
הוא אדוניהם וכן הוא אומר במקום [אחר] קחו עמכם עבדי אדוניכם ( מלכים א׳
א׳ ל״ג)  .והציל עינינו  ,שהציל עצמו לפנינו  0ז (ח) והוא יצא ותפול  ,והוא יצא
(ט) לנשק לעמשא וכשהרכין עצמו לנשקי) הרכין עמו גם נצב של חרב ועשה
•ואב כאילו נפלה חרב מעצמה מתערה והוא שולפת מדעת ( :י) ויכהו אל
החומש  ,מקום שמרה וכבד תלויין  ( :מ) כאשר הונה מן המסילה  ,פת׳ באשר
נמשך כמו הדו והנו מלב דברי שקר ( ישעיה נ־ט י״נ) שפתר׳ הז דרכם להוציא
מלב דברי שקר ( :ט*ו) וישפכו סוללה אל העיר ותעמד בחיל  ,כל עיר ועיר היו
עושין לה שתי חומות חיל וחומה שורא ובר שורא ושברו אנשי יואב החומה
החיצונה ונשארה חומה הפנימית •,וזהו וישפכו סוללה אל העיר ונשארה הפנימית
ותעמוד בחיל ( :י״ה) דבר ידברו בראשונה לאמר שאול ישאלו באבל ,בראשונה ")
כשהיו צרים על העיר להלחם עליה לתפשה היו בתחילה מדברים דברי שלום
כשם שכתוב וקראת אליה לשלום (דברים כ׳ י׳) והוא הדין שהיה להם לישראל
שבאו לכאן לצור באבל ובית מעכה שישאלו לשלום באבל קודם  .אבל ,שם העיר.
א) עיין גם רש׳׳י ויד״ק .ב) עיין לשון הגמרא זבחים מ״ט ע״ב ועיין גם קצת בדברי®ר  / 7ומקור
הדברים שמזכיר הוא תמצא במדרש שמואל פ ,י״ד אות ׳ו צר .99ג) עיין רש״י .ך) עיין גם רד״ק .ה)לפ
הדברים האלה שמביא המחבר פה דע פסוק כ״ב מסדו על דברי המדרש תנודמא היצאת באבער וירא אותי״ב.

ובן הוזמו  ,ואם ישלימו עמכם מוטב ואם לאו אז תלחמו בם ולא באשר עשית
שהחילות להלחם בעיר עד שלא שאלת בשלומה  .התמו  ,לשון תמימות  ,ושמא
תאמר מאי איכפת (י״ט ) אנובי שלומי אמוני ישראל  ,אנוכי מאותן שמשלימין
למלך ואינם רוצים למרוד בו אלא עומדים באמונתם ובאתי להשלים בין המלך
ובץ יושבי העיר הזאת  .עיר ואם בישראל  ,עיר שהיא מטרופולי בישראל,
מיישטיירא ציווטד דישראל ז (ב״ב ) ותבוא האשד .אל כל העם בחכמתה  ,של
תורה  ,בשםא) שראתה לאברהם שירד מחמישים ועד עשרה בתהילה אם אמצא
בסדום חמישים צדיקים ( בראשית כ״ח כ״ו ) ואחר כך ארבעים קו לקו עד עשרה,
כך כשחזרה מיואב לדבר אל העם אילו אמרה להם את ראש שבע בן בכרי
הוא מבקש מבם היו מאמינים בדבר ? אלא אמרה להם מאה מכם הוא מבקש
אמרו לה לבי עוד אולי תוכלי לבקש ממנו שיקח פחות נעשית עצמה כאילו
חוזרת ליואב לדבר ושבה ואמרה להם אינו מבקש מכם כי אם חמישים והלכה
יצוא ושוב עד שאמרה אינו מבקש כי אם ראש שבע בן בכרי  ,במסכת תרומות
בפרק ר׳ שמעון אומר המך שמן של תרומהב) סיעה של בני אדם שאמרו להם
תנו לנו אחד מהרוג אותו ואם לאו נהרוג את כולכם יהרגו כולם ואל ימסרו נפש
מישראל שמפני מה יחדו נפש מישראל לקיים נפשותם  ,והלא אינם עלולים
בשבילו ואם ייחדוהו להם כשם שייחדוהו לשבע בן בכרי שיאמרו תנו לנו את
איש פלוני ואם לאו נהרוג את כולכם יתנוהו להם ואל יהרנו כולם שעכשיו
עלולים הם בשבילו  ,אמר ר׳ יהודה אימתי  ,כלומר אימתי הוא והן נהרגין  ,בזמן
שהוא מבפנים והם מבחוץ ג) כלומר הואיל והוא יכול להימלט יהרגו ואל ימסרוהו
אבל הוא והן מבפנים הואיל והוא והן נהרנין יתנוהו להם ואל יהמו כולם כשם
שהוא אומר ותבא האשד .אל העם בחכמתה אמרה להם הואיל והוא נהרג והן
נהרנין תנוהו להם ואל תהרנו כולכם  ,ר׳ שמעון אומר כך אמרה כל המורד
במלכות חייב מיתה:

כ׳א.
א( ) ויהי רעב בימי דוד ויבקש דוד את פני ה׳  ,בעון מה הדבר תלוי  .אל
שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים  ,וזהו בית הדמים  ,והולך
ומפרש לך בסמוך היכן מצינו בשאול שהמית את הגבעונים  ( :ב ) והגבעונים לא
מבני ישראל המה  ,בי אם מיתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם שלא להכותם
בשם שתמצא בספר יהושע (ט׳ ט־ו) וכשבא שאול ויבקש שאול להכותם לקיים
המ שנאמד לא תחיה בל נשמה ( דברים כ׳ ט״ז ) וברחו להם מהתייצב בכל גבול
ישראל ושאול לא היה רשאי לננוע בהם שהרי דורו של יהושע נשבעו להם
נשיאי ישראל בה׳ אלקי ישראל ובא שאול והמית הנמצא ולא השאיר איש מהם
מבל אותם שהשיג והשאר ברהו ונמלטו ועבר על השבועה שנשבעו להם בימי
יהושע להחיותם  .ושאול בקש להמיתם בקנאותו לבני ישראל ויהודה  ,כלומר
בנקמו נקמת בני ישראל ויהודה כמו המקנא אתה לי ( במדבר י־א כ״ט )  ,בקנאו
א) הפ מרהיב המחבר דבר* המזדש הג״ל בהדךמחיצתו .ב) עיין בתוספתא סוף פרק שביעידתרומות,
והמחבר

הרהיב p«Äהתוספתא.

?" 2שמא מבחוץ והם מבפנים  ,ובן הגיה הגר״א בתוספתא [ הגהת העירך] .
צ
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את קנאתי ( שם כ״ה י״א)  ,ויקרא המלך לגבעונים( 5ר) אין לנו כסף מהב עם
שאול ואין לנו איש להמית בישראל  ,פתר׳ אין לנו עמו לא עיסקי ממון ולא
עיסקי נפשות  ,כלו׳ תהילה אמרו לו אין לנו איש להמית בישראל עד שהוציאו
הדבר לחלוטין היש בלבו להמיתם אם הם יאמרו להמיתם ,כך פתרתי אחר הילוך
המקראות ועיניינם  .ובמסכת יבמות ») מפרש פנים אחרות  ,מתוך שהרג נוב עיר
הכהנים שהיו מספיקים להם מזון לגבעונים העלה עליו הכתוב כאילו התם וכולו
כדאיתא במסכת יבמות  .ויבקשי) דוד את [פני] ה׳  ,אמר ר׳ שמעון בן ל ^׳ש
ששאל באורים ותומים כת׳ הכא פני וכת׳ התם ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל
לו במשפט האורים וגו׳ (שם כ״ז כ״אג ) ( :ה) ואשר דמה לנו נשמתו מהתיצב,
פת׳ שחישב עלינו שנשמדנו מהתיצב בכל נבול ישראל ,ושואל בבראשית רבאי)
וכי שאול חטא ודורו של דוד משתלם אלא שהיה שאול גרומות של שקמה
שאינה יכולה להשען שום כלי שתולין עליה  ,כמו כן לא היה בדורו של שאול
אדם שיהו יכולין עניי ישראל לסמוך עליו בימי רעבון וגילנלו הק׳ והביאו בימי דוד:
(ח) ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה  ,מאי ה) שנא הכא אמר בר הונא
העביר כל בני ישראל לפני ארון ה׳ כל שארון קולטו למיתה וכל שאין ארון
קולטו לחיים ויחמול דוד על מפיבושת וגו׳ וכי משא פנים בדבר אלא שביקש
רחמים שלא יקלטנו הארון  ,והכתיב בנים לא יומתו על אבות (דברים כ״ד ט״ז)
אמר ר׳ הייא בר אבא אמר ר׳ יוהנן מוטב שתעקר אות אחת בתורה ואל יתהלל
שם שמים בפרהסיא  .ואת המשת בני מיכל [ בת שאול] אשר ילדה לעדריאל,
והכת׳ ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד ( שמואל ב׳ ו׳ כ״נ) אלא י) מירב ילדה
אותם ומיכל גידלה אותם ומתוך שמיכל גידלה אותם מעלה עליה הכתוב כאילו
ילדם ( :י) ותקח רצפה [בת איה] את השק וגו׳ עד נתך מים עליהם מן השמים,
פתרון עד שהק׳ הוריד עליהם מטר מן השמים שמפני מה בא רעב לעולם קודם
לכן על שאול ועל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים וכיון שנפרע ממנו
עון זה מיד נתך מים עליהם מן השמים כשם שמפרש והולך ויעתר אלקים לארץ
אחרי כן (פסוק י״ד) ( :י״נ) את עצמות המוקעים  ,על שם שתוקעין שתי יתידות
בארץ ומניחים עץ אחד על גביהם ותולין בו את המחוייב תלייה קורין את התלויין
עליהם המוקעים ( :ט״ו) ומשקל קינו  ,כובע נחושת שעל ראשו  .והוא תנור
חדשה  ,מחדש חגור חרב והיה מתנשא לאמר להכות את דודי) ( :י* ט) ויך אלחנן
בן יערי אורגים בית הלחמי  ,תירנמו יונתן וקטל דוד בר ישי מחי פרוכת בית
מקדשא דמבית לחם ופתר׳ יערי כמו יער הלבנון הוא בית המקדש שנקרא שמו
יער הלבנון ( מלכים א׳ ז׳ ב׳)  ,ומידה כנגד מידה  ,יבוא דוד שאמו אותת פרכת
לביהמ״קיי ) במנור אורגים  ,ויהרוג את גלית הגתי שעץ חניתו כמנור אורנים.
א) עיין שם סוף דף ע״ה ע״ב .ב) זד .שייך לפסוק א' .נ) עיין יבמות שם .ך) עיין פרשה ׳מ
בשינוי לשון קצת .ןך ) עיין יבמות דף ע״ט ע״א .ן) עיין סגהדריי יף י״ט ע״ב .ן) הו בעין הפירושהשג*
שמביא רש״י עפ״יהשמועה .ח) עיין על זה גם לשון ת״י  :מחי פרוכת בית מקדשא ועיין ברות רבה פרשה
ב׳ אות ב : ,אלחנן ובז ,זמ״ש על זה הה׳ אפטויטצר במ״ע  ZAWשל  Stadeמשנת  1909צד 252
ועיין גם בפירש״י ובפי׳ על דה״י ב' ׳כ /ה
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אלחנן  ,זד .דוד שחננו אל  .מנור  ,בל״ע שוב לא ( :כ) איש מדון  ,בדברי הימים
בתיב איש מדד ( .חדי א׳ כ־ ו ),כלומר איש גדול  .אצבעות ידיו ואצבעות רגליו
שש ושש עשרים וארבעה  ,במס׳ בכורות א) אמר רבה מה לי דכת׳ שש ועשרים
וארבעה מספר  ,צריכי דאי כתב רחמנא שש ושש הוד .אמינא שית דידיה ושית
דכרעיה בתיב עשרים וארבעה ואי כתיב עשרים וארבעה הוד .אמינא שבע בהא
וחמש בהא כת׳ רחמנא שש ושש;

כ״ב.
ב( ) סלעי ומצודתי ,לשון על שן סלע ומצודה (איוב ל״ט כ־ה)( :ג) אלקי
צורי אחסה בו ,אלק־ הוד .לי לצור שאדם חוסה תחתיו והצור חופה עליו מלמעלה
וכשאדם יושב תחת הצור והצור חופה עליו נופל עליו לשון חסיון כמא דתימא
צור חמיו בו ( דברים ל־ב ל־ז) וכן כל דבר המנץ ומכסה על האדם נקרא חסות
במא דתימא והחסות בצל מצרים ( ישעיה ל׳ נ׳) וכן אשר באת לחסות תחת כנפיו
(רות ב׳ י*ב) ובן וסוכה תהיה לצל יומם מהורב ולמחסה ולמסתור ( ישעיה ד׳ ו׳).
וקרן ישעי  ,במקום צווחת קרנות שאנשי המלחמה תוקעין ומריעין בהן תרועת
המלחמה היד .הוא לי לקרן ישעי  .משנבי ומנוסי  ,במקום חומה נשגבה ועיר
בצורה שאדם םנ לתוכה ונמלט היה ב) הוא לי למשגב ולמנוס ; (ד) מהולל
אקרא הי  ,שמו של הק׳ אני מכנה אותו מהולל דכתיב נדול ה׳ ומהולל מאוד
(תחלים קמ״ה ני)  .ומאויבי אושע  ,ובכל עת שאני קורא השם הזה מאויבי
■) ( :ה) יב אפפוני משברי מות  ,כאשר אפפוני משברי מות נהלי בליעל
אושע<
יבעתוני  ,וכאשר (ו) סבוני חבלי שאול וקדמוני מוקשי מות (ז) בצר לי אקרא
.ד , ,בבל עת שצר לי וקראתי ה־ ואל אלקים אקרא  ,פת׳ ובכל עת שאל אלקים
קראתי והוא שמע מהיכלו קולי ושועתי באה באזניו  .אפפוני  ,לשון אף  ,ופתרונו
הכעיסוני  .נחלי  ,לשון מכאוב כמו נהלה מכתך (נחום נ׳ י״ט)  ,חבלי שאול  ,אף
הוא לשון מכאוב כמו הבלי יולדה ( הושע י־נ י׳נ)  ,ואותה שעה שקראתיו בצר
לי שמע מהיכלו קולי ושועתי באה באזניו הרעיש העולם על יושביו והרניז גם
צבא השמים במו שמפרש והולך♦( .ח) ויתנעש ותרעש הארץ  ,אילו יושבי הארץ
המצירים לי ואף מוסדות הארץ ירנזו מחמת שהרה לו  ,ומחמת (ט) שעלה עשן
באפו ואש מפיו תאבל ומחמת שראו שנחלים בערו ממנו (י) כשהטה שמים וירד
וערפל תחת רנליו (י״א) בשרכב על כרוב ויעוף וידא על כנפי רוח למהר לבוא
להושיעני מאויביי  ,ואעפ״י (י״ב) ששת השך סביבותיו מחשרת מים המעכבים את
השחקים והיא סוכתו ביון שבער אפו בשונאי  ,ברד ונהלי אש הבוערים מפיו
עברו את העבים ואת חשרת מים ולא כיבו השרת מים את הנחלים ואת הברקים
הבוערים מפיו אעפ״י שירדו להם דרך חשרת מים  ,שאף לאחר שירדו להם דרך
המים היו בוערים באותה שעה אש י) מפיו תאבל וירדו ללהט את שונאי  ,וכן
בספר תהילים הוא אומר עביו עברו ברד ונחלי אש ( תהלים י״ח יע) ופתר׳ ברד
מחלי שא עברו עביו ( :י״ד) ירעם מן שמים ה׳ ועליון יתן קולו  ,פתר׳ בקולו
א) ק» ם״ר .ע״ב.

ב) בכ״י  :ד.מה.

ג) עיין רד״ק.

ך) בכ״י  :אשר.
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שנתן עליהם ירעם ויהומם ונגפם לפני ג (ט״ו) וישלח חצים ויפיצם  ,על ידי
שירה בהם הפיצם מעלי  ,ברק ויהמם  ,פת׳ וברקים ירה בהם ויהומם ( :ט״ז) ויראו
אפיקי ים יגלו מוסדות תבל בגערת ה׳ מנשמת רוח אפו  ,כל זה מוסב למקרא
של מעלה שאמר ויתגעש ותרעש הארץ מוסדות השמים ירנזו  ,ופתרונו כשאמר
למעלה ויתנעש ותרעש הארץ סתם את דבריו ולא פירש כיצד הק׳ מרעיש את
הארץ כשהוא כועס על הרשעים הבאים להזדווג להם לישראל  ,ואף כשאמר
מוסדות השמים ירגזו סתם את דבריו ולא פירש כיצד ,וזה משני דברים הסתומים
מתחילתן ומפורשים בצידם שבצידו פתר כיצד הרגיז עליהם מוסדות השמים כמו
שמפרש והולך 5עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל ונו׳ ויט שמים וגו׳ וישת חשך
וגו׳ מנוגה נגדו וגו׳ ירעם מן שמים ונו׳ וישלח חצים ונו׳ עד כאן לימדך האיך
הק׳ מרעיש ומרגיז מוסדות השמים כשהוא נגלה ליפרע מן הרשעים כשמצירים
לישראל  ,אבל עד עכשיו לא לימדך האיך הוא מרעיש את הארץ כדי לוצשיע
את ישראל בעת צרתם שוזוא אומר למעלה ויתנעש ותרעש הארץ וסתם את
דבריו ולא פירש כיצד  ,וכאן מפרש לך כיצר דכת׳ ויראו אפיקי ים יגלו מוסדות
תבל כשנגלה הק׳ על הים ליפרע מן המצרים ברדפם אחרי ישראל ובקע את הים
לפניהם או נראו אפיקי ים ויגלו מוסדות תבל ולא במטה של משה שהרים על
הים נבקע הים אלא בגערת ה׳ מנשמת רוח אפו וכן הוא אומר נשפת ברוחך
כסמו ים ( שמות ט״ו י׳) ז (י״ז) ישלח ממרום יקהגי  ,פת׳ ישלח דברו ממרום על
ידי משה ואהרן ויקחני לו לעם ד־כת׳ ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים
וידעתם כי אני ה׳ אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים ( שם ו׳ ז׳) .ימשני
ממים רבים  ,מגזירת מצרים שגזרו להשליך זכורינו ביאור  ,ואף מים סוף דכתיב
ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך דדם ( שם ט״ו י״ט)  ,ואם בדוד הוא מדבר ישלה
ממרום יקחני גם דבר זה תמצא כתוב וכתוב ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות
צאן (תהלים ע״ח ע׳) ואומר הנה לקחתיך מן הנוה מן אחרי הצאן ( דדדי א׳ י״ז ז׳),
ימשני ממים רבים מן האומות שנמשלו למים רבים א) דכת׳ הוי המון עמים רבים
כהמות ימים יהמיון ( ישעיה י־ז י״ב) ; (י״ח) יצילני מאויבי עז  ,זה שאול  ,משנאי
כי אמצו ממני  ,אילו שאר אויבי( 5י״ט) יקדמוני ביום אידי  ,זה דואג ואחיתופל
והזיפים  ,דואג דכת׳ ראיתי את בן ישי בא נובה וגו׳ ( שמואל א׳ כ*ב ט׳)  ,זיפים
דכתיב ויעלו זיפים אל שאול [ הנבעתה] לאמר הלא דוד מסתתר עמנו וגו׳ (םש
כ״ג י״ט)  ,אהיתופל דכתיב ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים וגו־ והכיתי את המלך
לבדו=) וגו׳ ( שמואל ב־ י״ז ב׳) ובכולן ויהי ה׳ משען לי ז (כ) ויוצא למרחב
אותי יחלצני כי הפץ בי  ,פתרון שבחר בי לצוות אותי לנגיד על עמו ישראל♦
(כ״ב ) ולא רשעתי מאלקי  ,פתרון מתורת אלקי ( :כ׳יג) כי כל משפטיו לנגדי,
פתרון כי כל משפטיו שויתי לנגדי תמיד ונם חוקותיו לא אסור ממנה מכל
חקיויס וחוקה שציוה בתורתו לא אסור ממנה ; (כ״ד) ואהיה תמים לו  ,שכמה
פעמים [היה] י) שאול בידי ולא אביתי לשלוח ידי" בו  ,ואשתמרה מעוני  ,פתרון
א)

עיין

גם קצת בור״ק .ב) בכ״י  :אותו .ג)  pהוא בכ״י,

ואולי

יש לגרוס :חוקה .ך) בב״י חסד.
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זאהיה נשמר מדבר שלא עשיתי לו שום דבר שאילו עשיתי אותו הייתי נושא
עון עליו וזהו שלא שלחתי בו יד כשנסנר בידי כעיניין שאמר דוד בספר זה כי
מי שלה ידו במשיח ה־ ונקה ( שמואל א׳ כ־ו ט ),ואמר הקב״ה לא קיפח שכרי
בשם שמספר בסמוך ז (כ*ה) וישב א) ה׳ לי כצדקתי  ,וכן דוד הוא אומר כ [ אשר
היה] שאול בידו וזד ישיב לאיש את צדקתו ואת אמונתו אשר נתנך ה׳ היום
בידי ולא אביתי לשלוח יד במשיח ה׳ ( שם שם כ״נ)  .כבורי לנגד עיניו  ,פתרון
בבורי שהוא נלד לננד עיניו כי כן הוא מידתך (כ״ו) שעם הסיד תתחסד,
בשאתה רואה אדם שהולך לפניך בחסידות גם אתה תשמור לו חסד  ,עם גבור
תמים תהמם ,פת׳ עם אדם צדיק שכובש את יצרו כשבא דבר עבירה לידו שלא
לעשותה שאין נבור אלא המושל ברוחו כשם שעשיתי אני שניתן שאול בידי
ואמר בל א־ש אשר עימי להורנו ותהום עיני עליו ובתום לבבי לא פשטתי ידי
בו ובשכר שהייתי תם לפניך נם אתה תתמם עימי שלא קיפהת שכרי  ,וכשם
שמידתך שעם תמים תחמם כך מידתך שעם הרשעים המעקלים אורהותם ונתיבותם
עקשו להם  ,אף אתה נפרע להם באותה מידה דבתיב (כ״ז) ועם עקש תתפל,
תתפל לשון עקמומית כמו דור עקש ופתלתול (דברים ל״ב הי) והוא מגיזרת
ילפתו ארוזות דרכם (איוב ו׳ ייח) וכן וילפות שמשון ( שופטים ט״ז כ־ט) [ ,עם
עקש תתפל  ,אילו האומות ( :בי׳ח) ואת עם עני תושיע  ,אילו ישראל ב)  ].ועיניך
על רמים תשפיל  ,פתרון ועיניך אתה נותן על רמים להשפילם  ,וכן בספר איוב
הוא אומר ראה כל נאה הכניעהו (איוב מ׳ י״ב) ( :כ״ט) כי אתר ,נרי ה׳ ,כשרדפתי
אחר עמלק דכתיב ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם ( שמואל א׳ ל׳ י״ז)
ואמרו רבותינו שהקב״ה האיר לו כשרדף אחריהם לילה ( : )Jל) כי בך ארוץ
נדוד  ,בי בבטהונך רדפתי אחריהם דכתיב וישאל דוד בה׳ לאמר הארדוף אחרי
הנדוד הזה האשיננו ויאמר לו רדוף כי ד .שנ תשיג ( שם שם ה . ),ובאלקי אדלג
שור  ,תירגם יונתן ובמימר אלקי איכבש כל כרכין תקיפין ( :ל״א) אמרת ה׳
צרופה  ,שכל מה שהבטיחני שמר אבטחתו והאמית את דבריו  ( :ליב) כי מי אל
מבלעדי הי  ,שיהא אמרתו צרופה ששמר אבטחתו וינן לכל החוסים בו  ,כשם
שעשה לי הקי ששמר לי אבטחתו והנץ עלי מכל אויבי ומי צור אשר חסיו בו
האומות שיהא צל ומעוז לגוי שהוא חוסה תחתיו מבלעדי אלקינו שהוא מהסה
לעמו לבני ישראל ( :ל״נ) האל מעוזי היל  ,פת׳ האל המהזיקי כח  ,ויתר תמים
דרכי  ,פת׳ ויתר דרבי האל שהוא תמים שכשהיה דרכי סגורה לפני שלא יכולתי
לברוח אנה ואנה מפני צריי כעיניין שנא׳ וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו
מצד ההד מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עוטרים אל דוד
ואל אנשיו לתפשם ( שם ב״ג כ״ו) בא הק׳ והתיר ופתח דרכי שהיה׳ סגור מפניהם
דבתיב ומלאך בא אל שאול לאמר מהרה ולכה כי פשטו פלשתים על הארץ
ובת׳ וישב שאול מרדוף אחרי דוד וגו׳ ( שם שם כ״ז —כ״ח) ( :ל״נ) משוה רגלי
א) דמ  .שפירש המחבר את לב העגין ע? 2ענין דוד עםשאול* בברחו מפניו מביא גם רש״י בפיחשו
נ״ל יב דברים אלו אין מקומם פד .יב אינם מתאימים בלל עם מ״ש המחבר לפגי זה ,ועיין
לפסוק ב״ז*
בדברי הת״׳י לע הפסוקים אלו .ג) עיין בויקרא דבה ׳פ ב״א אות ג' ובשו״ט צד  152ושם בהערה קנ״ח.
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כאילות  ,פת׳ משוה רגלי קלים כאילות לרדוף אחרי אויבי ולהשיגם  ,דבת׳ ייאמר
לו רדוף כי השג תשיג והצל תציל ( שם ל־ ח׳ ) .ועל במותי ,על חזקותי יעמידני:
(ל״ה ) מלמד ידי למלחמה  ,כאדם המלמד את הכירו להלחם ואומר לו אל תצא
לקראת פלוגי להלחם אלא הסב לך מאחריו והכהו ,כביכול כך לימד קה * את דוד
להלחם בפלשתים דכתיב ויוסיפו עוד פלשתים לעלות ונו׳ וישאל דוד בה■ ויאמר
לא תעלה הסב אל אחריהם ובאת להם ממול בכאים ויהי בשמעך את קול צעדה
בראשי הבכאים אז תהרץ ונו׳ ויעש דוד כן כאשר צוהו ה׳ ויך את פלשתים וגו'
(שמואל ב׳ כיב — כיה)  .ונחת קשת נחושה זרועותי  ,פת׳ ונשבר קשת נחושה על
ידי זרועותי  ,שמעתי א) שקשתות נחושה היו תלוין לו לדוד במגדל דוד וכשבאים
מלכי האומות לדרוש אליו והיו רואין אותם היו מתלחשין זה עם זה ואומר׳ וכי
כסבורים אתם שקשתות נחושה התלוין כאן שלדרוך אותן ולירות בהן עשויין
והלא אין ביריד ,יכולה לדרוך קשת נחושה  ,אינן עשויין אלא לאיים עלינו
שתהא אימתו נופלת עלינו והיה דוד מצתת ושומע מה הם אומרים ונוטל תא
הקשתות ושוברן לפניהם דכתיב ונחתה קשת נחושה זרועותי  ( :ליו) ותתן לי מנן
ישעך  ,פת׳ ותתן לי ישעך למגן  .וענותך תרביני  ,פת׳ מה שאתה מרכין עצמך
לדכא ושפל רוח כמוני דבר זה הרבה אותי ועילה אותי לגדולה  ,ובספר תהילים
כת■ ועניתך תרבני ( תהילים י״ח ליו ) ואף הוא פת׳ מתוך ענווה גדולה שיש בך
גידלתני והעליתני לכל הכבוד הזה  ( :ליז ) תרחיב צעדי תחתני  ,במקום שצרו
צעדי תחתני כשברחתי מפני פלשתים כשעלו לבקש את נפשי בשמעם שמשחו
אותי עליהם ישראל למלך דכתיב וישמעו פלשתים כי משחו את דוד למלך
על ישראל ויעלו כל פלשתים לבקש את דוד וישמע דוד וירד אל המצודה
(שמואל ב׳ ה׳ י״ו ) ,כי ירא מפני פלשתים ובמקום שצרו צעדי תחתני שנאספחי
אל המצודה מפניהם אתה תרחיב צעדי תחתיני ולא מדוע קרסולי ( :ל״ח ) ארדפה
אויבי ואשמידם  ,כעניין שני וישאל דוד בה־ לאמר האעלה אל פלשתים התתנם
בידי ויאמר ה׳ אל דוד עלה כי נתון אתן את הפלשתים בידך וכתיב ויבא דוד
בבעל פרצים ויכם שם דוד ( שם שם י״ט— כ׳ )  .זהו לפי פשוטו  ,ומדרש רבותינו
וישבו בנוב אשר בילידי הרפה ( שמואל ב׳ כ״א ט״ז ) אמר בר יהודה אמר בר
איש שבא על עסקי עון נוב אמר לו הק׳ לדור עד מתי יהיה עון זה [ טמון] בידך,
על ידך נהרנה נוב עיר הכהנים ועל ידך נטרד דואג האדומי ועל ידך נהרגו שאול
ושלשת בניו  ,רצונך שיכלה זרעך או שתימסר ביד אויב  ,אמר לפניו רבונו של
עולם מוטב אימסר ביד [ אויב] ולא יכלה זרעי  ,יומא חד נפק לשכר בזאי אתא
שטן אדמי ליה בטביא שידא פתק ביה נירא ולא מטייה רהיט בתריה ארבע מאד.
פרסי משכיה עד דמטייה לארץ פלשתים יכ דחזייה ישבי בנב אמר היינו האי
דקטיל לגלית אתי קמטוה שדייה תותי בי סדיא עד דאיתעביד ליה ניסא מכא
ליה ארעא וכול׳ כדאיתא בחלקב)  .ד׳א ארדפה אויבי ואשמידם  ,אתה מוצא
כשנבאשו בני עמון בדוד וישלחו בני עמון וישכרו את ארם בית רחוב ואת ארם
א) עיין בפידש״י ונמצא בקיצור במדרש

דף צ״ר .ע״א.

שוחד טוב יע

פסוק דז ,
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ב) עייןסגהדדין

צובא עשרים אלף תלי ואת מלך מעכה אלף איש ואיש טוב שנים עשר אלף
[איש] (שם י׳ וי)  ,ואתה מוצא בעינין שכמה מלחמות עשה דוד עמהם ולא
בש מהם עד שכילה אותם  ( :ל־ט) ואכלם ואמחצם ולא יקומון  ,שמיום שנפלו
לא יספו לשאת ראשם דכתיב ויראו כל המלכים עבדי הדרעזר כי ניגפו לפני
ישראל וישלימו את ישראל ויעבדום ויראו ארם להושיע עוד את בני עמין ( שם
םש י״ט) ( :מ) ותורני חיל למלחמה  ,ותורני כה ? (מ״א) ואויבי תתה לי עורף,
שהפבו עורף לנוס מפניו (מ״ב) ישעו ואין מושיע  ,פתר׳ יצפו שיבוא להם שום
עזרה ואין מושיע  .ישעו כמו ישעה האדם על עושהו ( ישעיה י״ז ו׳) שהוא
לשון חיפוי ( :מ״נ) כטיט חוצות אדיקם  ,כעיניין שני ואת העם אשר בה הוציא
וישם במנרה ובחריצי הברזל ובמגזרות הברזל והעביר אותם במלבן וכן יעשה לכל
עדי בני עמון ( שמואל ב׳ י״ב ל־א)  .ארקעם  ,שהיה משכיבם ארצה כעיניין שני
דך את מואב וימדדם בהבל השכב אותם ארצה וימדד שני הבלים להמית ומלא
החבל להחיות ( שם ה־ בי) ו ( מיד) ותפלטיני מריבי עמי ,משאול מדואג ומאהיתופל
שהיו עושין עמי מריבה  .תשמריני לראש נוים  ,עשית אותי ראש לאומות כמו
והיית להם א) למשמר ( יחזקאל לי׳ח זי ב )ז (מ״ה) בני נכר יתכהשו לי ,שאם הייתי
אומר להם בך וכך עשיתם הם היו מכהשין ואומרין לא עשינו ואת  . 0לשמע
אוזן ישמעו לי  ,פת־ אפילו אותן האומות שלא ראו את כבודי לשמע אוזן
ששמעו את שמעי ישמעו לי ,ופת■ היו נשמעים לי ( :מ״ו) בני נכר יבלו  ,יפולו,
ובן נבל תבל ( שמות י״ח י•ה) שפתי נפול תפול  .ויחנרו ממסנרותם  ,לשון חיגר,
שהיו פוסחים ומתייראים לעמוד בפני י)  .ד״א ויחגרו ממסנרותם  ,פת׳ יפהדו ככו
■)  ,ובס׳ תהלים (י*ח מ״ו)
ומחדרים אימה (דברים ל־ב כ״ה) דמתרגמ׳ הרגת מותא י
הוא אומר יהרנו ממסגרותיהם  ,והוא מהתיבות הפוכות כמו כבש כשב  ,שמלה
שלמה  ,ובמשמעו של כתוב ומהדרים אימה כן משמע הכת׳ ויהרגו ממסגרותיהם,
שפתר׳ שיפהדו בני נכר ממקום שנסגרים בערי מבצר שלהם  ,וילמד סתום מן
המפורש שאמר מיכה כעיניין זה ירנזו ממסגרותיהם אל ה׳ אלקינו יפחדו (ז׳ י״ז) :
(נ־א) מגדול ישועות מלכו  ,תשועה שלו שהוא מושיע את מלכו השובה כמגדל
עוו אשר ינוס הב הנס ונמלט  ,וכננד עצמו היה אומר על הישועות שנעשו לו:

פג.
א( ) ואלה דברי דוד האהרונים ,יונתן פתר כתרגומו מה שפתר ,אבל פשוטו
בך הוא  :דברי דוד שאמרן באחרונה לאחר שאמר דברי השירה הזאת וספר
תהלים  .נאם דוד בן ישי  ,התחיל לספר בשבחו ובשבח אביו לומר שהוא צדיק
בן צדיק ? .לג נקוד קמץ  ,ופתר׳ הוקם עליון לשני דברים למשיח ה׳ ולנעים
זמירות ישראל שעשרה בני אדם אמרו זמירות שבספר תהלים כמו שמפורש
במדרש שוחד טוב י) ומכולן לא בחר הק׳ שיהו נאמרים כי אם על ידי דוד לפי
שהיה נעים ומידות ובקי להמתיקם בקול ( :ב) רוח ה׳ דבר בי ומילתו שדיבר בי
א ) בב״י  :לזב* ב)
פירש״י .ןך ) עיין םג ברר״ק.

עיין םג

ן)

עיין

בפי׳ ליחזקאל אשר בב״י זר ..ג) עיין גם לשון הרד״ק.
מדרש תהלים למזמור ׳א אות ו' (הוצאת באבער צד.)7

ר) עיין
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על ידי רוח קדשו אני רוצה להוציא על לשוני מה שאמד אלקי ישראל ,וזו היא
מילתו( 5ג) לי דבר צור ישראל מושל באדם  ,פת׳ לי דבר צור ישראל שאהיה
מושל באדם  ,בבני אדם  ,ובלשון הזה אמר לי צדיק מושל יראת אלקים  ,ופת׳
צדיק שכמותך ראוי להיות מושל לפי שיראת אלקים עליך ( 5ד) וכאור בקר יזרח
שמש  ,פת׳ וממשל זה שאני ממשילך תהא גדילה והולכת כאור בקר ») כשתזרח
השמש שהולך וחזק עד נכון היום  ,לא תאמר מאחר שדימה מלכותי לאור בקר
שכשם שתקדיר החמה ותחשך האור כשהשמים מתקדרים בעבים או כשפנה היום
לערוב כך תהא מלכותי חשיכה לבסוף  ,לכך נאמר בקר לא עבות מנוגה ממטר
דשא מארץ  ,ופת׳ לאותו בקר דימה מלכותי שאינו עבה מנוגה שלו מחמת מטר
המצמיח דשא מארץ שאינו בקר המחשיך אורו  ,זהו מחמת מטר הבא להצמיח
דשא מארץ ( :ה) כי לא כן ביתי עם אל  ,פת׳ כי לא כן מלכותי עם אל שיהא
מחשיך והולך  ,כי ברית עולם שם לי שאינו' פוסק ממני לעולם  ,דכתיב כרתי
ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי עד עולם אכין זרעך וגו׳ ( תהלים פ״ט ד׳  -ה׳)
וכת׳ לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו ( שם שם כ״ט) וכת׳ זרעו לעולם
יהיה וכסאו כשמש נגדי כירח יכון עולם ( שם שם ל״ז—ל״ח)  .ערוכה בבל
ושמורה  ,מלכות שלי ערוכה ושמורה לעולם  .כי כל ישעי וכל חפץ כי לא
יצמיח  ,פת׳ כי כל ישע שהבטיחני הק׳ היא המלכות וכל חפץ אשר בל איש זר
אשר לא מזרע דוד הוא אשר יקרב להעביר המלוכה מבית דוד וליטול חפץהז
לעצמו כגון ירבעם ובעשא בן אחיה ואחאב ובית יהוא שכולם קרעו מעל בית
דוד לא יצמיח  ,פת׳ לא תתקיים המלכות בידו ,שכן לא נתקיימה המלכות בידם,
וכן תירגם יונתן ארי כל צורכי וכל בעותי קדמוה* מתעבדין בכן כל מלכו עוד
לא תתקיים  ,וכל ימיי לימדני ר׳ מנחם ב״ר חלבו אחי =) אבא שכך ביקש דוד
מאת הק׳ כל איש זר אשר לא מזרעו הוא אשר יקרב ליטול מלכות מזרעו
ויכנס למלכות במקומו שלא תצלח המלכות בידו ולא תתקיים ושמע הק׳ לדבריו
וכרת לו ברית על כך  ,שכן מציגו בדברי הימים כשרצה ירבעם ליטול המלוכה
מעל בית דוד שאמר לו אביה שמעוני ירבעם וכל ישראל הלא לכם לדעת יכ
ה־ אלקי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם לו ולבניו ברית מלח
(דה״י ב׳ י״נ ה׳) ( :ו) ובליעל כקוץ מונד כולהם  ,פת׳ הצדיקים דומין לאור בקר
בשעה שהשמש יוצא בגבורתו אבל בני בליעל דומין לקוץ שאין אדם יכול ליגע
בו אלא איש הבא ליגע בהן ימלא ברזל ועץ חנית ,ואף לאחר שהם כסוחים אל
יקהו מהם כלי לעשות למלאכה או יתד לתלות עליו כל כלי שאין בהם הנאה
של כלום אלא לאש ניתנו לאוכלה  ,כך בני בליעל הם אומות העולם אין אדם
מישראל מתחבר עמהם אלא אם כן ניזק ומה קוצים הללו אינן ראויין אלא
להצית בהן את האש כמו כן יהיו עמים משרפות שיד קוצים כסוחים באש
יצתו ג)  ,וזהו שאומר כאן ובאש שרוף ישרפו בשבת  ,ופת׳ באשר שרף ישרפו
בשבת הק׳ על כסא דין לשפוט אותם ,וכן תירגם יונתן באישתא עתידין לימתוקדא
א) עייןבמפדשיס .ב) בכ ,,י  :אבי ,ופי ,המחבר תמצא גם בקיצורכפירש״י :
אחר מלכותי .ג) המחבר משתמש פה במליצת הכתוב בישעיה ל / ,י״ב.

יפ אל

יצמיח למלך
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יהוקדוץ באיתנלאה בית דינא רבא למיתב על כורסא דינא למידן ית עלמא א) :
ח( ) אלה שמות הגיבורים אשר לדוד  ,כל ניכור שמזכיר כאן מפרש בשמו
ומפרש נבורתו  .ישב בשבת תחכמוני ראש השלישי  ,פת׳ בשבתו עם זקני ארץ
היה ראש לחכמים וראש לגיבורים  .שלישים  ,פת׳ גיבורים כמו ושלישים על כלו
(שמות י״ד ז׳)  .הוא עדינו העצנו  ,עדינו היה שמו ושם עירו עוצן  .ושם גבורתו
כשהיה נלחם באויבים לא היה עורר את חניתו עד שהיה הורג שמונה מאות חלל
בפעם אחת ( :ט) בחרפם בפלשתים ונו׳ ויעלו איש ישראל ( ,י) הוא קם  ,פת׳
כשברחו להם איש ישראל מפני פלשתים הוא לא הסב פניו ולא פנה עורף אלא
עמד בפניהם דך בפלשתים עד כי ינעה ידו ומהמת היגיעה שעמההב) ידו ותדבק
ידו לא החרב מחמת הדם שקרש לו  .אך לפשט  ,את החללים( 5י״א) ויאספו
פלשתים לחיה  ,פת׳ לסיעה אחת  .ותהי שם חלקת השרה מלאה עדשים  ,ושל
ישראל היתד .ובקשו פלשתים לקצרה  .ולא יכול איש ישראל להצילה מידם ונס
העם מפני פלשתים ( :י׳׳ב) והוא התיצב בתוך החלקה ויצילה דך את פלשתים:
(י־ט) מן השלשה הכי נכבד  ,שהיה להם לשר  .ועד השלשה לא בא  ,פת׳ אבל
דע גבורתם לא הגיע ( :כ) ובניהו בן ( איש) יהוידע בן איש חי  ,חי כתיב וחיל
קרי  ,ופת׳ אדם איש חיל  .בר פעלים מקבציאל  ,שם עירו קבצאל כמו שנאמר
קבצאל ועדר דגור ( יהושע מי׳ז ב״אי■)  .רב פעלים  ,פת׳ זה הוא שפעל ועשה
נבררות הרבה  ,שמן הדבורים שמספר נכורתם למעלה מכל אחד ואחד לא סיפר
מהם יב אם נבורה אחת ומזה מספר הכת׳ ארבעה כמו שמפרש והולך  ,הוא הכה
שני אריאל  ,פת׳ הוא׳הכה שני ארמנות כי ארמון יליץ בלשון הקדש בשלש
לשונות היכל וארמון ואריאל  ,ופת׳ הכה את האנשים שבהם  .והוא ירד והכה את
האריה בתוך הבור ביום השלג  ,בעת שיעצים הקור שאין גיבור אחר יכול ליכנס
בו מפני הקרה וזה ירד לתוכו והכהו ( :כ״א) איש מראה  ,מראהו כדבור כמו
שמפרש בסמוך וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ונוי ( :כיב) ולו שם בשלשה
הדבורים  ,שכשם שהיה לאילו שם גבורה כך היה לזה שם גבורה ( :כ* נ) מן
השלשים נכבד  ,פתרון יותר מכל אהד ואחד מן השלשים גיבורים המפורשים
שמותם בעיניין הכי נכבד בגבורה כמו שכתבתי לך  .אל השלשה  ,לא שיהיה
נבורתו שקולה כננד נבורות שלשתן של שלשת הגיבורים ( :כ״ה) שמה ההרודי,
שמה מן הדוד  ,ךב שם עירו  ,וכן כולם ( :ל״ב) בני ישן יהונתן  ,פת׳ מכל בנים
אל היו לו לישן יכ אם בן אהד ושמו יהונתן ,כמו ובני דן חושים ( בראשית מ״ו כ״נ)
ובן ובני פלוא אליאב ( במדבר כ״ו ח׳) וכן ובני איתן עזריה ( דה״י א׳ ב׳ ח־) :
(ל־׳ט) לכ שלשים ושבעה  ,כל דבורים שנתפרשו שמותם בעיניין עם אותם
ארבעה שנמנו לפני השירה כולם שלשים ושבעה  .ואם תאמר יותר הם  ,שנים
א ) ךא שי להעיר יב יונתן פנתר הכתיבים לע הרשעים בכלל בעוד שהמחבר פותרם על שונאיהם ש?*
שעמדה ,כלומר
ישראל• ב ) ק הוא בב״י ואין אני יבול לפתור המלה אל נכון והה ,אפטויטצר רוצה לגרום:
שנתיגעה ולא היה עוד הב בזו  ,ורומז לע דברי המדרש ויושע בבהמד״ר להה'  Jellinekה /,א צד  36שורה
 : 10עמד הסכין שפי  : ,קהה הברזל ,וא יש לגרוס  :שעממה במובן  :שכבתה שהוא גם ןב לשון עייפות ויגיעת
תב .

 qעיין םג

בח־״ק.

'חם שנתפרשו שמותם לפני השירה הם אבישי בן צידה ואלחנן  ,תמצא שחזר
ומנאן אחר השירה וכולם שלשים ושבעה:

כד.
(א) ויוסף אף ה׳ להרות בישראל  ,מדרש חכמינו כיוון שהזכיר מעשה
אוריה שנהת על ידי דוד הוסיף להרות בישראל »)  .ופשוטו של מקרא ויישובו
לפי שהרה אפו בהם בימי דוד כששלח רעב לעולם שלש שנים שנה אחר שנה
בעון שהמית שאול את הגבעונים הוסיף להרות בהם פעם שנייה כשציוה דוד
למנותם  ,ויסת את דוד בהם לאמר  ,מק־א קצר הוא זה והסר תיבה אחת ופתרון
ויסת שטן את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל וכן מצינו בדברי הימים ויעמד
שטן על ישראל ויסת את דוד למנות את ישראל ( דה־י א׳ כ״א אי ) ( :נ) כחם
וכהם מאה פעמים  ,שמשיתהיל למנות אהד יהא מוסיף ונופל על כל השבון וחשבון
עד מאה פעמים  ,והשנון זה עולה עד שתחדל לספור כי אין מספר  .ואדוני
המלך למה הפין בדבר הזה  ,ובדברי הימים כתיב למה יבקש זאת אדני [ למה
יהיה] לאשמה לישראל ( שם שם גי)  ( :ד) ויחזק דבר המלך אל יואב  ,ר׳ מנחם
ב״ר הלכו פתר כך אמר לו דוד  ,אני מלך ואהה שר צבא ואין דין שיבטלו
דברי ויעמדו דבריך ( :י) אל ארץ תחתים  ,תירגם יונתן אל ארץ הדרום  ,שלא
רצה למנות כל ישראל ולא מנה אלא אותם העומדים על הגבול בדמם  .חדשי,
ור׳ מנחם פתר חדשי מקומות שנתיישבו מהדש לפי שיש םש
שם מקום .
אבל עיירות אשד הנה יושבות הארץ אשר מעולם ועומדות
אנשים מעט במספר
על מליאתם לא מנאן יואב  ,כך שמעתי מד מנחם אהי אבא  ,אבל אני מנמנם
בפתרון זה ; (ט) את מספר מפקד העם ,פת׳ את הפקודים שפקד לא פקד ( אותן)
אלא אותן הראויין להיפקד לכל מיניין שאדם נמנה בו והן מבני עשרים ומעלה.
ומדרש חכמינו את מספר מפקד העם  ,שתי פיתקאות ג) היו בידו מכל בית ובית
באחת היה כתוב בה מעט במספר מאנשי הבית ושנית היה כתוב בה כל מפקד
אנשי הבית עד שמנה כל ישראל כדרך זה שני מיניינים אהד מיניין מועט ושיני
מיניין מרובה וצירף את המועט לחשבון אחד וכתבו בפיתק אהד ,וכן את המרובה
כלל לחשבון אהד וכתבו בפיתק שיני  ,ובשבא אל דוד הוציא את השבון המועט
והראהו והיה אם תעלה המת המלך חזר והוציא את השנייה אשר בה חשבון
המרובה ונראין הדברים שהרי כאן מנה אותם שמונה מאות אלף איש מישראל
ואיש יהודה המש מאות אלף איש ובדברי הימים מונה אותם ארבע מאות ושבעים
אלף איש ( שם שם ד׳) ופת׳ הראשון עיקר  .ותהי ישראל  ,כמו שיאמר מאומה
אהת בלשון נקיבה היתה יהודה לקדשו ( תהלים קי״ד ב׳) כן יאמר מעם ישראל
ותהי ישראל ( :י) ויך לב דוד אותו אחרי כן סיפר את העם  ,פת׳ אחרי שספר
א) המחבר מביא

פה בקיצור דברי הפסיקתא רבתי ׳פ י״א (הוצאת מא״ש דצ

מ״א ע״א וע״ב ) .

ב ) עיין פירש"' .ג ) מלשון זה נראה קצת כי היה בזה לפני המחבר מאמר במדרש שמואל סון* פרשה/ל
כי שם נמצא הלשון ,,פיתקין" בעוד שבפ״ר שם איתא " אנפיאות" והנה לכ הלשון של המחבר הפ שי לדעתי
הרחבת מאמר המדרש  ,באשד אל מצאתי סגנון כזד .בשום מקום.
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תא העם ; (י״ב) אנכי נוטל עליך ,לשון השלכה ,כמו כי נטל עליו (איכה נ׳ כ״ח)
ובדה־י כתב שלוש אני נוטה עליך ( שם שם י־) ; (י* ד) צר לי מאוד  ,כלו׳ הקל
שבשלשתן קשה וצר לי מאוד ( עליא)  ,אבל נוח לי שאברור בדבר לפי שהוא
בידי שמים ולא שאנוס לפני צריי שזהו בידי אדם ולא אברור ברעב שאף מכד .זו
בידי אדם היא שמי שאין לו תבואה נופל בידי מי שיש לו ב>  ,וזהו נפלה נא ביד
ה* יב רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה ( :ט״ו) מהבקר ועד עת מועד  ,פת׳ מעת
לעת  ,משעתג) שהיטת התמיד של בקר שיני  ,כת׳ הכא עד עת מועד וכת׳ התם
תשמרו להקריב לי במועדו ( במדבר כ״ח ב׳) ומדרש זה מיושב הוא על המקרא.
(י״ז ) ויאמר דוד אל ה׳ בראותו את המלאך המכה בעם הנה אנכי חטאתו ואנכי
העויתי ואלה הצאן המ עשו תהי אנ ידך בי ובבית אבי  ,בדברי הימים כת׳ וישא
דוד את עיניו וירא את מלאך ה׳ עומד בין הארץ ובין השמים וחרבו שלופה בידו
נטויה לע ירושלים ונו׳ ויאמר דוד אל האלקים הלא אני אמרתי למנות בעם ואני
■ עשו ה׳ אלקים תהי נא ירך בי
הוא אשר חטאתי והרע הרעותי ואלה הצאן מד
ובבית אבי ובעמך לא למנפה ( שם שם ט״ז— י־ז) ; (כ״ב ) והמורגים  ,מחרישות
שחודשין בהם את האדמה כמא דתמ׳ הנה שמתיך למורג חרוץ וגו׳ ( ישעיה מ״א ט״ו)5
(ב״ג) ירצך  ,ירצה קורבנך ; (כ־׳ד) בכסף שקלים המשים  ,כת׳ י) אחד אומר בכסף
שקלים המשים וכת׳ אחד אומר משקל שש מאות (דהי׳י שם כ״ה) הכיצד  ,נטל
מכל שבט ושבט המשים שקלים הרי שש מאות שקלים ") כדכתיב בדברי הימים
דתן דוד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות ; (כ״ה) ויבן שם דוד
מזבח לה׳ דעל עולות ושלמים  ,ויקרא אל ה׳ ויענהו באש מן השמים על מזבח
העולה ויאמר ה׳ למלאך וישב חרבו אל נדנה בעת ההיא בראות דוד כי ענהו ה
בגורן ארנן היבוסי ויזבח שם  ,ומשכן ה׳ וגו׳ ( שם כ״ו— כ״ט)  .ותעצר המגפה
מעל ישראל;
א ) עיין פירש״י  .ך) עיין רש״י ורד״ק  ) 3 .עיין פ״ר שם ובברכות ףד ס ,,ב ע״ב ובמדרש תהלים
מזמור י״ז < צד  ) 126 — 127ובמדרש שמואל סוף פ' ל״א ,אבל בכל המקלמות אלו לא נמצא הסגנון שהביא
המחבר .ך) עיין רד״ק , .ך ) עיין זבחים דף קט״ז ע״ב.

השמטה
מצד 15הערה נ׳ לקאפי ט״ז פסוק י׳.
בענץ המאמר שמעי בן נרא ראש לסנהדרין היה ; אולי יש רמז לזה
.ממה שנמצא בברכות דף ח׳ סוף ע״א  :לעולם ידור אדם במקום רבו שכל
זמן ששמעי בן נרא קיים לא נשא שלמה את בת פרעה  ,ויוצא מזה כי
שמעי היה רבו לש שלמה;

פירוש על איוב
מאיש לא נודע שמו
אשר העתיק מכ״י  N0. 37בעקר ספרים דעיר המבורג
והוציא

עם חערות

אברהם זולצבאך.

.א
(א) איש היה בארץ עוץ  ,אין הי׳ אלא הווהא)  ,אבל בניו היו רשעים
ועל בן נאבדו  ,והי׳ מנהגם לאכול ולשתות שבעת ימי השבוע  ( :ד— ה) בית
איש יומו  ,ומתוך משתיהן היו חוטאין והי׳ מעלה עולות מספר בולן למה יכ
אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלקים בלבבם  ,ועל זאת נרם החטא וניתן
רשות לשטן להשחית ( :ו) ויהי היום  ,אותו יום ראש השנה הי׳ב) ( :ח  -י) ויאמר
ה׳ אל השטן השמת לבך על עבדי איוב  ,הראית כמות איוב עבדי יב אין כמוהו
בארץ  ,ענה השטן ואמר וכי בחנם ירא איוב אלקים  ,והלא אתה סכת  , 0כמו
סכות  .מעשה ידיו  ,כלו׳ הנוטל פרוטה מאיוב מתברךי)  ( .ועבודה רבה  ,דברים
שאינן טהורין יי)  .ומקנהו פרץ בארץ  ,מנהגו של עולם שבשדה מפריצים במקנה
צאן ובקר כגון זאבים דובים ואריות  ,אבל מקנהו פרץ עושה פריצים בחיות
השדהי) ( :י״א) ואולם שלח אנ ידך  ,בשבועה אם לא על פניך יברכך  ,כמו
וברכו אלקים ( לעיל ה־)  ,ל׳ חירף ( :י״ד) הבקר היו חורשות  ,בא וראה כמה
הי׳ מתברך איוב שמצד אחד חורשות ומצד אחד רועותי)  .על ידיהם  ,חלקם
במ־ [ ולא] היה (להם) [בהם] ידים ( יהושע ה׳ כ׳) ( :ט־ו) ותפל שבא  ,חיל שבא
כמי על פני כל אחיו נפל ( בראשית כ״ה י״ח)  .ואת הנערים הכו לפי חרב  ,אילו
הרועים וכן לכולם ( :ט״ז—כ״ב) עוד זה מדבר  ,זה היד .השטן עצמו  ,בכל זאת
לא נצטער איוב עד שאמר לו בשורת בניו שכבר מתו  ,זא ויקם איוב ויקרע את■
מעילו ויאמר ערום יצאתי מבטן אמי  ,בלא חטא ולוואי שאשוב לקבר בלא חטא
דממון ") .׳ ה׳ נתן וה־ לקח יהי שם ה׳ מבורך לא נתן תיפלה לאלקים ,לשון הטחד.ט) :
א) מ :סב על ״זהי׳ האיש״ עי׳רש״♦ .ב)  pהוא ברש״י זבראב״ע ונלקט ןט התרגום .ן* ) אנושי
שהיתר ,לפני המחבר גרסת "סכת" כמו שמביא ד' משה קמחי וגם קענניקאט .ך) בבא בתדא וק ׳ט 'ו ע״ב.
ה) שייך לעיל .ן) בבא בתרא שם .ץ) עיין בבא בתרא שם ונראה שהמחבר הי׳ ול גם ק גרסת "שנאמר
עיין מעין גנים " :אל הטיח
וגגש הורש" וכו' כמו בילקוט .ח) בן פירש רי׳׳ק בשם ר ,מנחם חלבו.
דברים כלפי מעלה"  .ודע שהמחבר מפרש תיפלה כמו טפל בלשון חכמים כמו הבית שגתרועעה וטפלה
בגללים ( כלים ׳ג צ')  ,בנות עניים טופלות אותן בסיד (פסחים מ'ג׳  ,).וכדומה של׳ טפל משמש בל׳ הטחה.
והרב מהור״ר שלמה באמבערגער נ״י העירני על ערוך ערך חט שמביא תרגום על פסוק דילן "ולא סידר
מ י ט ח א" כמו מטיח רבדים אבל בתרגומים שלנו הגירסא "מיחטא".
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ב.
נ( —ז ) ותסיתני  ,במו בי יסיתך ( דברים י״ג ז׳ ) ואז הלשין עליו השטן
ואמר עור בעד עור  ,מנהגו של אדם כשיבא עליו השודד פתאום להכותו פושט
לו זרועו לקבל המכה וכל שכן כל אשר לאיש יתן בעד נפשו א)  ,ואו הכהו
בשהין רע בעון ששתק בעת שנתייעץ פרעה עם שלשת יועצין אלו הן בלעם
ואיוב ויתרו ורצה לשחוט ילדי העברים בעת צרעתו אמר לאילו מה תראו בזה
העיצה  ,איוב ששתק נידון בשחין רע יתרו שברה זכו בניו לישב בלשכת הגזית
שנאמר ( ובני ) [ יושבי ] יעבץ תרעתים שמעתים (דה״י א׳ ב׳ נ״ה) בלעם שיעץ
ואמר אדוני תעשה כן ותשחטם לכך נהר :בידי ישראל שני ואת בלעם בן בעור
הרנו בהדב ( במדבר ל״א ה׳ב )  .רע  ,היינו שהין כמו הוא חכם ויבא רע ( ישעיה
ל־א ב־ ) ( :ח) ויקה לו הרש  ,ללמד כיון שאדם נפטר לבית עולמו הוא דומה
להרס הנשבר ז (י ) כדבר אחת הנבלות  ,מכאן אמרו חכמים שאשתו היינו דינה
בת יעקב דאתיא נבלה נבלה מנז־ שוד ,ג) ( :י־א) וישמעו שלשת ריעי אלוב  ,לכל
אחד ואחד היה לו אילן אחד בגנו והיה להם סימן כשהיה יבש אילן הבירו אז
ידע שהוא בצער ואותו הפרק יבשו כולם י)  ( .מכל בני קדם  ,זה דור המבול ״) .
אליפז התימני היה מבני עשו הנקרא תימן ובלדד השוחי היה מבני קטורה שנא׳
ואת ישבק ואת שוה ( בראשית כיה ב ) ,וצופר הנעמתי היה מאומות העולם ואליהוא
היה מישראל שהיו במצרים שייהפן• אליהוא בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם
שהוליד חצרון וחמול בייחוס דוד בדברי הימים ( אי כ״ז י״הי) וכולן היו רשעים
הוץ מאליהואז) והיו מחרפין את איוב ברוב רשעיהם ומניין שהיו רשעים שנאמר
ויאמר ה■ אל אליפז התימני ( לקמן מ״ב ו׳ ) ובאו לנחמו וכיון שלא הכירוהו
הרימו קולן בבכי ונתאבלו עמו  ( .בשפתיו לא חטא אבל בלבו חטא ח ) ( .ויהי
היום ובניו ובנותיו אוכלים ושותים  ,אותו היום לא בירכו בשולחן  .ויהי מקנהו
שבעת אלפי צאן «)  ,אין מניד כאן אלא לשבחו של אברהם אבינו  .והנה רוח
נדולה וסערה  ,אמר בר יהודה  ),בשלשה מקומות נסעה הרוח בלא משקל אחת
בימי אליהו דכתיב מפרק הרים ומשבר סלעים (מ* א י״ט י״א ) ואחת בימי יונה
(יונה א־ ד׳) ואחת בימי איוב=) ( :י״ב —י״נ) וישאו קולם  ,מוסב על מרחוק כלו׳
מרחוק נשאו קולם ולא הוחילו עד בואם אצלו  .ולא הכירוהו  ,מרוב צערו וחוליו
וישיבתו לארץ  .השמימה  ,למעלה הרבה מראשיהן  .כי נדל הכאב מאד  ,הם באו
לנחמו ולא יכלו יכ היה הכאב נדול ומנעם שלא היה בהם כח לנחמו לפי שהיה
חשוב במת:
א ) עיין רש"* ומלשון " מנהג האדם " ונראה ' שהוא מראב״ע וגראד .שיש טעות סופר שם וצ״ל עורו
ך) שם ט״ז:
סנהדרין ק״ו שמות רבה ׳פ ׳א  ) ;! .בבא בתרא ט״ו
ב ) מם' סוטה *א״
תחת עיני«
מרווה שצריך להוסיך «רה " בגנו" מלות " של הבית"  .ה) שייך לעיל א' ׳ג ורש״י פירש שם מתר הפלגה.
ך ) * יחזם ריעי איוב מביא םג ספר מעין גנים במעט שינוים ונראה שנלקט ממדרש איוב שנאבד ממנו ועיין גם
ראב״ע שמביא הייחום בקיצור  .ץ) כדעת ׳ר אלעזר בן עזרי׳ ירושלמי סוטה ה׳ ז' שמפרש אליתוא זה יצחק.
ח ) שייך לעיל פסוק יו״ר,

בבא בתרא שם .

בראה שחפר באן ד״ה גיול מכל בני ק־־ם עיין מעין גנים.

ר ) בראשית רבה ל״ד ויקרא רבה ט״ו מובא בשם רב הונא.

כ ) מן ויהי היום עד כאן שייך לעיל קאפ' א׳.

Bl

ג.
(ב) ויען איוב ויאמר  ,לשון שירה כמו ותען להם מרים ( שמות פדו כ*)א
ויש אוט׳ לש׳ עינה אויב בארמנותיה ( ישעיה י״ג כ״ב ») ( :ג— ד) יאבד יום  ,יום
שנולד ועל הלילה אמר יאבד הלילה שהורה גבר  ,ויש אומר מלאך הממונה על
ההריון לילה שמוב)  ,ויקונן עליו ואמר היום ההוא שיהי׳ חושך ואל יגיה עליו
אורה  .ותופע  ,לשון גיה ודומה לו והופע כמו אופל ( לקמן י־ כ״ב) ג
(ה— י) ינאלוהו  ,מי יתן שינאל חושך וצלמות לאותו יום כמו לחם מנואל
(מלאכי א׳ ז׳)  ,ותשכן עליו ויבעתוהו  ,הענן והחושך  ( .כס׳) [כמרירי יום]  ,שדים
שמפחידין היום בעת שניתן להם רשות לחבל כסי קטב מרירי (דברים ל״ב כ״ד)*
אל ייחד  ,אל יתיחד בצאת השנה וגם במספר ירחים אל יבא ( :ז) גלמוד  ,שלא
(תהא) [ תבוא] רננה בו כלומר יהא אותו הלילה בעני עצמה שלא ירננו המלאכים
שירה בו ( :ה) יקבוהו  ,יקללוהו הם העתידים לקלל יום זיווגם בעת שהם בלא
וולדג)  .ליווייתן  ,הוא זיווג כמו ילווה אישי אלי ( בראשית כ״ט ל״ד)  ,ויש אומר
יקבוהי יגדפוהו עמים שמקללין בחייהם בעולם הזה מרוב ענייות ונם הצדיקים
שיעמדו כשיעורר ה׳ ליוויתן ז (י) כי לא סגר  ,התחיל בעצמו ואמר על המ לא
סגי הקב״ה את בטן אמי שלא הייתי יוצא משם לעולם והיה נסתר עמל מעיני
שלא הייתי בצער זה ( :י״א—ט״ו) ולמה לא מרחם אמות  ,והואיל שיצאתי מבטן
אמי ולמה לא גועתי מיד מדוע זכיתי לכך שקדמוני ברכי המילדת לישב על
ברכיה  ,אם לא הייתי זוכה לצאת כי עתה שכבתי ואשקוט עם מלכים ויועצי ארץ
אשר בנו חרבות למו  ,שומימות לעצמן  ,ואם לא הייתי שוכב עם מלכים  ,הייתי
שוכב עם שרים שבהייהן היו ממלאין בתיהם כסף( 5ט״ז) או כנפל טמון  ,למה
לא הייתי כמו אותן הכרותין בחייהם שלא ראו אור עולם שנגרו מארץ החיים5
(י״ז) שם רשעים  ,ששם בקבר הרשעים נמנעין מלהרגיז עוד להקביהי)  .ושם
נוחו ,מי שלא היה חנ בעולם הזה ( :י״ח) יחד אסירים' ,יחד עמהן האסירים בבית
המדרש שאננויי) ( :י״ט) קטן ונדול  ,מי שהוא קטן בעולם הזה קטון הוא לעולם
הבא גדול בעולם הזה נדול לעולם הבא י)  .ועבד חפשי מאדוניו  ,זה יצר הרע:
(כ— כ״ב) למה יתן  ,הקב״ה לאדם עני אור העולם וחיים למרי נפש ואינן מתין,
הואיל והן בדלות היה נבחר להן מות מחיים  ,והם מחכים למות ואיננו ומחפשין
יותר ממטמון של כסף וזהב והיו שמחין בעת שימצאו קבר ( :כ״ג— כ׳ו) מאיזה
עמל אני לגבר אשר דרכו נסתרה כמוני  ,שכבר היה מנין אלקים בעדו שנאמר
ב ) נדד,
א) הפסוק הזה מובא' בשבוש וצ״ל וענה איים באלמנותיו ודומה לפי' רש״י שמפרש ויצעק .
ףד ט״ז  .נ ) הפירוש הזה יש לו הבנה אם נביט אל סוף הפסוק "העתידים עודר לויתן" והוא פירוש ׳י » ,
במעין גנים וז״ל  " :וי״א עורר לויתן מן ערירים יהיו (ויקרא ב' כ״א) ולויתן מן ונלור .הגד עליהם וכאילו אמר
העתידים להיות ערירים בימי בהורותן שמקללין זמנן [נראה לי שצ״ל זיוגן] ועיניהם צרה שיניחוהו לעם נכדי
ך) עיין ב״ר פ״ט אות ה׳ ר' יוחנן אמר למה נגזרה מיתה על רשעים לפי שכל זמן שהרשעים בעולם םה
מכעיסין להקב״ה  .ןך ) עיין תרגום  .ן ) דברים אלו אין להם הבנה ואפשר שר״ל מי שהוא באמת קטן בעולם
הזה קטן הוא לעולם הבא ומי שהוא באמת גחל בעילם הזה גדול לעילם הנא כלומד שם נידע בודאי מ* הוא
קטן ומי הוא גייול.

הלא [אתה] סבת בעדי ( לעיל א־ י׳) ,ואז באותו הזמן הייתי אוכל לחמי בשמחה,
אבל עתה כי לפני לחמי אנחתי תבוא  ,קודם שאוכל לחמי מתאנח  ,ויתכו כמים
שאנותי  ,אני נוהם ושואג בנהמת ים  .לא שלוותי  ,כנגד ' כשדים  .ולא שקטתי,
נננד שא אלקים  .ולא נחתי  ,כננד ותפול שבא  .ויבא רוגז  ,כנגד רוח שערה5

ד.
א( —ב) ויען אליפז התימני ויאמר הניסה דבר  ,אברהם אבינו המנוסה
בעשרה ניסים לא היה מבהל בדברים ועתה (ואתה ?) שניסך הקב•ה בזה החולי
אליך תלאה »)  .ועצור במלין מי יוכל  ,לסתום פה מלהחזיר תשובה לדבריך:
(נ  -ה) יב הנה יסית רבים  ,קודם הייתה מוסר לרבים וידיים שהיו רפות מלעשות
(מעשיית?) פסל ומסכה היית מחזיק בדברי ניחומיך וגם מי שהיה כושל (ל)[ב]דבר עבירה
מקימין מליך ,ועתה כשבאת אליך רעה וננע עדיך תלאה ותבהלב) ( :ו) הלא יראתך,
כמה היו ריעי איוב מהייבין  ,שאם היה מדבר דבר לטובה הם היו ׳ .מהפנין לרעה
הוא אומר בי פחד פחדתי ( לעיל נ׳ ביה) וענהו אליפז ואמר הלא יראתך כסלתך
בלו׳ אם הייתה מתפהד ומתיירא מלפני הקב■ ה ואם היית מהזיק בדרך ישרה ודאי
היית ניצול מן הרעה והיתד .לך תקוה ואחרית ג)  .בסלתך היא תקוה כמו וישימו
באלקים במלם (תלים ע*ה ז־) ( :ז— ט) שים לבך וחקור לנתיבות עולם  ,מי הוא
נקי בעולם .ואבד  .ואיפה ישרים נכחדו  ,הראית זאת מימיך  .כאשר ראיתי חורשי
אוץ  ,אילו דור המבול ודור הפלנה י)  .וזרעי עמל  ,כלומר כשהיו עושין מעשים
ואוכלים פרי מעשיהן שנאבדו מנשמת אלו־ יאבדו*( .י—י״א ) שאגת אריה  ,ואפי׳
אריה ושחל ובפירים ולייש ובני לביא בולם מתפרדים ונאבדים מבלי טרף כל
שבן אדם רשע כמותך שיעשה הקב״ה חפצו ממנו כי הוא שליט בכל  .דבר אחר
שאנת אריה  ,יהודה  .וקול שהל  ,חושים  .ושני כפירים נתעו  ,מצריים  ,שהם
מתחבלין ( מתבהלין ?) בולם בשעה שצווה יהודה ")  .לייש אובד ,יעקב אבינו שהיה
מאבד עצמו בצער מבלי טרוף טרף  .ובני לביא  ,אילו בני יעקב שהיו מפורדין
כולן בין האומות שנא׳ וירד יהודה ( בראשית ל״ה אי) ( :י״ב—י״נ) ואלי  ,מכוסה
הדבר  ,שלא הייתי יודע על מה הקרא לך צער זה ששמעה אזני שמץ מנהו.
ינונב  ,במו ננובתי יום ( בראשית ל־א ל״ט) ומתת׳ נטריתי)  .ותקח (ענייא שמע)
[אזני שמץ]  ,במו ותקח האשד ( .שם י״ב טי׳ו י)  .שמץ  ,במו לשמצה בקמיהם
(שמות ליב ביה)  ,ואימת* שמעה אזני דבר זה בסעיפים מחזיונות לילה בנפל
ב) עיין תרגום .

ג)

א) מובא בילקוט ומקורו בהנהומא ׳פ וישלח ה'.
תרמם .ח* ןמ "שאגת אריה" דע
ממדרש איוב שנאבד ממנו המובא בילקוט  .ן ) מזה ראיה שגירסת גטרית בתרגום
היא ועיין מה שהקשה עליה הנשר הגדול מהור״ר נתן אדלער זצ״ל בפירושו נתינה
,,מיהודה " נלקה מב״ר ׳פ צ״ג מבאן ואילך אינו

עיין מעין גנים .ך) עיין
נמצא במדרש ונראה שחוא
על מלת גנובתי יום נבונה
לגר ומן התרגום במקומנו

שמתרגם "יגונב " בלשון "אתאמד בנטיד" נראה שאיננו צריבין לפי׳ מנהם בן סרוק יב הוא ל׳ סגי נהור אלא
שהוא במפרש הפהבד הנ״ל שהוא לשון בסו* והעלמה ומה שמקשה על פירושו של עצמו איני קשה יכ אות
יו״ר נוספת במו "תחלואיבי" והוד .באילו נאמר גניבת מד .שנעלם ביום ובלילה ,
להשמר ביום ובלילה .

! ) לומר שאזן לשון נקיבה.

ואפשר לפ״ש מת שהית צריך
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תרדמה על אנשים ( :ט״ו ) תסמר  ,עיניין פלצות  ,ורוד .האומר כאן הוא מלאך
שב־ עושה מלאכיו רוחות ( תהלים ק״ר ד( : ) ,ט״ו) יעמוד' ,עמד אותו המלאך ולא
הייתי מכיר מראהו אלא תמונה לנגד עיני  ,פרצוף  .דממה  ,דוממים המלאכים
תחילה ואתר כך משוררים ואומרין קדוש קדוש קדוש »)  .ויש אומר היתד .דממה
בעולם לפי שבני אדם ישינים  ,וקולו שמעתי שאמר אותו הרוח( 5י״ז) האנוש
מאלו׳ יצדק  ,ומי יכול אדם  .להצדיק ולימהר מעשיהו שיהא נקי מכל חטא ז
(י׳ח—כ״ב) הן בעבדיו לא יאמין ,כלומר משרתיו ועבדיו לא ' נאמנו להיות קיימיןבבל
עת כי סופם ואחריתם יבול שנאמר וכל צבאם יבול ( ישעי׳ ליד ד׳ )  ,ףא אנוש,
על אהת כמה וכמה בני אדם שוכני ( עפר ו)בתי הומר אשר בעפר יסודם,
אתה אמרת איוב כי עתה שכבתי ואשקוט ( לעיל נ׳ י״ג) לא ימצאו מרנוע והנחה
בקבר  ,אלא מבקר לערב יכתו מבלי משים על לב לאמר זה עשיתי
במרוצתם לרע בחייהם  .לנצה יאבדו  ,הלא יאבדו החוטאים  ,וגם בניהן הנותרים
נוסעין מארץ החיים לקבר כמו אבות אבותם וימותו ולא בהכמה של תורה לשוב
בדרכי יושר  ,לכך מתים האבות והבנים יחדיו שלא יוותר להם שום דבר  ,וכל
את היה אומר כנגד איוב כלומר אם לא היית חוטא אתה ובניך לא נגעה אליכם
מקרה זו5

ה.
א( ) קראאנ  ,אתה נלאה ברוב דבריך קרא אנ לאילו שוכני בתי חומר.
היש עונך  ,כי תאמר יחד אסירים שאננו ( לעיל ג׳ י״ה) וע״כ (חם׳) [ תפחד] מאוד.
אם תקרא כל היום לא יענוך וכיש אלה המלאכים הקדושים תחזור =) בקוראך
אליהם ( :ב) כי לאויל  ,לשוטה כמותך יהרג כעם וקנאתו תמיתהו ( 5נ) ואני
ראיתי אויל משריש  ,עשו שהיה לו בנים שרשים מרובים ובעת שהיה רשע
כמותך  .ואקוב נוהו פתאום  ,ובפתאום באה עליו הקללה  ( :ד) ירחקו בניו מישע,
והיו מדוכאים בשער לעיני הכל ואין מציל ( :ה) אשר קצירו  ,ובעת מפלתו
ועיקור שרשיו נבוזו כל הונו ובאו רעיבים עליו ואכלו הקציר שלו  ,והם שהיו
ערומים מבלי כסות בקרו ולקחו בנדיו ונלבשו ואף שתו הצמאים כל הונו וממונו
וחילו הכל נאבד ( .מצנינים) [ מצנים]  ,היא קרה ודומה לו כצינת שלג ( משלי
ב״ה י״נ)  ,צמים  ,כמו צמאיםי•)  .שאף  ,עיניין משתה כמו שאפה חח ( בתנין)
(ירמיה ב׳ כ״ד) ( :ו— ז) כי לא יצא  ,האוון והעמל שיש ביד בני אדם העושין
לכך נבראו להגביה
ובני רשף  ,המלאכים הנעשים מרשפי שא
העמל והאוון.
לעוף בשליחותו  ,והם אינן עושין העמל והאוון יכ הם ביד בני אדם ומייסק
הקב״ה ביסורין כפי מעלליהם וסובלין הצער על כרחם ( :ח) ואולם היה ךל בל
לדרוש אל אל להתפלל אליו כמו שאני הייתי עושה אם היה מגע לי זה  ,שכן
אדם חייב להתפלל כנגד קונו בבל עת שהוא עושה גדולות עד אין חקר והוא
משפיל ומרים ( :י״א—י״ב) וקודרים שנבו ישע  ,החושבים מבני אדם משגב
א) עיין דש״י.

ב)

אפשר

שצ״ל ״?1א♦הזרז" .

ג) יפ ' ראב״ע בשם״♦ ** וגם במעין גנים.
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בישועה  ,והוא מפר מחשבות החנמים שלא תעשינה ידיהם ד.ח  :מה שחשבו:
(י״נ—ט*ז ) לובד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה ,כמו לנמהרי לב (ישעיה
ליה ד , ),לזה הטעם תחבר הפסוק  :.לוכד הקב״ה חכמים בעורמם שיומם יפגשו
חושך ומושיע הדל והאביון מיד החזק  ,שאם יחזרו בתשובה ובתפילה לפניו מיד
תקפוץ פיה השמועה העולה בתוך בני אדם  ,שהיו שומעין פלוני ופלוני היו
משועבדין תחת ידי הרשעים נושעו  ,ומיד תסתום פיה אותה השמועה שלא תוכר
עוד בפי בני אדם  ,ובזה העינייןהיית נושע אם היית דורש בדברי תפילהואעפ״י (?)
למה תלאה וחתבהל סבול דין דמרך ( :י״ז—י״ח) אשרי אנוש יוכיחנו אלוה,
(האיסורין) [הייסורין] שהשליך עליך אל תמאס ותקבלם באהבה כי הוא יכאיב
דיחבש ( :י־מ ) בשש צרות יצילך  ,כלו׳ אם היית מתפלל לפניו היה מצילך מכל
אילו הצדות האמורין כאן ( :כ״ד ) וידעת כי • שלום אהלך  ,שכל בני ביתך היו
שובבים בשלוה והשקט  .ופקדת נוך  ,ואם היית מפקיד אנשי ביתך ביד הקב״ה
לבקש עליהם רחמים לא היית נחסר מאחת מהם  .תחטא  ,כמו אני ובני שלמה
חטאים (מלבים א׳ א• כ־אא) ( :כ*ה— ביו ) וידעת יכ בר זרעך  ,כדרך שרבו בני
יעקב שבשעה שנפטר לבית עולמו היו מבני בניו ששים רבוא ורב בנימטריא
חצי רבבה=)  .וצאצאיך כעשב הארץ  ,שלא היה מת אחד מהן בחייך כמו שמתו
בבר קודם שהיית בא בכלח  ,זקן  .בכלח בגימ׳ ששים ג)  .כעלות גדיש בעתו,
במו הגדיש בעתו הל ויפה ךכ היית נפטר מן העולם ( :כ״ז ) -הנה זאת חקרנוה כן
היא  ,כתוב בתורה  .שמענה ואתה דע לך:

ו.
א( — ב) דען איוב לו שקול ישקל  ,ענה איוב לאליפז אמרת כי לאויל
יהרוג בעם (לעיל ה׳ ב־) מי יתן שהייתי יכול לשקול במאזניים כעסי בכף אחת.
והמתי  ,לב החולי שלי בכף אחרת ( :נ— ד) כי עתה מחול ימים יכבד  ,היה בבד
החולי על דברי הנבלעיםי) זה בתוך זה  ,שאיני יבול לשתוק לך ,למה כי חיצי
שדי עמדי  ,כלו׳ כשהקב•!* .השליך תולעים בתוך נגעיי ובאין עלי ושותין בחימה
חיי חחי  ,ולכך בעותי אלו׳ יערבוני ( :ה) הינהק פרא עלי דשא  ,אתה אליפז
אמרת יכ (אתה) [עתה] תבא אליך תלאה (לעיל ד׳ .יד.׳) ,כלו־ לא תוכל לשתוק
ובי שי מנהג לפרא בעת שיש לו דשא לאכול שינהק  ,ואם יגעה שור על
בלילו  ,על יבול שלו  ,אלא שותקין בעת הנייתן לפי שיש להם דשא ועשב
א) בפיר«״* )□ .סובא בילקוט סימן תתצ״ט  " :וידעת ינ רב זרעך א״ר יעקב לא נפטר יעקב
אבינו דע שראה (׳ל ) *) [׳ס ] רבוא מבני בניו שנאמר תבא בכלה אלי קבר ע״ב ,מזה תראה יב בתחילה היה
כתוב ל 1והגיה המגיה ׳פ מפני הפסוק המיבא אתריו ונראה שערבוב מדרשים בכאן וצריך להיות ׳ל כמו שהיה כתובו
במדרש .תהילה והחדשה בכל״ה אינה שייכת לבאן יב םא דרשת "ורב חצי רבבה" כמו בכ״י שלנו ואפשר
«ר״ל בכ״י שלנו שלשים תחת ששים והדרש בבל״ה שייך למטה .םג מזה נראה שהמחבר שלנו היה לפניו
שחרש איוב שנאבד ,ודע שמעום שאלוגיקי שגת דפ״א ודפוס וויגיציא שגת שב״ו׳ הגרסא ׳ל רבוא .ג) מבבת
מועדטק ! ק* כ״וו ,מימרא דמר זוטדא .ך) נראה שצריך לומר " על ןב דברי לעו ,נבלעים זה בתוך זה'
ופי'לש "לעז" במו בראב״ע.
)* ,

העמלים םה

בילקוט.

־לאכול  ,אבל בעת שאין להם  ,לא זו ולא זו אז ינהק הפרא וינעה השוד כעת
( ו)  :היאבל תפל סבלי
דעבון  ,וכמו כן אני שואג לפי שאין,לי שום הנייד
סלח  ,ובי יש מנהג לבני אדם בשעה שאין להם אכני גיר • הדומות למלח״> ובי
■יש טעם חלמות בהלמין של ביצה  ,וישאומ׳ באשד יחלוםכ) והוא אובל ומוריד
דירו על זקנו בחלומו  ,היש טעם באותו ריר היוצא מפיו  ,כמו שאי איפשד
לאכול התפל במקום מלח הבריר [בהריר?] בחלום כך אין הטעם בדבריך שתאמר
בסעיפים מחזיונות לילה ( לעיל ד׳ י״נ) - ,וי״א  ,לפי העיניין היש טעם ודעת ברי־
איש משתגע בריבוי דבריו והבליו( 5ז) מאנה לנגוע נפשי  ,כלו׳ לא חייתה נפש*
רוצה לננוע על האנשים ההם המדכאים את דבריי בדבריהם כמו הז החולי
שמצעריני  ,לחמי  ,במו ולחמם כגללים ( צפניה א׳ י״ז ג)  ( :ט) ויאל אלד  ,וירצה
הקב״ה  .יתר ידו  ,מכתי וישלמיני למות ( :י) ותהי עוד נחמתי  ,למה שאיני
מתפללי) בחילה לפניו ולא יחמול עלי ואני לא כחדתי לפניו אמרי [ קדוש]
מעודי• אלא הייתי הולך בדרכיו  .יבצעני  ,כמו בי יבצע ד־ ( ישעיה י־ י־ב) :
(י״א) מה 'כחי ,אמרת כי הוא יכאיב ויחבש ' בשש צרות יצילך ( לעיל ׳ה י״ה־י׳פ ),
בלו ,אם תתפלל מיד יצילך ואני אתפלל בחוליי ולא יחמול מה כוחי בי אייחל לדברי
ניחומיך ז (י*ב) אם כח אבנים כוחי אם בשרי נחוש  ,כנחושת( 5י״ד—י־ו) למס
מרעהו חסד  ,מי  .שמסיר מרעהו חסד מגמול לו  .ויראת שדי יעזוב  ,כמוכם
שהייתם אחיי וריעיי קודם לכן ועכשיו בגדתם כמו נחל מים לא נאמנו ובאפיק
נחלים  ,שבשעה שעברו  ,שאפיקי מים עמדו במקום הנחלים והם קידרים כנפול
עליהם שלג וקרח ובעת שיתהממו נצמתו בחום השמש  .נדעכו ממקומם  ,שבימי
הגשמים יש שם מים ובימות החמה יבשו להם ז (י״ח) ילפתו ארוזות דרכם ,
יתעוותו דרכם עוברי דרכים והולכין לשם לשאוב מים  ,ומה מועיל להם והכל
הולכין מבלי מצוא שם מים ויאבדו בצמא ז (י״ט ) הביטו ארוזות תמא  ,אורחות
ישמעאל ומביטים ומקוים לאילו הנהלים לשתות מימיהן וכשבאים עד מקום המים
אז יבשו ויחפרו כי בטחו עליהם ומתים בצמא  .יוורבו  ,לשון חימום  .ילפתו,
יתעוותו כמו וילפת שמשון ( שופטים ט״ז כ* ט)  .תמא ושבא  ,הן האומות  ,וזה
הפסוק אמר כנגד עצמו כלו׳ אני הייתי בטוח באחוותבם והם בגדו בי וגם הייתי
סבור שבאתם כדי לנחמני ודגה נחפכתם לאויבים שאינכם מרחמין עלי ותקוותי
בכם ( מכח) [ מפח] נפש ז (כ״א) כי עתה הייתם לו  ,עתה כשתראו התת החולי
שהשליך הקב׳יה עלי ואתם יראים מלפניו ז (כ״ב —ב״נ) הכי אמרתי הבו לי  ,בלום
אני אמרתי הבו לי מנכסיכם ומכח ממונכם תנו שוחד בעדי שתמלטוני מיד הצר,
הוא השטן  .ומיד עריצים תפדוני  ,הם התולעים ז (כ״ד) הורוני ואני אחריש  ,אם
אני מדבר דבר שלא בהונן הורוני  ( :כ׳ה) מה נמרצו אמרי יושר ,יב המ מתוקיך)
א) מלות אלה ץא להם הבנה ונראה שקצת מלות חסרות כאן וא אפשר ששב־ש הסופ" באן ועירב
דברים וצ״ל " וכי יש מנהג לבני אדם לאכול בשעה שאץ להם מלה .ריר חלמות  ,וכישי וסל♦" ב) פי׳זד*
מובא ברש״י אבל אץ מסתבר ול  .נ ) עיץ ספר השישים רל ' יונה ■ אבן גנאה .ך) אפשר שצ״ל "שאני
מתחולל"׳‘ עייןדש״י .ץך> מפרש גמרצו במו נמלצו בחלון» למ״ד בדי״ש עיץ רש״י ומעץ גנים ואפשר שצ״ל
"מתזקנין" כנראה מרש״י שפי' לשק דבר דבור על אופניו .ויש להעיר יב דבר♦ יש״י שם תמוהים ונראה שחפף
"נמרצו כמו נמלצו" דמלות"דבר דבור" ובו' ץא להם שייפת םע פירוש הקדםםל " 1קללח נמרצת" ' .
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(אמריי) [אמדי יושר]  ,ומה יוכיח הוכח מכם  ,כלומר איזה חכם מכם יכול
להוכיחני ( :ביו) הלהובה מלים תחשובו  ,אתם סבורים בדעתכם שדבריכם דברי
תובהות ןה לא כן יכ אם דברי ייאוש? (כ־ז) אף על יתום תפילו  ,כלו־ בשביל•
שתחפוץ על ריעכם דבר שאינו חשוב כאילו תפילו (בחימה) [החומה »)] לע
יתום ויתומה והם בוכים והמקום שומע אליהם ן (כ״ט) שובו אנ אל תהי עוולה,
בלומר אם אני מוציא דבר כזב מפי אל תניחוני לדבר דברי עוולה כמו שאמר
למעלה הורוני ואני אחריש (פסוק כ־ד) ואם לאו ושבו עוד צדקי בה  ,כלו־ אם
אני מדבר צדק צדקוני בדבר ה־ היש בלשוני עוולה:

ז.
א( ) הלא צבא  ,ודאי זמן הוא לאנוש עלי ארץ שיחיה בהם  ,וכימי שכיר
ימיו  ,ובמלאות זמנו הולך לו כמו כי מלאה צבאה ( ישעיה מ־ ב׳ ב) ז
ב( —ד) כעבד ישאף צל  ,במו עבד שמביט לצל הערב לנוח מעבודתו  .וכשכיר
המקורי שבר פעולו בן הנחלת* לי ירחי שוא  ,התולעים  .ולילות עמל הופקדו לי
שאם שבבתי ואמרתי מתי אקום  ,כלוי בבקר אומר מי יתן ערב  ,ושבעתי  ,מאילו
התולעים הנדודין בתוך בשרי בעוד לילה שלא יניהוני לישן ( :ה) לבש בשרי
דימה  ,דע נשתי אל מש עפר עורי נמאס וימאס ( :ו) ימי קלו מני את  ,חלפו
להם ימי הטובים בקלות וגיהוץ מן האורג המנחץ במלאכתו  .ויכלו  ,בלא שום
תקוה ( :ז) חזר כננד הקב־ה ואמר זכור כי רוח היי  ,לאחר שאמות אלך כרוה
שהולך ואינו שב( :ט) בלה ענן  ,שיכלה (הענה) [הענן] וילך לו( ,הן) [כן] אדם
עני שירד בקבר ולא יעלה ( :י*א) ונם אני לא אהשך פי מלדבר בצרת רות
ואשיהה על מרירות נפשי ( :י״ב) הים אני אם תנין  ,ומה ישלים זה החול אשר
על שפתי שנא׳ אשר שמתי הול גבול לים ( ירמיה ה׳ כ״ב)  .תנין  ,זה לויתן.
שנאמר ויברא אלקים את התנינים הגדולים (בראשית א׳ ב״א) זכר ונקבה בראם
הקב■ה סירס זכר והרג הנקיבה ומלתה לצדיקים לעתיד לבוא י)  ,כן שמתה [עלי]
אילו הנגעים ונם התולעים( :י״נ) בי אמרתי ,אני מחשב ביום כשיבא הלילה אנות
ואתנחם במיטתי ואז ישא בשיחי משכבי ,כמו וישאם דוד (שמואל ב׳ ה־ ב״אה!:
(־־ד  -ט־ז) והתתני בחלומות  ,מפחד אני ומבעת אני מחלומות בחזיון לילה שאני
דואה  ,ולכך ותבהר מחנק נפשי  ,מות נבחר לי (מ) שאראה הכאה בעצמותיי.
ומאסתי לא אהיה  ,הדל ממני החיים כי הבל ימי ( :י״ז) מה אנוש כי תגדלנו  ,מת
מועיל לאדם עני יכ תתן לו גדולה וכבוד  .וכי תשית אליו לבך  ,לבחון מעשיו:
(י־זז) ותפקדנו לבקרים ובל שעה ושעה תבחננו( :י־ט) במה לא תשעה ממני עד
בלעי רקי ( :ב—ב־א) חטאתי מר .אשיב למה שמתני למפנע לך  ,אני חטאתי
א) ג״ל להגיה "החומה" דומה למה שפי׳ ראב״ע רק אם " תפילו קיר" או הדומה ול על יתום ל*
הזוזשז .ב) מוםב על ״צבא" למעלה• ג) עיין רש״י ובראה ששיבוש יש כאן זצ״ל " :ומה תשים עלי ההול
שחול אשר לע שפתו היינו "שפז  /הים" .ך) בבא בתרא ע״ד ע״ב .ץך ) נראה שמפרש נשא כמו נטל כמו
בע״ז מ״ד ע״א וא בעגין אבד משכבי שיהי כאילו שרן! אותו.
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•מזינה עוונותיי והבאת עלי ייסורין ואהיה עלי למשא למה לא תסלח פשע*
:ועווני ,הייתי רוצה למות מיד ישיחרתני ואינני:

ח.
(א —ג) ויען בלדר  ,עד מתי תדבר כאלה הדברים ומלין הדקים יהיו אמרי
פיך כ* תאמר כי חצי שדי עמדי בעותי אלו• יערכוני ( לעיל ו׳ ד־)  ,באושרך
היכני חנם בלי פשע בי לא כחדתי אמרי קדוש ( לעיל ו׳ י׳)  ,הלילה לי״י (הי־י)
[האל] יעות משפט  ( :ד) אם בניך חטאו לו וישלחם עבור ») פשעם ( :ה —ו) אם
אתה זך וישר שתשחר אל אל ואל שדי תתהנן ד> כי עתה יעיר עליך זה הצער,
לא בי אלא ושלם נות צדקך  ,היה משים שלום בביתך עבור צדקך ( :ז) והיד
ראשיתך מצער ,כנגד אחריתך ( שהיה)  jשיהיה] שניא מאד ( :ה) כי שאל אנ לדור
ראשון  ,וכונן עצמך להקור מנהג אבותינו ( :ט) כי תמול אנחנו ולא נדע  ,כמעש
ימינו שנולדנו על הארץ ( :י—י״א) הלא הם יורוך ויאמרו לך דדנאה גמא ( בלא
בצה)  ,הוא הסוף  .בלא בצה  ,טיטג) כמו ( טבעו בבוא) [ הטבעו בבוץ] ( ירמיה
ל״ח כ״ג) ואם ישנא אהו בלי מים ( :י״ב) עודנו באבו לא יקטף  ,עודיני בתבואות
האחו לא יברת  ,ואיזהו תבואתו אילו המים המשקין שרשיו  ,ובשיבשו המים מן
האחו קודם כל הציר יבש ( :י״נ) כן ארחות כל שוכחי אל  ,דמה האדם לגומא
זלאחו בעת שיש להם מעשים טובים הם שוכנים בהשקט ובבטה וכשימרדו בהקב״ה
מיד ותקות הנף תאבד ( :י״ד  -ט״ו) אשר יקוט כסלו ,שיכרת תקותו וכבית עכביש
יקטף מבטחו  ,ואיזה עיניין בבית עכביש  ,שאם ישען על ביתו לא יעמוד יחזיק
בו ולא יקום לפי שאין בו כה ( :ט״ז) רטוב הוא  ,יהוור גם על האהו בעת שיש
לו מים רטוב הוא לפני שמש אע״פ שיבא עליו הום נדול אינו הושש ממנו ,ועל
(נגתו) [ גנתוי)] יונקתו תצא  ,שלא יהדלו מלהצמיה ( :י״ז) על גל  ,לפי שמסובכין
שרשיו על מעיין ה) מים  .ובית אבנים יחזה  ,במקום מהוז  ( ,בלא) [ בל׳ ]‘ מוגבלי) :
(י״ח) אם יבלענו  ,אם יבריתנו הקב״ה ממקומו שיחרבו מימיו ויבשו יונקתו  .ובחש
בו לא ראיתיך  ,כזה העיניין מיטב האדם על האחו לא ראיתי מעולם בזד .גומא
ואחו ( :י״ט) הן הוא משוש דרכו  ,כמו כן ישים דרך הרשע אע״פ שהוא משורש
ומסובך כזה אחו שיבלענו הקב״ה ממקומו ולאי יותר לו שריד ופליט וכשהוא
נשען על ביתו ולא יעמוד שנעשה בידו ארג עכביש כמו הרשעים לא יתכסו
במעשיהם שהם און  ,ומעפר אחר יצמחו  ,ולאחר מות הרשע נצמחים הצדיקים:
(כ—כ״א) הן אל  ,והקב״ה לא ימאס אותם התמימים שיצמחו תחת הרשעים  .ולא
יחזיק ביד מרעים  ,ולא יעשה טובה לרשעים שאם היית תם לא היה מואס בך
ולפי שהיית רשע לא החזיק בידך  ,אבל אם היה לך לפניו זכות עד עולם היה
 ) 3.רש״י  :מריש״ק
ב) מסרס פסוקים ׳ה ן,
א) עיין דש״י שפירש ״בד' -כטעם ״בעד"•
ה ) פירושhi
גודסץ ק.
ך) טעוה סופר ■ במקום גנתו שכל המפרשים
בלע״ז( .)marais
כמו מעין ע״ד גל נעול (שה״ש ד ,י״ב) עיין מעין גנים בשם י״א .יעיין ׳ס השרשיםרל  ,יונה אבן גנאת שרש
"גל"  .ן) רש״י בשש מנחם עיין מעין גנים.
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ממלא פיך שחוק ושפתיך משטחה ( :ב״ב) שונאיך ילבשו בשת  ,אתה תאמר
שבנדו בך שנאמר אחי בנרו כמו נחל ( לעיל ו• ט״ו) מי שישנאוך ילבשו בשת
ואהל רשעים ואיננו:

ט.
א( — ד) ויען,איוב אמנם ידעתי בי כן  ,אשר לא יעוות,משפט .ומה יצדק■
אנוש עם אל  ,שאם יחפוץ לדיין לא יענינו הקב״ה אחת מני אלף  ,לפי שהוא
דבם לב ואמיץ הכ לכן אין לאדם לבוא בדין שלא יוכל להצטדק וכך אמי דוד
[ו] אל תבא במשפט ( עמי) [את עבדך] (תהלים קמ״נ ב־) ואתה תאמר ( לו) [לי]
בן אזרחות בל  .שוכחי אל ( לעיל ח׳ י״נ)  ,באמת הוא שאין לך אדם שהקשה
עורפו בננד קונו שהיה לו שלום  ( :ה— ו)  .המעתיק הרים  ,המרגיז ארץ,ממקומה
ועמודיה יתפלצון  ,מנערתו[( :ז) האומר לחרם  ,לשמש  .לא .יזרח  ,וכעד כוכבים
יהרוס  ,מלהניח נונהם ( :ה  -י) נוטה שמים  ,עושה העולם לבדו בלא לימוד
לאמר בזה וכזה עשה  ,וכוכבים ומזלות וכנפות הארץ דע כלות העולם והכל
במאמרו  ,עושה נמלות עד אין הקר ( :י*א) הן יעבור עלי ולא אראה  ,האל
עושה פלאות אילו היה עובר ויחלוף ולא אבין לו ( :י־ב) הן יהתף  ,נשמתי ממנו
ימ יאמר לו מה תעשה ( :י״ג) אלו׳ מאריך אפו עם הבריות שאילמלא זאת
תחתיו היו נכנעים עוזרי רהב העוזרים הנדולים והמלכים  .רהב  ,כמו ירהבוא)
(ישעיה נ־ ה־) ( :י״ד— ט״ז) אף  ,כל שבן נתעב כמוני שאבחר דברי עמו לטעון
 . . .שאם הייתי זכאי בדן לא הייתי יכול לענות אבל למשופטי הייתי מתחנן ,
ומתוך תחינתי לפניו אם הייתי קורא אליו ויענני ולא הייתי מאמין כי יאזין קולי:
(י״ז) אשר בשערה  ,שאני מוכה ומעונה כ [ב]םערה וסופה  .והרבה פצעי  ,מכותי
בזעם  .ישופני  ,כמו ויטחן עד אשר דק ( שמות ל*ב כ־) ומתת׳ ושף עד דהוה
דקיק בי ]  ,ושפו עצמותיו ( לקמן ל* נ כ״א ) ( :י״ח) לא יתנני השב רוחי  ,אלי ג) כי
ישביעני ממרורים ( :י״ט) אם לכה  ,אם למשפט  ,שלא היה ( לך) [לי] כה לעמוד
בדין כננד (בוראו) [בוראי]  ,והזר לאותו דבר (?) אם הייתי אמיץ הנה שאוכל
לעמוד בדין ומי יועידני למקום המשפט ( :כ) אם אצדק  ,אם הייתי מתוועד
שם והיית* זכאי פי ירשיעני שהיית* מדבר דבר מפי בדין  ,ואם הייתי תם היה
מעקשיני דיבור פי ( :כ״א) םת אני  ,ואם הייתי תם וישר ולא אדע מנוחתיי) ולכך
אמאם דדי  .נפשי  ,כמו וינפש ( שמות ל״א י*ז ) ( :כ״ב) אחת היא  ,המיתה  ,על כן
אמרתי םת ורשע הוא מבלה ( :ב״נ) אם שוט  ,הוא מלאך המות  .למסת נקיים
ילעג  ,לקול בני אדם (בעיניין) [נקיים ילעג]  ,כמו לעג ( :כ״ד) ארץ  ,ובל יושביה
ניתנין בידו לקבל נשמתן .,פני  .שופטיה  ,שאפי׳ פני ( המלאכים) [ המלכים] שופטי
ארץ יכפה אורם שוט שימותו והם מכוסין תחת העפר  .ואם לא אפו מי הוא,
ואם אינוךב  .כדבריי מי הוא זה הממית את הנקיים והורג את המלכים ועבדיהם
 .זכר צדיק לברכה,
הד קטון ונדול והוא נתייעץ עלי להטתי במכות האילו .
א) בסי' י& רי.

ב) כפי ,רי״ק

{) כפי׳שר / ,

ך) פירש/ ,
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בקש איוב להפוך קערה על פיה דברי ר׳ אליעזר ר* יהושע אומר .לא אמר איוב
אלא כנגד השטן  )* / .ז ( .כ*ה) ימי קלו  ,לברות  .מני רץ  . ,ינ עברו למו כאילו
לא ראיתי מעולם בטובתם ( :כ״ו ) הלפו  ,הלכו להם ימי הטובים ועתה נותרתיםע
עצבון ושנאה והימים  .הראשונים פרחו כנשר הפורח עבור מאבל  .אשת  ,לשון
אבל ובכייה כמו ואיבה אשיתב) ( :כ״ז ) אם אמרי  ,אם  .אני אומר אשכח
ינרתי,
שיח ננעיי ואעזוב הרוני מספר מרירות נפשי ואתיה ( :כ״ה — ל״א )
מתיירא אני שמא יתחזק על עצבוני בשוכחני (?)  .ידעתי יכ לא תנקני ,.הזר לדבר
המשפט ואמר אני יודע שלא הייתי נקי בדין שאני  .בעצמי הייתי מחייביני  ,לכך
למה זה הבל אינע ,שאם התרחצתי במי שלג שהוא לבן והזיכותי בנקיון כפי כדי
להצדיק לא היה מועיל לי כלום והייתי ( מעלה עליכם ) [ עולה] כאילו בשחת
הייתי מוטבל והיו מתעבין אותי שלמותי ( :ל״ב ) (ו ) כי לא ( על ) איש כמוני
במשפט:
אעננו  ,כי י לא נאה לגבר כמוני לענות להקב״ה שנבוא יחדיו
(ל״ג —ל״ה) ( לו) [ לא ] יש בינינו מוכיח  ,אמר רבא עפרא בפומיה דאיוב כלום
יש עבד שיתווכח במשפט עם רבו  ,0אבל אם היה בינינו מוכיח להשיב בין שנינו
ולומר שיפר מעלי שבטו  ,ואימתו אל תבעתני ואוכל לדבר שלא [ א ] יראנו או
הייתי יכול לעמוד במשפט .

כי לא כן אנכי עמדי  ,אין בי כה לענות לפי
¬ר♦

¬

(א ) שנכרתה נפשי בהיי אעזוב בשיה המשפט מעלי ואחדל לדבר במרירות
נפשי ( :ג) הטוב לך  ,הנאה לך כי תמאסני  .ועל עצת רשעים הופעת  ,שדנתני.
בדיני רשעים עוצצים עצת און  ( :ד— ז ) העיגי בשר לך  ,הכימי אנוש ימיך  ,יכ
תבקש לעוני  ,על דעתך  ,כי ( לאי) ידעת אתה כי לא רשעתי אבל לא מידך
מציל שנאמר ראו עתה כי אני אני הוא .וכדי) ( דברים ל׳ב ל" ט) פירשו חכמים:
אמר רבא בקש איוב .לפטור כל העולם כלו מן הדין אמר לפניו רבש״ע בראת
שור שפרסותיו ' סדוקות ובראת המור שפרסוהיו קלוטות בראת גן עדן ובראת
גיהנם בראת צדיקים בראת רשעים מי מעכב על ידך מאי אהדרו ליה הברייא
לאיוב גם אתה תפר יראה ' ותגרע שיהה לפני אל ( איוב פדו ד׳י)  ( :ה) [ ידיך
עצבוני]  ,ידיך עשוני הם עצבוני בחולאים י)  .יהד סביב  ,ומכל צדדיי בלעוני:
(ט —י ) זכר נא כי כהומר עשיתני  ,הלא כהלב  ,התהיל לספר באיזה עיניין אדם
נוצר ( :י״ב ) ופקדתך שמרה רוהי,׳ ואותו זמן שצווית( ) ,שרוחי תעמוד בקרבי
כבר שמרה אותיאי ( :י״נ —י״ד) ואלה צפנת בלבבך  ,ידעתי כי זאת הייתה
עמך  ,ומה שאם חטאתי ושמרתני לשית חטאתי נגדך ומעוני לא תנקיד:
א) דברים בין הסימנים בב״יהם משאמר בבא בתרא ט״ז ע״אומובא בילקוט זגדאה שרוצה המחבר
להצדיק איוב בדברי ר״י ולבך מביא את המאמר הזה בעץ העדה בין סמני נקודות ומתחיל בפסוק זבי צדיק
לברכה .ד) נראה שסופר אינו בקי הכה כאן דברי המהבר לפצעים וכמדומה שצ״ל "אניות לשק אבל ובבייה.
אבה ?1שק איבה כמו ואיבה אשית" .י ) בבא בתרא שם .ך) ״לא" מיותר .ה ) וכו ,רומז לע שון* הפסוק
"ואין מירי מציל"  .ן) בבא בתרא שם ,בילקוט מובא ררוש זה על פסוק ארץ נתנה וזה טעית .ן) ספי•
מעין גנים• מביא פי' זה .ח ) כעין זה פי ,מעין גנים לע סמך ד .גמ׳ סנהדרץ צ״א ע״א .א״ל אנטניגוס לדבי.
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( — raיה) דנאה ( ,את האל) [אתה אל] הלובש נקמות כמו שחל הצורה כך
הצורני ותשוב להפליא מכותיך (כי) [בי]  ,שתחדש עידיך ננדי ןה התולעים.
ותרב כעמך עמדי ,שמתחלפים הנגעים ( עמו) [ עמי]  ,עד שנבהר מות מחיים מרוב
מוני ( :י״ח) ולמה מרחם הוצאתני  ,ימ יתן שאגוע ועין לא תראני( 5י״ט) כאשר
אל היית* אהיה  ,כשיצאתי מבטן לקבר ( יובל) [ אובל]( 5כ) הלא מעט ימי וחדל,
הפד ממני זה המכאוב וארדה מעט ( :כיא ) בטרם אלך ולא אשוב  ,אל עפר
הקבר ( :כיב) ארץ עפתה  ,שאור שלה כמו אופל ויש שם צלמות ולא סדרים,
במו פידור עליהם שיש בו סידורי א) יומם ולילה וגומת שלה הוא כמו אופל:

י״א.
א(  -ב) ויען צופר הדוב דברים לא יענה ,המרבד .דברים לא יענה ואם איש
דברן שהוא בעל שפתים כמותך יצטדק שלא תמצא מי הייבך בדין ( 5נ— ד) אמרי
בזביך אנשים ישתיקו ותלעג אין מי יכלימך  .באמרך זך אנכי לקה .שלי ונקי
הייתי בעיניך ( :ה  -ו) ואולם מי יתן ויפתה שפתיו וידבר אלו׳ עמך  .אז היה
מניד לך תעלומות בי כפלים הם בתורה והם נמנעים ולא תדעם ( נדע ) [ ודע] כ־
ממך מנע אל מלשלם כל (ה) מפעל עונך  .ישה  ,כמו בי השה אלו׳ הכמה
(איוב ל״ט ט״ז =) ( :ז) החקר אלו׳ תמצא  ,כי (אמי ) [אמרת] עושה גדולות [ עד
אין הקר] ( לעיל ט׳ *׳)  ,התוכל למצוא הקר נפלאותיו ואם ער תכלית כה מעשה
שדי [ תמצא] ( :ה) אש אנ עיניך לגובהי השמים הנמתחים כאהל מה פעלת מהם
והבט אל הארץ מתחת לדאות עומקה של שאול מה תדע  ( :ט) שמא תדע כמה
שאול עמוק וארוך ומדד .שלה ורוהבו של עולם הרי כל העולם אמור כאן ואתה
לא פעלת ממנו מאומה ( :י) אס יחלוף  ,אם היה עובר בו הקב׳יה  ,ויסגיר  ,כל
הבריות שבמעלה וממה וכל צדדי הארץ וכל מה שבים אם כולם יהתוף מי
ישיבנו דבר לומד לו מה תפעל  ,לפי שכולם מעשה ידיו ובידו נפש כל הי
לעשות בהם הטוב בעיניו כל שבן אדם אחד כמותך שלא יעשה ממך את חפצו ז
(י״א) יב הוא ידע אנשי רע ורואה הרשע [ו] מעשד .און שבידו ולא יתבונן
להשים אל לבו ( :י״ב) ואיש נבוב  ,ואיש דברן ( שליבב) [ שנובב] בכעס ( לבבך]
[לבבו] כמותך בא לידי סכלות כמו עייר פרא שאין בו דעת  .נבוב ל׳ מלל כמו
בורא ניב שפתים ( ישעיה נ״ז י״ט)  .ילבב מגזרת לב כמו לבבתיני ( שה״ש ד׳ ט־)
ובל׳ הנמים איזהו הכם הרואה את הנולד ( תמיד ל״ב . )J .נחזור לעיניין הפתרון:
אומד צופר לאיוב לולי שהייתה כעסן ונסבלת אמרים מפיך שלא כהוגן לפני
הקב׳יה היה מרויח לך ( :י״נ) שאם אתה הכינות לבך לחזור בתשובה ופרשת אליו
בפיך להתפלל  ( :ייד) ואם און בידך היה לך להרחיק מלהשבן באהלך עוולה:
(ט״ו ) ואם היית עושה כן בי אז תשא פניך ממום זה והיית חוק ולא תירא .
א) בראה שיש באן ט״ס* ב ) מעין גבים בשם י״א שמביאים ראיה מפסוק הג״ל .ג ) נראה שדוא
יולד" ' ונטו שפי' רש״י ילמד עצמו להיות אדם ודיל ובי שהוא פרא
מוסב דע קס  2הפשוק " :ועיר פיא אדש
צריך ללמד עצמו להיות בולד ד״ל שיתהווה אדם.
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מצק לשון חוזק כמו השן האחד מצוק מצפון (ש״א י* ד ח( : ),ט־ז) בי אתה עמל
זה היית שוכח מלהזכירו כמו מים זה שעברו שאי אפשר להדור  ( :יה ) ומצהרים,-
ויותר ממנה צהרים יקום [לך] חלד ») ,זמן  ,ימי חייך והיית מיגח באוי=)  .תלד
במו וחלדי כאין נגדך ( תהלים ל״ט ו׳) ( :י״ה) ובטחת ( מהיות) [ בהיות] לך תקוה
וראית עצמך שוכן לבטח  .וחפרת  ,לשון ראייה כמו לחפור את בל דיא p
(יהושע בי נ׳) ( :י״ט) ורבצת ואין מחריד  ,ואין מי יחרידך ויחמו לך שריש;
(כ) אבל לא עשית כן שתחזור בתשובה  ,על בן נאבדו אנשי ביתך ( לעיניך)
[ועיניך] כלות עליהם בל היום ( שאפי׳ מנסום) [ שאבד מנוסם]  ,שלא היה יכול
אחד מהם לנוס כדי להמלט אל נפשו ותקוותם הייתה לדאבון נפש  [ .מפה נפש]
במו ומדיבות נפש (ויקרא כ״ו ט״ז) :

 .י׳ב.
(א  -ב) ויען איוב אמנם כי אתם עם  ,בודאי נאה לבם להיות ראשי עם
ועמכם תמות הכמה ( :ג) גם לי לבב כמוכם  ,לא נחסר אנכי מכם ועם מי אין
כאילו חכמות  ( :ד— ה) שחק לרעהו  ,במו אדם הלועג מחבירו כן אני ( בלגע)
[נלעג] מכם ואותו ( הנלנע) [הנלעג] מהו עושה קורא לאלו׳ ויענהו מאותו נבר
(הלונע) [ הלועג] צדיק תמים  ,יענהו הקב״ה למשלח לפיד .בוז הוא גיהנם ( כבוא
רשע כאגב בוז) [במו בבוא רשע בא גם בוז ( משלי י*ה ג׳)]  ,כנגד מי אמד
איוב ג) מקרא זה לא אמר אלא כנגד עשו הרשע  ,שבשעה שנבנם לבית אצל
אביו נכנסה עמו ניהנם ולכך אמר ויחרד יצחק חרדה ( בראשית כ״ז ל״ג)  .נשוב
.לעיניין הפתרון  :לעשתות לשון מחשבות .כמו אבדו עשתונותיו ( תהלים קילו ד׳) .
למועדי כמו ומתניהם תמיד המעד ( שם ס״ט כ״ר י)  ,היה אומר איוב לריעיו
המלעינים בו למה תלעגו בי שאחרית המתלוצצים לרעה ויומעדו  .מזה העולם
לתוך ניהנם  ,ויבואו שודדים וישכנו שם  ,ואותן אוהלים שיהיו בטוחות לאותן
הרשעים מרגיזי אל יתנם הקב״ה ביד מי שהוא רוצה . ,וזד ,שאמר לאשר הביא
אלו׳ בידו ( :ז—י׳׳נ) ואולם שאל נא לעוף השמים וינידו לך או דבר לארץ
ותורך  ,מי לא בכל דבריך ידע אלה כי יד אלו׳ עשתה זאת והוא יבול לעשות
כל אלה  ,שלא יפלא ממנו בל דבר  ,ונפש כל הי בידו  ,הלא אזן מלין תכהן
כמו חיך הטועם לו אוכל ,והיה לך מלין קודם תדבר (דברתי ? ) [דברים] שהיה
בך תבונה כמו בין (קצינים) [זקינים] שיש בהן הכמה ,ומי שיש לו אורך ימים
.תבונה  ,אומי א־נינה עמנו כי אם עם הקביה .לו החכמה והנבורה ,לו עצה ותבונה:
(י״ד) הן יהרוס ,שאם יהרום הקב״ה מאומה בעולם ,אותו (הדס) [הרום] (ו ) לא
יבנה לעולם אם הוא לא יבנהו ,אם יסנר איש לא יפתח ( :ט״ו) .הן יעצור ובשעה
שהוא יעצור במים מיד יבשו ובעת רצון ישלחם ויהפכו ארץ ( :ט״ז) עמו עז
א ) הוספתי מלת ךל מפירש״י .ב) מקום הז לוקח בחפר עיין• רש״י ד״א " קום מלי־מ « יקום אור
חלודה שלך כלו/שיהיה מקום האפילה מאיר יותר מאוד צהרים"  .ן ;> נדאה שצ׳־ל אמר שלמה׳ ומוסבלע פסוק בפוא
רשע עיין ילקוט משלי סימן תתקג״ו וע״ע ב״ר פ ,מ״ז מאמר ר' יוחנן .ך ) מעין כנים בפי' /א
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ותושיה לו שגב ומשנה  ,בידו■ הם החוטא והמחטיא לשלם להם כפרי מעיליהם•ג
י(*ז) מוליך יועצים שולל  ,שמחזיר עליהם נלגל ענייות והם יוותרו ערומים.
■ שיפבל בדבריהם.י
שולל במו אלבה שולל וערום ( מיכה א׳ ח׳א) .ושופטים יהולל,
י< *ח) מוסר מלכים פתח  ,בעת שיחפוץ הוא מפתח ' (אוסר) [מוסר] הדלק המלכים
(שניטל) [ שנוטל] מהם מלכותם ובעת רצון ( המלכים)  -יושיב (ם) המלכים■ למלכותם
ומחזיק חב במתניהם ? (י״ט -ב״א)■ מוליך נדוליםב) שולל והחוקים יעוות  ,מסיר
■ אומנותם  <0וטעמ(י) (ה)זקניפ יקח  ,שופךבוז
ש®־ .לנאןעים  ,שיסיר מהם דבי
על נדיבים  ,ומזיח אפיקים  ,והפרת אפיקי מים■ מרפאי) ( :כ״ב) מגלה עמוקות מני
חושך  ,שיודע מחשבות אדם שהן נחשבות במקום החושך  .ויוצא לאור צלמות,
שאם אדם יחשוב דרכיו לטיבה ודי־ יכין צעדו  ,ואם מחשב אדם דרכו לרעה
ואמר לא יראה יה תגלה רעתו בקהל ( :כ״נ —כ״ה) משניא לנוים ויאבדם  ,מרבה
לנדם האומות ויאבדם ובעת רצון שוטה לנוים וינחם בעולם ומתעס בדרך תוהו
ימששו חושך ולא אור ויתעם כשכור?

י״ג.
א( ) הן כל אלה עושה הקב״ה חפצו בהם  ,כי הוא שליט בכל  ,וראתה.
עיני נפלאותיו ונם שמעה אזני• כח גבורתו ותבן להי? (ב) כדעתכם ידעתי נם אני
לא נחסר אנכי מכס ,ואתה־ תאמר שאחזור בתשובה שאם הייתי תם לא היה נוגע
לי זה המום ? (נ) ואולם ברצונם היה שאני אוכל ־לדבר אל שדי ולהתווכח אל
אל הייתי חפץ שעינייני הוא היה מניד לכם אם עול פעלתי ? (ד) ואולם אתם
טופלים עלי דברי שקר באומרבם רשע הייתי  ,רופאי שקר וכזב כולכם  .טופלי
במו טפלו עלי שקר זדים (תהלים קייט ם־ט) ? (ה) מי יתן החרש תחרישון ותהי
זאת השובה לבס לחכמה  ,שאוויל מחריש חכם יחשב ? (ז —ה) האם תהשבון
לשאת פניו ,ואם לאל ,למען האל תריבון באומרכם ודע כי ישה לך אלו׳ מעונך
(לעיל י״א ד) ? ( ט) הטוב שיחקור אתכם בהלאים כמו אילו  ,לפי יבמה שאדם
מהתל בחבית בן תהתל(ו) בו ? (ייא) שאתו ,כמו וישאם דוד ( שמואל ב־ ה׳ ב״א יי) ז
(י״ב) זברוגיבם  ,לפי שזברון שלבם -נמשל לאפרי)  ,־לצד הומר מושבם (? ' ) גביכם?
(י״נ) החרישו ממני ואדברה אני ויעבור על* מזה החולי ? ( " ד) על מה אשא
בשדי בשיני•  ,שאכניס נופי• בסכנה  .ונפשי אשים בכפי  ,לבוא עמו בדין?
(ט״ו —ט״ז) שאם יקטלני לא ") הייתי דבר לעשות ( אהד) [אחר] אלא להתהולל
ול  ,אבן אם היה ( בו)[ .בי] חכ להתווכח מלפניו מדרבי הטובים בודאי היו יהיה
לי לישועה שלא יכנס לפניו הנף רשע ,ובן אמר דוד דובר שקרים לא יבון לננר
עיני (תהלים ק״א ז־)? (י־ח— י״ט) הנה אנ ערבתי משפט ,אם הייתי מעייך משפטי
לפניו ידעתי כ• אני אצדק  ,שהייתי זכאי בדין  ,אבל מי שהוא ידין ( עמו) [ עמי]
א ) יפ ' יי״ק .ב)יפ  ,רש׳י בהנים במונדודים ){ .אפשר שצ״ל אמונתם עייןרש״י .ך) מלות האחרונות קש י
הבנה ואפשר שצ״ל "וחגורת אפיקים מרפא" עיין רש״י "לחגור החזקים מרפה" , .ך) פי ,רש״י בשם י״א ונם
פי׳ ראבי׳ע קו מעין גנים .ך) פי׳ ירש"* .ז) אפשר שצ״ל מושפל עיין מעין גנים ׳"והגובה שלבם שפל
הואדע אגפד".ץן ) נראה שרוצה לבדן הקרי עסהבתיב.

—
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כלומר אל גדול ונורא הוא ואין לנתעב כמוני לדין למה כי עתה הייתי מת
מאימתו ; ( ב  -כ״ב ) אכן שתים אל תעש עמדי  ,ואילו הן -השתים כפך מעלי
הרחק ואימתך אל תבעתני  ,וקרא וטעון טענותיך ואני אענה או אטעון והשיבני ;
(ייה —כ״ח) העלה נדף תערוץ  ,הוא אומר על עצמו למה תוסיף -לי נגע  -על ננע.
כי תכתוב עלי ממרות ותורישני עונות  .שעשיתי בימי נעוריי , ,ושמתני למפגע ךל
כנכד ( השמים ) [ השם ] א> בדרך אויבו לראות באיזה הדרך הלך ,כך ־שמרת כל אורחותיי,
על ע־קרי רגליי  ,הקקת עונותיי  .והוא כרקב יבלה  ,מי הוא

יד.
(א) זה אדם ילוד אשד .שנקצרין ימיו ושעותיו והוא שבע הרון ; ( ב ) כציץ
יצא ויכרת לפי שאין  .בו תועלת  .וימל כמו וימל ( אברהם) ותירגם וגזר
(בראשית י״ז כ״ג) ( :ג) ואף על זה פקחת עיניך ותביאני במשפטים עמך ואין
,מי יעוירי כי אם רהמיך הרבים  ( :ד— ו) מי  :יתן טהור מטמא  ,מ* יכול לרפוא
החוטא על המחטיא אלא הא־ שהוא אחד הממלא הוק תחיית בני אדם  ,לפי
שאם נפהתים ימיו ושנותיו ומספר  .חדשיו אתך כמה עתיד ( להיות ) [ לחיות ] ואתה
משלים לו חוק ימיו ולא יעבור  . ,שלא יהיה זמנו בל שעה לכשתסור מעלי
יחדל מזה העולם והולך לו כשכיר ההולך ממקום למקום ( ובמה) [ ובזה ] הוא
משפיל בני אדם ( :ז —ח ) בי יש לעץ תקוה■ אם יכרת ועוד יחליף  ,דליותיו
ויונקותיו ושרשיו לא תחדל מלהצמיה .ואם יזקין בארץ שרשו ,ונמנע מלהצמיח .מריח
מים יפריח ועשה יונקותיו ושרשיו במו ( ביום) [ .היום ] נטעו  .קציר במו תשלה
קציריה עד ים ( .תהלים פ׳ י״ב ב) ( :י —י״ב ) וגבר ימות ויחלש ( ,היידמה ) [הוא דמה
למים בעת שהולכים המים מני ים בלא חזרה וכמו הנהר (שיח ) [ שיחרב ] וייבש,
כן האיש השוכב בקבר לא יקום עד שיכלו השמים ולא יקיצו משנתם לפי
שישנו שנת עולם ; ( .י״נ —י״ד) מי יתן והייתי כמוהם שתצפינני בקבר ותסתירד
שם עד שוב אפך בעת שכעסת עלי ובלבד שתשית לי חוק וזמן .ולהחיות
ותזכרני  .שאם ימות גבר היחיה עוד ,כל ימי זמני אייחל עד בוא חליפתי -שיעבירוני
מעולם זה לקבר ( :ט״ו ) תקרא  ,זכר לי ואני אענך ,למעשה ידיך חמוד מלהכותי
בהלאים האילו ( :ט״ז —י״ז ) כי עד עתה צעדי רגלי תספור  ,ומכאן ואילך סלח
לעווני ולא תשמור על חטאתי שהוא התום כמי ]ב ] צרור הוא ( היובל ) [ ותטפל ?]
ותחתום על עווני  .ותטפול כמו טפלו עלי שקר ( תהלים קי״ט ס״ט) ( :יי׳ח  -ב״ב ) ואולם
.הר גדולי ) יבול  ,וצור יעל ויעתק ממקומו ,מים משחקים אבנים ,ותשטוף שיבולת
של מים ספיחיה של אבן עד שתשחקם כעפר ארץ  ,וכמו כן תקות אנוש האבדה,
תתקפהו לנצח ויהלוך  ,ותשא פניו מן העולם ולא ישוב  ,אם ( ירבה ) [ ירבו] בניו
,ולא ידע  ,אם ימעטו ולא יבין למו  ,אך בשרו הרשע עליו יכאב בחיבוט הקבר
ונפשו עליו תאבל:
א) נראה שחסר באן מלת ,,סיד" ופי׳ בסד כמו בסיד  .כאיש שזורק סיד על הדרך להגיד פעם*
העוברים עליו ועי׳ ראב״ע שרומז על זד .בקיצור ומעין גנים בפי' ב .,ב) עי׳ דש״יוראב״ע •.ג> מפרש מפל
כמו נחל כענין שנאמר מן הנפילים כמו שפי׳ הראב״ע.
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טיו.
(א—ב) ויען אליפז ההכם יענה  ,הנאה לחכם המתחכם בעיניו כמוך ענות
דבר הדומה לרוח  ,םנ למלאות קדים בטנו ז (נ) הוכח  ,הרוצה להתווכח לדברי
דויבוה לאיש עליו להבין שאין לדבר מילין ואין בם מועיי( : 1ד) אף אתה  ,גם
אתה איוב עדין תפר יראת שמים כמו שהיה מנהגך קודם לכן בדברי רוה ,ותגרע
שיחה  ,ומנע עצמך מהרבות שיה אמרים לפני ' אל  ,לפי שהוא ( אלא) [אמר] על
דעתך בי לא ארשע ( לעיל י׳ ז ),ולכן השיבו אליפז גם אתה תפר יראה ן
(ו—ז) בי יאלף ,כי עדיין למד עוונך פיך להוציא אמרים בלי דעת כמו שעשית
כל ימיך עבור שבהרת לך לשון ערומים ואתה דברן ותדבר שלא כהוגן ,ירשיעך
פיך ולא אני ונם שפתיך מעידים בך ( :ז) הראשון אדם תולד ,הנולדת טרם בל
אדם ,ואם נבראת קודם גבעות עולם ,חוללת לשון בריאה כמו ותחולל ארץ ותבל
(תהלים צ־ ב•)( : -.ח) הבסוד אלוה שמעתה שתתחבם על כן כי [תגרע ?] ממך
החכמה ( :ט—י״ב) המ ידעת ,אין דעת ואין בינה תדע ותבין שלא  . . .ב) (עינו)
' [עמנו] באומרך החרש (תחרש) [תהרישון] (לעיל י״ג ה׳) וגם בישישים הכמה
(לעיל י״ב י־ב)  ,הקטן בעיניך שניהמך האל בדבר נגע מועט שלא השליך עליך
בכובד עוגך שאם היה מביט לעוונותיך לא הייתה מתקיים רנע אחד .ולכך מה
יקהך לבך ולמה תצטער בלבך ולמה יזלון דמעת עיניך .ירזמון כמו זרם מים עבר (חבקוק
כמו לפידות פלדות (נחום ב׳ ד) וכהנה רבות בתורה:
נ־ י־) ומתיבות הפוכות
(י״נ—י״ז) יב תשיב אל אל רוחך ,דבריך ,והוצאת מפיך מלין לומר מה אנוש כי
יזכה  ,אמר איוב מען שלו אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק ' אנוש עם אל (לעיל ט׳ ב),
הוא אומר בשבחו של מקום היה אליפז מחייבו כמו שפרשנו למעלה שהיו משימין
עליו דברים שלא עלו על לבו כדי לחייבו בם ואמר לו אליפז גם אמרת הן
בקדושיו לא יאמין ,הן מלאכיו ושמים לא זכו בעיניו אף זה כי נתעב ונאלח
איש שותה כמים עולה ,וזה שאמי איוב מי הקשה אליו וישלם ,והמעתיק הרים
המתיז ארץ ממקומה (לעיל שם הי)  .אף כי אנכי אענך .נאלח כמו יחדיו נאלחו
(תהלים י״ד ני)( :י״ח—כיו) אשר זה הדבר חכמים ינידו ולא כחדו שכן היה מנהג
'אבותם ,שלהם לבדם נתנה הארץ לרשת ולא עבר זר בתוכם ,ויאמרו כל ימי רשע
מכאיב ומחולל למי שתמצא ולכן מספר שניו נצפנו לאותו עריץ שבפתע פתאום
יקים אידו ,ואז יבא קול פחדים באוזניו ,בשלום ,שהוא שליו בו ,שודד יבואנו,
לא יאמין שוב מדרכיו הרעים שהם דומים לחושך וערפל  ,לכן צפוי הוא אלי
חיב ,נודד הוא ממקום למקום עבור לחם איה ואינינו ,יודע כי נכון בידו יום חושך
בלומר מעשים העשויין בידו יאכל פרים ,לפי שיבעתוהו צר ומצוקה כמלך הניצב
עם אילו המקיפין לו ,על מה ,כי נטה אל אל ידו ואל שדי יתגבר בנאוותו ,ונם
ידוץ אליו בצואר עתק ובעבי מגידו( :כ״ז—כ״ח) יכ כסה פניו בחלבו ,לפי שהיה
א ) הבותב הי׳ לפניו א' ומעה באילו המפרש רצה לפרש "לפני לא " במו "מפגי שהוא אל" אבן באמת
.אין במנתו אלא אמר" לםי שהוא אמר" עיין הפי' לעיל ׳י ז  /ב ) בב״י יש כאן רווה בשיעור תיבה אהת ונראה שהבר
•מלת ״היה"  )3 .ק פירשו רש״׳י וראב״ע אבל הם מהפבים לענין רמז ועיין גם מעין גנים שמפרש מענין רומז
בעיניו ועיין בפי׳ לקמן מ״ז ב' איך ידע המפ' להבר פםוק זה עם פסוק דמם.
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שמן בעושרו ,ויעש פימה שמבסה פניו בחלבו ועשה שפה מן שומן עלי כסלים,
וכן אמר דוד על רשעים יצאו מחלב עינימו (תהלים ע־נ ד)  ,וישכון  ,ולכך הוא
שוכן בערים נכחדות ביום מפלתו וגם הוא יושב בבתים ( ו) בעת פקידתו לא ישבו
למו לפי שהתיצבוא) לגלים( :כ״ט) לא יטה לארץ מנלם כמו (בינלותך) [ כנלותך]
(ישעי׳ ל״נ אי) ב> ( :ל) לא יסור בתשובה כדי לסור ממעשיו ( המשונים) [ החשוכים]
לכן יונקותי תיבש שלהבת שימות בייסורין ג) ( מזה) [בזה] העולם עבור אמרי פיו
שהרבה בשלטנותו כננד קונו ולא האמין מימיו ( :ל־א —ל־ב ) [ בשוא] במעשה
השוא והשקר שהיה נתעה בו והיו [היו] לו ימיו הטובים כימי שוא שאם האמין
היה חוזר בו והיה ניצול ובעבור שלא חזר ,בלא יומו ,קודם שיבא יום מותו
תמלא ,וכפתו ( ש) לא רעננה כלומר ימות הוא וכל אנשי ביתו .כיפתו כמו כפת תמרים
(ויקרא כ־גמי)( :ל״נ) יחמוס כגפן ,שכורתים דלולים ויצא הבוסר לחוץ כמו נחמסו
(עקיביו) [ עקביך] (ירמי׳ י״נ כ״ב) ,ונצתו משליך כנוקף זית נצתו שיפלו הזיתים
והענבים יחד  ,נוסעים אחריו יושב• בצילו לקבר מהותיר לו שום דבר לעדי) :
(ל״ד) כי כל עדת חנף שכולה וגלמודה וילכו למות ונשאר הוא יחיד ולמה יאבדו
[תאבד] עדת החנף על שהשחיתו מעשיהם ( :ל-ה) הרה עמל וילד און ובטנם
תכין מרמה ,וכן אתה לולי שהרשעתה במפעל ידיך לא הקרה ךל זה המקרה לפי
שדעתך (היה) [הרה מרמה כמ׳] תהרו השש תלדו קש [ישעי־ ל״ג י־א] (ובטנם תכין מרמה):

ט״ז.

(א— ג) ויען איוב שמעתי כאלה רבות ( :ג) או מה ימריצך ,מתוקה מענה
שלך ,נמרצו לשון מתוק כמו מה נמרצו אמרי יושר [ לעיל ו׳ כ־ה]  ( :ד  -ו) גם
אנכי ככם אדברה באמורכם החכם יענה דעת רוח וימלא קדים בטנו ( לעיל נרו כ׳)
אין דבריי דברי רוח אלא דבריכם לפי שדבריי נדברים במר נפש ,אבל םא היתה
נפשכם תחת נפשי שתהיו כמוני ואהיה אני כמותכם הייתי מחביר עליכם מילים
בדברי תחנונים ,ואם אדברה מה מועיל לי שלא יחשוך כאיבי ,ואם אחדלה לדבר
מה אני הכאב [ לא] ילך לו ממני ( :ז) אך עתה ,הלא הקב״ה בתלאות השימות
כל עדתי( ,הי) [הוי] כן הוא כמו שדיברו לי (מיעי) [ריעיי] יכ עדת חנף נלמוד
■) עדים עלי:
(לעיל ט״ו ל״ד) שאתה י*י שמתה שממון בכל ביתי הנס (?) י
ח( ) ותקמטני י)  ,ותכריתני ,עביד [עבור] שהעיד בי עדות שקר ,ויקם על מכחש
שלא בפניי העיד( :ט) יחרוק עלי בשיניו צרי ילטוש עיניו ליי) .ותקמטני כמו אשר
קומטו ( בלא) [ ולא] ") עת ( לקמן כ״ב ט״ז) .כחשי כמו כחשו בי־י ( ירמיהה׳י״בט ) :
התעתדומפרש בל׳ התיצבו עיין פי' ר' ישעיה מטראני שמפרש "התעתדו תרגום נצב" .
א) מלת
«מדים
אבל בתרגום שלגו לא נמצא כן ועיין מעין גנים שפירש " שהיו עומדות"  .ב) פירוש רש״י בשם שי
גם רימ״ט  .ג ) נראה שפירש יסור מלשק ייסורין ורש״י פירש שהרע לדבר סרה  .ך ) נראה יל שתיבת
"לעד " היא טעות סופר להוא תהלת פסוק הסמוך זצ״ל "עדת'  /ץך ) אפשרשצ״ל הכנים ,והרב ר' שלימה מנחם
במבערגער יצ״ו כתב יל שאפשר לקייס גרסת הנם לע סמך יפ ' אבן יחייא  " :ולעדלע כאב* הנא הקמטים שיש בבשר•
להתכת לחותו" ופי' ׳ר אברהם פריצול ״הקמטים  » . .והם לעד לגדל שברי .ך) בכ״י ותמקטגי ב ,פעמים אבל בלא
ספק טעות סופר הוא .ץ ) בגליון הב״י נתוסף בכתב אהד ובדיו אחרת " :כמו לוטש לכ חודש נחושת (1ב״ד יבול)
ח ) המפרש ראה לפניו
[וברזל] ומכל מה שעיניו רואות הוא עושה ואינו מדקדיק [דק] במעשיי הטובים ".
נוסחה " בלא" אשר היתה גם לפני ׳ר יונה עיין ספר השרשים שלו שורש קמט .ט ) ד״ל כחש♦ כמו המכחש בי.
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י( — י׳א) פערו הזר בננד רעיו ואמר אל דיי לי בזה הצער שבא עלי אלא באים
עלי דיעיי ופותחין עלי פיהם להבות לחיי בהרפות דבריהם  ,יחד עלי יתמלאון
להרע לי ,ואז הסניר [אותי] ביד רשע הוא שטן ,ועל ידי רשעים ,וכן דנני בדיני
רשעים האוחזין מעשר .און בידם  . .כמג כן ננלה  .לפרוע ממני כפי עוונותיי שאם
חטאתי תש חטאותיי ננדי  .פערו לשון פתיחה כמו כי [פי] פערתי ( תהלים קי״ט
קל״א) ( :י״ב —י־ד) שליו הייתי ויפרפרני השטן ואחז בעורפי ושיברני ויקימני לו
למטרה לחץ .ואהר יפובו עלי רביו הם התולעים ,יפלה כליותיי ולא יחמול ,שפך
לא  pמדירתי  ,יפרצני פרץ  .כל זאת היה איוב מספר איך נקרה לו המעשה וזה
שנאמר בראש הספר עור זה מדבר ( לעיל א־ ט״ז)  .ירוץ עלי כניבור  ,ככלותו•
להכרית את לכ אשר לי רץ עלי להבותי בחלאים אלה ז (ט״ו) שק תפרתי עלי
נלדי (וחברתו) [ ולכלכתי?]«) בעפר כה שלי הוא שאמר ויקרע את מעילו ( שם כ׳) ז
ט( *ז—י״ז) פני חמרמרו  ,פני נתמלאו עפר וחומר מני בכי  .ועל עפעפיי שכן
צלמות ,על לא חמם בכפיי ותפלתי זכהב) .ואז חזר כננד הארץ ואמר (י״ח—י״ט) ארץ
אל תכסי דמי על בכיי ואל יהי מקום סתר להסתיר שם זעקתי אבל דמי וזעקתי
נלויים [ל] פני האל ,ונם עתה הנה בשמים עידי הוא יודע כל עלבונים ז (כ) מליציי,
הזד לדבר כננד ריעיו ואמר ריעיי מליצים שלי המ לכם תדברון כדברים [ אלה]
באמודבם המ ירזמון עיניך ( לעיל ט־ו י״ב)  ,אל אלו׳ דלפה נטפה בכי עיני לא
אליכם .דלפה לשון נטף כמו דלף טורד ( משלי י״ט י״ג) ידלוף הבית ( קהלת י׳ י*ח)
דלפה נפשי מתונה ( תהלים קי־ט כ״ח) ז (כ־א) ויוכה ,כי היוכל אדם להתווכח עם
קונו כמו בן אדם לחבית  ,אין לו להתווכח עמו כי אם להתפלל ולבכות לפניו ז
(כיב) יכ שנות  ,בל שנותיו שהיו לי בהם כבר באו מעשיו [ מעכשיו] ג)  ,ולא
אשוב אהלוך בזהו דרך מות לפי

יץ.
א( — ב) שרוחי חובלה ימי נדעכו י) ולקבר אני מוכן  ,ואם לא  ,בשבועה
התולים (ו )נכינים הם עמדי  ,ימיי הטובים תמרו וחולפו בימים רעים  ,ובהמרותם
תדאהי•) עיני  .ואז חזר כננד הקב״ה ואמר (ג) שימהאנ  ,הנאה מעימך שתערביני
ותרפאיני מחולי זה  ,שאם הייתי חזק ובריא כמו ריעיי מי הוא מהם שתיקו־ (? )י)
למקומי להבות לחיי בחרפת דבריהם כמו [שהם] פערו עלי פיהם ז ( ד) כי לבם
צפנת משכל ,שאם היה בהם שכל לא היו מתרפקין [ מחרפין ?] אותי ,על כן לא
תדומם ,וז הקללה שהיה מקללם ’)  ( :ה) לחלק יגיד רעים  ,מי שמחליק על
רעיהו בשפתי חלקלקות ( לכידתו) [ לכלותו] (ו)עיני בניו תכלינה( .יגודו) [יניד] כמו
א) עיין מעין גנים יפ  ,ב' .ב) בגליק הב" י נמצא הוספה כמו לעל מ״ל  " :שחייבגי הק ' מיתה על
אל (׳א ) [ח"] בב׳תז ' זבה שבשהתפללתי הייתי מקריב קרבגות ומקטיר עליהם לבובה זבה .ג) ןב מוגה בגליק
הב״י .ך) עיין רש״י וגם דד״ק ״ בםו בדעבי בהלוף ז'“ המ בראה גם  pכוונת המפרש שמחליף במה פעמים
האזואות בדי לפרש המלות ,זמ״ם אל אכחיד תחת לשובי שנמצאת הגרסא "נדעכו "  .ץך ) עיין פירוש רי״ק
ורד*4ק .ן ) התיבה מביקדת בב״י ואפשר שצ״ל "שיתקע"  .ן) בראת שמלות האלה שייכותלפסוקים ה ,ו'
במו שמפרש במעין גנים  :״קללה וז היא למי שהוא חנףtoi׳ לא ירומם השם מעלתו ועיני בניו תכלינה " .

:4 .7

■ וחרפת לפנים אני שמכניס
נודו אילנא ( דניאל ד׳ ייא) ( :ו) והציגני,למשול עמים
פניי .בדברי חירופין כמו שאמר בחרפה הבו לחיי ( לעיל ט*ז ״) ( :ז ) ותכה מכעס
פניו מם איבריי הלכו -להם ( מל) כולם כמו צל ( 5ה— ט) ישומו ישרים על זאת,
כדי להכניסו תחת כפות תליי שאסור להחניף לרשע לפי שאמרו חכמים י כל
המחניף לרשע סופו ליפול בידו »)  ,וכך אמר איוב ולולי שהייתי חולק כבוד
לריעיי לא היו לי לראש ולכן בל צדיק ונקי הבאים אחריי ילמדו ממנו מוסר,
שאם רואים הרשעים חנף יעוררו עליהם לכבשם בקרקע ומיד יאחז צדיק דרכו
בדרך שלו .וטהר ידים יוסיף אומץ להתאמץ בטוהר מפעלו ,ושכל זמן שהרשעים
קיימין בעולם אין הצדיק יכול לתפוש דרך ישר כמו אחר מיתתן ( :י— י* נ) ואולם
כולם תשובו וגו׳ באמורכם מה .ידעת ולא נדע נם שב גם ישיש בנו ( לעיל ט־ו י")
ימי הטובים ומחשבותיי המושלכים מלבבי ששמו יום ולילה והיה לי אור קרוב
■ דבר אחר אלא הקבר שהוא ביתי שם במקום חשך ,ובחשך
מפני חושך ,לא אקוד
(תכונתי) [הכינותי] מצעד שלי .זמותי כמו כאשר זמם (דברים י״ט י־ט) ,נתקו כמו
נתקו כפות רנלי הכתים ( יהושע ד־ י־ח) ( ]:י״ד— ט*ז) לשתת קראתי ,ולאחר מיתתי
אני קורא לקבר אבי אתה שאהיה בו תמיד ,אמי ואחותי לרימה לפי שאטש רימה
ובן אדם תוליעה ,ואז איה איפוא תקותי ,ותקותי מי ישורינה  ,במו אשורנו ולא
קרזב ( במדבר כ״ד י״ז) :

יח.
ויען בלדך השודד עד אנה  ,עד מתי נמהר[תם] לעטת אמרים  ,שימו ץק
למילין והשיבו בינה אל לבבכם ,כמו לחקור ולדרוש מוצא שפתינו להיות בדעת
ובבינה ואחר נדבר ( :ג) מדוע נחשבנו כבהמה שאין לה דעת באמרו אילינו
מנחמי הבל כולכם ( לעיל ט״ז ב׳)  ,הקץ לדברי רוח ( שם ג׳) שעושה (דברים)
[דברינו] דברי רוח בלא מתק שפתיים  ,עד שניטמינו כלומר ונהי בעינינו בפתאים=) :
(ד —ו) טורף ! נפשו באפו ,כננד איוב חזר ואמר אתה הטורף נפשך בכעס)ג
הלמענך תעזב הארץ ,מנהגו,ויעתק צור,סלע  ,ממקומו  ,כלומר לא יעזוב מנתי העולם
למענך ,ומהו מנהג העולם  ,נם אור רשעים ידעך ,שאם עושה עול ימות בקוצר
ימים ,ולא יגה שביב ,להב ,אשו ( :ז) יצרו בצרה ובצוקה ( צער) [ צעדי] רוחי
וכוחו ,ותשליכהו למות עצתו הרעה ( :ח  -ט) יכ שלח ברשת רגלו ואחז בעקב
חפ שלו  ,ויתחזקו הצמאים לקחת חובו ( :י  -י*ב) טמון שהוא מולכד ומושלך
כקבר מהלוך עלי ארץ .לפי שבכל סביביו ביעתוהו בלהות והפיצוהו הבלהות
ברגליו וימות מיד ולאחר מיתתו יהי רעב אונו והוא בנו ,ואיד נבון לאשתו י):
(י*ג) יאכל בדי עורו ,גדילת עורו והן איבריו ,יאבל גדיל(ה)[ת] בכורי ביתו .בבור
מות הוא מלאך המות ") ( :י״ד) ינתק מאהלו יכרת מביתו הבטחתו שהיה בוטח
ב)

א) מימרא דר׳ אלעזר סוטהמ״א ע״ב  ,ובש״ם איתא שם לכ המחניף לחבירו !בעין יעקב מגרסא  :לרשע.
מעיןגנים  :״ד״א נטמינו כאילו אטומים אנחנו בעיניכם כמי שאינו יכוללדבר ,ומענק הז
עיין

ונטמאתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמתם בם  ,ואמר התרגום טמענא במחמיכון /
ך) עיין תרגום ורש" י  .ה) כן פירשו דש״י ורי״ק ודד״ק זדמב״ן.
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ג ) עיק תרגום.
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בה לעשות המס ,תצע־דו למלך בלדות  ,הוא מלאך המות( 5ט־ו) תשכון צלעו
היא אשתו האמורה למעלה ») יחידה  ,מבלי לו ,מאין בעלה עמה  ,ונם יזורה על
נויהו ,ביתו ,אש נפדית( 5ט־ז) מתחת שרשיו יבשו וממעל יכרת קצירו לפי שזכרו
אבד מני ארץ [ ולא] שם לו על פני חוץ ( :כ) על יום מפלתו יצטערו אחרונים
וקדמונים אהזו שער ראשם לפרוע♦( .כ* א) אך אלה ,בודאי אלה הם משכנות עול,
וזה מקומו של רשע שלא ידע אל ,שאתה ואנשי ביתך לא הלכתם מעולם בדרכי
יושר לכן ננעה אליכם הרעה הזאת ,וזה מנהגו ,שאם אדם חוטא יאכל פרי מעלליו
מהותיר לו נין ונכד  .קינצי ,קיצי ,כמי באגרוף רשע תנדוף  , ):מ׳ יתירה  ,דהה
דהיתני לנפול (תהלים קי*ח י״ג)  .שביב  ,הוא להב כמו שביבי דנור  ,צעדי אונו
הליבות כהו במו ולאין אונים עצמה ירבה (ישעי־ מ׳ ניט) שבכה ,כמו נאחז בסבך
(בראשית ב״ב י*נ)  .צמים (בטנו) כמו צמאים (בטנו) .יהי רעב אונו ,בנו ,כמו
ראשית אוני (בראשי מ׳ט ני) .לצלעו ,אשתו ,כמו ויקה אחת מצלעותיו (בראשי ב׳ כ־א) ז

י״ט.
א(  -ב) ויען איוב עד אנה תוגיון נפשי ביגון זה  ,ותדכאונני במילין ז
נ(  -ה) זה עשר פעמים שדברתי ביני וביניכםג) תכלימוני בכל עת ולא תבושו
ותתנבדו לי י) בדבריכם ( לדבר ואתי תלין משוגתי) ואומרבם גם אור רשעים ידעך
(לעיל י״ח וי) ותרשיעוני ,ודאי שניתי ולכן אתי תלין משוגתי ,אבל אתם באתם
עלי להתנדל ולהוכיח עלי חרפתי ז (ו) דעו איפוא כי אלוה עיוותני במכות משונות,
ומצודו עלי הקיף מכל סביביו ואין יכולת להנצל מהן לשוס צד( .ז) הן אזעק
לע זה המס ולא יעדני ונם אשווע אליו ואין מרויה לי (בנהתי) [באנחתי] :
(י—י״א ) יתצני סביב מכת תקות [ממני תקותי] ,ויהר עלי אפו (ויחשב) [ואחשב] לו
בדשעים שהן צרים ; (י־ב) יחד יבואו גדודיו הם התולעים ,וימולו עלי דרכם
לאכול את בשדי ,ויתנו סביב לגופי  ,וכמו בן דימה גוף אדם [ לאהל] כמו ביום
■) ( שם יי ייח) ( :י״ז) רוחי
שיזועו שומת הבית ( קהלת י״ב ני) ,וכמו ידלוף הבית י
זדה לאשת* ואפילו דבתי (הוא) [הם] זרה לאשתי כשאני מתחנן לה עבור בני
במד הםהתולע*ם כת לסייעיני מהם ,והיא אינה חוששת על מאמתי ; (י״ח  -י״ט) גם
עדלים  ,נם הרשעים האילו .כן היה אומר על ריעיו ,וגם תיעבוני אנשי עדתי שהם
אנשי שלומי ודיעיי אילו שאהבתי נהפכו לי לאויבים ; (כ) בעורי ובבשרי דבקה
באיבי ,ואתמלטה בעור שידי ( .לבדי) עצמי כמו בעצמים בבטן המליאה ( קהלי י״א ה) י) ;
ב( *א) חנוני התחיל להתחנן בננד ריעיו מלחרפן בדבריהם ,למה כי מכת אלוה ננעה
יב ( :ב״ב) למה תרדפוני כמו איש חזק ומבשרי לא תשבעו .אל כמו יש לאל
(בראשות ל-א ב״ט) ( :כ״נ) מי יתן איפוא שיכתבון מיליי בספר ,ושיחצבון לעולם
עיין דאב" ע ופירוש
א ) עיין תרגם  .ב ) שבוש הוא וצ״ל בהגדוף עשן תגחף (תחלים ס״ה ג. ),
מעין גנים  .ך) תהברו פירושו בעיגין מתגבר עיין תרמם תשתמודעון וגם מעין גנים מביא יפ ' זה" ד״א תראו
עצמכם שאינכם מפירים אותי"  .ה ) מדרש קהלת ׳ר כהן פתר באשה לע ידי שהאשה מתעצלת לבדוק עצמה
בעונתה נמצאתהמ  .ן ) בספרים שלגו הגירסא כעצמים אבלשי ספרים מדפים בעצמים כמו שכתב המפרש לפנינו וגם׳
התרגזם גראה שגרם בעצמים שמתרגם " איכדין יהלך רוח נשמתא דתיי בגוף עול י מ א" .

בעט ברזל ; (כ״ה  -כ״ו) ואני ידעתי שכן יהיה לפי שנואלי חי שהוא אחרון וראשון,
ואמת הוא יודע איזה דרך אחזה רגלי ואחר עורי מקיפין אילו התולעים mm* .
אלו׳ משפט אשר אני בעצמי אחזה ,זה הצער ראו עיניי ולא זר ,בלו בליותי בנופי
וכן אמר שלמה לב יודע מרת נפשו ובשמחתו [ לא יתערב זר] ( מ ^ יי* ךי>) .
(כ״ח) כי תאמרו  ,היה לכם לומר המ נרדף לו  ,ושורש דבר  ,וכי נמצא יב דבר
עולה כננדיכם שתרדפוני בזה העיניין ; (ב״ט) גורו לבם מפני חרבו של הקב״ה יב
עבור העוונות חרב באה לעולם למען תדעון שתהיו נדונין**)  ,ויש אוט׳ שדון
כמו שודדי;

כ.
(א—ג) ויען צפר לבן מחשבותי ישיבוני ,בעבור זאת אני ( מחצץ) [ מנחץ]
■ בעצמי לענות מוסר [מפני] אני שומע שאיוב מחרפני בדבריו  .אילו
וממהר אני
שני פסוקים שהשיב צופר לבלדד שאמר עד אנה השימון קינצי למילין  ,מדוע
נחשבנו כבהמה ( לעיל י*ח ב׳ ג׳) ,ובך אמר צופר אם אני מחייבו בדבריי המ מועיל
לי שגם הוא מחייבני כמו כן מאמרי בינתי ; ( ד— ה) הזאת ( ידעתי) [ ידעת]
אז (חפר אי) [צופר אמר] כננד איוב ואמר דבר זה תדע מן חעולם ומיום שהושם
אדם עלי ארץ  ,כי שמחת רשעים מקרוב  ,כלומר [ה] ישבנו בשמחתם  ,המ מועיל
לו שמחתו שלא יתחזק בה כי אם כמו רגע ; (ו— ח) שאם יעלה לשמים שיאו,
[אם] הוא עולה וראשו לעב יגיע כמו צאתו לנצח יאבד  .כחלום  ( ,במודה)
[כמראה] החלום כעופפו מן האדם כן יעוף ולא ימצא  ,ויורד כחזיון לילה
המתנודד מפני נבר ; ( ט -י״א) עין שראתהו לא תוסיף עוד ונם לא תשורנו מקומו,
הנה בהיותו נעור וריק בית מושבו  ,אז יתרוצצו דלים לפי שידיו של אותו חנף
תשבנה מכאוביו ונם גרמו כל זאת  .עצמיו שמלאו מעלומיו  ,הם חטאיםב)  ,עמו
(ו) על ( עפעפיו) [עפריו] ישכון  ,וכן אמר בהשמתו את החטאים [ב] לשון עלם
במו ועלומינו למאור פניך (תלים צ׳ ח׳ ג) ; (י״ב —י״נ) אם תמתיק  ,דז  ,מניעו של
רשע שהוא ממתיק הרעה בפיו  .ויבחידנו תחת לשונו  ,מלהנלותו לאחרים עד
שיעשנו ויחמול עליה  ,ולא על הדעה שלא יעזבנה וימנענה מלדברה והיא שוכנת
תחת חכו עד עת עשותה  .וימנענה לשון (נועם) [נועה] שמנענה תחת חבו ולפיכך
מודד לו הקב׳ה מדה כננד מדה ; (י״ד) לחמו במעיו נהפך  ,כמשמעו ; (נרו) חיל
בלע  ,הממון שגנז ויקיאנו  .מבטנו יורישנו אל  ,לאחר מותו יבואו העשוקין
ושאינן עשוקין ושוללין ובוזזין יחד ונוטלין ממונו מבית גנזיו ; (ט״ז —י*ח) ראש
פתנים יינק  ,כמו האדם האוכל סם המות וימות ממנו כך ימות הרשע מטיפה
של מות  ,ואחר אל יראה עצמו באותן פלגים נחרי נחלי דבש וחמאה  ,שהוא
א) עיין דש״י שכתב יש אם למסורת ועין מד .שכתב ד״חכם מהוד״ד שלמה באבעד בפירושו לע ספד
מעין גנים שהוציא לאור בהעדר .י״ג .ב) עיין רי״ק זרד'׳ק .ג) כלומר כמו בספר תלים ועלומינו כמו חטאות
עלומינו גם pעלומו כמו חטאות עלומיו ועיין שם פירושי רש׳י־יוראב״ע ,וצריך להעיר עזבספרינו הגרסא עלומינו
ויש גורסיןזעלומינו.
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משיב על כורחו אותו יניע הממון שגזל והמס מלבלעו כחיל תמורת הממון
שהמיר סחורה בסחורה אל ישמח ממנו שהוא חי מגזל ועוולה ? (י* ט ) כי ריצץ
עזב הדלים והרצוצים  ,וגם הבית שנזל לא יבנהו לפי שימות בחצי ימיו  ( :כ) כי
לא ידע שליו בבטנו  ,זה מנהג הרשע [ לא] ישקוט ולא ינוח■ עד שיכשיל אחרים
ובמו בן אמר שלמה כי לא ישנו אם לא ירעו ונו׳ ( משלי ד׳ ט״ז )  .בחמודו לא
ימלט  ,אם היה נותן כל מחמד עיניו עושר ובניו וכל אשר לו תחת כופר נפשו
לא יוכל כלל להמלט מכף רע לפי שהקב״ה מודד במדותיו? (כ״א) אין שריד
לאכלו  ,לא השאיר שריד ופליט לנחשלים שאכל ( נבילה ) [ וכילה]  ,על כן לא
יצליח טובו ? (כ״ב— כ׳ג) במלאות ספקו  ,ככלות לבנוד כאחרים מיד יצר לו  .כל
יד עמלים תבואנו מי להבות ומי להמית מי לשדד ומי להחרים עד שלא יוותר לו
משתין בקיר  ,יב הוא היה למלא בטנו של אחד ( מכה) [ מהם] תככים (?) ׳
לבן ישלה הקב״ה חרון [ אפו] וממטיר עליו ועל אנשי ביתו החרון בבשרם?
(כ״ד— כ״ה)  )« . . . .הוא מכלי ברזל  ,וחץ של הקשת נחושה תעבור ומושלף
מנופו מוברק וממורט והולך בתוך מדירתו ואז יפלו עליו אימות מות שאמי עליו
אימים ? (כ״ו —כ״ז ) כל חושך שבעולם הוא טמון לצפוניו  .תאכלהו אש לא
נופח  ,זהו ההרב  ,ונם ישבר שריד מאהלו מ [ ל] הותיר לו פליט  ,או מעידים שמים
וארץ  ,השמים מנלים עוונו והארץ מתקוממת לו ואומרת איזה עוון עשית ביום
פלוני ובמקום פלוני ( ? )-כ״ח  -כ״ט ) יגל יבול ביתו  ,ומה שנותר בביתו אחריו
הולך בנלות והן ננרות ממקום למקום ביום אפו של הקב״ה כמים המוגרים ארצה.
זה הוא אדם רשע כמותך ונחלת אמרו מאל  .ואלה הדומין ג)? כגללו  ,כמו בגללי
צאת [ה] אדם ( יחזקאל ד׳ י״ב)  .שזפתו  ,לשון ראייה כמו ולא שזפתו עין איה
(לקמן ב״ח ז־)  .ירצו דלים  ,כמו קנה רצוץ ( ישעיה מ״ב גי )  .אונו  ,לשון אנייה
ויש אומ׳ לשון חכ  .עצמותיו מלאו עלומיו  ,עצמותיו המלאים מעוונותיו הנעלמים
בתוכו יהד עם נופו ישכנו על העפר ומניין שהעוונות נעלמים] בעצמות שנאמר
ותהי עוונותם על עצמות[ם] ( יחזקאל ל ,,ב כיזי) שכל עוונותיו חקוקין לי על
עצמותיו  .יעלום  ,לשון שמחה כמו ( נעלמה ) [ נתעלמה ] באהבים ( משלי ז׳ י״ח ) .
יחיל  ,לשון הצלחה כמו כל ימי רשע הוא מתחולל ( לעיל ט״ו כי) ויש אומ׳
לשון כאב כמו חיל כיולדה ( ירמיה ו׳ כ״ד)  .ספקו [ ,די ] כמו ומצא להם תרגומו
הייספקון להון ( במדבר י״א כ״ב )  ,גיוה  ,כמו ניוי נתתי למכים ( ישעיה נ׳ וי ) •
ירע  ,לשון שבר כמו רועו עמים ( ישעיה ח׳ ט . ) ,ניגרות  ,כמו המונרים איצה
במורד ( מיכה א׳ די י•) ?
א ) הסרים באן המלות " יברח מנשק ברזל"' .

ב) עיין ספרי האזינו ש״ו :

" כך

א״ל משה בישראל

שמא אתם םבזדים לברוח מעל כנפי השכינה זא לזוז מעל האיץ ולא עוד אלא שהשמים כותבים שנאמר יגלו
שמים עוזנו ומנין שאף הארץ מודעת שנאמר וארץ מתקוממה לו ובולי " .ג) מכאן ואילך מפרש המחבר בסוף
הקפיטל איזה מלות זרות זע ב‘א הדומין בתג״ך בדי לפרשם ואפשר שהם ליקוטי בתר ליקוטי ממחבר אחר.
ך ) הפסוק הזה מביאםג רמ״ק לפרש העגין , .ף ) לב המפרשים המביאים פסוק זה במקומינז משבשים אותו.
רש״י "במים הממרים ארצה'  /די״ק "מים המוגרים ארצה"  ,רמב״ן " במים הניגרים במורד'  ,ואף בכאן הוא
משובש וצ״ל "במים מגרים במורד" .
והמחבר בבאן עידבב הפסוק במיכה םע

מיהו יש להעיר שהרמב״ן נראה שהיה לפניו גוסחא שהביא קענניקוט,
הפסוק שמואל ב' י״ד י״ד.
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פא.
(א— ז) ויען איוב שמעו שמוע מילתי  ,כמשמעו  .שאוני  ,המתינו לי.
ואנכי אדבר  ,אמך כנגד צופר האנכי לאדם שיהי וכי אני מדבר כנגד בני אדם
שתאמר ( לו) [לי] מדוע לא תקצר רוחי מלדבר ,והוא שאמר למעלה אליפז לאיוב
ותגרע שיחה לפני אל ( לעיל ט־ז ד)  ,השיבו פה איוב ואמר לא אוכל לקצר
בדבריי מפני מכאובי  ,ואם לא תאמינו למאמריי (ו) שתקו מדבר שאם זכרתי דבר
זה האמור לפני מיד אני מתנהל  :מדוע יחיו הרשעים וחזקי וגם גברו חיל כוחם ג
(ח— ט) זרעם נכון לפניהם עמם  ,בכל עת  ,וגם בתיהם שלום מפחד ואין מוכיחן
בייסורין( 5י) שורו מעבר הפרה ובל ימסיאנה »)  ,וגם תפלט פרתו מלשבל5
(י״א) ישלחו כצאן עויליהם  ,הולכין לכאן ולכאן ומרקדין בשמחה ילדי הרשעים,
[עויליהם] וילדיהן אחד הוא ( :ייב  -ט׳ו) ישאו עצמם בתוף ובכנור בשמחה  ,יבלו
בטוב ימיהם  ,ו(כ)[ב] רגע יחתו לשאול  ,לאותן רשעים תבא טובה זאת  ,שיאמרו
לאל סור(ו ).ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו וגם אמרו מה שדי יכ נעבדנו  ,מה
נועיל לנו לעצמינו כי נפנע ונתחנן לו ( :ט״ז) הן לא בידם טובם  ,שהיו כופרים
בהקב״ה  ,ברח טוב ממונם מידם אבל איני יודע על מה הוא שעצת רשעים רחקה
מני ( :י״ז —י״ח) כמה  ,עד מתי טוב הרשעים בידם  ,עד שיבא עליהם אידם
וחבלי יולדה יחלק עליהם הקב״ה באפו  ,שיהו כתבן לפני רוח ( :י״ט) אלו׳ יצפון
לבני הרשעים מכאובים וגם ישלם הקב״ה כפרי מעלליהם וידע להם עוונם:
(כ) יראו עיניו איד שלו וגם מחמת שדי ישתה ( :כ״א) כי המ חפצו ,המ מועילןין]
לו חפצים שלו נכסים וממון שבביתו המונחים אחריו בעת שמספר חדשיו חוצצו,
שימות בחצי ימיו ב) ( :כ״ב) הלאל ילמד דעת כי הוא העליונים והתחתונים שופט:
(כ״ג) זה ימות  ,חזר על הרשעים לדבר שאט׳ למעלה יבלו בטוב ( לעיל פסוק ייג)
זה ימות בכח תומו כולו שלאנן ושלו ( :כ״ד) עטיניו מלאו חלב ,עטיניו הן גידיו,
ומוח עצמותיו ישוקה שהולך לו שמן ובריא וחזק ( :כ״ה) וזה ימות בנפש מרה,
כאילו לא אכל בטובה  ,וזח הפסוק היה אומר על עצמו ( :כיו) יחד על עפר
ישכבו  ,העשיר והעני ורימה תכסה עליהם ( :כ״ז) הן ידעתי מחשבותיכם ומזימות
שתחמסו ( :כיח) כי תאמרו  ,עבורי  ,זה שיאמרו בני אדם שיהא בית נדיב צדק
שם אהלי משכנות רשעים כמו שתחייבוני בדבריכם באמורכם יכ רננת רשעים
מקרוב ( לעיל כ׳ ה׳)  ,אך אלה משכנות עול ( לעיל י״ח כ׳א)  ( ; :כיט— ל* נ) הלא
שאלתם עוברי דרך ומנהגם ואותותם לא תנכרו  ,אלא תכירו ותדעו כי ליום איד
יחשך  ,בעת שיקום איד הרשע ליום עברות יובלו הוא וכל סיעתו  ,ובעשותו
הקב״ה ככה מהם מי יגיד לפניו דרכו מה לעשות  ,והוא שעשה" מי ישלם לו,
אלא לקברות  ,דבר על האדם  ,ועל קברו גדיש ממהר לצמוח  ,ונמתחין אחריו
רגבי נהל  ,הם ביתרי (האדם) [ האדמה]  ,ואחריו כל אדם ימשוך  ,שכל בני אדם
מתים לפניו וקודם לכן כמו כן מתו אחרים בלא מספר  ( :ליד) ואיך תנחמוני
הבל ותשובותיכם (דרכיכם) נשארו מעל  ,בלא מועיל  .ואלה הדומין  :השטו,
איסנדי.
א) גראד .שצ״ל י&

ב)  pפירשו ואב״ע רמ״קודד״גן.
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לשון שתיקה ») והיתד .אמון שומימהב)  ( .מעל ) [ נועיל ]  ,מועיל  .נפגע  ,לשון
פייוסים ודומה [ו] אל תפנע בי ( ירמיה ז׳ ט״ז ) ועוד ( פגעו) [ יפנעו אנ ] בה׳ צבאות
(שם ב*ז י-ח )  .בידו ואידו אהד הם  .עטיניו  ,אין לו דמיון ולשון לע׳ז נירילושג)
הוא מקום ראשי עצמות המתחברים זה עם זה ( .ה) תנכרו  ,כמו ויתנכר עליהם)י
(בראשית מ״ב ז־)  .רנבי נחל  ,כמו ורנבים ידובקו ( לקמן ל״ח ל־חיז) ) והם
ביתרי אדמה ז

■כ׳ב.
א(  -ב ) ויען אליפז הלאל יסכן נבר  ,השיב אליפז הלאל ילמד דעת,
היובל אדם ללמד להקב״ד .ואם יוכל למצוא וללמד את מעשה האלקים מראש
ועד סוף להתלמד עלימו  ,על מעשיו ,נבר משכיל  ,באומרן־ זה ימות בעצם תומו
וזה ימות בנפש מרה ( לעיל כ״א ב״ג ובו , ) ,מי יניד על חפצו מבריותיו  ,ולכך
לא יובל אדם להתבונן מעשיו ז (נ) החפץ לשדי  ,היקח ממך חפצי ממון
אם תצדק  ,ואם יקח ממך בצע ממון כי תתם דרכיך  ,כמו ( שהוא ) אדם צדיק
ו( ) [ה] נותן להבירו צדקה  ( :ד ) המיראתך  ,אתה אמרת ועצת רשעים רחקה ממני
(לעיל ב״א ט־ז )  ,אם היית ירא אלקים היה מוכיחך בזה החולי לבוא עמך במשפטים
האילו ( :ה — ו) הלא רעתך היא רבה בלי חקר לעוונותיך  ,כי זה היה מנהגך
לחבול ולמשכן אחרים ואחיך חנם שלא היה מחוייב לך כלום  ,והיית מפשיט
בנדי ערומים ( :ז —ח ) לא מים עיף תשקה ומרעב תמנע לחם  ,היית מונע לחם.
ואיש זרוע במו שהיית אתה לו הארץ לשלול שלל ולבוז בז לפי שהיית נשוא
פנים ( ושבתה) [ וישבת ] הב בזרוע רמה  ( :ט— י ) אלמנות שילחת ריקם  ,שאם
באו אליך לעשות עמה (ם ) [ן ] חסד ולא ריחמת עליהן  ,ולא עוד אלא היית מדכא
זרועות יתומים  .ועל בן סביבותיך פחים  ,מכאובים האילו  ,ויבהלך פחד פתאום:
(י־א) או חושך  ,ובי סבור אתה בדעתך שלא תראה  ,בשבועה הווה על הווה
תבוא לך שרוב זיעת מים תכסך  ,כמו אדם הטורה והוא רטוב וטבול מזיעים (! )
הנוטפים איבריו מים ( :י״ב ) הלא אלו׳ הגביה שמים וראה ראש כוכבים כי רמו,
עבור שתראה בי השמים גבוהים ורמים לכך אמרת מה ידע אל  ,מכל מה שעושים
בני אדם אינו יודע הקב״ה מאומה לפי שבעד ערפל ישפוט  ,למעלה הוא שופט
ולא למטה  ,וזהו שאמר איוב והוא רמים ישפוט ( לעיל כ״א כ״ב ) ( ולא ) [ והוא]
אמד בשבחו של מקום שהקב״ה שופט נביהים ורמים וכל שכן בני אדם  ,ואליפז
סיבב תא הדבר בדי לחייבו ואמר לא כך אמרת שבעד ערפל ישפוט הקב״ה ולא
בארץ לפי ( שביבים ) [ שהעבים] סתר לו ולא יראה חוץ מן העבים ,אבל בסיבות)
השמים שם יתהלך  .זה מנהג הרשעים שאומרים שאין הקב״ה רואה אותם שנאמר
אין רואה אותנו עזב ה־ את הארץ ( יחזקאל ח־ י״ב )  ,ויאמרו לא יראה יה ולא
א) עיין פירוש רי״ק וגם אבן גגאדז ברקמה צד .196ב ) זה הפסוק איבו נמצא ונראה שהכותב
מעה במהירת הכתיבהצז "^ "שומימה במעשה אמנק" ו^שק הפסוק הוא "ותשב תמרושוממת" ( ש״ב י״ג כ' ) .
נ)  »nerfsך) ק פירש דש״י זראב״ע מפרש בענק אתר ) pj .כפירוש ראב״ע .ן) אפשר שצ״ל בסביבות.
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יבין אלקי יעקב ( תלים צ״ד ד)( 5ט״ו—י־ה) האורח  ,אותו דרך שאמרת אשד
דרכו מתי און שאמרת עליהם וכרגע שאול יחתו ( לעיל כ״א מ)  ,אשר ועברתו
בלא עתם ונהר חזק היה יסודם שאמרת עליהם ( לעיל כ״א) זרעם נכון לפניהם
עמם  ,שורו עבר  ,ישלחו כצאן עויליהם  ( ,שהוא) [שהם] שרשי צאצאיהם בלא
מיעוט פלגים במו נהר חזק כי היה שרשם אל מים רבים  ,הן שאמרת עליהן
ואמרו לאל ם 1י ממנו ( לעיל כ״א י״ד) לפי שלא תוכל לפעול לנו שום דבר ,
[מוסב] על הרשעים האומרים בלבם לא ייטיב ה׳ ולא ירע  ,והוא מילא בתיהם
כסף  ,וגם אמרת ועצת אילו הרשעים רחקה מני ( לעיל כ״א ט״ז) ולא רחקה ממך
אלא מעולם דבקתה באורחותיך באהבה ולפיכך באו עליך נגעים האלו 5
(י ,ט) ועתה יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג למו  ,הצדיקים והנקי (ו) נם ישמחו
על מפלת הרשעים כמותך וכמות אילו שאמרת ז (י־  -כ״ב) אם לא נכחד,
בשבועה נשמדו הן ואנשי ביתםא)  ,ויתרם אבלה חרונו של הקביה שהואשא
אוכלה וכן נקרה לך עבור מפעליך הרעים מהותיר לך שריד  ,אבל הסכן מעתה
דרכי ה׳ להיות שלם עמו וקח ולמוד מפיו תורה המוקדמת היא ( לבהם) [ובהם]
תבואתך טובה ז (כ״ג— כ״ד) אם תשוב עד שדי מיד תבנה  ,ו[ב] לבד שתרחיק
עוולה מאהליך  ,ואו תשית על עפר ערמה (?) תוקף מבעוד (?) נפשךב)  ,ובחול
הנחלים יהיה לך והב אופיר ( :כ״ה) ויהיה הקב״ה בצריך וכסף הרבה יהיה לך :
(כ״ו— ל) כי אז בשובך להקב״ה  ,אם היית שואל שאילותיך ותשא אליו בפיך
לתפילה  ,ותעתיר אליו מיד ישמעך  • ,ואם תשלים לו נדריך  ,מיד ותנזר אומר
ויקם שתבקש ממנו חפציך והוא יקם לך  ,ועל דרכיך אליו היה מגיה אור,
שכבר הושפלו והושחרו  ,ותאמר גווה  ,שאיך מתייסר מ[י] כלתו וכחותיו אלא
תאמר גאווה וגאון  ,והקב״ה אינו רוצה כן  ,אלא נבר שהוא צנוע ושפל רוח
יושיענו ,וכן אמר דוד כי רם ה׳ ושפל יראה וגבוה ממרחק יירע ( תלים קל״ח ר),
והוא ממלט הצועק ונואק  ,וכן היית נמלט עבור נקיית כפיך  :ואלה החמין :
יסכן  ,לשון לימוד כמ׳ ההסכן הסכנתי ( במדבר ב״ב ל׳) ותת־ המילף (ה) אליפנא.
פחים ,כמו ומדיבות נפש (ויקרא כ־ו טיז) ותרגומ׳ מפהן נפש ,ועוד קול בת ציון
תתייפח (ירמיה ד׳ ל״א)  .שפעת  ,לשון ריבוי כמו שפעת נמלים תכסך ( ישעיה
ם׳ ד)  .חוג  ,לשון הקפה כמו חוק חג על פני מים ( לקמן כ״ו י׳)  ( .וכצוקג)
[ובצור] נחלים ,הן אבני החול( ,אינקת) [אינק "־)] כמו אנקת אסיר (תלים עיט י״א),
ויש פותרים אותו לשתי תיבות אי לשון הוות ונקי כמו למלט צדיק מתות:
הצי הספר.

א) נראה שפירש כרש״י כמו יקומם ונ44ן תחת מ 44ם וכמו כן כתב ד ,יונה ברקמה " קימנו במקום
קימם 44עיין שם צד , 191גם ר ,ישעיה מטראגי פירש כן  .ב) הגידסא הזו קשה מאוד לישבה ואפשר שצ'4ל
"ואז תשית על עפר עצמה תוקף מסעוד נפשך" ר44ל אינך צריך למבצרים אלא העפר עצמה תהיה ךל למבצר
כמו שפירש ר 4זרחיד( .עיין בספר תקות אנוש ) "שיהיה מבצרו ותקפו על שטה האדמת !אל יהיה צריך למגדל
עז לשבת ב! 44ונראה שקרא המהבד כצור ואפשר שטעה מפני שתרגום מתרגם "האץ* 44או מפני שהיתה לפניו
עיין בהעדר .הקודמת .ך) גירסת "יא נקי 44במלה אחת • הביא
באמת נוסהא " כצור , 44עיין בהחמין.
ההכם קענניקאט  .ועיין גם רש44י מה ששמע בשם ר 4יעקב.
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כ׳ג.
א( — ב ) ויען איוב נם היום מרי שיחי  ,הומור עלי שיחי  ,מכתי נכדה על
אנחתי ! ( נ —ה) מי יתן ידעתי  ,אולי שאדע מקומו של הקב״ה שאמצאהו שם
הייתי יכיל לבוא עד מקום תכונתו של הקב״ה שאערוך לפניו משפט ולמלאות
פי ויכוחין ואז הייתי יודע מה מילין יעניני ונם הייתי מבין מה יאמר לי!
ו( —ז ) הכרוב בה  ,אם הייתי בא לפניו לדין היה מדייניני ברוב כוחו ולא היה
מעוות משפט וצדקה ושישים בי כוחו לשופטיני לפי ששם יש ישר ונכוחות עמו
ולבך היה מופלט לנצח משופטי ! (ח — ט) הן קדם אהלוך אני אנה אלך שאמצאהו,
ואם ( לאו) אהלוך למזרח ואיין  ,ואם אחזור למערב לא אבין לו גם משמאל,
לצפון  ,שמאל שעשה ולא אראה  ,יעטוף אדם בדרום ולא יראה  ,ויש אומר׳
יעטוף ימין שהעטיף הקב׳ה דרום בשמים ») ולכך אני אומר ואפלטה לנצח משופטי!
י( —י״ב) יכ ידע איזה דרך היה עמדי  ,בחנני יצאתי מזוקק בזהב מבלי חטא.
באשורו אחזה רגלי  ,בדרכי אשרו תמכה רגלי דרכי שמרתי ולא אט ימין ושמאל
ונם ממצוות שפתיו לא פרתי ונם מחוקי שקבלתי על עצמי הכל צפנתי על לבי
מצוותיו וחוקותיו ואמרי פיו ! (י־נ —ט״ז) והוא באחד ומי ישיבנו  ,והוא בייחוד
ולבדו נשגב ומי יוכל להשיבו דבר  ,ומה שתאווה נפשו יעשה  ,כי הוא שליט
בבל  .ונם יש פותרים והוא באחד באוחזו שום דבר מי ישיבינו  .אהז  ,כמו נאחז
בסבך בקרניו ( בראשית כיב י־נ ) ותירגם אחיד ולפי שעושה בכל אם למות אם
לחיים םא למחוץ ואם לרפוא כך עשה הקב״ה ממני שבבר השלים הקב״ד ,חוקי
ימיי שהיה לי לחיות  .וכהנה רבות עמו  ( ,וכמה) [ וכמו ] אילו משלים הוק ימיהם
לכל בני אדם  ,על כן מפניו אבהל כשאתבונן כח מעשיך ואפהד ממנו שהוא
הרך לבי בפחד ובבהלה ! ( ״ז ) יכ לא נצמתי  ,מדוע לא נברתי קודם שיבא
יום חושך והאופל אשר כסה פניו  ,שמוטב היה לי מות בהיותי בחזקתי ולא
עונה בינון זה!

כד.
א( — ד) מדוע לא נצפנו עתים ,של רשעים ,ויודעיו ,הם שמכירים הרשעים
ל( )*חוז) [אל חזו] ימיהם כנזלנים שנזלו נבולות אחרים כדי להרחיב את גבולם
ונם ינזלו עדר ויאכלו  ,חמור יתומים ינהנו להם וחבלו שור אלמנה ונם יטו
אביונים מדרך נתיבותם ללכת דרך לא סלולה ויחד מתחבאים ( מפחדים ) [ מפניהם
וא מפחדםב)] עניי ארץ ! (ה— ה) הן פראים  ,הן דומים הרשעים כפראים
המלומדים לילך במדבר  ,כשיצאו בפועלם העניים \  .ג) אשר ( להם) [ להם]  ,וכמו
בן אמר שלמה ערב לאיש ( תם) [ לחם] שקר ואחר ימלא [פיהו] חצץ ( משלי כי י״ז) ,
והקב־ד .מודד לרשעים מידה בננד מידה הן בוזלין לחם העניים יבואו להם השודדים
א) בעיז הז פירשו דש״י ורי״ק .ב) מסופק אני בזד .אם «*קרות מפחדם כמושמוסיף ר ,יוסף קמחי
בפיחשו mמפניהם כמו שמוסיף תראב״ע )3 .נ״ל שצ״ל תוהבאו ומוסב לע פסוק תעבר״ — נקודות באלו
םה בכתב «.1
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שיקצרו בשדה אותו רשע בלילו ,זהו קצירו וגם ( קדם ) [ ברם] אותו [ רשע] ילקטו
ויבצרו השודדים  ,ערום ילינו  ,הם נזלו מלבוש העניים והניחוהו ערום מבלי
לבוש ולא הניחו לו כסות (ו ) בקרה לכן מודד הקניה מידה בננד מידה שיבואו
השודדים עליהם ושוללים וגוזלים עורם ונשארים ערומים  ,ולפי שאין להם לבוש
וכסות בורחין להחבא תחת פיפי הסלעים ומזרם הרים ירטבו מבלי מחסה ( וכגיבור)
שאין להם בגד  ,חיבקו צור  ,כדי
וגם גזלו היתום מטוב שלו ישחיתוהו

משוד יתום,
שיתחמם אצלו ז ( ט— י״א )
שיפשיטוהו ערום ויוליכוהו מבלי לבוש מם

אם ימצאו רעיבים שנו שאין עומר כדי להתפרנס ממנו נוטלין אותן לעצמן «) ,
לכן מודד הקב״ה במידה ואת  ,שאותו תירוש ויצהר שעשו הן צמיאים ממנו ז
(י״ב ) מרוב כעם וחימה שמפילין חרשעים על העניים כשהרגום יצעקו וינאקו,
ונפש אותן חללים תושיעב) ואלו׳ לא ישים על הרשעים מפלה בעשותם כל
אלה ז (י״ג  -י״ז) המה היו כמוררי אור ולא הכירו דרכיו של הקב״ה ולא ישבו
בנתיבותם  ,באיזה עיניין היו במורדי אור לאור יקום רוצח כשיתחיל להחשיך)ג
יקום רוצה לקטול עני ואביון ובלילה יהי כגנב להרוג ולהשמיד ועין אותם נואפים
שמרה נשף לאמר לא תשורני עין  ,לא תראיני עין .וסתר פנים ישים ,לפי שמשים
עצמו בסתר בלי תשורנו בני אדם  ,וגם חתר בחשך בתים לשלול שלל ולקטול
ולנאוף  ,וביום הם נסים לתוך אהליהם ולא יצאו החוצה כי אם בלילה ובזה
העיניין היו במורדי אור  .לא ידעו אור  ,יהיה במחשך מעשיהם  ,ולכן מודד להם
הקב״ה מידה כנגד מידה שמהפך להם בקר לצלמות וחושך למה כי יכיר ה׳
מעשיהם החמין לבהלות וצלמות י) ז (י״ח — ב ) קל הוא על פני מים  ,שהן עררו
בארץ החיים ליקבר בקצףה)  .תקולל חלקתם בארץ  ,לא יחזור דרכם לדרך טוב,
שכן אומרים בני אדם אחר מות הצדיק זכר צדיק לברכה ועל הרשעים אומרים
ושם רשעים ירקבי)  ,לפי שבעון הרשעים צייה וגם חום באה לעולם ( שמצפעצרין)
[שמפניהם נעצרין] השמים מלהוריד טל ומטר  .וגם ( ינילו ) [ יגזלו ] מימי שלג,
מלירד לארץ מי הם העושים רשעים שחטאוי)  ,ולפיכך ישכחהו רחם  ,שילך
לו מזה העולם וממתקים ממנו רימה ותוליעה  ,ועוד לא יוכר ותשבר כעץ עוולה
שהיו עושין שאחר מות הרשעים נשברין ומעשיהם נהדלוז ( כ־א — כ״ד) רועה
עקרה  ,אותו רשע משברח) עקרה שלא תלד ולאלמנה אין עושה טוב שכן הוא
יפה להיטיב לאלמנה מלענותה והוא הרשע עושה כל זדונות האילו  ,ימות בחצי
ימיו,
בבקר
לבטח
בדרך

ובזה העיניין מושך הקב״ה אבירי עולם שהן חזקים בכח גבורתם שאם יקום
לא יאמין בחייו לראות הערב ברשעתן  ,אבל אם חוזר מחטאיו יתן לו
ובלבד אם ישען  ,ועיניהו על דרכי יושר  ,הרשעים אם יתמידו
וישען
הטוב או בדרך החושך  ,ואם אוחזים דרכי יושר יתן לו לבטח ואם לאו
א)

זה

הוא פירוש א ,של רש״י.

ב) בפסוק הגרסא "השוע"

והמהבר

היה

?1פניו גרסא

אהדת

ג ) פי ,אור הושך כמו בלשזן הכמים אור לי״ד ופי ,זה מביא ראב״ע בשם י״א ופליג עליו ועי ,גס מעי; גנים
ך ) פירוש ראב״ע  .ןך ) פיר ,רי״ק וראב״ע.

ו) כעין זה פירשו רש״י ורי״ק אלא שהסיבו הפל לע אנשי דור

המבול ואמרו שכן אומרים עוד היום מי שפרע וכו : . ,ץ) כעין זה רש״י ורי״ק וע״ע שבת ל״ב ע״ב בעון הרוסות
ומעשרות שמים נעצרים .

ח ) ןכ פי ,ראב״ע ורמ״ק.
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וירומו מעט ואינם והומבו ,וימותו  .בכל ») דבר יקפצו ללכת מחיים למות  .וכראש
שיבולת יכרתו  ( :כ* ד) ואם אינו כן כדבריי מי הוא בכם שיכזיבני לשום לארץ
ואלה הדומין  :מעיר מתים  ,לשון אף וחרון כמו עיר ובהלות
מילתי .
(ירמיה ט״ו ח)  .שאול חטאו  ,הן הרשעים החוטאין  .יקפצון  ,כמו לנתר
ומתרנמינן לקפצא ( ויקרא י״א כ״א) :

כיה.
א( — ב ) ויען בלדר המשל ופהד  ,הממשלה והיראה עם הקב״ה שהוא
מושל ונורא ונם עושה שלום במרומיו בין אש למיטב)  ( :נ) היש מספר לגדודיו
על מי לא יקום אור שלו  ,כשהוא זורח  ,זאת ענה בלדד כנגד שאמר איוב שם
ישר נוכח עמו ( לעיל כ* נ ד) וענהו בשבחו של הקב״ה  ( :ד — ו ) ומה יצדק אנוש
עם לא  ,יב תאמר ואפלטה לנצח בחנני כזהב ( לעיל כ״ג י׳ג) הן עד ירח לאי)
יאהיל  ,הנה מסיר הקב"ה ירח וכוכבים לא יהל אורם ") ואף על אהת כמה וכמה
יכ אנוש רימה ובן אדם תוליעה שיצא .זכאי מן הדין  .עד  ,לשון הסרה י) :

כ׳ו.
א( — ג) רען איוב ללא חכ  ,ממענה דבריך איזה נלחמת (?) ואיזה עזר
אמרים למי שאין לו תכ כמוני מה הושעת אותו זרוע שאין לו עזר וכה [זה]
היה אומי עבורו  .ומה יעצת  ,מה עיצה נתת בדבריך אילו למי שאין לו חכמה
ואמה תורה לרוב הודעת  ,שיוכל אדם להתלמד ממנו  ,לעיניין הנראה היה מלעיג
איוב ( בריעיו ובלבד ) [ בריעו בלדד ] שפתח בשבחו של מקום ולא האריך כי אם
ספק מיד י) ( :ד ) את מי הנדת מילין ( אליו ) [אילו ]?,שלא ידעם כמוך וגם אנחנו
נדע בשבח דז » ונשמת מי ,אותה נשמה המוציאה אותם ( דבר דבר) [ דברים] שתוכל
לדבר למי היא  ,הלא לה־ שנאמר ויפה באפיו נשמת היים ( בראשית ב׳ ז) ,
ומתרנמינן לרוח ממללא ( :ה— ו ) הרפאים  ,אתה פתחת בשבחו של הקב״ה מעט,
אני אומר לך הרבה  ,ראה עתה והתבונן נשמת החיים והמתים שהן רפאים והן
מתהלכים בחללו של עולם והן אשר מתחת מים  ,והים וחיות קטנות וגדולות
ושאול ואבדון הכל ערום ננד הקב״ה באין כסות להסתר שם שהכל גלוי לו וידוע
לפניו ( :ז — ח) נוטה צפון על תוהו תולה ארץ על בלימה  ,צורר מים בעביו,
שמצדד תא המים הקב׳יה בעבים ולא נבקע ענן עד שיתן להם רשות  ,והעבים
עשויין כעין שמלה ואעפיכ אין טיפת מים יוצאה כי אם במקום אשר הורשו
לשסכן״)  ,וכן אמר שלמה ימ צרר מים בשמלה ונוטה שמים כיריעה “) ( משלי
ככל* • 4ב)
א) הגרסא בפסוק "

פירוש רש״י

בלשון

ל״א עיין

ילקוט תתקי״ב .ג) פירושרש״י.

ך) שי טדסין ולא בוי"; ויש בלא זי״ו אבל לפי המסורה יש לגרום בלי״ו עיין מנהת שי .ה) יאהל
במו יומר משורש הלל עיין רד״ק ספר השרשים שורש הלל ובעין זה פירוש ראשון של רש״י .ן) עיין רש״י
ורד״ק בשדשים שדש עדה " יי״ם הן יע ירח ר״ל מסיד אוד ירח" ובן פירוש ר״י קמחי ועיין גם מעין גנים.
ן) »שת רי״ק "מלעיג עליו לע שקיצר מענהו ונו . "7ןך ) פירוש דש  /ט) תיבות " נוטה שמיםכיריעה"
«יגן שיימת לפסוק זה.

ל׳ ד)( 5ט— י) מאחז פני כסא  ,האוחז הקב״ה כסא הכבוד ופרשו עליו עננו וגס
חוק סיבב על פני מים  ,זו הארץ שנתנה ה׳ על פני התהום ועומדת םש דע
תכלית אור עם חושך  ,ויש אומרים חוק חג על פני מים  ,האבן שתייה אשר םש
דיקב״ה על פני התהום כדי שלא יציף התהום ויכסה העולם( 5י* א— י״ב) עמודי
השמים מתרפים ויתמהו מגערתו ,בכוחו רגע הים ויהמו גליו ובתבונתו מחץ הגדולים;
(י״ג) ברוחו שמים שפרה  ,במאמר כוחו שמים [נברא]  ,ובראה ידו נחש בריח זה
לויתןא) שהוא חזק כבריח ; (י־ד) הן  ,פלאות אלה הן מקצת גבורותיו [ו] דרכיו,
ורעם גבורותיו מי יתבונן  ,מי יכול לידע [הרעמים=)] מה הם ואעפ׳־י שאנחנו
שומעים לא נדע מה הם ועל אחת כמה וכמה הגבורות שלא שמענו ולא ראינו
ולא ידענו איך נוכל למצוא כי מאד עמקו ואין חקר לתבונתו  ,ונם אמר שלמה
אשר לא ימצא האדם וגו׳ ( קהלת נ׳ י״א)  .הרפאים  ,הם המתיםג) כמו רפאים
בל יקומו (תהלים פ״ח י״א)  .יחוללו  ,הוא חללו של עולמי)  .שפרה  ,לשון
יופי ") כמו אף נחלת שפרה עלי (תהלים ט״ו ד) ;

כיו.
א( — ד) ויוסף איוב  ,חי וקיים הוא האל אשר הסיר משפטי ודן במרירות
נפשי ואעפ׳־כ כל ימיי בעוד נשמתי בי ורוח אלו׳ תהיה באפי לא תדברנה שפתי
עוולה ולשוני לא יהגה רמייה  ,אם פתר לא כמו [אם] יראה איש ( אישר)
[באנשים] (דברים א׳ ל״ד) ; (ה  -ו) חלילה לי שאצדיק אתכם [ שאם] ( ש)הייתי
מדבר עוולה ורמייה והייתי חוזר לדרך הרשע מיד הייתי מצדיק אתכם  ,שנדול
הוא עונש הצדיק בשובו מצדקו ויעשה עוול ( לכל) ויחזור בו מעונש הרשע
(המתמה) [ המתמיד] עצמו ברשעתו  ,לכך עד אנוע לא אסיר תומתי ממני במו
שהחזקתי עד הנה מיכאן ואילך לא ארפיה ולא יחלוף  0לבבי מימיי נגד קוני;
(ז ) יהי כרשע אויבי  ,חור עליהם לקללם עבור שהיו מהייבין אותו ואמר להם
(יראו) [יהיו] אילו ריעיי המחייבין אותי ויהיו מתקוממ*[ ן] עלי בדברים כרשע
ובעוול ; (ח) כי מה תקות חנף שהוא בוצע בצע מה תקוותו בשמשליך הקב׳־ה
נפשו ממנו ( :ט  -י) הבצעקתו ישמע אל או אסייתענג על הקביה ,שיקרא[נ]ו בכל
עת  ,אינו עושה כן שיקרא אלו׳ בכל עת כי אם בעת צרתו ולכך אין הקב־ה
משגיח לתפילתו ( :י״א—י*ב) אורה אתכם  ,אלמד אתכם מה עם אל  .אשר עם
שדי לא אכחד מכם  ,ואעפ׳־כ הן אתם כולכם תראו מנהג העולם ולמד .זד ,הבל
תהבלו (שנתנכרו) [שתתנכרו] אלי בהבליכם כמו ( שאני) [שאיני ] יודע את
משפט אלקיסי) ( :י״ג—י׳׳ז) זה חלק אדם רשע עם אל  ,ונחלה שלוקחין אנשים
א ) פידש״י .בלשון ל״א .
הרעמים אין אנו יודעים מה
רעם אין אתה יכול לעמוד
נגד רש״י

ב)

טיבם

על סדרן של עולם על אחת כמה וכמה " כמו

עיין גם רד״ק בשרשים .

ח ) דד״ק בשדשים שדש שפד .
ביחזקאל י״ט ז'

הוספתי מלת

הרעמים ] ופירושו הוא

אע״פ

עיין פירוש רי״ק ועיין גם ב״ר דיש פ ,י״ב :

ו)

ך)

נראה

" אמר בר
מעין גנים .

שגם רש״י פירש יחוללו מלשון הלול

המחבר מפרש יחרף כמו יחלוף

אלמנותיו שיש מפרשים כמו

שמביא

שאנחנו שומעים

ארמנותיו עיין מכלל יופי .

יודע אני את משפט אלקים  ,כעין זה פי' די״ק המשך

הפסוקים עי״ש.

הוגא ע?* סודו לש
ג ) פירוש רי״ק

שאומד שבעה חללים כלו.

בהלוף אותיות למ״ד די״ש
ץ ) פיר' למה

באזנינז קול

ומצאנו כעין הז

תחזיקו אותי רשע

והלא

רשעים משדי ואמר זה ( נודלם) [ גורלם ] מנת מדתם מאתו  .אם ירבו בדו  ,אינו
דבות לדבר אלא ( להרב ) [ לחרב ]  ,ואם יותר מהם צאצאיו לא ישבעו לחם כי
אם ימותו ברעב ובצמא  ( .וימנעו ) [ וימצאו ] עניים  ,ואם ישרדו שרידיו במות
יקברו ואלמנותיו לא תבכינה[ ,ו] לפי שמתים כלם אנשים ונשים מה מועיל עושרו,
שאם יאסוף ויצבור כסף וזהב לרוב כעפר אדמה וכחומר חוצות לרוב  ,יכין,
מלבוש יבין הוא [ו ] צדיק ילבש אחר מותו  ,כספו ונכסיו נקי וצדיק יחלוקו:
(י״ח— ביב ) בנה בעש ביתו ,והוא נעשה בידו כעש וכסוכה שעשה ( אוצר) [נוצר]
הפרדס שיפלמלנה ממקום למקום  .עשיר הוא בשוכבו לא יאסף  ,לא ימות קודם
דע שהולך אותו העושר  .עיניו יפקח ואיננו הממון לפי שהשיגו כמים בלהות
ובתוך הלילה גנבתו סופה וגם נשאו רוח קדים והולך לו וגם הסעיר המקום
(למקומן ) [ ממקומו] ויבואו עליו שודדין ובוזזין אותו  ,ואותו רוח הקדים משליך
עצמו על הממון בלא ( הלמות) [ חמלה] מיד הרשע ברוח יברח ( :כ״נ ) עני ימסוק
ידו וישרוק ממקומו על הרשעים המשליכים בפימו עליו לבוזזו ויצטער בדבר
זה  ,ובזה החלק של רשעים כן יהי הלק ריעיי הנהפכים לי לאויבים ומכים לחיי
בדברי הירופין על כן אין להם רוח הכמה ולא הלק הקב״ה להם בבינה לפי
שאין החכמה מצוייה בפי כל אדם:

ב 7ו.
א( — נ) בי יש ליפף מוצא ומקום שיתיכוא) ממנו הזהב  ,וגם בחל מעפר
יקה ואבן שהוא הזק לחצוב ממנה נחושת  ,וגם קץ שם לחושך ולכל מה שיש
בעולם הוא שם תכלית וחקר ויודע מה שיש בו אפילו אבן שתייה =) שהוא
במקום אופל וצלמות  .ויש אומ׳ ( אופל ) [ אבן] כמו בינה מבין הקב״ה מה באופל
ובצלמות ( :ד ) פרץ נחל מעם נר  ,מפריץ הקב״ה מימי הנחל מעם המעיינות,
מעיין המגיד  ,ואותם הנחלים שהיו מני רנל  ,שבני אדם נמנעים מלהלוך לשאוב
מים ונסתלקו ונעו המעיינות בשעה שרצין ( :ה) ארץ ממנה יצא להם  ,תמצא
ארץ זרעים וצמחים ותחתיה מתהפכת אש שאותן [ מימות ] היוצאין משם הן חמין
ועושה הקב״ה נפלאותיו שלא ישרפו מחימום האש ויצא ממנה לחם לבני אדם:
ו( —ח) ונם יש מקום שאבדו ספירים ועפר הארץ שזהב יש לו ואותו נתיב לא
ידעו עיט ולא ראתהו עין איה ( ואפי [ ) ,ואף ] לא הדריכוהו בני שחץ ולא סר
עליו שחל לדרוך  ( :ט— י ) ונם ראה גבורותיו של הקב״ה שבצור החלמיש שלה
ידו והפך משורש הרים  .בצורות באבני הצורים שהם חזקים ששם יבקע הקב״ה
יאורים  .כל כבוד ראתה עינו כל אילו המקומות הוא יודע ( :ייא) מבכי  ,ממקום
הפלגים מוציא הקב״ה יבלי מים לחבוש מהן נהרות  .ותעלומה  ,וכל דבר הנעלם
מעין לב ביריד .נלד הוא לפניו ומוציאו לאור , )Jויש אומרים תעלומה  ,המים
הנעלמים בנבבי הנחלים מוציאו הקב״ה לחבוש מהן הנהרות ( :י״ב -י״ג ) לכל יש
א)

יזוקו לשון יתיבו עיין

(משוקעות ב ת ד .ו ס

שהוא אופל

ורי׳ייק.
רש״י

וצלמות ובו'* .

ב) בעין זד .פירשרי״ק  " :אבן אופ?1
ג) עיין די״ק.

וצלמות

אבנים מפולות

— 59
מוצא  ,והחכמה מאין תמצא  ,לא ידע אנוש ערכה
אמר שלמה על החכמה [ו] כל (ה) חפצים לא ישוו בה
הוא מרגליות ( 5ט״ז ) לא תסולה בכתם  ,לא יוכל
ומרגליות ( :י"ה ) ראמות ( ונדיש) [ וגביש] לא יוכרו
(י״ט ) לא יערכנה ( פרטה) [ פטדה] מכוש ו [ב ] כתם

להעריכה לשום חפץ שכך
( משלי חי י״א ) ( :פדו ) סנור
להשוותה ») באבנים טובות
לפני החכמה יותר מפנינים:
זהב טהור לא תסולהב) :

(כ״ה ) ומים (תיקן ) [תיכן] במרה כמו מי מדד בשעלו מים ( ישעיה מ׳ י״ב ) :
(כ״ו ) בעשותו למטר הוק ודרך לחויז קולות ,לעבים*) ההומים בקולות([ :כ״ז ) וא
ראה ] ,כלומר שברא את העולם מאו מקדם ברייתו ראה ויספרה הכינה וגם חקרה
ובמילה זו אמר ה׳ קנני י) ( משלי ח׳ כיב ) ( :כיח ) ויאמר לאדם  ,אמד הקב־ה
לבני אדם אם אתם רוצים לידע חכמה ובינה הוו יראי השם  ,יכ היא חכמתכם
ובינתכם ,וכן אמר ( שלמה) [ דוד ] ראשית חכמה יראת ה׳ ( תהלים קייא י׳: 1

כ׳ט.
(א — ג) ויוסף איוב  ,מי יתנני כירחי קדם  ,בהלו נרו והיה גדול עלי חכ
שהייתי הולך לאורו בתוך החושך  ,כלומר בזמן שבני אדם היו מוצערין היה לי
אור גדול ( :ד ) חורפי  ,כשהייתי חוק ובריא  .בסוד אלו־ עלי אהלי  ,כשהייתה
עצת ה־ להיטיב לאנשי ביתי ( :ה ) בעוד שדי עמדי  .נעריי ( ,ו) עבדיי:
(ו ) בחמאה ")  ,ולמה כת׳ בחימר .לפי שהיה בחימר .של הקב״ה וצור יצוק עמדי
(כלומי ) [ פלגי ] שמן  ,והיה מדבר אילו הדברים על עושרו הרב בזוכרו חמאה
ושמן ( :ו — י ) ואו איך היה מנהגי ובצאתי בעד משער עלי קרת ברחוב העיר
מקום מושב המלכים והשרים שם הייתי מכין מושבי ובלכתי עלי קרת  ,אם ראוני
נערים ונחבאו  ,מיד מתפחדים יכ נפל פחדי עליהם  ,וזקנים קמו עמדו על רגליהם
והשרים העומדים שם עצרו מדבר במילין ,וכף ישימו בפיהם ,וקול אותם הנגידים
נחבאו ולשונם לחיכם דבקה שלא יוכלו לדבר מרוב פחד והיו סוגרין פיהם:
(י״א) אוון שמעה  ,חור להם תשובה באמורכם לא מים עייף תשקה ( לעיל כ״ב ז־)
וחזר ואמר להם מעולם לא עשיתי כן אלא כך היה מנהגי להיטיב לכל עובר
ושב לעניים ולאביונים  ,שכל אוזן שהייתה שומעת מעשיי הטובים ותאשריני יכ
היה אומר  ,איוב [הוא] מי שגומל חסד ',ועין הרואה מעשים אילו הייתה מעידה
עלי האמת שהיה מנהגי כן ( :י״ב ) כי אמלט עני משוע ( :י״נ) ברכת אובד  ,אם
היה אדם מאבד ממונו הייתי משלם לו אבידתו והיה מברכיני ותבוא עלי ברכתו.
ולב אלמנה הייתי מרנן ומשמח במעשיי שהייתי מתנה ברוב הטובה שהייתי טמל
לה ( :ייד ) צדק לבשתי  ,כגבר העוטה לבושו כן העטיתי והלבשתי עצמי צדק
ומשפט וילבשיני כמעיל וצניף ז (ט״ו ) עינים הייתי  ,שהייתי מפרנס לעור ולפסח
והיו שמיחים כאילו היה להם עינים ורגליים ( :ט״ז —י״ח ) אב אנוכי לאביונים,
א) פי ,רי״ק "?*א תשתזה"  .ב) כאן חסר חפי ,עד פסוק כ״ה  .ג ) חזיז פרז"?* ענן מאי חזיזין אמד
רב יתדה פורחות מאי פורחות אמר רב פפא עיבא קלישתא תותי עיבא סמיכתא ( תענית ט ,ע״ב )  .ך) נראה
שחסר " קדם מפעליו מאז" ,
שכולם פירשו כענין זה,

ה ) נראה ?*י שצ״ל בחמה כמו בחמאה ועיין רש״י ודי״ק זראב״עםו  ,מעין גנים
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ליזון ולבלבל  .ודין לא ידעתי אחקרהו היטב ואחריכן הייתי ב-ופקו והייתי משבי
מתלעות עול להשליך טורפו משיניו ,שאם היה אדם גוזל את הבירו ובאין לפניי
לדין כשהייתי מוציא הדין לאמיתו הייתי נוטל מזה ונותן לוה  ,ובחזקת( ),מעשים
הללו סברתי ואמרתי עם קיני אנוע  ,כלומר עם כל אנשי ביתי  .וכחול  ,עוף הוא
ששמו הול ״)  ,ויש אומי כחול הים [ארבה ימים]( 5י״ט ~ כ) שרשי פתוח אלי
מיס  ,שהיד .זרעו פרה ורבה בבנים ובבנות  .וטל ילין בקצירי  ,שהייתי מצליח
בבל דבר  ,ועתה כבודי שהיה לי קודם היום בבר נתחדש עמדי לקלון  ,וקשתי
וכוחי בידי תחליף ( :כ״א—ב*ב ) לי שמעו ויחלו  ,חזר לדבר העליון ואמר היו
שרים והזקנים סותמין את פיהם כשהייתי מדבר  .אהר[י] דברי ( תלעיג)  ,וכשהייתי
מסיים את דבריי לא היו משנים את דבריי ועליהם היו פותחין [פיהם] ב) עד
בוש שלא היו מדברים בפניי כי אם באיחור מילתי (ו) מרוב פחד אשר נפל
עליהם ( :כ״ד) ואם הייתי משחק עליהם לא היו מאמינים ג)  ,ואור פניי לא
יפילון  ,לא הכעיסוני מעולם כדי לשנות את תוארי ( :כ״ה) אבחר דרכם  ,הייתי
בוחר מקום הנבחר והנכבד במקום מושבם ואשב שם לראש ואשכון כמלך בגדוד
וכחכם אשר אבילים ינחם:

ל.
א( ) ועתה ישהקו עלי ומלעיגים ( ממני) ריעיי אשר הם צעירים ממני ולא
נאה להם ונם לאבותיהם להידמות לי לפי אשר מאמתי אבותם לשית אפילו עם
הכלבים של צאני בי לא הייתי בצרה [בוחרם ?] שיהיו אבותם רוע(ה) [י] צאני,
לפי שהיו לי רועים רבים ונכבדים מאבות ריעיי ( :ב — ד) וגם כח ידיהם למה
לי ,יב נאבד מהם הכ טוב והיו בחסרון וברעב כיחידים  ,והוא שאט׳ בחסר ובכפן
נלמוד ,ולמה ( לא) [ ש]היו ־יחידים שנסעו לארץ צייה שואה ומשואה וגם שם היו
דעיבים וצמיאים בעירום ובחוסר כל  ,והיו כורתים עשבי מלוה בין אילנים אחרים
ושורש רתמים היה לחמם שלא היה להם מזון לאכול ( :ה—ו) מן גיו יגרשו,
מתוך ישוב בני אדם היו ננרשים ומריעים וצועקים עליהם כגנב  ,כמו שבני אדם
צועקים על הגנב והוא בורה כך היו צועקים עליהם ובורהין להם ונכנסין לשכון
בשברי הנחלים ובמחילות העפר ובנקיקי הסלעים ( :ז) בין שיחים (ינאקו) [ינהקו] ,
בין האילמת נואקים מרוב (חיפרונני) [הסרונם]  .ותחת הרולי מדבר יסופחו  ,היות
למו למחסה ולמסתור מזרם וממטר לפי שהיו נדושים מהסתפה בתוך בני אדם
לע יב היו ערומים מבלי מחסה חיבקו צור חרולים שדרכן להזיק לבשר ודם י) :
א) זה יפ ' רש״י זרי״ק זבדי להבין מה שרצה המחבר לומר בפי' זה אציג בכאן דברי ב״ר י״ט ה' :
האכילה ( בלומר חוה ) את הבהמה ואת החיה זאת העופות הבל שמעו לה חוץמעוף אהד ושמו הול הה״ד וכחול
ארבה ימים  ,דבי ד' יגאי אמרי אלף שגה הוא הי ובסוף אלף שגה שא יוצאה מקנו ושורפתז ומשתייר וב כביצה
וחוזר ומנדל איברים והי ובו׳  .הדד״ל בהגה״ה  :אפשר דריש מדבתיב ברישא עם קגי אגזע  .ב) גראה שר״ל
היו ממתינים בפה פתוה לשמוע דבריו .נ) פירוש רש״י  :לא היו מאמינים שאגי משחק עמהם מפגי השיבותי.
ך ) נראה שב׳ מעמי מלת ספוה מעורבים באן (או שהכת איזה מלות) א' פי' המלה כמו ספחני נא אל אחת
הבהונות (שמואל

א׳ ב׳ל״ו) ופי׳ הב' במו ושפה ה' (ישעיה ג' י״ז) ענין לקות.
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(י) תיעבוני רחקו מני ומפר לא חשכו רוק  ,במו שאמר בחרפה הבו לחיי (לעיל*
ט״ז י ( : ),י׳א —י״ב) כי יתרי פתח  ,עבור שהחולי שיבתי והקניה פתח אחד
ממותניי  ,שהייתי חזק בבל דבר כמו מיתרי האהל החזקים ונם במכאובות אילו
לכן יבואו ( על) [ עלי] ריעיי ומשליכין מחסום בפי בדי שאמנע עצמי מדבר אתם,
(ונם) משימים מהסוס ורסן כמו לבהמה בפיה למען לא תלך הנה והנה וכן עושין
ריעיי שמשליכין רסן לפי מלדבר מיליי  ,ולא די לי זאת אלא ימין פרחה יקומו,
כלומר על כל (עדריי) [עבריי ?] יקומו הנערים הקטנים כאפרוחים[ ,זה] היה אומר
על חביריו  ,רגלי שלחו שאין בי כה לעמוד על תליי שהושלך חכ תליי ממני,
וימולו עלי  ,הדריכו עלי אורחות אידם עד שהושפלתי עד עפר ז (י״נ) ונם נתצו
נתיבתיי  ,שנכשלו הליכותיי להוותי יועילו  ,חזר לקללם וכך אמר בקללו הם
יעורוני לרעתי  ,לא יהיה להם עור והיאך באים עלי לעזור זה את זה לרעתי נ
(י״ד ) כפרץ רחב יאתיו  ,כחיל הצרים על העיר וחופרים ביסוד החומה לעשות
שם פרצים רחבים כדי להיכנס להם יחד  ,בך יאתיו עלי ריעיי לרעה  ,ובעת
מפולת שהוא כל היסוד מתגלגלת ונופלת עליהם ומתים תחתיהם כך ימותו ריעיי
הם תחת השואה שעושין לי ריעיי ( :ט״ו) ההפך עלי  ,חזר כמד הקב־ה ואמר
הפכת עלי בלהות ונם תרדוף כרוח ( גדולות) [גדולתי]  ,וכעב שעברה ךכ עברה
ישועה ( :ט״ז—י*ז ) ועתה עלי משתפכת נפשי וגם אחזוני ימי עוני  ,וגם בעוד
לילה עצמיי ניקר מעלי  ,לפי שהתולעים אוכלין ומנקרים את עצמיי מבית וחוץ,
הנידין שלי לא ישכבון במנוחה מחמת הננעים א) ( :י״ח) הברוב כח  ,מבח המעים
דבק לבושי לבשרי ובעת שארצה להסיר את בגדיי איני יכול להסירם מעלי כי
אם ברוב כוחי שהן נדבקים לבשרי מפני הדם  ,וכפי כותנתי המאזר את נתרותיי
מאזריני הקב״ד ,מן המכות ( :כ״ב) תשאני אל רוח  ,שאם הייתי רוכב הרוח והוא
ישאני כך ברחת* מכל כאיבי ותמוגגני המכה זו המתשת כוחי עד כי כשל כוחי
הסובל ( :כ״נ) ידעתי שלמות תשיבני והוא מקום מזומן לכל חי ( :ב״ד) אך לא
בעי ישלח  ,אם אדם חוטא אין משלח עליו מכותיו כדי להאבידו מיד אלא
מאריך לו פנים ( :כ״ה—כ״ו) אם לא בכית*  ,חזר לספר מעשיו הטובים במו
שאמר למעלה כי ( אימלט) [ אמלט] ( לעיל כ״ט י״ב) ,כך אמי■ איוב בשבועה וגם
בכיתי בראותי יום רע וקשה לבני עמי ונם עגמה נפשי עבור העניים והאביונים
שנצטערתי עמהם בשביל צערם ובעשותי מעשיי האילו קיויתי לבוא עלי טוב
ויבא רע ( :כ״ז—כ״ח) ולפי שבאו עלי חולאים שמרתיחין את מיעיי ולכך
קדמוני ימי עוני  ,ואני מהלך קודר בלא זוהר חמה  .קמתי בקהל אשווע  ,מרוב
המרירות שהשביעני ( :כ" ט) אח הייתי לתנים לעשות מספד ואבל שג׳ אעשה
מספד (כתנין) [כתנים] ( מיכה א׳ ח׳)  ( :ל) עורי הושחר מעלי ועצמי ניחר
מני חורב  ,חימום הכאב ( :ל״א) וכינורי ועונבי ובל שמחתי נהפך לי לאבל
ולקול בוכים :

א)

בל

זד! כפי ,רש״י,

עורקי המו גידי רש״י

בשם דונש.
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ל׳א.
א( ) ברית כרתי לעיני שלא להסתכל ולהתבונן על בתולה ( :ב  -ד) כי
זאת חשבתי בדעתי מה יהיה בחלקי ואיזה חלק נותן הקב״ה ממעל למי שעושה
זאת הלא ישלח איד לעוול שהוא נע ונד בארץ ,ונכר ,ונם יסנירוהו לפועלי און,
ואם עשיתי זאת הלא הוא יראה דרכיי וכל צעדיי יחשוב וימנח ( .ברית כרתי
לעיניי זאת להתבונן על בתולה) ז (ה— ו) אם הלכתי מעודי (אם) [עם] אנשי
שוא שמיהרתי על דבר מרמה  ,ישקלני הקב״ה במאזני צדק וידע תומת עמלי:
(ז—ח) ואם נטיתי עיניי מדרך הטוב ואם אחר עיניי הלך לבי  ,ואם בכפי דבק
מאומה מכל אלה היה לי לעד לבוא עלי שאני זרעתי ואחר יאכלן (ט —י) או אם
נפתה לבי על אשד ,ועל פתה ריעי עשיתי זימה עם אשתו[ ,י] נמלני הקב״ה מידה
 .שתשכב לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרים לישכב עמה ז (י״א ) כי היא זימה  ,כי
דבר זה שיארוב על פתח ריעו היא זימה והוא עון שהייתי חייב בדיני ( רצון)
[בית דין] ( :י״ב—ט״ו) ואם לא עשיתי את כל אילו הר(י) עות מעולם שהייתי
חייב הב או אם מאסתי משפט עבדי ואמתי בהיות להם דין ודברים עמדי מעשות
להם משפט אמת מעצמי  ,זאת חשבתי שאם אעשה להם עיוות הדין הלא מי
שעשני במו בן עשהו ויכונני בבטן הקב״ה שהוא אחד ( :ט״ז  -כ) או אם מנעתי
הדלים מחפצם  ,שאם שאל ממני דבר כלום כדי להתפרנס בו ולא מנעתי ידי
מתת להם חפץ שאילתם  ,או עיני אלמנה הייתי מכלה שאשיבנה ריקם מלרחם
עליה ולמשוך תוחלתה מבלי עשות צביונה  ,או אם אכלתי פתי לבדי שלא אכל
יתום ממנה  ,כי מנעוריי נידלני הקב״ה כאב ומבטן אמי אנחנה  ,או אם הייתי
תאה עני [ אובד] מבלי לבוש ( אובד) ואין כסות לאביון בשבועה הלבשתיו ובירכוני
חלציו ,ומנז כבשיי ,מהבגדים שעשיתי מצמר צאני נתתי על האביון ונתחמם מהם
היות לו למחסה מפני הקרח ( :כ״א—כ״ב) או אם הניפותי על יתום ידי להכותו
ולענותו ואעפ״ב שראיתי בשער העיר עבדיי ואנשיי שיכולין לעוזרני ואם עשיתי
זאת ,כתיפי משכמה תפול ונו׳ ן (כ״נ) כי פחד אלי איד ז^ א) ,שלא ישליכהו עלי,
כי יראתי ופחדתי מאשו
והוא שא אוכלה על כן מאשו לא אוכל כללב) ,
הנדולג) ( :כ״ד—ב״ה) או אם שמתי זהב כסלי ומבטחי  ,או אם שמחתי בעת / .י)
ואע״ם שמצאה ידי כביר נכ(נ)םים ( :כיו— כיח) או אור  ,או בעת שראיתי האור
כשיהיה הולך ואור (בחירו) [ בחילו ]Pוירח הולך בזיוו  ,או נפתה בסתר לבי כדי
לנדות להשתחוות להן ולעובדם  ,ולא הלכתי בשרירות לבי להרהר דבר שאשמח
עליו לאחר שהשבתי המחשבה רעה לחדשו על לוח לבי שתישק ידי לפי מרוב
שמחות מחשבות און ,כמו שעושין אנשים רשעים בחשבם און מחשבותם משימין
ידיהם לפה ומנשקין אותו מרוב עשתונות הרשע ז (כ״ט— ל״א) ונם זה עון שהייתי
עושה בן בעת מצאו רע  ,ואפי׳ משנאי לא שאלתי מעולם בעצמי ( ואפי׳ ).*.
א) נכתב ק בב״י .ב ) אפשר שחסרה כאן מלח אחת כמו "להמלט" אז שצריך לגרום תהת "כלל"
"אבלבל*  .ב) המחבר פתר מלת "שאתו" מלשון משיאין משואות במשגה ר״ה ביב' או כמו וישאם דוד
(שמואל ׳ב ה׳ ב״א)םג ס' מעין גנים מפרש" pבטעם אחר"  .ך) נראה שחסר כאן "שרב חילי" ,
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[באלה נפשו] א) שבועה  ,ויש אומדם שלא קיללתיו בשבועה ואף על יפ
שאמרו עליו אנשי ביתו מי יתן שאכלנו בשירנו לא היינו שביעים מבשרו:
(ל״ב —ל־ד) (ואנכי \ ).מימיי בחוץ לא ילין נר אלא בביתי הארחתיו  ,או אם
כפיתי כאדם רשע פשעיי כדי לטמון בחביון שלי עוני  ,כלומר שאכסה פשע על
חטאתי מהיותי מורד .על פשעיי  ,בעת שנערץ המון רבה ונכסים רבים ואעפ׳־כ
הייתי מודה על חטאיי כנאמר בראש הספר והשכים בבקר והעלה עולות ונו׳
(לעיל א׳ ה׳)  .ובוז משפח׳ יחיתיני  ,אז ( שיברר בחיי) [שברתי =) בוז] משפחות ׳
שאם היה קרובי עני ומך לא נשאתי עליו חרפה מבלי לכלכלו .ואדום ,שאשתיק
לעצמי בעת בואו לפתח ביתי שלא אצא לקראתו אל פתח ביתי והייתי מכרמו
עמי לגמול לו הפר( 5ל״ה  -ל׳ז) מי יתן לי שומע  ,שיהא הקב״ה שומע לי והן
זאת תאוותי ג) שיעניני הקב״ה אחר שומעו לדבריי ויעניני על הן הן ועל לאו
לאו ,אם עשיתי מעשים אילו כדי שיכירו בני אדם מה הם מעשיי  .וספר כתב,
או אם כתב עלי בעל דיני שטר הוב או פסק דין כמו שעושין כל בעלי זרוע
שאינן רוצין לעשות דין ומשפט לעלוביהן וכותבין דייניהן  ,וכך אמר איוב יבא
שום אדם ויוציא עלי שטר חוב מיד פרעתי לו כל מה שביקש ממני מן הדין,
ואשאנו על שכמי ואז צעדיי ארדינו  ,שידע כמה (צרור) [ צעדות ?] אצעד בהיות
(טמון) [ טעון ?] על כתיפי  ,ויש אום׳ מספר צעדיי הליכותיי וכל עינייני מעשיי
אגיד לו  ,וכמו נרד ושר אקריבינו לעצמי מכלל שלא מצא אדם איוב שיתבעינו
לדין למי שהיה עושק ונוזל שיוציא עליו שום שטר ז (ל״ח— מ) או עלי יזעקו
אריסי אדמתי ויהד עוברי תלמיה יבכיון על גזל והמס שעשיתי להם  ,שאם אכלתי
כוחה בלי מהיר כסף ונפש בעליה הפחתי מתת להם שכר עבודתם שלם היה לי
צער זה לבוא עלי שתחת חיטה יצאו חוחים ותחת שעורה באשה  ,דברים רעים,
ויש אומ׳ באוש[י] םי)  ,תמו  ,התמימו איוב דברי צדקותיו  ,שעשאוהו תם וישר ") :

ל״ב.
(ו) ויען אליהוא צעיר וקטון אני לימים ואתם זקנים  ,על כן ינורתי ואירא
מחוות דיעי ,דעת ( שלכם) אתכם ( :ז) עד הנה סברתי בדעתי אמרתי זקנים שכבר
היו חיים ימים רבים ורוב שנים להם יש יכולת ( לדברי חכמים) [ לדבר חכמה] :
(ח) אכן כי לא (כי) [כן ]  ,אבל רוח הקב״ה היא באנוש  ,ואיזו רוח נשמת שדי
תבינם למי שהקב״ה מצה ליתן בו רוח הכמה ובינה  ( :ט) ( לו) [ לא] רבים יחכמו,
לא מי שיש לו ימים רבים ורב שנים יכולין להתחכם וגם לא זקנים יכולין להבין
משפט  ( ,אליו) [ אלא] למי שחולק הקב״ה חכמה ובינה שלו ( שלו) בין לקטנים
ובין לגדולים ( :י) לכן אמיתי שמעה לי אחווה דעי אף אני ( :י* א) הן הוחלתי
לדבריכם  ,לדבריכם האזנתי בעוד שדברתם דברי תבונותיכם עד שנחקרתם מאין
ב) פירוש יחתני כמו שברת* מערש התת וכעין חז
תעגין.
א) הוספתי אלה המלות לסבר !
פירש רי״ק המלה ךא בשנוי ענין ,,לשעבד הייתי משבר חיל רב" זכו .,ג) תו כענק תאנה פירוש ר*"ק
בשם מנחם ועיין ראב״ע .ך ) עיין רש״י ורי״ק .ח) כעק זה מובא בספר מעק גנים אלא ששם מוסב לע
הקב״ה שהתמיה דברי איוב.
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עוד מילין ( :י״ב ) וחזר ואמר נננד ריעיו של איוב ואמר עדיכם הבנתי [ ל ] ראות
אם יש בכם עונה אמריו ל^ לאיוב ואין  ,לכך אחווה דיעי אף אני ואומר לכם
לא היה בבם דבר חכמה שתובלו לענותו ( :י״נ) פן תאמרו  ,שלא תחשבו זאת
לומד לבאי עולם הייתה מצויה בינינו חכמה בדי לענותו ,אבל לא (רצונו) [רצינו]
לענות יותר בי מאמנו בו  ^ ,ירדפו ולא איש  ,קללה הוא שברוב מקומות
דברה תורה כלשון בני אדם שבזמן שאדם כועם מואם ומקלל ודוחפו מלפניו:
(דד ) ולבך אמר אליהוא לריעי איוב אל תחשבו בדעתכם■ שיאמרו הבריות שלא
אביתם לענות לאיוב מרוב הכמה שבכם כי אם מחסרון דעת (ומחי קור ) [ ומריחוק]
חכמה ובינה  ,בי אפם עוד רוח הדעת  ,לכן נמנעתם להשיבו מילין  ,בעורכו
אליכם מערבות משליו  ,אליו  .ולא ערך אלי מילין כדי שאשיבינו תשובותיכם
ובתוך אמריבם לא יכולתם להשיבו ( :ט״ו —ט״ז) ואז החל להלעיג בכם ואמר לא
ענו עוד  ,נסתלקו והוחלתי שידברו ולא דברו כלום דבר עמדי ונאלמו ולא ענו
עוד( :י״ז —י״ח ) אענה אף אני חלקי ,יכ מלאתי מילין ומצערת אותי רוח ( בעיניי)
[בטני] ( :י־ט) הנה בטני  ,יב זד ,החמת שהוא מלא תירוש ואין לו מקום לצאת
הרוח ממנו ונבקע מאיליו בנאורות יין המליאין יין חדש ומצוררין בפיהן ואין
מקום לצאת הרוח ונבקעין מיד מחמה כח התירוש החדש ברותחו  ,כך יבקע בטני
אם אהריש ( :ב ) אבל זאת הנאתי אפתה שפתיי ואענה ( :כ״א)■ אל אנ אשא פני
איש  ,פני איוב הנקרא איש  ,ושם אדם לא אכנה  ,לעשות לו כינוי שם לחייב
את הזכאי ולזכות את החייב ( :ב״ב ) כי לא ידעתי לכנות שם ולעשות חנף
ולדבר כזב כי אם להרשיע רשע ולהצדיק צדיק  ,שאם אכנה מעט ישרפני א)
עושני יב הוא אש אוכלה ולכך יהיו דבריי אמת:

ל״ג.
פתחתי פי לדבר תחילה
איוב מיליי  ,הנה אנ
(א  -ז ) ואולם שמע אנ
לשוני  ,יושר לבי אמריי  ,יהיו שפתיי ברור ידברו  ,רוח ^ עשתני  ( ,כמ׳) אם
תוכל להשיביני  ,ןה אני אתווכח עמך עבור שדברת כפך מעלי הרחק ( לעיל י״נ
ב" אב) ואני אדם מחומר קורצתי נם אני  ,מעפר האדמה ננזר ונכרת גולמי אל תירא
ממני  ,אבל ערבה לפניי והתייצבה  ,הנה אימתי לא תבעתיך וכפי לא יכבד עליך:
ח(  -י״א ) אך אמרת באזניי וקול מלין שמעתי  ,באומרך זך אני בלי פשע ונקי
אנכי ולא עון לי  ,ושם בסד רנלי ( :י״ב —י״ג) הן זאת אענך  ,מעולם לא צדקת
יכ ירבה אלד מאנוש  ,יכ הוא ארך אפים ורב חסד  .מדוע אליו ריבות  ,באומרך
מי יתן ואמצאהו אערכה לפניו משפט ( לעיל כ״נ נ׳ —די)  ,מה מועיל לך כי כל
בחלום בחיזיון לילה
דבריו לא יענה לדברי וויכוח ( :י״ד — י־ט ) כי באחת ידבר
בתנומות עלי משכב ,אז ינלה אוזן אנשים ובייסורין יחתום ,עבור שיסירו בני אדם
מעשה הרשע ונאונם תכסה מעליהם למען לא יגבהו קומתם  ,ואם ישובו בתשובה
שלימד , .יב הוא שוכן מרום ואת ( דברו) [ דכא] ושפל רוח ומקבל תשובתם  ,וגם
 ;ppfrפי׳ ז?מ6ת.
א) עיין

ב) כמו pפי' די״ק.

לחשוך נפשם ממוח מני שחת וחייתו מעבור בחרב ואם חזר לקילקרלר הראשון
מוכיחו הקבי׳ה במכאוב החולאים על מיטתו ועל עצמו החזקים הם ( כזאיבים)
[הכאיבים] ( :כ —כ״א) (וזוהמתו) [וזיהמתו] חייתו לחם  ,כל מיני מאפל מוסרחין
לנשמתו ואעפ״כ מתאווה נפשו לאכול מאכל ואינו יכול עד שיכלה בשת
מלראות ,שאין בני אדם יכולין להסתכל בו על כי משמן בשרו ירזה ( ,מתדקרין)
[מתדקקין] ״> עצמותיו שאין להם ראייה( 5כ״ב ) ותקרב לשחת נפשו עד שמניע
לשערי מותז (ב״ג  -כ״ו) אם יש עליו מליץ  ,היות מליץ יושר עבורו ויובל
להניד עליו טוב אחת מני אלף  ,ויחוננו ויאמר וגו׳  ,יעתר אל אלו׳ וירצהו וירא
פניו בשמחה ; (כיז —כיח) ואם חזר משרירות לבו ואמר חטאתי מדרכי יושר
והעדתי ולא הועיל כלום מהטאתי ומודה ועוזב מיד יפדה נפשו מעבור בשחת
וחייתו תראה באור העולם ; (כ״ט —ל) הן כל אלה יפעל ל פעמיים שלש עם
גבר  ,להשיב נפשו מן המות להאיר לו באור החיים  .העתיקו  ,כמו ויעתק משם
ותרגומו ואיסתלק ( בראשית י״ב ח׳)  .ישאני  ,לשון שריפה כמו ותשא אה p
מפניו (נחום א׳ ה׳) ב)  .ףח וזך אחד הם  .תנואות  ,לשון עלילה במו יב מתאנה
(מלכים ב׳ ה׳ ז׳) ( .נאה) [גוה]  ,לשון נאון  .בשלח  ,בלי זיין ודומה [ו] אחת
מחזקת ב [ה] שלח (נחמיה ד׳ י״א ג)  .וזיהמתו  ,לשון סריחה כמו חלאת[ה] ותרגומו
זודימתה ;יחזקאל כ״ד ו׳ )  .ושופו  ,כמו ישופך ראש ( בראשית נ׳ טיו) ;

לד.
(א  -ג) ויען אליהוא שמעו חכמים מיליי לבחון האמת (אותי) [אתי]  ,יכ
חכמים כמוכם יוכלו לבחון בין דבר לדבר  ,כי אוזן חכמים מילין תבחן  ,וכמו
חיך האוכל לטעום טעם לאכול ; ( ד ) משפט ישר נבחרה לנו נדעה בינינו המ
טוב ; (ה— ו) כי אמר איוב אני זכאי במפעל־י ול הסיר משפטי שני חי ל הסיר
משפטי ( לעיל כ״ז ב׳)י^ ,שחזקים היו היציו בלי פשע  ,זאת המילה אכזב היא
במקום אומר אמת ואליהוא הפכה לכזב עבור ננאי של איוב וכל זאת כדי לחייבו
בדבריו ומצינו במקומות הרבה ; (ו  -ח ) מי היה נבר כאיוב ששתה לעג כמים,
כאדם השותה מים  ,והולך לו להתחבר עם פועלי און וללכת עם אנשי רשע;
(ט—י״א) כי אמר לא ילמד כאדם שירצה (מעשרן) [ מעשיו] נגד אלקים  ,בלומר
לא יוכל אדם לעבוד את ה׳ שיהיה לרצון לו שנאמר תם אני ולא אדע נפשי
(לעיל ט׳ כיא)  ,ועל דבר זה נאמר וענה אליהוא ואמר חלילה לל מרשע ושדי
מעול  ,כי פועל אדם ישלם לו ובאורחו ימציאנו בין טוב ובין רע ; (י״ב ) אף
אומנם הקב״ה לא יחייב זכאי וגם לא יעות משפט | ,יכ אמר איוב דעו איפוא יכ
אלו׳ עיותני ( לעיל י״ט ו׳) ולמה יהיה הקב״ה מעות משפט שכל העולם בלו
א) הגהתי כזה עפ״י פי' המובא בס׳ מעין גנים" שלא היו גראין מפגי השומן עכשיו עופו ויצאו ?1חוץ
מרוב דקות ם" .ב) כן פירש דש״י בשם י״א ונראה שחסר ברש״י שלנו מלות " לשע שריפה" כמו שכתוב
כאן ובנחום פירש רש״י .,משאת ענן" וגם ראב״ע פירש כעין זה ומביא ראיה מן וישאם דח עיין לעיל צד 62
הערה ג׳  .נ) פירוש דש״י ועיין גם ס ,מעין גנים.
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מולו הואא) ( :יע—ט״ו) מי פקד ‘ עליו .ארצה  ,מימצוח חוקות העולם זולתי
הבורא שהוא יחיד וכשברא שמים וארץ אל הייתה ביריי(א) |ה] זולתו ,ואם היה אדם
שיאמר עשיתיני כמו שנתנברו המלכים ועמדו ומרדו ננד בוראם .ואמרו י^ אניב)
דשם אליו לבודיקב־יה  ,מיד רוחו ונשמתו אליו יאסוף הקב״ה וכמו [כן] יכול
להמית כל אדם יחד ,וזה אדם (על שם שוב העפר הוא) [על העפר הוא ישוב]*
(מיז) אם תרצה הבן )•1ושמע מילתי זאת( :י — rכ) האף שונא משפט  ,הגם איש
השונא משפט ואמת כמוך יחבוש אותו הקב״ה ,שולח לו ארוכה ומרפא ,וגם אם נכון
להרשיע צדיק כביד כמו שאמרת חי ^ הסיר משפטי ( לעיל כיז בי) ולא היה
לך לומר רשע או בלייעל [ למלך] שלא יהרנה(ו)[ך] מיד על אחת כמה וכמה
למלך מלכי המלכים הקב״ה שהוא שליט בכל  .אשר לא נשא פני שרים  ,שאין
לפניו לא עוולה ולא משוא פנים[ ,ואם]](ו) יבוא לפניו אדם עשיר ועני אינו ניכר
שוע לפני לד ויקח שוחד כי מעשה ידיו כולם ויכול לה[ם] להמיתם ,ברגע ,בחצות
לילה יתנועשו עם ויעבורו ,להם מדרך החיים לדרך המות ,על מה כי הסירו מהם
הק׳ שהוא אביר ולא אחזו מצותיו (בידיו) [בידיהם] שנאמר ויאמרו ל^ סור ממנו
(לעיל ב״א י״ד) ( :כיא—כיד) כי  .עיניו על דרכי איש  ,שאין חשך ואין צלמות
בבל העולם שיוכלו להם להסתיר שם פועלי און  ,כי עיני ה׳ משוטטות בכל
הארץ  ,ובבר אמרתי לא נאה (להם) על איש שישים עצמו אל אי במשפט כמו
שאמרת מי יתן ידעתי ואמצאהו ונו׳ (לעיל כ*נ ני)  ,כי הוא מלך נדול שמשבר
מלכים נחלים וכבירים לאין חקר ומעמיד אחיים במקומם ( :כ״ה) על כן שהכיר
מעשיהם ומהפך להם פורענות הדומה כאישון לילה ונדכאו ( :כיו) במקום רשעים
ספקם ,כאימת מות (הנפילים) [הנופלת] עליהם באותו מקום הנראים שם (בשדם)
[כשהם] בחיים( :כ״ז—כ״ט) ולמה כל זאת  ,אשר על כן סרו מאחר[יו] וכל דרכיו
אל השכילו  ,ועושה להם הקב־ה רעה זאת כדי להביא עליהם זעקת הדלים
העשוקים מידם  .מיד צעקת עניים שומע' ,והוא ישקיט  ,וכשהקב״ה רוצה להשקיט
ולהבטיח לאנוש מי הוא זה שירשיעינו וכן אמר שלמה ברצות ה׳ דרכי איש נם
אויביו ישלים אתו (משלי ט״ז זי) ואם יסתיר פניו ממנ(י)ו מי ישורנו  ,איזה אדם
יוכל לראות ולהטיב לו י)  ,אפיי על נוי ועל אדם יחד  ,שאם מואס באומה כולה
<) אחרת יכול[ה] להטיב לה  ( :ל—ל־א) ממלוך אדם  ,אתה אמרת
[אין אומה] י
אבחר דרכם (לעיל כ״ט כ־ה) ודאי כך הוא שבשעה שרוצה הקב״ה להשפיל
האומה (ממלוך) [ממליך] עליהם אדם הנף רשע ,ממוקשי עם ,ברוב עוונות העם
בדי ליפרע מהם (כסדרם) [כסרהם] ') ואתה הייתה רשע מלך על עם לנכות מהם
כפרי מעלליהם  ,ועתה אתה נידון במעשיך הרעים  ,ואם היית עושה לפניו טובה
לא הייתה זאת באה אליך והיה לומר לך כן אל א־ האמר נשאתי ( לי אי) [ לא
אחבול][ ,גאהי אשא  :כל מה שתתן מן היסורין באהבה  ,אבל לא אשחית דרכי
א) בעין הז פירשיי״ק .ב! נראה שזה מוסב על נבואת יחזקאלב״ט ג )3. ,בן הוא נקודבכ״י
ינראה שהביתב דצה להסיר מבשול מהקורא שלא יקרא הבן ומ״מ הי׳ ראוי לגקיד הבן .ך) ר' ישעיה
ממראני"מי ישותו להטיב לו"  .ה) אלה המלות הוספתי יכ בלתיהן דברי המחבר אינם מובנים .ו) בם
הז פי' ד״י ממראני.

־עוד  .בלעדי  ,אפם אשים לבי ואראה דעת דרניך ואתה -הורני• ואם און.׳ פעלתי
על jj *en
לא אוסיף  ,ואם  ,היית אומר כן ■ אז תנצל אבל הוספת חטא
(ל״ג— ל׳ה) המעימך • ישלמנה  ,תחשוב• בדעתך שאותן  -זדונות הבאות סאצלך
שישלם .לך הקב״ה כפיהן ,לא עשה כן כי רחום וחנון הוא ולא דנך• כפי מעלליך,
שאם עשה כן כבר היית נמאם  .כי אתה •,שאם היית בוחר דרכיו לא בא אליך
הרעה ,מה ידעת דבר ,תוכל ( לשון מילתי■ לא׳ לא׳ ?) לאמר תסב בדבריך אשר אנשי
■לבב יאמרו לי  ,זה אמר כננד ריעי איוב שקראם אנשי לבב דש לכן אנשי לבב
שמעו לי ( לעיל פסוק י ),אמר להם שיודו לדבריו םא  ,אמת הוא אופה יאמרו
•לי  ,גבר חכם אמר על איוב ,נקרא -חכם שד החכם יענה דעת רוח ( לעיל ט*ו ב),
;ואתה גבר חכם שומע לי אבל אינך חכם אלא ( טיפט) [ טיפש]  .כי -איוב לא
.בדעת ידבר ; (ל״ו) אבי  ,רצוני [ותאותי שיבחן] א) איוב שאין בדבריו כלום
:כנגד אנשי און אם יבואו למחר לריב םע א־ בהכשלם בעונם ויאמרו מדוע קראנו
:אלה שימצאו להם תשובהב)  .ע״א על■ תשובות שהם כתשובות אנשי און .יבחן
שלא ישיבם עוד  .אבי פרשו כמו אבי דבר גדול  ,כלומר הק׳ שהוא אבי נ ).•הלואי יבחן איוב על חטאתו  ,על חטאת דבריו( 5ל*ז) פשע שפתיו אשר בינינו
־יספוק וירבה אמריו לא׳  ,ואין אליהוא מוכיחו רק על פשע שפתיו • יצדקו מא׳
:במו שאמי למעלה על צדקו נפשי מאלקים -ובסמוך אט׳ אמרת צדקי מא׳ ( לקמן
•ל־הב׳)  ,ויש  .מפרש על אמרי  .פיו יוסיף ספיקות כפיו ן

ל*הV .

-

א( — ב) ויען אליהוא  ,צדקי מאי  ,כי אמרת צדקי נדול מן הבורא וכי זה
;משפט הבריות לאמר כן ליוצרו י) ז (ג) מה יסכן לך  ,מה הנאה יש לך אם
;צדקת  ,ומה אועיל בצדק מחטאתין (ד) ואת רעיך עמך  ( ,ששתה נמול) [ ששתקו
■על] דבריך ולא ידעו להשיבךי•)( 5ה) הבט שמים וראה  ,שאי איפשר לך להגיע
•להם י) ז (ו) אם חטאת  ,אם רצונך להכעיס ליוצרך  ,אי אתה יכול לעשות לו
כלום שהרי• שחקים אשר שם שכנו גבהו (מראיו) [ מראות] י) ז (ז) אם צדקת המ
•תתן לו  ( ,מידר) [ מידך] לידו כי אינך יכול להניע שם  ,ומאחר שכך היא המדד.
•לאיש כמוך רשעך  ,אין רשעך מזיק אלא לאיש כמוך והוא אצלך  ,ואם צדקה
■אתה רוצה ליתן לאיש כמוך תן אותה שתוכל להניע אליו ולמד .תתפאר אליו
.בצדקך כמו שאמרת וצדקתי לא אשא ראש[י] ( לעיל י׳ פדו) ")  .ויש מפרש
לאיש כמוך פורענות רשעך  ,ולכל אדם כמוך זכות צדקך  ,וזה על ( ככך) [ דרך]
:אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא ( משלי ט׳ י״ב) ( :ט —י) מרוב עשוקים,
.פי׳ שלא תאמר מאחר שאין בריח יכולה להרע ולהטיב להק־ אינו חושש לא
א) אלו המלות הוספתי מתוך פיחשדי״ק .ב) זהו פירוש רי״ק כמעט מלה במלה ומזהלהגיד.המ
־שמעתיק הניח בתמיד .בזה הסימן (? ) במכתב עתי של החכם כהר״ר פראנקל מלת האמת שצ״ל ויאמרו ומלת אבי
במו רצוני מביא פירוש ב' לרש״י מחבות של ר ,מנחם  .ג ) זה פירוש א' של רש״י .ך ) פי׳ רש״י ורי״ק.
הי ) פי'
ילהח' פ' .

רי״ק מלה במלה .
ן) פי׳ די״ק.

ן )  .פי'

רי״ק ומזה יש לחגיה גירסא משובשת " לגבות אליו" במ״ע הנ״ל

ח ) כל זה כפי׳ די״ק.

ברעה שעושה אדם לחבית ולא בטובה  ,לע כן אמר מדוב עשוקים  ,מצעו שד .ק
נפרע מן החומסים שהיו מזעיקין הנחמסים ,כגון אנשי המבול ואנשי סדום .ישועו,
העשוקים והנמלים מזרוע הנחלים שהם רבים יותר מן הנגזלים  ,ולא אמר אחד
מהם איה אלו־ עושי שאני חייב ( לך) [ לו] זמירות אפי׳ בלילה לפי שאדם פנוי
מעסקיו ,ולא םש פחדו לננד עיניו») ,על דרך ובלילה שידה עמי (תלים מ״ב טיב) .
והנבון נותן זמירות במו לא תזמר (ויקרא כ״ה ד׳) שמכרית הרשעים בלילה בנון•
מצרים אמרפל ובלשצר  .ומנחם פי׳ ולא אמר איה אלו׳ עושי ולא נותן זמירות.
בלילהג> ( :י־א) מלפנו  ,בלומר אין אחד בהם שישים על בל מפני מה נתן לגו■
בינה יותר מן הבהמות כדי לפרוש מן גזל וחמס י) ולהבין ררכו  ,מלפנו חסד
אל״ף במו שקר מזין ( משלי י״ז די) שהוא מאזין  ,על כן האדם לוקה ברשער
לפי שמלמדנו הק׳ ונתן לנו דיעה ז (י־׳ב) שם יצעקו  ,באותו מקום  ,מדה יננד־
מדד .יב העשוקים צעקו ולא שוה להם  ,ועתה הם יצעקו מפני ניאון המריעים.
להם״) על דדך כהת[י] מך שודד תושד ( ישעיה ל״ג א־)( 5י״נ) אך שוא לא
ישמע א׳ להרשיע הצדיק  ,שאם ינפנו סוף לנחמו  .ושדי לא ישותה  ,לשוא1
(י״ד) ףא בי  ,קל וחומר הוא זה שאתה אדם ואו׳ יכ לא תשורנו לשוא כמר
שאמרת אם חלבתי עם שוא ( לעיל ל״א ה׳) כל שכן הק־ .שוא לשון זכר ולשון
נקיבה באש ורוח  .ופיק אף כי תאמר  ,אף בדבר זה שאמרת שאין אתה רואת
אותו שתער(ר) [ך] לפניו משפט להתווכח עמו אתה עתיד ליתן את הדין ותחולל־
לו  ,ותירא מלפניו  ,כמו חיל כיולדה (תלים מ״ח זי) י)  .וזאת שיטת רב׳ שלי,
אך שוא לא ישמע א׳  ,בצעוק הננזל מן הגוזל אותו שוא שעשה לוי)  ,ולא:
ישותה להנקם מיד אלא מאריך אפו ( :י־ד) אף בי תאמר  ,כל שכן אתה שאין
צדקתך באה בי אם על ידו  ,ולמה תאמר ותצעק על אשר לא תשורנו להתווכח
עמו  ,והלא אותם הננזלים אינו ממהר לענותם ואתה תצעק כי לא תשורנו ( ידיו)
[דין] לפניו מזה יבא הדין לפניו ותחולל לו ( ,ולבסוו) [ ולבסוף] ,תקוד .לתנחומין ::
(פיו) ועתה ינ אין  ,ועתה אשר נהשבו דבריך כאין לפיכך פקד אפו  .וישי
מפרש שמוסב על ףא כי תאמר ועתה שאין בי עון פקד עלי אפו  .ולא ידע
נפש מאד  ,ולא ירצה להכיר בנופש שלי (שרך) [ שכך] אמר ( אין) [איוב] ותם
'אני לא אדע נפשי ( לעיל ט׳ כ״א) ") :

לץ.
א( ) ויוסף אליהוא  ,וזה שמצא רב׳ של־ במדרש

ר׳

משה הדרשן נכון

במעט מלה במלה של פירוש די״ק אלא שבבא; איזהו מלות יתירות על פירושו לפרש ביותר הבנה־
ומזה להגיה שחשד שש מלת " מאחד " קודש " שאק " .

ב ) בראה שחסר באן "ןב פי׳ די״ק " מדמביא פי ,אחר

שנכון בעיניו וזהו פי׳ רש״י אלא תחת " סנתריב " מביא " בלשצר "  ) { .פי ' זה מביא הראב״׳ע בשם רוב
צ״ל תחת "ךא " מלת "ףא " ושם חסרו המלות:
המפרשים  .ך) פי׳ רי״ק  .ןך > יפ ' רי״ק  ,ן ) בפי' רי״ק
"דהתמבה עמו " אחר " משפט " ולפי' ותחולל מביא שם הרפאים יחוללו .ץ ) בפי ' רש״י שלנו המלות האלה.
אינן אבל השאר נמצאו שם בשינזים קטנים ומזה ראיה שפירוש רש״י שלגו אינו מדשב״ם ועיין גם ל״ו Ja
ןך ) םג

די״ק מביא

פסוק זה.
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מאד יב לפי שאמי׳ שלשת מענים נגד שלשת (רעי) [ריעי] איוב לכך נקרא הרביעי
מוספת «) ( :ב) כתר לי ועיר ואחיך  ,כמו כתרו את בנימין ( שופטים כ* כ״גב ).
:ומנחם חברו עם אבירי בשן כתרוני (תלים כ״ב י*ג) כעין כת,־ שכולו היקף כלו*
(הקיפותי) [הקיפוני] מעט  ,כמו המתן לי  ,והנה כתר במשקל בלע ה׳ פלג לשונם
(תחלים נ״ה נ׳) וכמו וקרב אותם אחד אל אחד ( יחזקאל ל״ז י״ז)  ,ותיתס רב*
יום׳ג) אמתין לי צבחר  .ואחויך  ,הכל תירגם הוחל לי מעט ואגידך י)  .לאלו׳,
לאותו המדבר בעבורו( 5ג) למרחוק  ,כשאני נותן לב ל( מ) ימי קדם לכל המ
שפעל הקב״ה מיום ברא העולם אתן לו צדק לומר באמת פעל( 5ד) תמים
ריעות עמך  ,עתה יתחיל לדבר עמך איש [ שסבר] שדעתו שלימה ") לפי שאמר
:איוב אם לא חתולים עמדי ( לעיל י־ז ב׳)  ,ע״א אתה שקראת להק׳ תמים דיעות
(מזה) [ בזה] אני עמך ומודה לדבריך כי כן אמר עמו חכמה וגבורה לו עצה
ותבונה ( לעיל י״ב י״ג) י) ; (ה—ו) הן א׳ כביר ואעפ״כ לא ימאס  ,כביר הב לב
' הוא להנקם ,לפיכך לא יחיה רשע .זהו הגוזל אבל הנגזל שהוא העני יתן משפטו:
(ז) לא יגרע ,עד אשר עם מלכים לכסא יושיבם ולנצח יגבהו שלא תפסוק אותה
הגדולה מהם לעולם ( :ח— י] ואם אותם המלכים אסורים בזיקים כמנשה ( גילו)
[מלך] יהודה שהעבירו ממלכותו ולא עשה בו אלא להגיד פשעו  ,ע״א ואם
אסורים  ,ואם תתמה על שתראה צדיקים ואסורים בכבלי ברול  ,או בחבלי עוני,
:אין (וכל ) [ל ] רעתם אלא בדבר זה יגיד להם פשעם  ,יכ אין צדיק בארץ אשד
לא יחטא ,והייסורים ששולח להם כאילו יגלה אזנס לאמר להם שובו מאון שאין
ייסורין בלא חטא  .ע״א רגל אונם למוסר  -על יד הנביאים כמו שאמר למעלהאז יגלה אוזן אנשים ( ל״ג ייז) ( :י״א—י״ג) אס ישמעו  ,מי שהוא צדיק מכיר יכ
ילא על חנם ייסורין באין עליו אלא על חטאו ושב מרשעו וחי  ,אבל חנפי לב
שהם הרשעים  ( ,שאין) [ שמין] כעס לפניו ולא ישועו אפילו בשעה שמייסרם
בייסורין( : 0י״ד) על כן תמות בנוער [ נפשם]  ,יהו מתים בטילטול כמו (ואת)
[גם] חצני נערתי ( נחמיה ה׳ י״ג) ״) ,או בנוער בימי (נעורותי) [נעורים]  ,ולא ( בכל
הי) [ בכלחו] “) בקדשים  ,במיתת קדשים ונואפים שממהרין למות [ בלא] עת  ,כמו
[ו] לא יהיה קדש (דברים כ״ג י״ה)  ,ונם קדש (י)היה בארץ ( מיא י״ד כיד) .
(ע״א בקדשים במיתת קדשים ונואפים שממהרין למות בלא עת  ,כמו לא יהיה
קדשי קדש וגם קדש היה בארץ)  . ),ע״א בקדשים כמו והקד(י) שם ליום הרינה
(ירמיה י״ב ג׳)  ,וזה נכון ללשון ראשון שפירש בנוער בטילטול ויהיה על דרך
והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוצאי יהרגני ( בראשית ד׳ י״ד)  ( ,שרוי) [ שמי]
שנע ונד הנהו מזומן ליהרג ( :ט״ו) יחלץ  ,ואם ישיב לבו לשוב חלץ אותי
א) עיין מה שכתבתי למעלה צד 68הערה ז' םג די״ק מביא מדרש זה לש דמ״הד אבל אל בשמ
ואחגיך"
■רש״י וספר מעין גנים מביא פירוש זה סתם .ב) עיין דאב״ע .נ) נראה שצ״ל ד ,יונתי .ך) * p
.צריך להגיה "כתר לי זעיר ואחויך הכל לשון ארמי הוחל יל ואגידך ,כתר* תרגום לש הוחל" עיין פירוש רי״ק.
ה) פי׳רש״י .ן) פי,רי״ק .ץ) םג זה מפי ,רי״ק אבל בדפוס נכתבבשמש " אפילו בל הרשעיםשאסרמ.
.בייסורים" זצ״ל כמש״כ כאן " אפילו בשעה וכו . ",ח) פיר' המלה הזה נמצא בפירוש רימ״ט .ט> כמו תבא
.בכלה עלי קבר ( לעיל ה׳ כ״ו)  ,ר ) ב׳ פעמים ע״י מהירת הכותב.
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בעניו ( ,וכל הץ) [ בלחץ] ,ששל[ח] כאילו הוא מגלה אונו בלחץ ששלח׳ לו (שיש־
בל ) [ שישוב] מדרכו הרעה ו (ט־ז) • ואף  ,ואף אתה אם תכין אליו לבך יצילך
ד.ק׳ מצדה וו ויוציאך ( בעל) למרהב שאין צר ומצוק תחתיה ( .הסתיר) [הסיתך ] ,
במו דסיתם אלקים ( מעליו) [ ממנו] (הד *י ב׳ ייה ל״א) א) יני לי כי כן ( השעה)
[השעור] ואף הםית(י) [ך]  ,וכל שכן אתה שהסיתך■ מפי .הסטן הצורר אות(ו)[ך] ,
באומרו לו (אף) [אך] את נפשו שמור ( לעיל ב׳ וי)  ,ומה שהיתה לך נפשך
לשלל לראות מקום רחב כי זה 'תמורת הצרה  ,ולא מוצק תהיה תמורת ההסרה
והסרה ( שה לי) ] שהי׳ לך] צור מן המות  .ונחת שולהנך ,שיבא ךל צורכי שולחנך
בנחת ולא במנוד( ,הפר) [הפך] מה שאמרת לפני להמי אנחתי תבא ( לעיל נ׳ כ״נ) :
(י״ו) ואם דין רשע מלאת ( ,שני) שנתמלאת והגיע אליך כמעשה הרשעים להיות
נידון בייסורין =) ( :י״ה) ע״א  0כי חמה  ,אין דין שיסית אותך לדברים הללו
שאתה סופק בינינו״י)  ,ונכונים דברי בעל פרה׳ שפי׳ כי חמה תהי׳ ורעה גדולה
אם יסירך מן העולם בקול לפרסם עונך מן • ויספוק [ את] כפיו ( במדבר כיד י׳)
שנותן קול ") ( :י״ט) היערוך  ,נר׳ לי אם הדברים הללו שאתה מדבר חנם והטאם
וערכם להתפלל אם יערוך (בכך) [ לבך] לתפלה לפני בוראך לא בצרה תהיה
ובל מאמצי כה יהיו לך ויהיה יהיערך כמו היערךי)  ,כמו היעווב מצור שדי
(ירמיה י־ה י״ד) שהוא היעובי)  .ע״א לא בצר לא תפל ביד צר ( :כ) אל
תשאף  ,ואילו ערבת איליו תפילתך לא היית צריך להתפהד לצפות לפורענות
שהק־ מאבד את האומות במקומם בעוד לילה כמו ( שעכב) [ שעשה] למצריםי) ,
במו שהוביד למעלה [ו]חצות לילה ינועשו ( ליד כ־)  ,שאיפה לשון תאוה לבלוע
במו [ב] יען שמות ושאוף (יחוקאל ליו נ׳) וכן השואפים על עפר ארץ ( עמוס
ב׳ ו׳)  ,לעלות לשון כריתה כמו כעלות נדיש ( לעיל ה׳ כיו)  ( .ויען) [ ויש]
מפד׳ לפי שאמר למעלה וכל מאמצי כה (פסוק י״ט) ואין לך לשאוף ולהתאוות
בלילה לעלות עמים ממקומם כמו ויהלק עליהם לילה ( בראשית ייד טיו)  ,מרוב
מאמצי הב שלך רבב ופרשים כמו שעושין שודדי לילה  ( :כיא) כי על זה ,אשר
הוריתיך להשמר תבחר מלהענות ולהיכנע לפני אויביך  ,בחרת כמו תבחר  ,כמו
קרבת ביום אקראך אמרת (איכה נ׳ נ״ז) ופי׳ תקרב ביום אקראך ותאמר  .ופיק
השמד אל תפן אל און לריב עמו כשם שריבות אליו עד עתה  .כי על זה,
אילו שאל הק׳ את פיך עד שלא באו עליך ייסורין ואמר לך שנים אני ' נוטל
עליך בחר לך משתיהם בחר לך ייסורין או עוני אתה היית בוחר בייסורין כדי
להנצל מעוני יב כן דרך אדם מלומד עושר וכבוד ואשריך שדן אותך בייסורין
ד) יפ

ב) עיץ פי׳ רש״י .ג) נראה שהסר כאן הפירוש השני על
א) פירוש רי״ק ודאב״ע.
*יי״ק• ה) מדברי הפרחק נראה להגיה פי' ראב״ע שאינו מובן במו שנמצא לפנינו בדפוס

פסוק הקודם.

דקרינן ביה

"יב ,שי ךל שנפחד מחמה ןפ יסירך בהבו'  ,והכופר אם יה ' בר אל יטך" נראה בעליל שמפרש יסיתך כמו
למעלה (פסק מ״ו) ובחד יב ממלת"והבופר" מתחיל הפי' על סיפא דקרא אבל מה ,,בהכו ? ",ומאחר שראינו
הפ יפ בעל הפרדזון אשר שאב ממנו הראב״ע בכמה מקומות פי' יסיתך במו  .יסירך בקול נוכל לומר כי הראב״ע
מפרש במו הפרהק וצ״ל שם "בקול"  .ך) פיח® לשק נפעל יערך  ,יעזב  .ץ)
יפ ' רש״י שנראה חמה לזה מכמן לענין אחר ועי' לעיל ל״ה ל״ו.

כזה פירוש רי״ק

אבל
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(ובצילך) [ והצילך] מעוניו (ביב) הן א׳ ישניב  ,ואע׳־פ שהוא יכול לנהוג מכורה
.עם בריותיו מורה לחטאים שישובו  .ופריה■ מי כמוהו מורה בבל אשר הוא מורה
.אותך על ידי  ,וני הן א׳ ישניב בכוחו כמו ישגבך [שם] אלקי יעקב (תלים כ׳ כ׳)
להעשיר האדם כחפצו ולהגביהו  ,ומי כמוהו מורה מפילו לארץ כשירצה כמו ירה
בים ( שמות ט״ו ד ) א)( 5כ״ג) מי פקד עליו דרכו  ,מי צוד ,עליו מעולם בזה
הדרך תלךב)  ,וזה כמו שאמר למעלה מי פקד עליו ארצה ( לעיל ל״ד י*ג) :
(כ״ד) זכור  ,הוי זהיר וזכור ( לה) [לך] שגיא פעלו ולאשר את כה ואשר שוררו
אנשים אותך שלשת ריעיך 0או אחרים על ידי נביאים כמוני שכוחו נמל ביותר,
שוררו  ,שבחוהו [ על] דרך וצדקתך יר(ו) [נ]נו (תהלים קמ״ה ז׳) ז (ב״ה— כיו) כל
אדם חזו בו  ,בל הנביאים שנתנבאו בו והאנוש אשר יביט למרחוק למימי קדם
ולא נדע מאימתי מספר שניו והחקר לך (?) עת חשבון  .והנכון כל אדם חזו בו,
בפעלו שהזכיר וכן פירשו אם יבואו כל הבמות להסתכל ולהביט במעשיו של
הקביה מרחוק מיום שנברא אדם ימצאו שמעשיו ורחמיו מרובים על הבריות עד
שלא נדע להקור וזה לך אחת מהן( 5כ״ז) כי יגרע ( ,בשמו ריד) [ כשמוריד] מטר
לעולם מניע הטיפה ומחלקה לכמה טיפות אילו מאילו שלא יהיו המים למבול,
לשטוף הזרעים ויזוקו הרקיעים את המטר  .לאידו  ,לעננוי) [ .יזקו] כמו מזוקק
או יזוקו ( כיח) [כמי] יצוקו  .ויש מפרש ינרע  ,עיקור לשון מבוי מיסה) לפי
שהוא משקל דגש ואם היה משקל רפי היה (לגרגען) [יגרעו]( ; )1כיח) ירעפו,
כמו  .הרעיפו שמים ( ישעיה מיה ח׳)  .עלי אדם רב  ,הרבה במקום אחד ז
(כ״ט) אף אם יבין  ,העיניין קל וחומר הוא  ,למעלה הוא אומר הן א׳ שגיא וגו¬
בי יגרע ונו׳ דברים שהם לתיקונו של עולם ולישובו ,כגון ירידת מטר אי איפשר
לברייה לעמוד עליז כיצד הוא יורד כל שכן שלא יבין אדם מפרשי עב שפרושות
העבים סביבות כסאו כעיניין שנא׳ וישת חושך (סבותיו) [סביבותיו] סוכתו (ש־ב
כיב י״ב)  .תשואות לשון חשך וסתר כמו שואה ומשואה  ,ולשון אף קל וחומר
בבל המקומות כמו אנחנו פה ביהודה יראים אף כי נלך קעילה ( שיא כ* נ ג׳) ,
וכמוהו הן צרוק בארץ ישלם אף כי רשע וחוטא ( משלי י* א ל״א) ז) '; ( ל) הן
פרש עליו  ,אומר הנה יפרש על מפרשי עב את אורו שזהו מטר  .ושרש* הים
כסה  ,ועל ידי ששרשי הים כסה בענן ,כשבאים (ב)עננים לשאוב מים ( אחשיכין)
[מחשיבין] ומכסין את הים כדכתיב עב קטנה ( כסף) [ככף] איש עולה מים (מ־א
ייח מ״ד)  ,והוא שותה מימי אוקינוס ומפרש את המטר על מפרשי עב  .אור,
מטר כמו על כפים כסה אור ( לקמן פסוק ל״ב) ; (ל״א) בי בם  ,במפרשי בע
שהזכיר ידין עמים ברעב בעוצר הגשם  ,וכשהוא רוצה יתן אוכל למכביר  ,לרוב.
ורבי׳ סעדיה פירש לאותו כי יעבירנו בכברה  .ע״א יכ בם ידין במו שתמצא מן
זה לשון

א) דמק״מ מביא פי ,זד ,בשם י״א .ב) פי ,רש / ,ג) גם הרי״ק פתר לע ג' הדיעים .ך)לכ
הרי״ק ומזה תוכל להגיד ,מה שכתוב בדפוס בטעות " ממטע נטפי מים" שצ״ל "ממעט"  .ןך  1זהו

פירוש רש״י .ן) ר״ל יגרעלשץ פיעל ובגין וה לשון היפוך מן הקל כמי סקל וסקל ,שרש ושרש.
והחכם ד״ל דוקס אשר העתיק זאת הפרשה במכתב העתי "ציץ" כמו שהערתי במבוא אזמר בהגההשמדקדק•
צרפתים היו קוראים הפך הפעילה עיקור .ן) כל זה הוא כעין פי' די״ק.
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שמים נלחמו ( שופטים ד־ כי ) נפדית ואש [ מאת ד׳ ] מן השטים ( בראשית י״ט כ״ד ) ,
וארובות השמים נפתחו ( בראשית ד י״א )  ,ושהוא רוצה אומר הנני ממטיר לבם
להם מן השמים ( שמות ט״ז ד׳ ) ,ואפי־ בימות החמה נופל רעם וברד להזי (ם ) [ק ],
משל לנחתום העומד לפני הכבשן נבנם שונאו חתה גחלים וזרק בו נכנס אוהבו
רדה פת חמה נתן ול א)  ( :ל׳ב ) על כפים  ,כך נקראו העננים לפי ( שאין ) [ שהם]
כ( ) [ב ] כף איש תחילה כמו שאמי באליהו  ,ומתרחבים והולכים  .כסה אור  ,האור
שהרגיל לבוא עם המטר שקורא אשל ויהא ב) שלא ירד המטר לארץ ויצו על
המטר לבוא בשביל מפניע שמתפלל עליה  ,וזה על דרך שנא׳ שאלו מה׳ מטר
בעת מלקוש (זבריה י׳ אי)  .והנה במפגיע  ,במו ואל תפנע בי (ירמיה ז׳ ט״ז ) ,
יפנעו לי ( בראשית ב• נ ח■ )  .ום־ק על כפים  ,על הרע כפים עוצר הגשם על דרך
וחרה ףא ה׳ בבם ועצר ( דברים י״א  ( 5(J(rל־נ) יגיד  ,בעון שיניד אדם לשון
הרע וריעו יניד עליו למעלה קנאות של אף וחימר .למעלה והשמים נעצרים בלי
מטרי)  .ופר־ת יניד עליו מוסב על מפגיע כלומר בשביל המפניע צוה על המטר
להוציא מוצאי דשאים ועל ריעו יניד ריעותו ושברו על ידי המטר הנמנע מן
חלקתו  ,ויהיה דעו לשון שבר לפי דבריו כמו תרועש ( תלים ב׳ ט׳)  .מקנה  ,כמו
סמל הקנאה המקנה ( יחזקאל ח׳ נ׳) אף הוא המטר קנאתו על איש עולה שעושה
עולה במו אף בלב עולות תפעלון ( תלים נ״ח ני)  .ורב סעדיה מפ׳ רעו ו׳ יתירה,
בלומר בהורידו הנשם מרעה של מקנה הוא אף על עולה  ,אפילו יעלי סלע
שדרי (ו) [ם] לעלות על ההרים הגבוהים שבמדבר  ,וכל זה אינני שוד .לי על כן
אמדתי על כפים  ,שהם מפרשי עב שהזכיר על דרך וכפיו פרושות  .ויצו עליה,
על ( סדתו ) [ סבתו] י•) שהזכיר במפגיע השקה [ ת] שואות שהזכיר יפנעו זה בזה,
וא יניד עליו שזהו האדם שהזכיר כמו שאמר עלי אדם רב ( לעיל פסוק כ״ח ) .
רעו  ,מחשבתו  ,כמו ולי מה יקרו רעיך א׳ ( תלים קל״ט י״ז ) שזהו מחשבותיו,
ועל מקנה  ,אף על כל העולה מן האיץ יגיד חפצו  .מקנה  ,עולה  ,על דרך
עולות בקנה אחד ( בראשית מ״א ה׳ ) והנה א׳ יגיד עליו כנגד שיאמר ( התתן)
[התרים] לעב קולך ( לקמן ל״ח ל״ד )  ,במו שאני עושה  .ואמר רש״ם ־) יגיד על
ידי המטר מ* אוהבו [ומי] אויבו  ,וקנאת ושנאת אבי (? ) י) עולה על אויבו כמו
ואף (ה׳) [ אלקים ] עלה ב (ע )[ה] ם (תליש ע״ח ל״א ) ובן אמר לפנינו אם לשבט
אם לארצו ( לקמן ל״ז י״ג) :
לץ.
א( ) אף

לזאת יהדר  ,כי כל

א) עיי;

ומוצאו במור'

דוקס "שקורא שא

רש״י זרי״ק

תגהומא

שומע

קול הרעם הרידים  ,כמו

פ׳בשדה ב'.

ב)

המלות האלו

זיהא ובז'" אבר איני יודע למה כתב המהבד שאור זה

שאמרו

קשה הבגד .קוראהחכם

נקרא אש

ונ״ל

ששתי

תיבות

"אשל ויהא " ןה תיבה אהת בלשון לעז והיא היא מה שמובא למטה ( ל״ז ב״א) "ה״א אלי״יר״א" .
ג ן זה הפי' מובא םג ברש״י שלגו בל' ורבותינו אמרו .ך) גם זה פי׳ רי״ק  .ך; ) החבש דוקש אל הגיה
לגבון בקוראו "מדות"  .ן ) לדעת ההנש ריט״ל צוגץ זהו ר' שלמה מטראגי המובא בשבולי הלקט בשם
דש״ם אבל אל גדע שכתב פירוש על הבתוביש לפיכך ג״ל במו שאמר ההבם דוקש שהוא דשב״ם אבל איגי יבול
להכריע .ץ ) אפשר שצריך להיות "אפו" .
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רבותינו לא נבראו רעמים אלא לפשט [ עקמומיות] שבלב ")  ,ויתר ,מדלג ,במו לנתר
(ויקרא י״א ב״א ) ( :ב) שמעו שמוע ,שאנו שומעים הרעם ורעש גדול למי המטר.
ברוגז קולו  ,לשון חרדה  ,במו ירגזון ( שמות פדו י״ד)  .והגה מפיו  ,לשון עברה,
בלינו שנינו כמו הנה ( תלים צ׳ ט׳)  ,כמו שהיו בעברה או כשנותן רשות למלאך
הממונה ( ו) הביא ענן המטר ועל דבר זה יחרד לבי שאיני יכול לעמוד על סודו,
על רעם שהולך בעת ירידת מטר  ( :נ) ישרהו  ,ה׳ יראהו (הרואה) במו אשורנו
(במדבר ב״ד י־ז )  .וא( מ) [ו] רו שהוא המטר על כנפות הארץ  ( :ד) אחריו ישאב
קול  ,גם אחרי חמטר יהיו הרעמים והקולות  .לא יעקבם  ,לא ישיבם על עקביהם
לאותן הקולות  .כ* ישמע  ,אלא ישמע קולו עד קצות הארץ  .או יהיה מוסב
יעקבם על המלאך שהזכרתי  ,הממונה (א) לא יאחרם אחר שהוא מצוה להוריד
מטר לאחר ששמע קולו של הק׳ב)  ( :ו) הו(ה)[א] ארץ  ,רד ארץ  .וגשם מטר,
ועוד הוא מוסיף על השלג גשם מטר רביבים ורסיס טל  ,שיורדים בנחה על
העשבים ועל הפרחים ומגדלים אותם  .ונשם מטרות עוזו  ,על התבואה שגדלה
בבר בקנה שלו .וני מה שאמר בעל הפרח׳ לא יעקבם  ,הברק והרעם יוצאין
בבת אהת אבל העין רואה אש מיד והאוזן כשתגיע אליו לפרצץ א׳י)  .אהריו
ישאג קול  ,ואל תאמר כי הרבה יתעכב  ,אלא מיד שומע קולו ( :ז) ביד לכ
ארם יחתום  ,על ידי(ה) גשמים שהוא מוריד לעולם כאילו חותםה) ביד כל אדם
ואומר כך וכך עשית שבזמן שהן עושין רצונו של הק׳ כת׳ ונתתי מטר ארצכם
(דברים י״א י״ד) ,ואם הוטאין כת׳ ועצר את השמים ( שם פסוק י״ז) וזה על דרך
לא נושמה ביום זעם ( יחזקאל כיב כיד)  ,אם יהיה [ צדיק] יחתום לפי מעשיו
מועיל לו המטר  .ויש או׳ יחתום על דרך יומם חתמו למו ( לעיל כיד ט״ז))י
לפי שיום הנשם יום סגריר ( :ח) זתבא חיה  ,שאפילו החיה שלא נסת( מ)[ר].ד
מעולם נסתרת ביום גשם ושלג  ,ובמעונות[,׳] תשכון  ,עד יחדלו הקולות המטר
.והברד  ,ורב סעדיה פי׳ ביד בל אדם יתתום  ,על יד כל אדם עושה הק׳ חתימת
דינו כמו שכתוב ומיד כל אדם ומיד איש אחיו לדעת בל מה שעשה האיש
נתהייב הנק או טובע בנהר כוי  ,וכן על ידי חיה כבאה במו ארב עושה
שליחותו  ,ואיננו מטעם הפרשה  ( :ט) מן החדר  ,לפי שדבר עד עתה בליחלוח
הארץ חזר ומדבר ברוח סופה שהוא בחדר תימן י) שהזכיר למעלה שחק׳ מנשב
לייבש הזרעים שרא ירקבו  .וממזרים  ,שהם הרוחות המתפזרים  ,על דרך וזרית[י]ם
לכל רוח (ירמיה מ״ט ל״ב) מהם תבא קרה ( :י) מנשמת  ,מצוויו של הקביה
יבא הקרח  .או מנשמת  ,מרוח אפו  ,ואפי הנהרות הרחבים והעמוקים יהיו כעפר
[בפני]יי 1הקרח בדבר המוצק ועומד  ,על דרך כראי מוצק ( לקמן פסוק י״ח)  ,כמו
ויעש [את] הים מוצק ( מ״א ז׳ כ״ג) ( :י״א) ( אפי) [אף] ברי  ,כלו׳ אעפ״י שגדל
 .א ) ברכות נ״ט ע״א על זה העירני המסדר.

ב) זה בפי ,הרי״ק.

ן; ) זה הפי ,מביא די״ק לע דרך

"פשוטן " של מקרא .ך ) נראה שיש בכאן טעות סופר אבל איני יודע לפרשו מ״ם למדנו מבאן שהמחבר ידע
יכ ברק ורעם יוצאים אכ  ,אבל נראה ונשמע בזה אחר זה .ןך> כאילו חותם וכל עיין תענית *" א ע״א*
ח ) עיין יפ  ,די״ק.
ן ) פירוש א' של ראב״ע .ץ ) פירוש ראב״ע.
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הב גבורת■ הנשם׳ בשיהפוץ שיהיה השמים  .בר וצח יטריח עב להשיבו על  .יעקבו,
ולא ירד מטר ויפיץ ענני אורו שהם המטר ולא יגשימו  ,על דרך נשיאים ורוח
ונשם אין ( משלי ב״ה י״ד) ( :יי׳ב ) והוא  ,העב מסובב ומתהפך לאור על ידי
הבריות  .בתחבולות  ,הבמתו  ,במו כי בתחבולות תעשה לך מלהמה ( שם כ״ד וי ) ,
לפעלם  ,לפעולתם  .לבל אשר יצום  ,אותם גשמים להנשים על פני תבל ארצה
יש אומ׳ כי בי״ת ברי יסוד והוא אור בר שקורין אשלויידא א)  ,י שמפיץ .העננים
דש אומ־ כ* הבי״ת שימוש והוא הסר אל״ף וכן פי־ אף בראי• מוצק על ידי ענני
אוד יטריח עב ( :י״נ ) אם לשבט  ,כמו יסר מעלי שבטו ( לעיל ט׳ ל־ד )  ,להביא
פורענות לבריות כמו נשם ששוטף הזרעים  ,ויהיה על דרך המ ת[ת] הללי בעמקים
זב עמקך ( ירמה מ״ט די ) כלו׳ ירד בו מטר יותר מן הצורך  .אס לארצו  ,לארץ
מדבר לא אדם בו ,כמו .שני להמטיר על ארץ מדבר לא אדם בו ( לקמן ל״ה כ״ו),
אם לחסד  ,לארצות היישוב שהוא חסד גדול ( :ט״ו) [ התדע] בשום אלו׳ עליהם,
להנשים׳ בל אלהיו (? ) =) נלה מטר עננו במקום אחר ( :ט־ז) התדע על מפלשי ,
בשהק׳ פותה את העבים ונותן בהם מטר• כיצד הוא פותח אותם  .מפלשי  ,לשון
(מבד) [ מבוי] מפולש<•) על כן ארית שהוא מבוי מפולס לפי שחברו מנחם
מפלשי עם פלס מעגל תלך ( משלי ד׳ כיו )  ,ורש״י פי׳ לשון גילוי  ,וני לי על
מפלשי המ שיש על העב  ( :״ז ) אש־ בנדיך  ,הרי דברנו ( ה) [ב ]גשם וברוחות
המביאים הקדה ומצטנן בו העולם  ,ויש עתים חמים בהשקט ארץ מדרום בעוד
שאין רוח דרומי מושל שקטה ה (ו ) [י ] א מאד י)  .ובעל הפר׳ פי׳ בהשקט ארץ
םע מיל( ו ) ת עיקור בהרניז רוח דרומית הפך ותשקט הארץיי) ובן לעזוהו הגויםי) :
(י־ח) תרקיע  ,וכי כשנטה שמים היית נוטה עמו שאתה רוצה לדין עמו כאשר
היית לו שותף בנטיית שחקים הכתוב בו נוטה שמים לבדו ( לעיל ט׳ ח׳)  ,שהם
חזקים וניתוכים וצחים כמראות הללו שהנשים מתקשטות ב (ו ) [הן]  ,שנעשה בו
הכיור של נהשתי) ( :י־ט) הודיענו ,כל זה מן־התימהות וכי צריך לספר לו הדברים
היוצאים מפינו  ,ואם היה צריך לא נוכל לערוך דברינו מפני חשך המפסיק שהוא
ח (ס )[ ש] בת מים עבי שחקים  ( :כ ) היספר  ,היש אדם שיעלה על דעתו לומר
שצריך לספר להק׳ המ שאני מדבר אם אמר איש דבר זה דין הוא שיבולע,
ישהה ה) כמו בלע ה׳ ( תלים ה׳ י׳ )  .ויש מפי כי יבלע  ,אם אמר אדם כבר
הנידו לו בהבלעה מה שעשית כמו פן יבלע ( למות) [ למלך] ( ש״בי«ן י״ן) ט) :
(ב״א) ועתה לא ראו אור  ,כלו׳ נם אלה מעלילין כי עתה לא ראו בני אדם לפי
א )  esloideבלשק צרפת עתיקא ופי ,אור דז  .ב) הדברים האלו אינם מובנים וגראד ,שצ״ל "בל
«לה וגלה " עיין פירוש רי״ט שמפרש "התדע בשום אלו ,הגשם על העננים והופיע לגלה אזר ענני שהוא מוליך
זה הפירוש
תא הגשם ונקרא אוד " ע״ב .ג) פירוש די״ק  .ך ) פי ,מ״י״ם של מדדום בלשון שלילד*.
שמפרש שקט לשק היפוך במו רגז ( עיין מד .שכתבנו למעלה

צד  71הערה ו ,על לשון עיקור

שמשתמשין בו

מדקדקי צרפת) מביא דאב״ע בשם "רובי המפרשים" והולק עליו ומה שנמצא בדפוסים שלנו " בהגיע" צריך להגיה
יצ״ל "בהרגיז" .

ך )  pנמצא

בהעתקת : Vulgata

terra Austro

fuerit

perflata

. cum

ץ ) שמות ל״ח ח . ,ן־ן ) פירוש יי״ק  .ט } נראה שמפרש לע ענק " סתר " במו שמביא רד״ק בשרשים אות
"בלע" בשם שי אומרים והוא הראב״ע ומזה תוכל להגיה בדפוסים שלגו בדאב״ע "יסתר" במקום "יחסר/ 4
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:שחדל המטר וחדל הא׳ אלי״יר״אא) אלא נהיר הוא כשהקים שעשוי נהרות נהרות" )
של ענני נשם ורוח תעבור ותעבור־ הבהרות ויהיה צח על דרך ויעבר אלקים רוח
על הארץ ( בראשית ה׳ א׳)*)  .ופרשי) שאליהו מקנתר בסוף דבריו רעיו ששתקו
לאיוב  ,ואמר לאיוב■ רעיך ששתקו לך לא ראו אור ודומין לבהרות הנראות
בשחקים שהעולם סבור יכ להוריד הגשם באו ורוח עברה ותט[הרם] ,ולא הגשימו
וכן עשו שהתחילו להשי'ב ( ר) [ו] ועמדו ולא ענו עוד ,ואינו דבוק למה שאחריו") :
(כ״ב ) זהב יאתה  ,פי׳ מנחם אורה וצהר כמו המריקים מעליה הזהב שהוא צחצוח
השמן הזך וגם מצפון בא אותו הצהר שמטהר הרקיע  ,על אלו׳ שהוא נורא יש
לתת הוד  .ופיק מצפון  ,רוח צפון נורם לעולם שהבריות מוציאין י) הזהב
שאצרוהו וגנזוהו עד עכשיו  -ומוכרין אותו בזול שרוח צפון מפזרת העננים דכתיב
רוח צפון תהולל נשם ( משלי כ״ה כ״ג) והגשמים נעצרים על ידי פיזור העננים,
ובא רעב לעולם ,ומה היא תקנתן של בריות יהיו חוזרין על אלו׳ נורא הוד לתת
מטר  ( :כ׳ג) שדי  ,כשהוא מייסר הבריות בייסורין לא מפני שיבא לדין אותם
בכח ולא במשפט שהרי כל דרכיו משפט  ,אינו מענה ברייתיו שלא כדין ואם
יראה אדם שמדת הדין פוגע בו ידע שייסורין באין עליו במשפט  .והנכון לא
מצאנו שניא כח  ,אע״פ שספרתי לך הרבה גבורות של הקב״ה מעל בני אדם אל
נמצא שניא כח  ,אלא חומל עלינו  .ור׳ שמואל דייקן אמר מצאנוהו  ,לא מצאנו
כנגדו כמו ויצר לו ולא חזקו ( דה״י ב׳ כ״ח כ׳) ( שעיר ושל ) [ שעורו ולא] חזק
[כ] ננדו  .ומשפט לפי שהוא מלא משפט ורוב צדקה לא יענה אותנו אך מרחם
עלינו ,לכן ייראו ממנו אנשים ,ולא יראה כל חכמי לב  ,שהם לפניו כאין וכאפס,
ועל איוב שהיה מחזיק עצמו כחכם אמר שהיה לו לירא (ו) להתווכח עמוי) ;

ל׳ח.
(א ) מן הסערה  ,כדרך שרניל להיגלות על נביאיו  ,כמו שנ׳ והנה רוח
סערה ואש מתלקחת ( יחוקאל א׳ ד׳)  ,ובאגדה  ,מן הסערה  ,שאמר איוב אשר
בסערה ישופני ( לעיל ט׳ י־ז )׳י ) ! (ב ) מחשיך עיצה  ,מחשיך עצתו מני כמו בלי
דעת  .נר׳ לי  ,מי הוא אשר יכול להחשיך עצתו ממני בדברים שאין בהם דעת,
וזה על ידך הוי המעמיקים מה׳ לסתיר עצה והיה במחשך מעשיהם ( ישעיה
ביט ט״ו) ז (ג) אזר נא  ,פיק התרפא נא ( מחיילך) [ מחלייך] והתחזק כאדם שלא
חלה מימיו [ואזר אנ חלציך] כגבור שהוא בכחו ואז אשאלך והודיעני ,לפי [ שאמר]
איוב יסר מעלי שבטו וג׳ אערכה לפניו משפט וג׳ ( לעיל כ׳־ג ד׳ ) על כן אמר
לו הנה שבטי מוסר מעליך והנך בכחך ובבריאותך כמו שהיית עד שלא באו
ייסורין עליך ( :ד ) איפה היית  ,כלום היית שותף עמי ביוסדי ארץ שאתה בא
א)  lueurעיין לעיל צד 72הגה״ה ב . ,ב) ןכ פירש דאב״ע .ג ) עיין די״ק .ך) צ״לופר״ש
כי דברים אלו נלקחים מרש״י .ןך ) עיין רש״י שאמר "הדי הוא כחוזר לע הראשונות׳ . ,ך) בפי 1רי״ק בדפוס
מוציאין" עיין ב״ב כ״ה ע״ב ומה שפירש דש״י שם .ץ) רש״י בשם
מוצאין" ואינו נכון וצ״ל כמו בכאן "
נמצא "
"רבותינו אטח"• ח) עיין דש״י והחכם כהר״ר שלמה באבער בפי ,על מעץ גנים מגיה "ספדי" המובא ברש"♦
לא תיבת "תנחומא" שמקורו הוא במכילתא בשלח פסוק וישקף ומשם יצאה לתגחומא בשליו כ״ג וע״ע ב״ב ט״ז.
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לחלוק [ עלי] ולריב על(י) משפטי  ,בנוהג שבעולם ששני שותפין בדבר אחד אם
אחד מהם עושה שלא מדעת חבירו אומר לו מדוע ככה עשית הלא יש ל* בו
הלק במוך אבל אתה מתאונן על מעשי כאילו היה לי להודיעך והלא כל העולם
שלי ואני בראתיו«*) ( :ה) ממדיה  .מדת א(י) [ר]כה ורחבה  ,ממדיה  ,מ (י) [ן] מדד
יב דנש לש דלית במקום דל־ת החסירה וכן מ( ד) [ז] מה מן זמם מחתה מן התת,
נטה עליה קו  ,לבנותה ( :ו) אדניה הטבע(ה)[ו]  ,האדנים שהבנין בנוי עליו או
מי השלי(ו)[ך] ונתן אבן  -בפגות הבניין ( :ז ) ברן יחד  ,מוסב על איפה היית ברן
הכוכבבים  ,כעיניין שנא׳ הללוהו כל כוכבי אור ( תלים קמ״ח ג׳) ואור זה בקר.
בני ^הים  ,אלו המלאכים  .ואבן עז׳ פי׳ שהם הכוכבים והטעם כפול ובן הבו
לה׳ בני אילים (שם ביט אי)  ,יהזכיר הכוכבים כי כפי מערכתם ירדו מן השמים
במצוות ה^הים  .ויש מפרש על מעשה בראשית כשקלסוהו כל הצבא בסוף
העשייהב) ( :ח) ויסך בדלתים ים  ,שהוא החול שמיסך ונודר הים כמו מסוכה
ונדד שלא יציף העולם כמו שאמר אשד שמתי חול גבול לים (ירמיה כ׳ כיב) .
בניהו במו נוחי  ,מגיח ממקומו בהמשיכו לצאת מן הרהש שהוא התהום של ים,
החול הוא גבולו  .ורח(יי)ם ומעיים נמצא במים כמו וצאצאי מעיך במעותיו
(ישעיה מ״ח י״ם)  ,ומבוי בארץ  ,כמו (יוצאים) [יורדים] [מעם] ( מ)טבור הארץ
(שופטים מ׳ ל״ז) ועפעפים לשחר ,וירך לארץ ,כמו [מ]ירכתי ארץ (ירמי ל״א ה־),
ונם פ(י)ה ,במו ותפתח הארץ את פיה ( במדבר ט״ז ל*ב) ובן כ(ת)[נ]ף ,מכ(ת)[נ]ף
הארץ ( ישעיה כ״ד ט״ז) ( :ט) בשומי ע( ץ) [נן]  ,מוסב על איפה היית כשהענן
מכסה לע הים ושואב .חתולתו ,תכריכו ,כמו והחתל לא חותלת (יחזקאל ט״ז ד׳) ,
וכן אמר אליהוא הן פרש עליו אורו ושרשי הים כסה ( לעיל ל״ו ל׳) :
י( ) ואשבור עליו  ,זהו הוקי לשבור בים  ,משברים הם הגלים אשר יתגאו וירומו
ויפרצו לצאת ונשברים לתוך הים ולא יעברו גבולו שהוא החול והוא הבריח
ודלתים ( :י״א) ופה ישית בגאון נליך  ,נליך ישיתו גאונם הפ באמצע הים ולא
מחוץ להול שהוא הנבול  .ופיק ופה יעשה הגל יבשה שיסובו גליו [ל]אחור ויהיה
ישית לשון יבשה כמו ונשתו מים מהים ( ישעיה י״ט ה־)  ,לשונם בצמא נשתה
(שם מ־א י״ז) ,וכל זה לתקנת העולם שלא ישטוף ׳ואתה אומר אל הסיר משפטי
(לעיל כ״ז ב׳)  ,ו ר ־ מ א י ר מ ל ו צ י י נ אג) אמר לי לפי שאמר עד פה תבא
שהוא עד סוף הנבול חזר ואמר ופה י) ישית שילהם פה בסאה וו שהוא הגבול
להשיבו על עקיבו ויהיה ישית לפי דברו כמו והפרשים שת שתו השערה
(ישעיה כ״ב ז׳)  ,שהוא לשון מלחמה י•) ז (י״ב) המימיך  ,כל הימים שהיה לך
הצוית אחד מהם להאיר ( :י״ג) לאחוז  ,מוסב על המימיך צויתה לאחוז בכנפות
הארץ כאדם שמנער חצנו ממת שבתוכו הצוית כן לאחוז בכנפות הארץ כדי
איני יודע מי הוא זר .ד ,מאיר מלוציינא
א) זה פירוש יי״ק  .ב) עיין פסקתא דרב בהנא ט״ז.
וא מתציצא ,עיין הקדמה  .ך ) המהבד מביא בבל מקום הקרי ובן בזה הפסוק אבל הפי' שמביא בשם רממ׳ל
מפר® הבתיב פא במו פאה, .ך ) יפ ' זה של ר' מאיר מביא רד״ק בשרשים ובפירושו ע? 1איוב בשם אביו בזה
ולשק " זאאז״ל יפ ' אתר שאמר לים דע הז הגבל תבא קרא לשפת הים פה ואמר ופא ישית ולהם בגאון גליך"
מראה מזה שזה ד' מאיד הי' תלמיד מר' יוסף קמהי.

שינערו רשעים ממנו( 5י״ד) תתהפך  ,צורת בני אדם שהיא כחותם להתיצב במו
לבוש שאין בו רוח חיים  ,ר׳ת  .ופ״ק כשהתהפך צורת אדם ושב לעפרו היכול
אתה להשיבו ולהתי [צ] בו כמו שהיה לבוש עורו ובשרו ומסובך בנידין כמו שאד
עושה שנ׳ והנה עליהם גידים ובשר עלה ( יהוקאל ל״ז ח־) ,ומה שהזכיר חומד זהו
על דרך הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי וג׳ (ירמיה י״ה ד) ( :ט״ו) וימנע,
אז יבול אתה למנוע כחם של רשעים »)  .אורם  ,הסרת כחם בלא עת  ,ותשבר
על פיך שלא יוכלו להזיק לבריות ( :ט״ז) נבכי ,כמו נבוכיםםה ( שמות י* ד ׳נ ) ב),
לשון מנירה ועירבוב  ( :כ) נתיבות ביתו  ,שתוציאנו כשתרצה ( :ב״א) ידעת  ,אפילו
בעצמך הידעת קודם שיצאת ממעי אמך באיזה זמן היית עתיד להיוולד ואחר
שנולדת אם מספר ימיך רבים . )Jור׳ שבתי הרופא פי׳ בספר תחכמוני שאבדד)
לפי שאמר הק׳ לאיוב איזה ררך ישכון אור וג׳ כי תקחנו אל גבולו וכי תבין
נתיבות ביתו לימדו שהאור והחשך יש להם נבול ומקום ונתיב ואינן עולין לשמים
ועל אשר יהיה האדם קצד ימים אינו מניע לילך שם כל ימי חלדו ,וכתוב הסומך
מעיד שאומד ידעת יכ אז תולד כלומר שבכל ימי צבאך לא תוכל להגיע אל
נבולו ופי׳ אז תולד אם אז נולדת כלו׳ שבכל ךכ הארץ חל( ד)[ק]ך ש[ לא ] תוכל
לדעת ולהגיד אל זה הרבר אם בו לא נולדת מחדש ( :כ״ג) חשכתי  ,מנעתיהז
והצנעתי עד עת ציה שזהו מלחמת נוג דכתיב ביום הזה יהיה רעש גדול ורעשו
מפני וג׳ עד ואבני אלגביש ואש נפרית וג׳ ( יחזקאל ל־ח י״ט—כ״ג) ( :כ״ד) אהה
הדרך יתפור ,האור עלי ארץ בשעה שהוא יוצא בשחר מן המזרח מהיכן הוא יוצא:
(כ״ה) מי פלג  ,מי חלק דרך ושביל ברקיע לשטף המטר שאני מוליכו על ידי
תעלה שעשיתי לו בכל מקום שיהא רצוני שירד הנשם ( :כ״ו—כ״ו) על א p
אל איש  ,שאין שם יישוב ואין לבריות צורך לאותו מטר וכל זה להשביע
שואה  ,מקום חרב ושמם להצמיח מוצא דשא להיות מדבריות שאפי׳ עליהם אני
מרחם ומרחם כל שכן על האדם שנברא בצלמי ( :כ״ח) היש למטד  ,הגשמים
הללו כשהם יורדין אין טיפה נוגעת בחבירתה הודיעני עתה אם בך נלקחת מן
השמים כל טיפה וטיפה לבד ,היש לה בא למעלה ברקיע שנלקחח ממים המכונסין
ולאחר שנלקח מהם נפרדת כל טיפה מחבירתה מורדת לארץ או כמו שחטיפין
יורדין לבד כך הן מונחין ברקיע  ,ם*ק  .איגלי טיפי ( ד)[ט] ל  ,ויש לפרש שערי
(א)[ ט]ל  ,כמו טרוקו נלי ")  ,ר־ת  .ואני או׳ (אמנם) האל״ף מוספת ויהיה כמו נלי
מיפי)  .ופר״ש אגלי  ,למיד תחת נדן  ,כמו אגני כמין אננים פלגים שהטל נופל
בהם ,ויהיה כמו לשכה ונשכה (נחמיה י״ג ז׳) ( :ביט) וכפור ,גרזילאי)  ( :ל) כאבן
מים יתחבאו  ,על ידי הקרח שמנליד הטיפה שעל פניהם  .יתלכדו  ,יתאחזו יחד
(ברח) [מרוב] ") הקרח ( :ל־א) מעדנות  ,הם קשרי האילנות  ( .שכי מה) [ שכימה]
כוכב צנה וקושר את האילנות מל[א] ות פיריין  .או מושבות כסיל תפתח  ,שכסיל
פי' די״ק  .ך ) ספר תהבמוני נמצא כ״י בפארמא תוך ספד*
א) פירוש די׳״ק  .ב ) פי' רש״י.
דע ראססי  .ץך ) ברבות ב״ה ע״א .ר ) גם זד .הפי' מובא ברש״י שלנו גמה שמביא השחבר בשםשד "* הוא
בספרים שלנו בשם ל״א ונראה מזה שהפירוש הראשון לא היה ברש״י שלפני המהבר זאפשד שהוספת הוא
בדש״י שלגי .ץ )

•grele

ח ) בן הגהתי על פי פ' מעין גנים שמביא פי' זה.
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כוכב תמה מתיר את האילנות ומפתח הסמדר? (ל״ב) מזרות■׳ ,רוח המזרות כתיב
חריהים לבל רוח (ירמיה מ״ט ל״ב) והם הרוחות .לייבש השטף .־ ועיש  ,שהם
השבעה כובב[ים] שלעולם לא יתפרדו  ,התנהיג אותה עם בניה  .על■ במו עם כמו
והשיב בל על בנים ( .מלאכי ר ב״ד) ( :ל״נ) משטרו  ,׳ כמו שוטר ,ממשלת שמים
על הארץ להנשימה ולעדנה? (ל״ד) התרים לעב קולך  ,לצוותו להמטיר שפעת
מים כדי שתכסך ממימיו? (ל״ה) התשלח  ,מים וברקים [ה]מזומנים,הם לעשות
שליחותו של הקניה כמו שאומ ,בירמיה; לקול תתו המון מים ברקים למטר עשה
(י׳ "נ)  .הננו  ,לשליהותיך מזומנים ( ?.ליו) בטוחות  ,הוא מקום מכון הדעת נובע
משך החכמה ,ובן כמטחוי קשת ( בראשית ב״א ט־ז) נתרחקה מן הילד כמדת משך
הקשת בזריקת החץ ,וכן התרג׳ כמיגר קשתא ,נמצא שהמשך נופל בדעת  .ובקשת
וכן חברו מנחם  ,ויתכן שנקראו  .הכליות טוחות ־ לפי שהם טוחים בלב  .לשבוי,
לב הרואה ושובה כמו שכיות החמדה ( ישעיה ב־ ט״ז) ( :ל״ז ) מי יספר שחקים ,
כוכבי שחק כעיניין שני מונה מספר לכוכבים (תלים קמ״ז ד) ויש אום׳ ( מלבוא)
[מענין] ספיר »)  .ונבלי שמים  . ,הם העננים הממולאים • מים כנבל מלא יין  .מי
ישביבם וינוחו מלקבל מטרב)  .ור׳ שמוא׳ דייקן פי׳ ישכיב לשון נטוף וכן
שבבת זרע *> ( :ל״ה) בצקת  ,מוסב על איפה היית (פסוק ד) בהתיך עפר ליסוד
העולם כמו שמתיבין בדיל ועופרת  ,ורנמים דיבק שהיתיכן פרקים פרקים ודבק
הרנבים  .בצקת  ,מן יצק  ,בשבת מן ישב  ,ברדת מן ירד  .ומנחם הבר בצקת  ,עם
ויאפו את הבצק (שמות י״ב ל״ט ) ( :ל״ט) וחית  ,ונפש כפירים וחיתו מעבור
בשלח ( :מ) יכ ישוחו במעונותיה במו שנא־ ידכה ישוח ( תלים י׳ יי)  ,ויל זה
להוציא טרפם ( :מ״א) כי ילדיו  ,שאביהם שונאם והק׳ מזמין להם יתוש[י]ן
הנבראים מצואתם ונכנסין לתוך פיהם ועל כל הבריות האילו אני מרחם  .כל שכן
שלא אשחית האדםד)?

ל*ט.
א( ) יעלי סלע  ,אשטנבוק בל׳ כמו שאמר הרים הנבוהים ליעלים (תלים
ק״ד י׳ה) וילדת בעוצב ועל כן (שזפות) [שונאת] וולדה וכשכורעת ליל (ה)[ד]
עולה לראש הסלע גבוה כדי שיפול הולד לארץ וימות והק׳ מומן לו נשר לקבלו.
חולל  ,אילה רחמה צר ואין תלד יכול לצאת ובשעת לידה הק׳ מומן דרכון
להכישהי•) ברחמה ונפתח  ,לשון קראי)  .ואני אומר חולל אילות על דרך קול
ה־ יחולל אילות (תלים כ״ט ט׳)  ,כי מפחד הרעם תלדנה? (נ) תפלחנה  ,מתבקע
רחם שלהם ומוציא הולדות ועל ידי שהביקוע על ידי הילדים תולהו בילדים על
דרך אריק חרבי  ,היה לו לומר אריק תערי ולפי שההר (י ) קה תלויה בחרב אומר
א) זהו פירוש ראב״ע גש רד״ק בשישים מביא פיחש זד .בשם אביו וגש נמצא בפירוש רמ״ק לפנינו.
ב) זהו פירוש די״ק  .ן;) םג הרד״ק בשרשים מדובר .פירוש של שכבת זרע עם ישכיב בבאן .ך ) פי' רש״י
ומקות ויקרא דבה י״ט א׳ ועיין ילקוט איוב תתקב״ה .ןך ) בפירוש קרא בדפוס "ומשיכה " ברש״י "ומבישה"
ונראה שגם בכאן צ״ל ב״ב .ך ) לב הפירוש הזה תמצא בשינויים מועטים ברש״י שלנו ומה שמביא
לפנינו הפירוש בשם קרא ולא בשם רש״י מזה נראה בעליל שהוספה היא ברש״י.

המחבר

תפלחנה  ,כמו סולח  .ובוקע בארץ־ ( תלים קמ״אד)  ( :ד) יחלמו  ,כמד
בן ,
יתהלימני ( ישעיה ל־ח ט״ז )  ,ירבו  ,לשון ריבוי  .בבר  ,שאוכלין התבואה ») .
וני • בבד  ,בחוץ =) ויצאו מוכיח עליו :־ ( .ה— ז ) מי שלח וג׳ אשר שמת [י] וג־
ישחק וגי  ,ג׳ מקראות הללו פתרון אחד להם אין .לך אדם שדר במדבר שלא
יניח מקומו ללכת למקום יישוב ונעשה עבד ־לבריות■ לשבוע לחם  ,והפרא והערוד
הזה אשד שמתי ערבה ביתו ומשכנותיו מלחה  ,כמו א־ץ מלחה ( ירמיה י־ו ו׳)
לשון חורבה  ,ואע״פ [כן] שילהתיו חפשי  ■ ,שאין אדם יכול לגדל פרא וללמדו
עבדות בהמה ופתחתי מוסדותיו שיש ( ת ) [ח ] ק להמון קירית ולא ינוש איש אותו
למלאכתו בארץ מלחה וערבה אני מכלכלוי•) ( :ח) יתור  ,כמו ויתורוי) וידרוש
יוכיח עליו■ כי כן הוא  ( :ט) ריס , .כמו ראם ( :י ) בתלם עבותו  ,כדי לשדד
ארצך  ,ישדד  ,לשון חרישת שדה ( :ייא) התבטח בו  ,לאסוף תבואתך בשביל
שכוחו רב ויכול לסבול  .ותעזב אליו .ידעך  ,לאסוף אל הבית במו יניע כפיך
בי תאכל ( תלים קכיח ב ( : ),״נ —י״ח) כנף תנים נעלסה  ,השלים לדבר בחיות
ועתה ידבר על העופות  ,נבטלו (?) כנפים המרננים והמתעלסים שכן דרך עופות
שמחים ומוסב על ידעת עת ,כנף תנים שהם עופות הקטנים ובעלי אברה ,וחסידה
ובעלי נוצה שיש  .לה[ם] נוצות גדולות  -ואיברים גדולים ,שזה מנהגה כשתעזוב לארץ
ביציה ותחמם על עפר והיא שוכחת יכ רגל אדם תזורם ואני שומרה ונם מחית
השדה שלא תדושם  ,והיא מקשחת כאילו אינם שלה על דרך תקשיח לבינו
מיראתך ( ישעיה ס״ג י״ז ) שהוא קשיון לב  . ,לריק היא עוזבת יגיעה שאינה דואגת
עליהם ולא תפחד על דרך ולא יגעו לריק ( ישעיה ס־ה ב״ב)  ,תמריא  ,פתר׳ לפי
עיניינו ,בעת שהיא מעופפת למרום אישרורא בל׳ י•)  .ורש״ם פי׳ תמריא לשון שומן
כמו מריאי בשן ( יחזקאל ל״ט י״ח)  ,תגביהי)  .תשחק לסוס  ,בלומר היא שוכחת
ביציה ואינה מרגשת שיורו בה חצים  .ופ*ק (ע׳ ) כעת במרום תמר[אי ] לשון
מרות וחוזק  ,כלומר כלום אתה יכול לגבר ולחוק הבריות איש על אחיו בעת
שתרצה כשם שאני עושה במרום  ,שאם תראה איש נלחם בחבית ומתגבר עליו
(דרך ) [ כבר ] נלחמו שרים שלהם במרום והשר שנוצח חבית אומה שלו מתגברת
ונוצחת  ,ותשחק במלחמת האומות כשם שאני עושה  [ ,כשחוטאין לפני אני ])י
מסכסך אומות זו בזו להלחם על דרך  .יושב בשמים ישחק ( תלים ב׳ ד׳ )  .בי
השה ")  ,השכיחה כמו כי ( נשינו ) [ נשני ] ( בראשית מ״א נ״א )  ,והנה דגש השץ
במקום נדן ( :י״ט) רעמה  ,הרעם שיוצא מצואת  ,כמו ירעם [א׳ ] ב (יח )[ קו] לו
(לעיל ל״ז ה׳ )  ( :כ) התרעישנו  ,התוכל להרעישו ולהשמיע קולו כארבה שנ׳ בו
במשק גבים (? )  .הודו  ,לש׳ קול כמו ולא הד הרים ( יחזקאל ז׳ ז׳ ) [ ,כן] נר׳ לי.
ויש מפר׳ כעין גבורה  .נהרו  ,צעקתו ( :כ״א ) יחפרו  ,יבטחו כשהם בעמק במו
א)

ע״ב כעין פירוש רי״ק וברוב

מלה במלה .ב) פי' זד.

מביא ראב״ע בשם י״א וגם

בשדשיבו
דד״ק

מביא פי' זה .נ) לכ זד .פירוש די" ^ ך) יפ ' רש . *,,ה )  .essorerך) ) כעין זה יפ ' ראב״ע "תמריא,
תגבה ואין לו הבר וי־״א כי שיר ומריא כמוהו וטעם מדיא שמן מעילה" נראה שר״ל שלשון תמריא הואלשון
הגבהה כשם ששמן לשון מעולה ומשובה ועיין ספר השרשים מר׳ יונה בן גנאדז .ן)  pצ״ל על יפ יפ ' רי״ק
הניפם• ח) שייך לעיל.

וחפרת לבטח השבב ( שם י״א י״ה)**י ,או פי׳ יחפרו בשהוא רץ בחוזק חופר בארץ
ועקבותיו נודעו  ,ויש מפרש׳ כמו ויחפרו לנו את הארץ (דברים א־ כיב) שדרך
תכבי סוסים לארוב בעמק והסוס שמח לצאת לקראת נשקב>( :כ״ג ) תרנה,
תזעק  ,קול הכידון והאשפה המלאה חצים משמיעים קול ואינו נבעת  ,והנד .תרנה
כמו ו(ת)[י] עבר ג) הרינה ( מיא כיב ליו)  .ורשים אמר שהוא לפי עיניינו לשון
להב וברק חנית כי הוא מחטופי למיד פעל ואם היה לשון רינה היה לומר אל
■) ,
תרץ יי  ( :כיד) ינמא  ,עושה נומא  ,והנכון שתא לשון שאיפה ותאוה לרוץ י
כמו הנמיאיני ( בראשית כיד ייז)  ,וכן מנמת פניהם קדימה (חבקוק א׳ טי)י)  ,וזה
בשבח הסום ובגבורתו  ,יכ לעת מרוצתו ישתה הארץ כלשון בני אדם כי הסוס
בהפנותם פניהם אל פאת קדים ינמאו הדרך כנשר חש לאכול י)  ,ולא יאמין כי
קול השופר יהיה להרע לו ,והנבון לא יאמין בשומעו קול השופר שהוא לתרועת
מלחמה ( :כיה) בדי שופר  ,אבל כשישמע קול השופר די שהוא לרוב אז יאמר
האה (ד) שזה צעקת שמחה כמו שנא׳ יען [ אשר] אמרה צור על ירושלים (ראה)
[האח] (יחזקאל כיו בי)  ,לפי שעתה יודע כי בעבור המלחמה יתקעו כל כך,
(וישאל) [ ויש א־] בדי בכל פעם שיתקועה וישמח ויהיה על דרך מדי עברו יקח
אתכם ( ישעיה כיח ייט) ") ( :כיו) יאברץנ  ,יעוף הנץ ויפרח על ידי כנפיו  ,או
ינדל אברתו ויפרוש כנפיו לרוח דרומית שהוא רוח קשה וחזק כמו שנאמר ורוח
הקדים הוביש פיריה (יחזקאל ייט ייב) [ ,ב] רוח קדים (הוזק) [עזה] ( שמית י״ד כ״א)ט) ג
(כיז — ביט) ובי ירים קנו  ,לשאת אפרוחיו על כנפיו  .מש(ו)ם  ,ממקום שהרים
ק( ץ)[ונ ] יחפור לו אוכל [ .חפר]  ,כמו ויחפרו לנו את הארץ (דברים א׳ כיב) .
למרחוק ,שהוא על שן סלע עיניו יביטו אנה מוצא מאכלו ( :ל) ( יעל כי וכמו)
[יעלעו  ,במו] יבלעו העי־ן ראשונה יתירהיו ויהיה כמו זעקת שבר יעוערו ( ישעיה
ט־ו הי) שהוא במקום יר* ש יעוררו  .ובאשר חללים שם הוא  ,לאכול הבשר
ולבלוע הדם:

מ.
הי

א( —ב) ויען ה־  ,הרב עם שדי  ,הבעבור אשר יריב אדם עם שדי יסמר
להוכיחו על פניו  .מוכיח  ,ואם בעבור אשר יתווכחו לחברו אלו־ יעננה

א) פירוש יד " ?  .ב) פירוש רש״י .ג ) באן ובראב״ע מובא הפסוק בשבוש ותעבור במקום ויעבר.
ך) בראה שד״ל שהוא שם והוא מין זיין .ןך ) רי״ק מביא פירוש אהרק בלבד ורש״י ב׳ פירושים.
ן ) עיין ראב״ע .ץ) בראה שהמחבר רוצה לפרש הפסוק בחבקוק וסומך על רש״י שכתב שם "רץ במרוצה
לשעה קלה בבדה ארץ באלו גמה ושתה ארץ שלפניו ובו׳ "  .ןך ) פי׳ רי״ק .ט ) הדברים נראים קשה הבנה
מאד וג״ל שבך פירושו םא הנץ פרש בגפיו לרוח דרומית פרש ג״ב ה בגף של דצ אהד לצפון ובזה הוא מעמיד
רוח הקדים מדאה לחופיה באן אחד מלת "דרומית " המלות " ומעמיד תה הקלים "  .ר ) זהל כפי' א׳ של ראב״ע
אבל הדמיק שמובא באן אינו דומה יב במלת יעזעת שי הלוף אותיות ובאן יתור אית דלפי פירושו צריך לומר
שמתויעלעו היא מגזרת לעה ואפשר שעירוב ב' פיחשים בכאן ועיק רש״י .ודע שמנחם בחיבורו מביא יעלעו
במחברת על

ואמר יב עי׳ין הראשונה יתירה במו עי״ן שניה

וחבש חולק עליו וד״ת מבריע במנחם .

במלת עועים ( ישעיה י״ט י״ד) וזה דומה לדומה

עיין תשו' דונש הוצאת פיליפזזסקי
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התוכחה כנגדו  ,וזהו על דרך שיטה שאמר אליהוא בי כל דבריו לא יענה
(לעיל ל״נ י״ג)  .ופיק מי שרוצה לריב עם שדי יסור  ,עד עכשיו יבא ויקראנו
ויתוכח עמו  ,מוכיח יבא עכשיו ויענה את שאילותיו ששאל לו  ,ע״א יסור כמו
ישור בשיץ כלומר ישתרר א) v
(ג —ד) [ויען] איוב הן קלותי  ,לדעת ממך את כל אשר שאלת[ נ]י ומה
אשיבך ( :ה) אהת דברתי  ,מה שדברתי אהת היא על כן ( דב)[ אמ] רתי תם ורשע
הוא מכלה ( שם ט׳ כ׳יב) לא [א] ענה עוד  .ושתים  ,שאמרתי אך שתים אל תעש
עמדי ( שם י*ג כ׳) לא אוסיף עוד לדבר  ,לשון קרא=)  .ופר״ת הן קלותי ואתה
גדול ומה אשיבך כי הדין עמך שלא להתווכח עם כל אהד וזהו שאמר איוב
ברוב מקומות ויוכח לנבר עם אלו׳ ( שם ט״ז כ*א)  .אחת דברתי ולא אענה
ושתים לא אוסיף עוד  ,כי יראתך גדולה עלי ואם דברתי אחת ושתים לא אוכל
לדבר שלישית  ,ופי׳ אחת  ,אם אחת דברתי לא הייתי רשאי לענות יותר
לכך אני נמנע.,.
(ו  -ח) ויען ה׳  ,האף תפר  ,אפילו היית יכול להפר משפטי לא היה לך
לחלוק לי כבוד כדרך שהולקין למלכות  ( :ט— י) ואם זרוע  ,וכי זרוע
(ה)[כ] אל לך שלא לחלוק לי כבוד כאילו שאתה שוה לי  .עדה  ,התקשט  .ע״א
היכול אתה ללבוש גאון וגובה במקום עדי להשפיל כל גאה כשם שאני עושה ג) :
(י״א ) הפץ ,ברוב מקומות כשתמצא משנאיך ( :י״ב) והדוך כמו ורוך ,וה״א יתירה:
(י׳־ג) (ע) [ט] מנ׳ בעפר יחד  ,כולם  ,וכן היוצר יהד לבם (תלים ל״נ ט׳־ו )  .חבוש,
קשור וכן ויחבוש ( בראשית כ־ב נ׳)  .בטמון  ,בסוד  ,מקום סתירה ( :י״ד) וגם אני
אודך  ,כשיהיה כת בידך לשפוט הרשעים בכל מדות הללו כשם שאני עושה נם
אני אודה לדבריך שיפה אתה עושה שאתה בא להפר משפטי י) ( :ט־ו) הנה נא,
להשוות כחך וגבורתך לי אין צריך לומר שאין זרוע  ,כח לך בכל הגבורות
הנזכרות למעלה להיות שוה לי אלא אפילו בהמות שעשיתי עמך שהם אוכלי
הציר צא נא עתה והלחם בו ותראה אם תוכל לע(ו) מ[ו] ד נגדו  ,ומאחר שהבהמות
אוכלי הציר אי אתה יכול לעמוד ננדם ואני נתתי בהם כח כל שכן שאין אתה
יכול לריב עמייי) .ואא׳־ע שכן שהם בהמה י) וכן תרגום מתורנם לעקילם  .ורשב״ם
א׳ שהם ראמים שהן כיד למעלה י) ( :ט״ז) הנה נא  ,כה הבהמה הזאת במתניה
ובטיבורה שהם שרירי בטנה  ,כמו לא כרת שרך ( יחזקאל מ״ז ד׳) ( :י*ז) [י] חפץ
זנבו  ,יעשה חפצו בכח זנבו שהוא קשה כארז  ,ובעל פרה׳ פי׳ יהפץ כמו יח[י] ש,
ימהר לנדנד אותו ״)  .נידי פחדיו  ,גידי מבושיו עבים כשרינים משולשים וחזקים
כמו •שתרנו עלו על צוארי ( איכה א׳ ייד)  ,לפיט) הפשט בהמה גדולה ( ידועה)
שי פותרים " הוא הוספה ברש"♦.
א ) פי' רש" ' .ב ) מזה גם כן ראיה שפי׳ וה ברש״י שלנו בשם "
ך) גם זה פירוש רי״ק ומזה יש להגיה [ השבוש שנמצא בפירוש רי״ק• בדפוס שלנו "לספר
ג) פירוש רי״ק .
משפט" במקום "להפר משפט"  .ה ) פירוש די״ק  .ן ) אפשר שצ״ל " וא״ע אמר שכן שם בהמה גדולה"
עיי; דאב״ע .ץ) עיין למטה הגה״ה ט׳  .ןך ) זהו כעין רש״י "כמו יהפוז" וגם רד״ק בשרשים ועיין םג ר׳
ט ) נראה שמלות מן "לפי " דע "וראם " שייכות למעלה אחר פשט רשב״ם ומלות
יונה גאנה בספר השישים .
"כיד למעלה" ר״ל בהלה כמו כיר האמור למעלה כ״א כ׳.

82
[ורעה ] כעין שהן ביד למעלה פרא וערוד וראם ( :י״ח ) אפיקי נחושה  ,עצמיו
קשים בחתיכות של נחושת ,כמו ומזיח אפיקים ( לעיל י־ב כ״א)  .כמטיל  ,כמשאוי
של בהל ( :י* מ ) הוא ראשית דרכי א׳  ,מבראשית נברא ראש לכל הבהמות א ).
ולפי הפשט בראש פעולותיו חשב לבוראו  .העושו  ,בלו׳ אין מגיש עליו חרבו
זולתי עושהו  ( :כ ) בול  ,כמו יבול  ,פי׳ אוכל ישאו לו ההרים  ,על דרך ישאו
הרים שלום לעם ( תלים ע־ב ג׳ )  .וכל חית  ,ושאר חיות באות אצלו  ,שהוא נוח
להם ( :ב״א ) תחת צאלים ישכב  ,כמו צללים  ,ולא בצל בתים  ,שאין אדם מושל
עליו אלא בסתר קנה וביצה  ,ואותו צל של קנה וביצה הנה הוא מםוכ (ר) [ך]
משאר צללים וערבי נחל סביב לוב) ( :כ״ג) הן יעשוק  ,הנה הוא גוזל הנהר
ושותה כולו ואינו ממהר לשתותו כאילו צמא ונחפז לשתות אבל שותה בנחת.
יבטח  ,בדבר זה הוא בטוח ואין לו שום ספק שבנמיאה אהת' ימשוך ירדן אל
פיהו  .ובעל פרח׳ חיבר ובארץ שלום אתה בוטח עם יבטח כי יניח ופי׳ שניהם
לשון טביעה ונראין דבריו לפי שאו׳ ואיך תעשה בנאון הירדן  .וא־ רש״ם יבטח
ולא יפחד מנאץ הירדן  .יניח לשון המשכה כמו מניה ממקומו ( שופטים כ׳ ל״ג) ,
שפי׳ מושך ממקומו  ,וכן אתה נוחי ( תלים כ״ב י׳ ) ( :כ״ד) בעיניו יקהנו  ,כתמיד.
וכי בעיניו יקחנו האדם ובמוקשים ינקב אף כדרך שעושים לנאקה בחוטם  .ורשים
אומר כי בעיניו מוסב אל העושו שיקחנו כשירצה בעיניו  ( :כיה) עד ( ראו ) [ כאן]
דבר בבהמות ועתה מדבר בלויתן  .לויתן  ,ת גדול שבים ובחבל שהבה תלוי בו
תשקיע לשונו שלא יוכל להגביה מפני ההבל  ( :כיו) אגמון  ,הוא בלי ברזל
(בם) [ כפ ] וף שבו צדים דנים  .ובח (ר)ו [ה ]  ,שנותנין הו ( ץ) [ה] לתוך דג קטן ודג
גדול בולעו והחוח תקוב לחייו ( :כ״ז) הירבה .אליך תחנונים  ,לתת לו מזון  ,כמו
שמצינו הכפירים שואנים לטרף ולבקש מא׳ אכלם ( שם ק״ד כ״א)  ,הא למדת
שכן דרך בהמות ודנים  .אם ידבר אליך רכות  ,להאכילו  .ופיק הירבה אליך  ,הכי
הוא צריך להתחנן לך שלא תעלהו מתוך מימיו  ( :כיח) ברית עמך  ,שיהא נשמע
לך ( :כ״ט ) התשחק בו כציפור' ,כמו שאני מטי [י] ל [בו] שנאמר לויתן זה יצרת
לשחק בו ( שם שם כ״ו ) ג)  ( :ל ) יכרו  ,כמו ( אכל ) [ מים] תכרו ( דברים ב׳ וי ) .
הברים  ,בני אדם תנרים ל ( הד) [ ת] ת כפי דמיו  .ע״א יכרו כלום יכרו לשון שוחה,
ויחכימו עליו הברים ומנשפים לצוד אותו להוציאו מן הים בלהטיהם שיחצוהו
ויהזיקוהו בין תגרים למוכרו כדרך שעושין הציידים שצדים דגים גדולים בחכמתם
והתגרים קונים מהם י) ( :ל״א ) התמלא בסכות עורו  ,במו שעושים הסוחרים
הממלאים חנויותיהם מעורות של הכשר ומשאר חפצים וקורא אותם סוכות לפי
שאין קבועים בבית  .ובצלצל  ,כלי שמניחים בו דגים ( תמכרו ) [ ונמכר] את ראשו
שהראש הוא החשוב ממנו כי ההוא דמלו מיניה תלת מאה גרבי דמשחא מהדא
גזלנלא דעיניה  ,פר״ת .

ורשב״ם אחיו

פי׳

התמלא

התוכל

לעשות סובה בים

שקורץ גורט  ,שתכסה כל נופו  ,לתפש כה  ,או אפי׳ צלצל קטן שעושין לתפוס
א) רש״י ודי״ק .
לרש״י זדי״ק.

ב ) עיין

בפירוש עלי איוב המייהם ל־־ש"' .

י;) פירוש רי״ק .

ך) פירוש הנויחזם
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דגים בהכנסת ראש  ,לצוד ראשו  ,סויה ,ד (ו) [י ] א הגדול [ה] לכסות כ?* נוף הדג,
וצלצל להכניס ראשו  ,עורו קרוי כל הנוף כסו יאכל בדי עורו ( לעיל נדו י*)ג
וכן כתנות עור וילבישם ( בראשית ג׳ כ״א) כתנות להלביש כל הנוףא)  ( :ל״ב ) ( אם)
שים עליו כפיך  ,כלו׳ לא תוכל למלא בסוכת עורו שאם תשים עליו כפיך מיד
תמות ולא תוסיף לזכור עוד מלחמהב)  .ורש״ם אמר כפך אכפך כמו ואכפי עליך
(לעיל ל״נ ז׳ ) כמו אזרוע זרוע:

מ״א.
(א) הן תוחלתו נכזבה  ,אם אדם שם בו תוחלת לשום עליו כפו אפילו
מאחוריו אותה תוחלת נכזבה  ,כל שכן שתהיה תוחלתו אבודה אותו שאל מראיו
•יוטל ,חנית או חרב להכותו אל מראיו ,פי׳ בפניו *)  .ויש מם׳ יוטל במראה לבדו
(יטל טל ואבררו ) [ יטולטל ויאבד] מפחד הראייה  ( :ב) לא אכזר ,בעולם שיתנבר
להעירו משנתו  ,ומי הוא לפני יתיצב  ( :נ) מי הקדימני לעשות חסד תחילה
אשלם שהרי במה יקדם לי  ,תחת כל השמים לי הוא  ,וזה הלשון תפס לפי
שאמר איוב אם אראה אובד מבלי לבוש וכל העיניין ( לעיל ל״א י״ט )  ( :ד ) לא
אחריש  ,על שקרין ואשתוק  ,כמו בדיך  :מתים יחרישו ( שם י״א ג׳ ) ונם דבר
גבורות והין אשר עורך לנפשי אשתוק ואראה לו שאין זה אמה  ,םר*ח  .ופ״ק
.מי הקדים פני בדורון או בשום עבדות שאני עתיד לשלם לו שכרו אלא הקדמתי
■אותו ונתתי לו הדבר שהוא עובד אותי בו  ,אם מל האדם בנו ועשה מצותי,
(ו )אני נתתי לו הבן  ,אם עושה מעקה ומזוזה אני נתתי לו הבית  ,ואם
נתתי לו השדה י)  .בדיו  ,אע״ם שמשלי הוא עובד אותי איני [ מחריש ]")של צדיק ולשלם לבנים שכר האבות ,וגבורותיו אשר נתגבר לעשות אשלם
 [ .לו] ולבניו אחריו  ,ויהיה בדיו כמו בניו  ,על דרך ותעש בדים ( יחזקאל
שהם הענפים  .ובעל הפרח׳ פי׳ בדיו כחו  ,ופי׳ לא אחריש כמו חרש

מעשר
לזרעו
שכרו
י״ו ו׳)
לאמר

(יהושע ב׳ א׳) ( :ה) מי גלה פני לבושו  ,להגביה סנפיריו וקשקשיו לראותו ערום.
■בכפל רסנו  ,מי הוא אשר נתן רסן לתוך פיו להיות הרצועות כפולות למורידו
לבוא עליו ל ( ל ) [ ש] וט במים  .ע״א שפתיו שהם כפולות אחת למעלה ואחת
למטה קורא רסנו י) ( :ו ) ( ת) [ד] לתי פניו  ,הם [ שפתים  .סביבות] שיניו אימה
.גדולה וייראו פן ישוך אותם ( :ו ) נאוה  ,גדולה יש לו בקשקשים שלו המגינים
עליו ,והם גדולות כמגן ועשויות כמותו סגורים (נורים) זה בזה כחותם צר ומהודק:
(ח— ט) אהד באחד  ,הקשקשים ינשו וכל כך מהודקים שאפילו רוח לא יבוא
ביניהם לפי שאיש באחיהו ירובקו ( :י ) עטישותיו תהל אור  ,יניד ,אור  ,תהל
לשון נקיבה  ,ויש לפרש ( עטישותיו) התהל אתה איוב את האור  .ע׳־א בכל
עטישה שהוא מתעטש תזריח אור מן הליחה היוצאה ממנהי)  .כעפעפי  ,כמו ואל
א) עיין ראב״ע בפירושו עה״ת בשם י״א .ב) כפיר' רי״ק ודאב״ע .ג) זהו יפ ' רי״ק .ך) ויקי*
רבה כ״ז ב' ,עיין מדרש ילקוט, .ך) החסרון מלאתי מפירוש רי״ק הנדפס .ן)  pבפי׳ המיוחס לדש״י ובפי'
־רי״ק .ץ ) כעין זה פירשו פי ,המיוחס לרש״י ודי״ק.

יראה בעפעפי שחר ( לעיל נ* ט׳)  .וא׳ רש״ם כי עטישותיו קריצותיו לפי העיניץ,
דאינו במו עיטוש  [ .עפעפי] (ו)א׳ בעל הפרח׳ כי כן נקראו שפתי הע־ניים בעבור
שהן זריזות כאילו הן עופות ורעופפות לטנור ולפתוחז (י״א) כידודי אש  ,לשון
רשפי אש  .יתמלטו  ,כמו והמליטה ( ישעיה ס־ו ז■) ( :י״ב) מנחיריו  ,כשהוא-
מתעטש אין אורה כל כך אלא נשימתו כעשן וכדוד נפוח שפי׳ מרותח כמו סיר
נפוח אני רואה (ירמיה א׳ י״נ) א)  .ואנמון  ,פי׳ דונש שהוא אגס מים  ,והנדן בוי
כנדן יתרון ושברון ורעבון ודרך האנס להעלות עשן( 5י״נ) נפשו  ,פי׳ בעל
הפרח־ נפישותיו כמו וינפש ( שמות ל״א י״ז) ( :י* ד) תרוץ דאבה  ,תשמח עצבות.,
שאין לפניו עוצכי( .ט״ו) ויתכן לעיניין  ( ,מפל בר) מפלי בשרו  ,חתיכות בשרו,
בשהז־נ מבושל נפרדות החתיכות ונופלות ומפלי הלויתן מדובקות יותר משאר
(דניטי) [דני ים]  .ומנחם הבת עם טוב ממנו הנפל ( קהלת ו׳ ג׳)  .ע״א אפילו•
הבשר הנופל ממנו שהוא כחוש ורז נדבק בשמנוניתו  .יצוק  ,ויתוך( 5ט״ז) לבו
יצוק במו אבן  ,ולא רך הבשר  .כפלה תחתית  ,שהרחיים התחתונה אינה זזה.
ממקומה לעולם ב)  .והנכון כמו שפי׳ קרא  ,לבו יצוק  ,לבו בקרבו הזק ומיוסד
במו אבן הקבועה ונתונה ביסוד ביניין בחוזק  ,ויצוק כפלה התה׳ שפלח התחתונה
לש ריחיים [קשה] והעליונה רכה ממנה( 5ייז) משתו  ,כשהוא זוקף ( שומן) [ ראשו
מן] התהום מתייראין הנבורים כמו אילי מואב ( שמות ט״ו ט״ו)  .משברים ,משברי
ים שהם הנלים יתהסרו ממקומם שכשהוא עומד נעשה הים תחתיו כנומא ויורדים
להם למקום רבצו וממלאים את הגומא  .יתחטאו  ,כמו לא יחטיא ( שופטים כ׳ ט״ז)
וג־ כמו שאמר בעל החייוג שהוא נקוד משברים ביית רפה  ,מפחד שברי ים
יתחטאו הנמרים שהזכיר להתודות על פשעם ,או מרוב פחדם שלא ישברו לאמרי
חטאנו ( :י״ה) משיגהו  ,המשליך הרב מרחוק עליו  .בלי תקום  ,תשבר החרב ולא•
תקום ובן חנית ואבן מטע  ,אבני(ה)[ם] נמלות  .ושריה  ,אם ילבש האדם שריון
לא יועיל לו  .ופיק משינהו נבור המשיג להלחם בו  ,לא תתקיים חרבו  ,כי הוא־
ישברנה  .וחנית מסע  ,שאינו נוח לטלטל מפני שהוא גדול וכבד על דרך שנאמר
ועץ חניתו כמנור אורגים ולהבת חניתו שש מאות וג׳ ( שמואל א׳ ייז ז׳) ;
(ב״ב) תחתיו הדורי הרש  ,כל כך הוא אמיץ וחזק ובשרו נחוש שאעים שתחתיו
חרסים ואבנים הדים  ,והוא שוכב עליהם ברוב כובדו אינו ניזוק  .ירפד חרוץ,
אבנים המהודרים והרוצים כמורנ חרוץ מהפך משכבו עליהם ואין נוקבין עורו,
אע״פ שהוא בבד מאד .־ ירפד  ,כמו רפדתי יצועי ( לעיל י״ז י״נ) ג)  .ע״א תחתיו,
סנפיריו שלו אשר תחתיו בבטנו מאירות ומזריהות כשמש  .הדורי  ,כמו חרב חדה
(יחזקאל ה׳ א׳) שהיא לטושה על כן קורא לזוהר היוצא ממנו חדורי הרש שהוא
שמש כמו האומר להרס לא י) יזרח ( לעיל ט׳ ז׳)  ,ירפד הטיט והחול מלמטה
והזהב למעלה  ,ויהיה ירפד לשון תקון כמו רפידתו זהב (שה״ש ג׳ ),,jה)5
(ב״נ) ירתיח  ,מדוב חמימותו  ,בסיר היותה  .מצולה  ,שכן דרך הספינה כשהיא.
א )  pפידש רש״י בירמיד  .ב ) עיין פירוש המיודיש לרש״י .ג ) עיין ראב״ע.
ותימה שבבאן ובפירוש קרא ובפי' המיוחס לדש״י מובא בלא ו*  .ך׳ ) זהו יפ ' רי״ק.

ך) צ’׳' ל "ולא'"־
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•מהלכת בים המים מרתיחות לפניה  .במרקחה  ,כאדם י רוקח מרקחת בשמים שבכחו
יערבם כמו כן יערבב הים  .ופיק כסיר קטן נפח שמעלה מהרה רתיחות תכופות
ורצופות כן ירתיח ה[מ] צולה גדולה ועמוקה ( :כ״ד) אחריו יאיר נתיב  ,שהוא
עובר בו שעקבותיו נודעו כי כן דרך הספינה ההולכת בים ניכר הנתיב מאחריה.
ופ״ק אחרי שאתו שהוא עומד וזוקף קומתו יאיר נתיב בים מזיוו  .לשיבה  ,במו
איש שיבה שאין בו גבורה וכח נגדו( 5כיה) משלו  ,אין על עפר שיוכל למשול
עליו  .ואי קרא לפי שהוא נקוד חטף קמין יהיה פתר׳ אין על עפר שיש לו
ממשלה בממשלתו  .העשו  ,כמו העשוי [חת מן נחת] וכן של נעלך ( שמות
ג׳ הי) שהוא [ מן] נשל  ,הה ליום ( יחזקאל ל׳ ב ),אהה [ליום] ( יואל א ,טיו) ,
ופי׳ לכל מה שעשו בני אדם [ לא] יפחד מהם  ,וני העשו כמו ההלכו  .לבלי חת,
לבל יירא כלום( 5ביו) את כל גבוה יראה  ,בלומר רואה בגבהות כל אדם ואינו
חושש לפי שהוא מלך על כל בני שחץ  ,ומלך  .על כל המתגאים והאיך ( נשאר
לבד) [ נשאת לבך] לשאת ראש לפני להתווכח נגדי  ,באשר אני עושה בל
הנפלאות האלהא)  ( ,א׳ רב נימים לשמע אוזן  ,מקודם לכן הייתי [מכיר] דרכי
מדותיך משמועה ומראיות השכל ועכשיו נתקיימה• לי ‘ ידיעתך מחמת הרגשת
הראייה  ,וראייה לדבר כי הכת׳ מעיד עליו שהיה  .תם וישר  ,וזהו שידע הק׳ ואת
ממתיו) ג)  .ויתכן יראה  ,יבזה במו אל תראוני :שאני שחרחורת ( שה״ש א׳ וי) ;

■ י  .מ׳ב.
(א—ב) ויען איוב  ,לא יבצר  ,לא ימנע כמו ועתה לא יבצר מהם
(בראשית י״א וי)( 5ג) מי הז מעלים עצה  ,לפי שהק׳ אמר לו מי זה מחשיך
(לעיל ל״ח בי) אמי לו איני מחשיך עוד )Jלפי שידעתי כי לא יבצר ממך מזמת
לבבי לכן הנדתי לחביריי ולא אבין הנפלאות והחכמות ולא הייתי שת לבבי בהם
ומעתה לא אעלים ולא אהשיך עצה כי אין להשיב על תוכחתך  ( :ד) שמע נא,
דבריי  ,אשאל צרכיי והודיעני  ( :ה— ו) לשמע און  ,והייתי מדבר (בהריתי)
[במהירות ]? ,ואחר שעיני ראתך והכרתי בחכמת גדולתךי)  .ע״א מיום שחלה
נסתלק ממנו רוח הקודש  ,ועתה עיני ראתך  ,שחזרה שכינה ושרתה עליו  ,ולפי
שעיני ראתך מה אוחיל עוד לבחר בחיים  ,אמאס חיי ונחמתי אם תקח נפשי  ,על
דרך שאמר למעלה יתר ידו ויבצעני ( לעיל ו׳ טי) ותהי זאת נחמתי על עפר אם
הייתי כבר בעפר כמו שאמר למעלה אם יחד על עפר נחת ( שם י״ו ט*ו)  .וא
יהי׳ פי׳ על עפר ואפר אשר לקחתי משם  ,או אשר אני יושב לשו(ם)[ן] ת* ם.
ופ״ק מחשיך עצה  ,מודה אני לך שהחשבתי עיצה בבלי דעת במלין שהגדתי.
ואני אומר מי זה מעלים עיצה שהוא סבור להעלים שום דבר מן הק׳ בלי דעת
הוא  ,וכן מחשיך עיצה שכת׳■ למעלה  .מעלים ומחשיך כפל לשון הוא:
א) פי' המיוחס לרש״י זרי" ?•
־ק ) נראה שחסר כאן ״על  pאמאס " .

ב) המלות המוסגרות

שייכות למטר ,מ״ב ,ד. ,

עיין פירוש רי״ק.
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ז( ) ויהי  ,ובשני רעיך  ,יכ היה לכם לנחמו  ,כאשר עשה אליהו  ,בי לא:
דברתם בעדי נכונה כעבדי איוב באשר עבדי איוב נכון אשר הרשעתם אותו והוא•
םת וישר ז (ה) שבעה פרים  ,סוד עמוק הוא וכן שבעה מזבחות דבלק כמו•
שפי־ אבן עז־  .בי אם פניו אשא  ,ולא פניכם( 1י״א) קשיטה  ,כבשות צאן,
מאה קשימה מתורנם מאה חורפן ( בראשית ל״נ י״ט)א) ( :י״ב) ארבעה עשר•
אלף צאן  ,המ שנטל (ו) ממנו [ה] ובפלב)  .ולפי הפשט לא הוכפלו בניו כמו
שפי׳ בדאש הספר  .ויש אוט׳ יכ הבנות לא נכפלו כי אין דומה שמחת בנות.
בשמחת בנים ( :י־ג) שבענה  ,נדן יתירה ( 5״ד) ימימה  ,צחה ולבנה כיום,
קציעה  ,מריחה כקציעה שהיא ( על) [שם] בושם  .קרן הפוך  ,על שם ( ש)הקרן•
(ששתנא) [שנותנין] בו כחול כמו שנאמר ותקרעי בפוך עינייך (ירמיה ד־ ל׳ג) ,
לשון קרא  .ולי נר־ כמו התרנם שפי׳ פוך הוא אבן יקרה קרן הפוך הוד .לה
דהוה סני זיו יקרה אפהא היך איזמרגדא  ,ולזה הלשון קרן כמו כי קרן עור־
(שמות ל־ד כ׳־מ)  ,לשון אורה ז (ט״ו) נחלה בתוך אחיהם  ,מיכן שכבר ניתנה
והוא הלק נכסיו על פיו (? )( 5ט־־ז) ארבעה דורות  ,בני בניו עד ד׳ דורות
(י־־ז) זקן ושבע ימים  ,זקן חשוב שלא ירד מכבודו  ,ושבע ימים כאדם שבע:
שאינו קץ במאכלו ךכ לא קץ בחייו שהיה מתנכר בטובו כל ימיו ז
שבח לצורי  .היה בעזרי.
א) עיין פיחש בתיבה לגר על התרגים מהגאק ר׳ נתן אדלר גם התרגום על הכתובים מתרגם:
בכאן הודפא ועיי; ספר מעין גבים  .ב) עיין למעלה א׳ ג'  ,ג ) גם זה הפסוק ! גשתבש כאן ובפירוש רי״ק,
מ״ל יב תקרעי.

קורות משה וואסערצוג ונדיבת לב אביו המנוח ר' איסרל ז״ל.
מפני ב׳ טעמים המבוארים פה כדתי לי שם וואסערצוג ,א׳ בהיותי בן ה׳
או ו׳ שנים צחקתי עם הנערים כדומה לי בית . . . ) 1סמוך לביתינו . . . )2בק״ק סקאק
ד׳ פרסאות מק״ק פוזנא ואחורי ב׳ הכנס׳ היי נהר ועל שפת הנהר שתולים אילני
סרק וכל א׳ מהנערים המשחקים עלו על ראש האילן להתוך לעצמו זמורה אחת
לשחק בה וגם אני כמהם עליתי למרום אילן אחד ששם ראיתי זמורה אהת והיא
ישרה בעיני אמנם האילן אשר עליתי עליו הי' שורשו על שפת הנהר וענפיו
עקמו  )3א׳יע והי׳ ראשו מגיע לאמצע הנהר ההוא אמנם ענף אשר עמדתי עליו
לחתוך את הזמורה נשבור מתחתי ונפלתי בתוך הנהר ההוא ובאין מי שיודע מאומה
מן נפילתי בי שאר [? ] הנערים הפרידו את עצמם מעלי וקודם הנפילה . . . ) 4
הביטו  . . , ) 5שדבר א׳ צף על פני המים והכירו שכמו יד של תינוק  ) 6נראה
במים והתחילו לצעוק ישראלים בן אדם שט במים והשמיעו את [? ] קולם לרוב
העם הנמצאים שמה רחוק משם הי׳ רחים של קמח ובעת הזאת  ) 7הטחנה והגלגל
שלה מסכסך והולך ע״י שטיפת הנהר ומד׳ היתרי כי רצו מהר באיש ) 8שמו להסגיר
במסד־ את שטיפת המים ומהם שטו על פני המים על ספינה קטנה לחפש ) 9
 . . .ומצאו אותי לא רהוק מן הרהים אצל המסגר והוציאו אותי מן המים. . . ) 10
ברהמיו וברוך האיש שהיצל ממות נפשי אשר על בן קראתי את שמי וואסערצוג
ב׳ כי ידוע הוא שמשה רעה בקר ועל שם זה בי מן המים משיתיהו  :והי׳
ביום מסוים אשר פקד מלך פרייסין שכל איש מישראל צריך לברר לו שם אחר
מהשם הניתן לו בשעת הברית ובררתי לי את שם הדל להיות לוכרון לחסד ה,
אשר עשה לי אלקים להצילני ממים רבים ומטעם השני שהוא מקור של השם
 ) 1בכ״י ד' מלותמטושטשות )2 .בל׳י ד' מלות מחזקות )3 .בכ״י עקימו )4 .בב״י מלהw
מטושטשת )5 .בכ״י ה' מלוחמטושטשות )6 .בב״י תינק )? .בב״י מלה א' מחוקה )• .בכ״י מלת 'א
מחזקה )* .בב״י מלה א' מחוקה ) l0 .בכ״י ב' מלות מחוקות.
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משה ובזה יצאתי ידי פקודי המלך ולא עברתי על דברי תורה שצותה ) 1שלא
לשנות תא השם יב הוא אהד מזכות אבותינו הקדושים שיצאו  .משעבוד לגאולה
וד־ ברחמיו ינואלנו ב*ב א״ס.
אבי ר׳ ישראל איסרל ואמי מי צפרה זצ״ל המה הגדילו אותי ושלחו
אותי אל בית הספר ללמוד תורת ה׳ • • • • והיתי לאיש ובן שמנה עשר
היתי ונתנו לי לאשר .את מ׳ קילא בת הנבבד מ׳ יצהק בן אברהם דל
זבותם ינן עלינו ועל משפחתינו ועל כל בני ישראל אמן  [ .דף א׳ ע״| 3
ואף אחר חתנותי לא רפה ידם ועוד נטוית׳ להחזיקני בלימודי התורה ולמדתי
אצל הרב אב״ד דשם ומבארו שאבתי מים מי התורה כפי השנתי — ועתה קורא
הנחמד אציע לפניך מהות ודרכי אבי המנוח זיל הוא הי׳ אחד מסוחרי העיר קיק
סקאק יב שם ביתו ובהיות שהמקום הלזו לא הי׳ מספיק להסוהרים ליתן טרף
לביתם הוצרכו ליסע על הירידים אשר סביבות העיר הזאת בכדי למכור את
סחורותיהם — ומנהג הישר אשר יה ' בבית אבותי שלא אכלו שום סעודת קבע
עד שכל המשורתים והמשורתות מסבבים ומעטרים את השולחן והוא כמוהו כמוהם
הסעידו לאבול לחם כל מה שיזדמן השם להם — והי׳ ביום ההוא אשר נסע
מביתו על יריד המתינו מלאכול עד בא אדוניהם אל ביתו ויהי היום נסע על יריד
אהד ואמי דל יושבת בביתה ,דפק על פתה ביתה עני אחד מילדי העברים רך
בשנים בימי החורף יחף ברנליו וערם במלבושיו ואמי דל הושיטה את ידה לעני
הלזו ליתן לו את מנתו וימאן לקחת ואמר אם מצאתי הן בעיני גברתי יצוה
להושיט לי איזה תבשיל מן המחם כדי להחם א׳ ע׳ מרוב ■צנתי ואמי דל
צותה )1לתת לו מן המותר אשר התירו ב״ב לאכל ,ובעת אכילה פנה אי׳ע אל אמי
זיל ואמר לה כמדומה לי שאדונית היא מילידי קיק ווראניק — ובאמת כך הי׳
— ובלתי ספק שאבי ז״ל מ׳ רפאל שהי׳ כל ימיו םו* מ [ה] קהלה הי׳ מיודעה ומכירה.
ואבי ז״ל הלך לעולמו ואני נשארתי לבדי אצל אמי ואין ביכולתה לחחזקני ליתן
לי לחם הוקי ואף לא להחזקני בלימודי אשר גלל כן נדדתי מבית מגורי פן ואולי
ירחם ד־ עלי דתן לי להן בעיני אנשי חסד לתומכני — וכשמעה דברי העלם הזה
זלגו עיני־ דמעות יב מבירה את אביו שהי׳ בימים ההם עושר ומופלג בתורה והי׳
בל ימיו פו״מ דקהלה — ולא אמרה לו דבר דק שהבטיחה לו לכשיבא בעלה
בשלום לביתו מן היריד אזי תדברה על לב בעלה על ענין זה — והעני הזה אשר
יהידא ליב היי שמו הלך לבית מלונו ,ויהי כחצות הלילה בא אבי דל לביתו
ואחר שפרקו הסחורה הכינו והעריכו את השלחן לאכל להם  ,אבי ז״ל וכל ב״ב
עוטרים את השלחן כמנהגו — ואמי דל אחר ברכת המוציא פינה [!] את פניה
אל האח אשר מדורת עצים עליו — והי׳ כי פקד מקומה וקרא אליי אבי דל צפרה
למה פניך זועפים הנדי אנ לי למה נפלו פניך מה קרה לך היום הזה ? ולא ענהו
דבר קר התחילה לאנח ולבכות אז חיל ורעדה אחזו לאבי ו״ל ואמר לה שנית מד.
דז  .ועל מהזה וענהו בקול בכי ומדידת׳יבל — אם היית בבית והיית רואה
* ) בב “• שצוזז.

* ) בכיי׳י צוד..
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■איש בהוד אהד מילידי קיק ווראניק בן של מ׳ רפאל דל ועתה נע ונד בארץ לבקש לחם
ונם לתומכו בלימוד •,ואין כל מבני אדם מרחמים עליו והוא יחף ברגליו ואץ בגד
ללבוש — ומה נעשה אנחנו שאלקים חנן אותנו בבן זכר ולא ידענו המ יהי׳ ולבאחרית ימינו ולאיש אשר אלה לו אנכי הרה עמל וכעס — ענה [ףד ׳ב עיא|
אבי זיל ואמר מה קול רעש והרעדה זה שאתה מרעיש את העולם לע
ככה אמתין עד הבקר ואשלח אל הנער ואתן אותו לנסות עיי הרב איביד
׳ואם ימצא אותו מוכן ומוכשר ללמוד אז אחויקהו ויהי' כא׳ מב׳ב ומחר יהי׳ אות
הוד .ואתה דום לך וזרוק התוגה מעליך קום אכול את לחמך אשר הכינות —
׳ואנכי הכותב לא ידעתי מכל המאורע דבר כי כבר ישנתי על מטת* וגם אבי זיל
יצוד .לכל ב״ב שלא להגיד לי שום דבר מן המעשה ; הבוקר אור ואני הלכתי אל
מלמדי ומשם להתפלל — ואבי זיל שלה לבית מלון האורחים להביא את העלם
הזה ולאהר ששאל מאתו אבי דל על הדבר הזה והשיב תשובתו כמו שהניד לאמי
זיל ואמר לו אבי זיל לך אל בית מלונך וכמו בשעה עשירית קודם חצות היום
תלך אל הרבי לנסותך אם יש עוד בך נצוצי תורה והי׳ אם שלום תענה  ,אנכי
אחזיקך ואשים עיני עליך עד עברו׳ ימי הרעה — ובהיות אבי דל בב׳ הכנס׳
אהר תפלת שחרית הלך אל הרב ואמר לו בבקשה מן מעלתו שינסה את הבחור
יאשר אשלח לו בדברי תורה ולהשיב דבר מה טבעו של איש זה  ,בעת ערבית
בין מנחה למעריב — ויהי בעת שהתלמידים היו מסבבים אצל הרב ויבא גם
העלם הזה וענה ואמר להרב ר־ איסרל צוה עלי לקבל את פני הרב לנסות אותי
בלימודי — — ואנחנו התלמידים לא ידענו מכל דבר מאומה אמנם הי׳ לנו כמצחק
איש אשר אלה לו קרוע ובלוע[ ) 1י] הף ברגליו — אם בן תורה איך יוכל לפול
במדרגה גרוע  .בזאת השפלה ,והרב הראה לו מקום באיזה מסכתא לנסותו — והנער
לקח את הגמרא  .והשיב א״ע על פני התנור וגמרא בידו וכמו חצי שעה קדם את
.פני הרב ואמר שגמר מלאכתו מלאכת מחשבת הגמרא ; ועד שהתחיל לדבר גמגם
בלשון התלמוד לקראו אף פשוטי דברים הנאמרים בגמרא והי׳ כאיש אשראל
רניל על לשונו לשון התלמוד ; אמנם אחר שקרא לפניו לשון הגמרא על נכון
ועסק עמו בפלפולי התלמוד הבין בהבנה נמרצת )2וענה על כל מה
ששאלו — ואחר שבלה מלאכתו הלך לבית מלונו כי כך צוה עליו אבי דל.
ויהי ביום ההוא לעת צאת הקהל אחר תפלת ערבית שאל אבי דל את הרב מהות
•הנער מה הוא ומה מעשהו ועדן הלימוד אם יוכל עוד להצליח בעדן הלימוד,
.וענה הרב ואמר יש ויש לו שכל והבנה ■ אמנם מחמת עזיבת הלימוד כמעט
ששכח לשון התלמוד אמנם אם יתמיד בלימודו נכון ומזומן הוא • להצליח
— ולא אחר אבי דל לשלח תיכף להביא את הנער אל ביתו וכל בגדיו
•המטולאים ■ וכל אשר  .בתוכם צוה לדונם בשריפה ־• ומבגדי אשר היו יל
ףד
בפולים צוה להלבישו [

ד ע״ב] .וצוה לקרא .את החייט

־ )3בכ״י בללה )2 .בכ״י נמצרת.
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יה  ,בבית אבי חייט מיוחד ועל ידו נעשתה כל בנדי חפץ והלך עמו אל
החנות ונתן לו סחורה להלביש את העלם מבף רגל עד ראש וצוד׳ עליו לגמור
תא מלאכתו עוד בא[ ו] ות הלילה כדי שיהיו נכונים ליום המחרת בעת שיקראו
להתפלל בבית הכנס־ וכן עשה החייט ,ועוקרי אור והוא הביא את המלבושים.
והלבישו את האיש בנדי החופש שלו ,והי ,לאיש אחר ולא הגירו עוד — ואני
הלכתי להתפלל והושבתיהו מצדי בכותל מזרחית כי שם מקומי הי׳ ולאחר
התפלה רמז אלי הרבי שאלך אצלו ושאל אותי מי הבחור הזה ואמרת• לו הוא-
הבחור אשר מעלתו אתמול למד עמו לנסותו — והרב הרים את קולו בשמחת.
לבו — ויהי היום והבחור ר׳ ליב הי׳ הלך ונדל מאד בעדן הלימוד והי׳ אהד
מתלמידי הרב אב״ד הדל והי׳ מתגורר בבית אבי ז״ל כמו לערך שלשה שנים
רצופות ומזונותיו הי־ על שלהן אבי זיל כל • מי היותו בעיר סקאקז ואחרשמילא■
בריסו בלימודו הלך לו ונשא אשה בקיק האדזיש  :ולאהר איזה שנים נעשה אב״ד
בקיק אוברניק  : -ואני אחר כמה וכמה שנים הי‘ דירתי בקיק פלאצק עם כל
ביב ויהי היום ואנכי נסעתי מפלאצק לאיזה מקום ולא הייתי בביתי ,ובא אויה א‘
דישון ויבא אל ביתי לשאל בשלומי וזוגתי זיל לא היכיהו והאורה שאל את.
אשת* זיל אם לא יובל הוא ללון בביתי ואשתי ז״ל השיבה בעלי איננו בביתו
ואין מן הראוי שיבנסה לביתה אורח ,והאורח הרים את קולו כמהמי׳ז אינך
מכיר אותי ? ואמרה לא ,והוא הרים עוד קולו וקראה בשמה לא ידעת את הבחור
שהי־ בבית חותנך ר־ איפרל זיל וכמה פעמים הי׳ ריב ביני ובינך וקבלת אותי
אצל חותנך והוא אמר לך על כל פשעיו תכסה לימודו מה לך בי תריב עמי ,לך
לדרכיך ובשמעה זונת* זיל את דבריו יצא לבה משתומם על המראה הזאת ושאלה
אותו המ מלאבתו הפ בקיק פלאצק וענה ואמר רוצה אני לדרוש פה :והלך לבית
מלונו — ובמו איזה שעות אחר כל זה באתי לביתי ולא אמרה לי דבי רק
שלחה לקדא את האורח הנ״ל ויבא ונתתי לשלום את ידי — ,והתחיל בקול רם
לצחק ואמר לי משה משה לא תכירני ? וגם זוגתי דל התהילה לצחק ואמרה לי זה
הוא הבחור ליב אשר נתנדל בבית אביך דל והי׳ שמחה גדולה ונפלאה בינינו
ושאלתיהו המ לך פה ואמר לדרוש הנה באתי ואמרתי לו תמהני אליך איך
מלאת לבך לדרוש הפ ברבים הלא לא פלאצק אוברניק ,פה מלאה לומדים
יודעים בינה ודעת והתחיל לצחק נם אני כמוהם ב־ה לא נפל דבר ממני מה
שאמרתי ,והי׳ לעת אשר יבאו העם להתפלל לא הלכתי כי יראתי פן יהי׳
הדורש ללעג ואני אהי׳ לכלימה נאחר צאת מבית הכנס׳ שמעתי אומרים זה לזה
מה יפה דרש הדרשן ובל אמרותיו ראוים לנשיקה והודו אותו עד מאד — וכמעט־
נתרצה לעם להיות הפ מניד מישרים והוא לא רצה להתמהמה פה ונסע לק״ק
שעפס ונתקבל שמה לאב״ד ובמו איזה שנים הלך משם כי לא הי׳ שלום בינו־
ובין המידי העיר ונתקבל לאביד בק״ק נאמבין ומשם הלך לעולמו זבותו וזכות
הורתו ינץ עלינו ועל כל ב״י:
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[דן> ג׳ ע א] אתם הדור הביטו וראו את בל אשר עשה ומפליא להפעיל אבי דל אף-
כי לא הי׳ בכלל עשירים נדולים רק מכת הממוצעים עם* ) כל דה אהבת התורה
שהי׳ תקועה ושתולה בלבו הכריעהו לעשות יותר מכדי יכולתו להריק מכיסו לבד
בלי שום סייעת זולתו כדי להגדיל תורה ויאדיר זכותו יגין עלינו ועל כל ביי-
ולא אחדל לספר מעשיו וטוב לבו ומנהגיו — והוא איש אחד הי־ בקיק,
סקאק ושמו מ׳ ישראל והי׳ עשיר ובר אורין והי׳ נמנה בתוך נגידי העיר אמנם.
ע״י סבות המתהפכת ירד מנכסיו ולא הי׳ לו בנים כ״א בנות ובהגיע תור נערה
ונערה לבתולה נשאת ולא הי׳ ביכולתו להריק מכיסו כל צרכי׳ ובבל פעם בא אל-
אבי דל בלב נשבר ונדכה לסיעי׳ בא־זה מיני סחור[ו] ת ולא השיבהו ריקם מלפניו
פעם אחת בא מ׳ ישראל הנ״ל ושאל מאבי דל סיוע ואף שבעת ובעונה הזאת.
לא הי׳ פרנסתו כמאז וכימי קדם עם כל זה מלא שאלתו וכשבא מן החנות לביות
החורף פתח פיו ואמר ר״ש״ע אשר בידך נפש כל ח* אם רצונך ליתן לי חיים תן
לי נם פרנסה במאז בכדי שאוכל לקים מצות צדקה בבל לבבי ורצוני ואם לא.
למה לי חיים של צער טוב מותי מחיי ,כי איך אוכל וראיתי אביונים שנפלו ואין
בידי להקימם חוס נא עלי ותאזין לתפלתי — ובשנה הזאת נפטר והלך לעולמו־
המוכן לו — זאת ועוד אחרת הי׳ מנהגו הישר ,ויהי בעת אשר הי־ חתנות יתומה
או א׳ מבני עניים הלך על התנותם והריק מכיסו לשמוח חתן וכלה ,ואם לא הי
אבי דל באותו הזמן יום א׳ בביתו המתינו לו עד שבא מנסיעתו ואף עד חצי־
הלילה באמרם אם ר׳ איסרל כאן הכל כאן ולאחר שגווע ונפטר מעולם קול נהי
ובבי הי׳ מכל תושבי העיר הזאת — וגם בעוד[ו] בחיים חיותו לא רצה לקבל־
שום התמנות רק את זאת קבל באהבה וחיבה להיות גבאי צדקה בכדי שיתוודע
לו דוחק העניים ואביונים להושיעם מצרת לבבם כפי יכולתו — והוא גס בעדינר
ובעד בל ב״י ימליץ להסיר מעלינו כל צרה ויגון ולשמחינו בבדן ציון וירושלים א׳־ם
והנה אחר גוויעת אבי דל נשארתי אני לבדי כתורן בראש ההר והתחלתי־
לעסוק במי ומי צמר ובגדים אמנם בזה לא הצליח ד׳ את דרכי ובבל פינת
אשר פניתי ־ הי׳ רכושי הלך וחסר עד בי חדל לספור כי לא הי׳ מספר —
ואמרתי אל לבי אלבה נא אל מדינת אחרים אשר לא ידעו אותי ואהי׳ שמה
לשוחט ולמל[מ] ד ,ונסעתי לפוזנא ושם למדתי הלבות שחיטה  )2ודקר אחורים
— ובהיותי בפוזנא כמו לערך שלשה רבע שנה אכלתי בכל שבת קודש אצל
ש״ב הגאון מ׳ צבי הכהן הנקרא בפי כל ר׳ הירש סקאק — ואחר שגמרת",
לימודי הדל נסעתי לפ׳־פ׳׳ד בחדש תמוז כדי למצא איזה שירת על המדינה
כי כך הי׳ המנהג במדינה שביריד פפ״ד בחדש תמוז בני המדינה דרשו ותקרר
להמצא להם מלמד ושוחט בכל מושבותיהם ונם המלמדים בקשו להם שירה
בחדש ובמקום הזה ונשהייתי בבית מלוד בפ״פ בא אלי איש אחד מתושבי «Js
והי־ מכיר אותי בהיותי סוחר אמנם הכרת פני ענתה בי שירדתי פלאים אל אוכל קרם
 ) 1בב״י אש )2 .

בכ״י שחיטת.
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יושאל אותי על הז ונליתי לו כל לבי והלך לו — ועוד לא ימים בכירים בא אלי
בשמחה ודל ואמי לי בי הוא יעזרני שארוויח הפ בזמן קצר יותר ממאה אדומים
־זבזד .אובל ליפע לחזרה לביתי ונתתי שמחה בלבי ושאלתי אותו להניד לי את
העדן ,והוציא מחיקו תכריך של שטרות ובתוכם היי אבליגאטציאן ממדינת עננילאנד
על סך עצום מאוד ואמר לי שהוא לא יוכל להחליף את כתב זה על מטבע
אחרת בהיות שחייב לסוחרים בפם׳ ובמדינת אחרים ,ובאם שיתוודע להם } שיש
בידו אבלינאטצין על סך עצום כזה יעקלו את המעות וגם הוא יתפם ,לכן ביקש
ממני שאראה להחליפו אצל סוהרי עננלאנד והוא יתן לי שכרי חלת עבודתי מאה
,אדומים — ואני אז בער ולא אדע מהות הכתבים הללו ואף כי הי׳ יצא מתחת
מכביש הדפום מצויר בציורים נפלאים ולקחתי ממנו את הכתב והלכתי אצל
סוחר א־ מעננלאנד ושמו בעקע ,כי אבי דל הי׳ לו עניני מו״מ על כמה
אלפים} והסוחר היבר אותי ושאל את פי מה מעשי פה על היריד והשיבתי לו
יב שר עירי נתן לי קאמיסיאן לקנות לו הרבה מיני סחורת להביא אותם לביתו
ומפני אחריות הדרך נתן לי אבלינאטציאן להחליפה ואם ישר בעיני אדוני לקנות
אותה אמכורה וענה ואמר לי הסוחר שאין ביכולתו לקנותו בלבד היות שהוא סך
עצום אמנם יראה להשתתף עם שאר סוחרי עננלאנד בדי לקנותו ובקש ממני
להאמינו את הבתב עד אחר שעה ב׳ בחצות היום ואנכי מלאתי מבוקשו ומסרתי
■לו את הבתב — והנה איש הלזו בא לקראתי ונבהל להשיב לי דבר על החילוף
.הזאת ואמרתי לו שמסרתי את הכתב ליד הסוהר בעקע ,ותתפעם רוחו בקרבו
ובמעט נפל בחולי הקדחת — ואנכי השבתי בלבי על כי הצאתי מת״י דבר יקר
כזה בלי שום ראי־ ועל זה דוה לבו ואמרתי לו שלא ידאג שום דאנה כי ידעתי
תא הסוחר מימים כבירים יב איש נאמן הוא וגם שבעת המסירה הי׳ שמה אנשים
וראו את המעשה והמה ממכירי ומידועי אמנם לא ענה דבר והלך לו — ומידי
עברו איזה שעות הלבתי אל הסוחר בעקע לראות מה יקרה לו בעדן החילוף וענה
ואמר לי זכות אביך הישר הנין עליך שבאת אצלי עם הכתב זה ונם דן אנכי
"אותך שלא מצאת ידך ותלך בעדנים כאלה ,ואם היית אצל איש לא ידעך היית
נתפס במשמר בלי שום אמתלא שבעולם אמנם אני מאמניך שהשר עירך מסר
את הכתב זה לידך לכן הזהר עצמך לבל תוציא את הכתב מידך כי מזויף הוא
— והאיש אשר ממנו יצא הרעה עומד ומצפה על פתח מלוני מדוע בוששו פעמי
שלוחו ובראותי אותו זרקתי את הכתב לפני רגליו ואמרתי לו טול מה שהבאת
ולך לעזעזל המדביר — ,ואחר כל זאת היקרה ד׳ לפני שירות בעיר גרייפענהא־
■נען במדינות פאמרין והתחלת השירת הוא בר״ה חשון — ומשם נסעתי לק״ק
בערלין עם איש א׳ ר׳ ליב מק״ק וויטקאווי ממדינת פולין ונתאכמנו בבית מלון
ללין—
אשד שמה כל בני פלד׳ מתאספים
[דן> ד פא] וד׳ ליב הדל לא לקח קבלה מב״ד בפ״פ על השחיטה יכ אמר היות
בפ־פ צריך להוציא עבור זה איזה ר׳ט ובבערלין יניע קבלה בלי שום הוצאה —
•ואחר ששבנו ונפשנו מינעת הדרך הלך ר׳ ליב הדל אצל הרב אב״ד לנסותו וליתן ל
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קבלה  ,אמנם בעת ההוא מסר אב״ד דברים כאלה לבנו מ־ שואל די  ,והלך אצל׳
מ׳ שואל לנסותו וכמו שעבר חצי היום בא ר ,ליב לבית מלונו בפנים זעפות כי־
עמד בנסיון

לא

המחרת הור

וביום

לנסותו ובא

והלך לו

— ואמרתי לו הראני נא את סכינך והוציא
משונים במראיהם לא פנים ולא הדר להם
שבהם

שמראיהם רע

לא די

ישפוט

למראה עיניו

רק

תשמע
ויתקנם

כמנהגם פה ואז תלך אל

שום

ליב

סכינך

עדן

אשר נתתי לו —
בעדן
והזר
הי׳

ממעלתו

כי כל

סכינך
קודם

אצל

ובכלות

הילוכו

הדברים

באם

וסכינים
הוצרך

שירת

תיקן את

האלה הלך פעם

שגם

והוא

עצתי — והיות

בפוזנא

שלו הן:

הסכינים

אצל המנסה

וביום  .המחרת

ואז

תלך אל

הזאת ידחק

הפגימה והי׳ כי יהוד ,לך המקום

לשמוע

שלישית

הועיל הי׳ —
בפעם

ילטשם.
עצתי

והוא

לימודי

בלבי

לעצתי

שלא הי־ לרב.

שום

הדל

שהמנסה

במלאכתו — ועם

חרבות

שטוב

ללא

בדרך

אמרתי לו

מקום

ותראה

האלה

אשחזהו

לוטש

אומן

ואמרתי

ולא מהיר

לא יניע לו

הדברים

ואנכי

הראני נא

המנסה

עמו

עליהם

עצלותו

אתך אל

קבלה

בלטישה,

למלונו זעף
אמנם

ובלא

והלכתי

תוארם והן

לו תן לי

ואלך

בפח

מחרבות.
עשויים
אותם מתיקם והנה
ולא ראי׳ זה כראי׳ זה והצד השוה

חלודה

והעמידו על חוקת

קח לך את
שירות

שעוד

נפש במו יום אתמול¬

אמרתי

המנסה ,

ותאמר לו

תטבל

וכך

בבקשה
לחלוחית

אצבעך מן

אשר בפיך ותעבר באצבעך על .המקום  ,ונעשתה כתם על ליטושו ותביא את הסכין•
עם כתמו למלון ואז אראה ונם כל הנצבים אתנו את מי הדין אמנם עם כל זה
 .לא

עמד

פקפוק
עם

והראה לנו את

בנסיון
פגימה

סבינו

ואמרתי אני
מנסה

ונפלנו

אצל

בכעס

המנסה

אלך

ולראות מה

ואראה

מה יהי׳

ואמרתי לו ינסני נא

השחזה

שהי׳

והחזיר לי
מקום

בפרודר
ואמר

הפגימה

הסכין

גדול על

המנסה ,

חלומותיו —

ואנכי

בעיניו

סכין

כמוהו ,

על

כמה

מקומ [ ו ] ת

והראה פה ופה

סכיני

השחיטה

דפקתי על

פתחו

ואמרתי

ובסכין כזה

בפוזנא
לקח את
מאוד

הסכין

ומפני

שערות

הליקתו

לא

בידי

וקצצתי

השערות

ילקצצן

לשנים

דברי

ואמר לי הן
השנית

ראשי

מעלתו

שחטתי

מירי

הלק

ולא [ דך ד
יוכלו

אמת

להרגיש

וקצה

לשנים
השערות

תלוים ראי׳

ואחר כל

המעשים ענה

אמת לי

הפגימה ,

השערות

ואמרתי לו אז אם
והמה

עב]

הי׳

ולקחתי

באין

והראה לי את

מקום

בבקשה

ואמר לי אם

הראני

אנ

מידו

את

ובדקתיו

בבל מקומות לא מצאתי
שלמדתי הלכות שחיט []ה
דבר

אחר

הדברים

אמנם

חלק הוא  .עד

הסכין

ביד א־

באויר

ועצומה הוא

המנסה לא יצטרך לו קבלה מן אותו המנסה ופני,תי לו
וספרתי את בל המאורע אל האורחים שהי׳ שמה והיינו
פתרון :

והלכתי אל

ולקחתי

הסכין חד כל כך עד
חזקה

נברה

עלי,
המקום

הסכין

איננו פגום
תלוים

מי

והראתי לו את הסכין־

ולקחתי

לפני [ ו] על כל המקומות שהראה לי ואמרתי לא פד .ולא
שום השש פגימה — ואת הטאי אני מזכיר היום בהיות
שהסכין

יעלה

הבחר [ ו ] ת אז

ולקחתי

קבלה על

וכמו חצי שעה

ישר

שבדקנו את

יקרה לו —

אדוני ויתן לי

שלו

ימלא

ולאחר

סכינו לא

ואמרנו זה אל זה

מצאנו

שום
בראש

ותלשתי
את

שיכולו

האלה

הסכין
להפסיקן

שהסכין חד ונם כפי

שוחט בזד,
עורף ויצאת*
משתומם אל

מבין

יותר על

לבית מלוני
המראה הלזו
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ועודנה בבערלין אנחנו בא איש א׳ מתושבי פלגי׳ ואגרת בידו מישוב א׳
־דשם נאמד שאנשי הישוב שברו את האיש להיות שו״ב אצלם ובקשו מהרב
שיתן לו קבלה אם יעמד בנסיון ותואר האיש ומעשהו והנהגתו היי כמשפט שורפי
יין שרף במדינתנו ומראהו ובגדים החפצים אשר עליו היו כמו איש כפרי ולא
תואר ולא הדר לו שנהשב ונבנס תחת סוג השוחטים ואף שאינם נציבים להיות
צורבא מרבנן לבל הפחות צריך להיות מכת יודעי לשון הקודש המורגל בפי כל
איש הישראלי והי* האיש [ה]הוא כמצחק בעינינו ,ואמרנו דא״ז לאיש כלה אשר
הפדונו בכל ,רוצה להיות מנוסה ולקבל הרמנה על שחיטתו ,ואם בארזים נפל
שלהבת וכוי — ועם כל זאת הלך לנסות ובידו סכינו כמו לאיש כזה והי׳ מראהו
במוהר וכדומה לו ,אמנם מצא חן ושכל טוב בעיני הבוחן ובא בשעה בעטית
וקבלה בידו — ולא אמרנו אליו דבר רק התחלנו לעסוק עמו בדברי הלכות
שהיטת ולא מצא ידיו ורנליו על כל אשר שאלנו ממנו וכמעט ענה על שמאל
ובהיפך— ואחר מעשה זו נתפרד החבילה  )1וכל א׳ מאתנו הלך לדרכו
ימין
ואני נסעתי לתל המלאכה אשר לי עד בואי לקערלין על ימים הנוראים הבאים
בי שמה שברו אותי אנשי הישוב להתפלל מוספים 5ומידי עברי ק״ק קינינסבאריג
במדינת ניימארק פנעתי את השוחט משם ושאל אותי לשלום ושמו של השוחט
הי׳ ר־ אברהם מלאסק אמנם הוא דר שם עם אשתו וב״ב אז היי כמו עשרים
שנה ושאל אותי על אודותי וגליתי לו מהותי ועניני ואמר הלא לימים הנוראים
האלה עוד זמן ארך מה לך כי תהי־ נע ונד בארץ עוד חזון למועד בא אצלי
ותובל להתמהמה בביתי עד שיהי׳ לכדי שילך ותבוא אל המקום אשר הכינת לך
שמה על הימים הנוראים האלה — ומלאתי דבריו הנעימים כי גם שמעתי לאמך
עליו בי איש מכובד הוא ובפרט לאנשי מדינתו — ונתתי שבח [דף ה ע״א]
והודי׳ לאל על בל הטוב אשר נמלני — ובתוך זמן הזה נתן מ׳ אברהם
הלזו לאומן סבינו לעשות לו חלף לשהיטת דקות והביא את החלף לביתו ובקש
ממני להשחיזו ולעמיד את הסכין בחזקת בדוק ושחזתי את הסכין כמו חצי שעה
ולא נמצא בו שום פגימה רק על מקום אחד היחה פנימה ואחר כל בחינת
ושהיזות הפנס במקומו עמד ולא יכולתי לשחזה ובבוא מ׳ אברהם לביתו הראתי
לו את הסבין שהי׳ כולו טוב רק על מקום א׳ ונטל את הסכין מידי והלך לאור
השמש ומצא שהאומן קלקלו כי יש שבר על רוהב הסכין ומפני לטישתו לא
ניבר שברו ומה מאוד תמה עלי איך שבתוך חצי שעה הייתי מתקן את הסכין
 ובהיות שהבנתישהי׳ ראוי לשהוט אם לא הי׳ בו שבר יד העושה ;
מדבריו שמוחזק אני בעיניו לאומן ,ספרתי לו את כל המאורע נדן הקבלה בבערלין
— והיי מצחק ואמר אם נם מעלתו הי׳ בעת ובעונה הזאת בבערלין ? אנכי אגיד
את פתרון המעשה ,כי באותו הזמן השוחט שני הלך לעולמו והי׳ צריכים למנות
שוהט אהר תחתיו והי׳ ריב ומצה בין הרב אבי׳ד ובין אלופי הקהל והוא שצד
■אהד רצה למנות את א׳ [מ] מיודעהס וצד השני כמו כן רצה להיות שוחט אשר המה
*) בב״י ההמידה.
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מתאווים לו ומן הדאגה שלא ישלחו א׳ מאלופי הקהל אדם א׳ מצדהם ליקח
■קבלה מן הרב אגיד ואם יגיע לאיש קכלה אזי לא יה* ,להרב שום אמתלא
ובע״ב יענה אמן לכן נמנו וגמרו שלא ליתן לשום אינש קבלה עד אשר יבורר
כי נתמנה לשוחט באחד מבפרים אשר סביבות בערלין — ולפי זה מתורץ גם קושי׳
על קבלת השוחט מכפר המובא למעלה ,וכמו זמן מה נשאתי את רגלי ללכת
לעיר קארלין להתפלל שמה בימים הנוראים ובאתי בשלום והתפללתי כל הימים טובים
ונתנו לי שכדי משלם ויותר מכדי שכרי ,ואף גם זאת עשו עמי חסד בהיות שדרך
רחוק מן קארלין עד נרייפאנהאגען הוא כמו ארבעים פרסאות נגידי עיר קארלין
שכרו את הבידואר על עשרים פרסאות עבורי ובמשך ב׳ ימים עברתי אותן עשרים
פרסאות — ואנשי קארלין למדו אותי כשאהי׳ על שטאטציאן האחרון של עשרים
פרסאות הראשונות אדבר על לב הפאסטאליאן ושאתן לו איזה נדים טובים והוא
ישתדל אצל הפאסטאליאן השני שיקה אותי בהסתר באישון לילה על הפאסט
שלו ,וכך הי ,כי הפאסטאליאן הראשון הלך בחזרה לדרכו בלילה ודיבר עם
השני ליקח אותי על עגלה שלו — ובהיות שהפאסט שמה נחלקה על שני עגלות
היינו באחת והיא הגדולה המכוסה במכסה בו יושבים הבני אדם ועל עגלה
השני׳ נטען בבגדים ובשאר משאות  -והי־ בלילה ההוא הגשמים יורדים וחושך
ואפילה על כל פני האדמה ושמענו על העגלה השני׳ צעקה גדולה ומרה בעגלה
הראשונה והשערמייסטר אשר על העגלה ראשונה צוה בקול רם להפאסטליאן
[ע״ב] השני למהר ולהחיש מעשהו לבוא אל ענלה ראשונה כי נתהפוך עם האנשים
אשר עלי ,בכדי להקימה וחושך החשיך עד מאוד ולא ראו איש את אחיו ובמשך
זמן הקימת העגלה ואת שמעתי שהשערמייסטר אמר לפאסטליאן שיבוא מסעהו[!]
להקים העגלה והוא ילך אל העגלה השניה לראות אם עדן המסאות אשר נטענו
עלי ,המה על נכון  ,ומפחדי שלא יראה אותי שערמיים [ט | ער כי הוא לא ידע
ממני מאומה ,ירדתי מעל העגלה ונתת• משכבי תחת העגלה ,והשערמייס [ ט] ער בא
אל העגלה זאת אשר אנכי שוכן מתחת וממשש את כל אשר עלי׳ וחבלים
אשר המשאות קשורים בהמה ואחר כל הבדיקות עמד אצל העגלה במקום אשר
אני שמה והתחיל להשתין עלי באלו ירדו נשמי המבול ומכף רנלי ועד ראשי
לא הי׳ יבשות כ״א לחות ואנכי לא יכולתי לקום ולברוח לבל יחשדוני כי גנב
אנכי — ואמרתי בלבי גם זה הבל ורעות רוח ואין בזה ממש ,מוטב שאלך
ברגלי לכל אשר ישאוני רגלי — וישבת• על העגלה הזאת עד אשר באנו אל
השטאטציאן ושם ירדתי מן העגלה — והלכתי לרגל המלאכה אשר לי  :וביום
השני לעת הערב באתי לעיר אחת ושם הי ,דרים רק שני ב״ב בעלי קיומים ננ* די
ארץ ולא רציתי לילך אליהם ביום הזה כ״א למחר והלכתי אל המלון הנקרא
בפיהם ארדינא [נ] ץ הוי ם ולשמה יאוספו כל האורחים הן יהודים והן ערלים עשירים
ועניים וראיתי את כל ההדרים מלאים אורחים גדולים וקטנים מכל עם ולשון חוץ
מיהודים שלא נמצאים ביניהם ואמרתי אל בעל אכםני׳ אם אין לי מקום מיוחד
שאוכל לישן שם וענה לי אם רצונך לעלות על העלי ,אשר שם מונח דשא
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ושהת תובל לישן שמה והראה לי את מקום העלי׳ ובהיות שהי־ עוד יום לא■
עליתי עד שתחשך הלילה וכל האורחים ובעל אבסני׳ הלכו איש למקומו לישן
ואגבי נשארתי לבדי ויהי׳ בעלותי על העלי׳ הזאת והי׳ שם סרחן גדול עד מאוד
עד בי נבאש רוחי בקרבי ולא יכולתי לפתוח את פי מן הסרחון ולא ידעתי מה זה
ועל מה זה — ועם בל זאת הייתי מתאוה לישן לפוש ולנוח מעט מעמל הדרך ולקחתי
בל מלבושי והנחתי אותן מראשותי ואת בנד העליון אשר לי הי׳ לי למכסה ואת
מקלי עשיתי לי לבן זוב ,וטרם לרדום התחלתי ועוד לא ישנתי הרגשתי שמופשט
אני מן המבסד ,ואיקץ ולא ידעתי מה אידן בזה וגם לא יכלתי עוד לישן והסרהן
הלך ונדל מאוד ולא יכולתי לפתוח את פי ובמו חצי שעה אהר בן הרנשתי
פעם שנית שיש מי שפשט את הבגד מעלי ואז ארים קולי ואקרא מי זה ? מי זה?
והגבהתי א״ע ממשכבי ופשטתי את ידי אנה ואנה ובמשמש הזה הגעתי זקן בידי
ונשמט והפוי ודמיתי שיוכל להיות שבתוך האורחים נמצא גם יהודי ממדינת פולין
[דן! ו ע א ] ואנכי לא ראיתי אוהו בתוך המון עם והוא רצה לגנוב את המלבושים ולא
ישנתי עד הבקר ואז עמדתי מן משכבי וספרתי את כל המאורע להיהודים ואמרו
שבעל אכבד׳ הוא רשע נדול והסרחון הוא מן התיש שלו ובל האורחים אשר
לא ממדינתו מעלה לעלי׳ זו ,וזה הוא מקרוב בא ג״כ יהודי א' ממדינת פולין
והעלהו לעלי׳ זו ותיש זה עשה נם להאורח הזה כמו שעשה למעלתו ונפל
בהלי והי׳ צריך לרפואה — — : — 5 — : — : — : — : — :
ומשם הלכתי למענלי צדק ובאתי לעיר נרייפענהאגען וצרור כספי  1אשר
נתן י£י אלקים בעיר קאילין שהי־ לסך עשרים ר״ט בידי ונתקבלתי שמה בכבוד
— איכות והבמות הכנפות השירות בעיר הזאת הי׳ על אופן זה והיא שהשכירות
סן הקהל היי לא פחות ולא יותר על ך״ד ר״ט לשנה בלא פלוג כי כך הי׳ תקנת.
העיר הזאת מקדמת דנא ושאר הכנם׳ כמו סדרי קדושין וברית מילה ובו׳ —
מספר האנשים הדרים שמה הי׳ ט״ו בעלי קיומים ובמדינה הזאת נחשב העיר
הזאת לקהלה כי * בבל שאר המקומות לא דרים כ״א ב׳ או ג׳ בעלי קיומים —
ובהיות שלפי ראות עיני הבנם׳ כזו לא הי׳ מספקת לי ,וגליתי דעתי לאיזה ב״ב
והם פקחו עיני  ,באמרם שעיקר הבנם׳ של כל המלמדים ושוחטים הוא להלות
בריבת לא״נ ומשם נתעשרו — וענין הריבת על אופן זה כשבא א״נ עם המשכון
להלות לקח המלוה את המשכון וכתב דמי הלואה ואת המשכון בפנקס המיוהד
לו לזה ,ולא ילוה כ־א על משך הדש אהד וינכה לעצמו מכל ר״ט שכר כתיבה
בפנקס אהד נ׳ טוב שהוא בי" ין נ־ וחצי פוליש ונם מכל ר״ט על שבועה אחת
םנ א־ ג״ט והמותר מדמי הלואה יקח הלוה — ובכלות זמן פרעון והלוה רצה
להאריך לו עוד על הדש א׳ זמנו אז צריך הלוה ליתן פעם שנית שבר כתיבה
ודוחים תיבף ,והוא עד שיפרע את חובו — ואמרתי להם שאין לאל ידי להלות
מך מסוים לכמה אנשים הבאים ללות כי בל עשרי הוא עשרים ר״ט מה שהבאתי
עמי ואמרו לי יכ הב״ב דפה המה נתנו להמלמדים נדבת לבם כ״א איזה סך בלא
דוהים עד אשר יניע לאיזה פך מסוים ואז יחזור להם הלואתם — והי׳ אם ימצא
םנ מעלתו הן בעיני העם הזה ויתנו נם המה למעלתו כמו שנהגו א״ע בשאר
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מלמדים — ואחר איזה הדשים נתן לי אלקים הן בעיני תושבי עיר הזאת
והעניקו אותי מטוב ברכת כ׳א באיזה סך עד שהי■ לי 90ר״ט ועםקתי בענין זה
עד שבקרב הימים הי ' לי בקרוב 200ר״ט וההזרתי לב״א מעות הלואר .שלו
ונשאתי ונתתי במעותי — והי׳ היום עלה במיפבת [?] אנשי עיר הזאת לבנות להם
בית הכנסת — ואף כי הביאו כל נדבתם לא מצאו ידם להביא את המלאכה
שהי׳ עולה לכמה אלפים ר״ט אל הפועל — [דף ד ע״ב] ותקנו שכל איש יתן
מכל ליטרא בשר א׳ דרייער שהוא לערך ב׳ גדולים פוליש — ונתנו את עול
קיבוץ ההכנסה הלזו ואת החשבון עלי —:והנהנה הזאת ה־תה על אופן זה —
בכל פעם שהיטת אצל הקצבים א*נ אם הי׳ נסה שקלתי את הבשר בשר וכל
מי שקנה הוצרך לשלוה לי את המשרת ובפינקס המיוהד לזה בידי ואמר לי
משקל הבשר שיקנה ורשמתי על פנקסו ועל פנקס שלי ואם הי׳ בשר דקה שלא
מכרו הקצבים לאחדים על ליטרה כ״א רבע או הצי דקה כאשר שלחו אלי לנקר,
שקלתי ורשמתי על הפנקס שלו ועל שלי ובל ע״ש קבצתי את המעות והי׳
לאחדים בידי עד הדש ימים ואו מסרתי המעות ליד אהד מב״ב המנוי על
זה והוא נתן לי קוויט — ויה־ היום ו׳ ע׳ש׳ק באה אלי משורתת אהת ובידה
רבע בשר .יבש לנקר ושאלתי אותה מאיזה קצב שקנה ואמרה לי מן קצב
הערוויך וכאשר הפשתי בפנקס מקום קצב זה ומצאתי שביום ה׳ העבד מכר את
כל הבשר ישר שהי׳ לו ונבהלתי על זה מאוד והלכתי עם המשורתת ובידה הבשר
אצל הקצב לשאל מאין לך בשר ייצר — וקודם שהלכת־ שימה שאלתי את פיה
אם הי׳ הבשר מהותם ואמרה לי שראתה עיני׳ החותם אמנם אחר שקנה ממנו תלש
קצב את החותם — ובהיותי אצל הקצב ושאלתי אותו מאין הי׳ לך בשר כשד?
הלא ביום הזה הי׳ לך כזה וביום זה הי׳ לך כזה וכל הבש־ מכרת לזה ולזה
עד אשר כילו הכשר — ונעשה כאלם לא יפתה פיו ויהור פניו כפני מת ומרוב
חרפה נתהלש — ופניתי לו עורף והלכתי לדרכי — וכמו שעה אחר מעשה זו
בא אלי הקצב בבכי ותחנונים לבל יתגלה הרבי־ לשאר קצבים לאמור פן יעשו לי
משפט קרימינאל ויפסלו אותי להיות קצב ולא עניתי לו דבר רק גליתי את כל
זאת ליהודים למען לא יבשלו בכלים שלהם עד אשר אשאלה את פי הרב
בשטאריגראד ותיכף כתבתי שאלה הזאת ונתתי את האגרת על הבידואר ובקשתי
שיתן לי תשובה ביום א׳ ע״י שליח וכן עשה והכשיר את הכלים וטעמו ונימוקו
עמו — ולא אחר הקצב לבוא אצלי ביום ב׳ הבא ואמר אלי אהובי רבי אמנם
חטאתי והרע עשיתי לא אעשה עוד דבר מכוער כזה ואם בעיני תושבי העיר
הזאת רע על שנטרפו כליהם הרבו עלי מוהר ומתן ואהגה רק שלא יתגלה הדבר
בפני המון עם ועשיתי פשרה ונתן לקהל 500ר״ט ולי נתן 50ר״ט שכד טרחה
— ובמעות הללו גמרו מלאכת בית הכנס׳ — ולאחר שהייתי שם כמו ב׳ שנים
ומחצי הי׳ לי 300ר״ט — ובמשך היותי בעיר הזאת הי׳ מעשה בין היהודים
הראוי להעלות על הכתב• והוא — היות לפי פקודי המלך חלילה וחולין הי'
לסוהרים שיסחרו בסחורת העשוים במדינה אחרת רק בל הסחורת העשוים
במדינה — ובהיות שהסוהרים לא יכולו לעמוד בתקנה הזאת [ףד ז׳ ע״א]
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בל אחד עשה מה שעשה — וסוחר א׳ ר־ זעליג שמו קנה הרבה מיני
סחורה בפ׳־פ שלא הורשה בה לסחור,והניח את הסחורה מחוץ לעיר רחוק פרסאה
אחת בדי להוליכה לעירו עד אחר איזה שבועות בואם מן היריד — והיי בימים ההם
רצה ר׳ זעליג הדל להוביאם העירה והלך אצל שומר השער וגלה לו כי בלילה
הזה יבא את סחורתו במקדם ;  /כי שומר השער ידע מכל זה מכבר /5אמנם
נתנלה הדבר לאינשפעקטר הבא מהדש לעיר הזאת ולא ידע מדברים כאלה —
ובא אל שומר שער הזאת קודם הלילה ואמר לו שילין פה היות כי נתגלה לו
שר׳ זעליג יבא עם קאנטריבאנד ושומר הראה א״ע לפני אינשפעקטר כי גם הוא
שומח בזה ונשא ונתן עמו בעדן הזה בשמחה ובטוב לב — ואשת השומר אשר
הי׳ דירתה בחדר המיוחד לה סמוך ,שמעה את בל זאת ואחר איזה רגעים באה אל
בעלה ואמרה לו אהובי בעלי הבטחת לי שתלך עמי לעת ערב אצל נהר אדער
לרחצני אמנם אחר שבא אליך אורח הנון בזה תוחלתי נכזבה וענה לה השומר לך
בתי עם המשורתת אם אוותה נפשך — ולבשה א״ע והלכה היא לבדה אל אשת
ר׳ זעלע ונלה לה את בל דברים הללו — ואשת ר׳ זעליג מהרה שלחה ב׳
שלוהים אל בעלה היות מבפר הידוע שבעלה שם הי׳ שני דרכים להעיר א׳ על פני
השדה וא׳ על דדך היער וצוד ,להם שא׳ ילך בדרך זה וא׳ ילך בדרך זה למען
יהי׳ בטוח שיפנשהו — וא׳ מן השלוחים שבת וינפש בתוך היער וחטפוה[ו] שנה
דשן ודרך הפ נסע ר׳ זעליג ואת השליח לא ראה עיניו — וכשבא אל השער
דפק לפתוח לו ויצא השומר ואינשפעקטר ופתחו השער ומצאו את שני שקים
מלאים ומחותמים ומוקשרים בעופרת בלאמבי ולקחו את הסחורה לתוך הבית ויהי׳
בהביאם הסחורה ההדרה ור׳ זעליג ברח לעיר עם העגלה ואינשפעקטר חותם
בחותמו את הסחורה שנית והלך לו — והמעשה הי׳ ביריד תמוז אשר לילות
קצרים הבוקר אור ואני ישנתי בבית נדד א׳ בדירה מיוהדת לי שמעתי הומיות
אנשים סיפדו והלילו ובתוך כך דפקו על דלתי וצווחו בקול נדול יקום מעלתו
קול יללה בעירנו ונבהלתי עד מאוד ואמרתי הנידו נא לי את קול הרעש הזה
וספרו לי המעשה וקמתי והלכתי אל מקום בית ר׳ זעליג ושאלו אותי מה נעשה
בזה ? ואמרתי לא נוכל לעשות עד אחר ישוב כי אמרתי בהפזי כל אדם כוזב פן
נחטא להשיב במהירת אמנם עצה היעוצה ממני היא שר׳ זעליג יעלה על משכבו
ויעשה עצמו חולה וישלח לקרא לו רופא ויתן לו סמים רפואה ולהקיז לו דם
והי׳ יב ישלחו אליו שרי אקציזע לבוא ,יאמר כי הולד ,הוא ונם ישתדלו לו
מן הרופא אטעסט — ויטב בעיני השומעים ועשו כאשר צויתי להם — וכך
הי־ ששלחו השרים לקראו והשיבו בכל אשר הוריתי להם — ואחר איזה ימים
התאספו כל אנשי העיר הזאת להתחכם על המעשה זה אמנם כל העצות לא
היו מדברים הנכנסים ללב השומע ויהי׳ יום אהד נתתי את לבי לתור ולחשוב
בעדן הז ובל [ ק» ז׳ ע״ב] מזימותי עלי עברו ונתן לי אלקים בזה עצה טובה
ונבונה ומוכשרת ליכנם באוזן השמעת והיא — כמו לערך שנה שעבר הי׳ נער א׳
ושמו מבאל שנתנדל הפ בנרייפינחאנין והי־ עוסק במרט עם סחורת למכרם על
המדינה במנהגם ולקח מבמה וכמה סוחרי העיר סחורה בהקפה וגם מן ר׳ זעליג
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•לסך הכל כמו אלף ר״ט וברח ולא נודע מקומו .והמעשה זה ידוע לכל תושבי
•העיר הזאת — וע״י מעשה זה • יהי׳ תשובת ר׳ זעליב ויאמר — מעשה שהי*
מעדן הסחורה אשר הבאתי כך הי׳ — אני הלכתי ונסעתי על הדרך בענין מרם
שלי והנה הנער מכאל נוסע על העגלה אשר ב׳ שקים מהותמים עלי׳ וקרבתי
.אליו ואמרתי הנה נא אתה בידי אסרך בהבלים אשר לי ואתנך בידי הסוחריס
שנתהייבת להם והמה יעשו בך כרצונם והתחיל לבכות ולבקש ממני שלא אעשה
לו חרפה כזו ולא האזנתי אליו אמנם כשרציתי לאסרו והלכתי לעגלה שלי ליקח
את החבלים לקה מהר את השני שקים וזרקו אותם מעל עגלה שלו וברח ולא
•יכולתי לרדוף אחריו ועזבתיהו — והנה זה הוא הענין עם שני שקים הללו וכה
שבתוכם לא ידעתי — וראי׳ לדברי שהשקים המה עודנה מחותמים ונקשרים
בבלאמבים ואם הם שלי ואנכי הנחתי שם סחורה ,מאין הי׳ לי חותמים ובלומביס
לחתום ולקשרם — ואחר שסיפר לשרי אקציזע את כל המעורא הזאת והביטו
•איש אל רעהו ואמרו זה לוה בהחשאה כי קרוב הדבר להיות אמתי ונשלח דבר
משפט זה אל דירעקציע לשטאטץ ויצא מהם לפסק שכל הסחורת הנמצאים בתוך
שני שקים הללו ,מה שיהי׳ מן העשוים במדינה וו יוהלק לסוחרים אשר נתחייב
■להם מכאל עפ״י סדר ב״ה כל א׳ לפי הלקו וסחורה הנמצאת אשר נעשית חוץ
למדינה ישלחו ממדינה שלא ישאר במדינה מאומה בקנס נדול ור׳ זעליג פטור
.מכלוכל — ; — —; — 5ן —— 5
ונחזור לענינו בהיותי פה כמו שתי שנים ומחצה עשיתי לי חיל לערך ר״ט
 300וכתבתי לזוגתי שאשלח לה איזה סך והשיבה לי לא אחפוץ במעותך יכ לא
 וכל זמן שנשאתינצרכים לי ואייה לכשתבוא לביתך תהי׳ שכרי משלם
ונתתי עם א״נ בריבת עליתי מעלה מעלה אמנם אחר זאת נתחברתי עם היהודים
ה״ה החתן יוסף והנער אייזיק ובתוכם הי׳ גם ר׳ זעליג הדל והתחילו עמי לעסוק
בהלואה ולא הי־ לי כל כך מעות לתת ולהלות להם די סיפוקם ולקחתי מן קצב
א׳ 90ר״ט על 5למאה והמה נות[נ] ים לי ע״פי היתר יותר ויהי׳ כמו איזה חדשים
■נעשה כולם בורחים ולא הי׳ מאומה מכל עמלי אשר הי׳ לי ומלבד זאת נשארתי
ב״ח אצל הקצב הדל וכשראיתי שכלתה עלי רעה הסכמת* לחזור לביתי אף ריקם
[דך ס׳ ע״א] וקודם נסיעתי ממקום הזה הלכתי אצל הקצב שנתחייבתי ואמרתי לו אדוני
יודע את כל הקורות אותי בעיר הזאת ואין ביכולתי לשלם לך החוב במזומנים
אמנם יש לי כלי כסף ובגדי משי בקרסי כסף ואתנם לך למשכון עד כי ירחיב
השם את גבולי ואז אשלח לך קרן ורווח ,ולא אבה לשמוע לי וענה ואמר ידעתיך
מיום בואך ובמשך שנים הללו ולא מצאתי בך עול וגם ידעתי אשר מרך לבבך
וטוב טבעך באת עד הלום ולא נשאר בידך מאומה מן כל עמלך ומה תענה
לאשתך כי מלאה בבגדים הלכת ועתה ריקם הושבת ואף בערום ובחוסר כל ע״כ
לא אקח ממך שום משכון ואף נם לא שום שטר כי בטוח אני בך אם יעזרך
אלקים לא תחסרני ואם זדו לא מה אעשה עם השטר האלך ) 1עמך למשפטג ) בכ״י התלך.
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ואנכי איש נכרי ולא ידעתי משפטם ואף כי אם הייתי יודע ,לכן לך לשלום:
ופטרני מבלי ליקה ממני שום דבר — ונסעתי לפ״ם עם סוהרים ומשם לסקאלו
עם ידידי הנגיד ר שלמה דל — ויהי כמעט באתי בצל קורתי סבוני גם סבבוני
כל ב״ב וכל קרובי עוטרים אותי וקראו לי לשלום והלכו ,אמנם הילדים נשארו
ושאלו ממני שאתן להם מתנות היינו מיני מתיקות ושאר דברים קטנים בנהוג לכל
א׳ הבא מפ־פ ואין בידי מאומה ,ואמרה לי אשתי תמהני עליך אהובי שלא הביא
להם שום דבר אף כי קטן המה בעיניך נחלה היא בעיני הילדים הרכים ,ועניתי
לה בלשון פלני־ ב־ה שעזרני על הוצאת הנפש אף כי אקנה דברים אינם צריכים.
והיא הביטה אל פני ולא אמרה דבר ולאחר איזה שעות אמרתי לה את כל קורותי
ואמרתי לה אתה נרמת לי הלא כתבתי לך שאשלה לך מעות ולא אבית לקבלם.
ועתה נם לי גם לך אין בידינו להתפרנס — ולאהר כמה ימים באו אנשים לבקש
מזונתי להלות להם מעות ואמרה להם את כל הרכוש אשר הביא בעלי לקה אהי
והוא קודם לכל בני אדם — ובעת ההיא היי לי שני בתים ומכרתי לאי והיי לי ליתן
טי־ף לביתי ולא נתוודע לשום אדם ממעמדי — והי ,היום ואמי טרם אלה מסעות
הללו נשאת לאיש נכבוד א־ מק״ק נ־ידץ ואמרתי אלכה נא לכבוד אמי ונתעלסה
באהבים ובעברי דרך פוזנא פגעתי לאיש מאהבי נאמני ושמו ר׳ הירש מקארניק
והוא גם הוא ירד מנכסיו ובהיותינו סוחרי צמר היינו בעיר שוויפסין שנינו באכסני׳
אחת — ושאל בשלומי ואמרתי לו את כל הקורות' אותי לא מנעתי ממנו דבר
ובמעט התחיל לבכות ובדנע אמר לי אהי ורעי אל תדאג בעזירת האל אהי
בעזרך — כי בקהלתינו צריכים לחזן ולשוחט ולנאמן הקהל אשר על ידו יעשה
בל עניני הקהלה וידעתיך מנוער כי איש יודע נגן אתה וגם יש בך מעלות הכתיבה
הן בלשוננו והן בלשון עמים ע״ב איעצך ויהי ,אלקים עמך ,אנכי אסע לביתי
ואדבר על לב דודי הנגיד מ׳ אברהם ועם כל בניו והתניו כי המה מגדולי יקירי
העיד ,ליקה אותך להם בקהלתם — אמנם קודם שתשע מנרידץ תבתב לי יום
המוגבל באיזה יום תהי ,בפוזנא ונם אנכי אהי ,שמה למען אודיעך על הדבר
הזה — ובזה נשקנו זא־ז ויפרד איש מעל אחיו זה לקארניק וזה לנרידץ [ דף ח׳
ע*ב] ואהר איזה שבועות כתבתי אגרת לקארניק לידידי מ ,צבי הנ״ל וקבעתי
לו זמן מהי אהי ,בפוזנא וכך הי ,שביום א׳ באנו לפוזנא — והי ,מבשר לי כי
פעל ועשה בכל אות נפשי על היותר טוב ויעץ לי לנסוע על שבת הבא לקארניק
ושם אתפלל וביום א׳ הבא יונמר עדן השירות וכך הי־ שביום א׳ ממר הדבר
ביני ובין הקהל דשם ונסעתי לביתי לבשר בשורה הזאת לאשתי — וכמו אהר
זאת איזה שביעות שכרתי עגלות לשאת אותי ואת ב״ב לקארניק — ולא הי ,או
בידי אחר ניב־ון שכר ענלה כ־א איזה חט וכשבאתי שמה באו אנשים נושאי
משאות ופרקו את כל כלי הי•ת מעל הענלות ונתתי להם שכרם שני זה[וב]ים
פוליש ורה מאד תמהו אנשים האלה עלי על שנתתי להם בעד עבודה קלה בזו
ב׳ זה[וב] ים אשר איש אחר הי ,נותן הצי זהב ואמרו הזן זה לא כשאר הזני העיר
אשר זד ,מקדם פה עדים ,וזה איש עשיר■ על כי הוזיל מכיסו יותר על הראוי
— והקול נשמע בכל העיר הזאת שהזן עשיר נדול הוא — ובזה הרגע בא אלי
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•ידידי מ׳ צבי הנ״ל ואמר לי ידידי ידעתי כי כלה פרוטה מכיסך ,אמנם כל
•מחסורך עלי ולא תיקה מקופת הקהל שום שכירות במשך חצי שנה ואף שכר
.משקל מצמר השייך לך מן הסוהרים לא תקח ובשעה מועטת הביאו לי מבית
מי צבי כל מיני אכילה בבשר בחלב ובל שאר מיני תבשיל ולהם לפי הטף
ואפילו כלים ועץ וקאפע וצוקר וי״ש ושיר לא אוכל לחשב בפרטות — ובזה
.׳נתרוממתי ונתנדלתי בעיני תושבי העיר הזאת — ואם כתבתי להם איזה ענין
מעניניהם נתנו לי שכרי כפלים לפי כבודי כללו של דבר מצאתי הן בעיני כל
אדם — וגם אנכי ערכתי ותקנתי להקהל פינקסיהם על דרך היותר נכון כמנהג
:בשאר קהלות והוכשר בעיניהם — והיי באיזה זמן מזמני ,אחר באתי לקארניק
ילקה מלך פרייסין את מדינת פלד׳ לו לנהלה ולא הי׳ בכל יושבי העיר איש
אשר יכול לדבר בלשונם כי עוד לא נסיתו [!] באלה ואני הייתי להם למליץ
והייתי חשוב בעיני שרי פרייסין ובפרט אצל אקציזע של שחיטה כי נם המה היו
מחדש באו לשירתם והייתי אני להם לעינים בהלכותיהם כפי נימוסי המלך —
ועשיתי הסד עם הקצבים היהודים שהי■ עניים והייתי משתדל להם שיהי׳ מעות
אקציזע המניע מהם עד סוף חדש וזה הי׳ טובה נחלה אצליהם שיוכלו בכל ימי
משך החדש להתפרנס א״ע במעות אקציזע מה שהי׳ חייבים לשלם קודם השחיטה
ונם הקצבים מהמת זה נהנו בי כבוד יותר כמכבדים את אב״ד ופהדי ומוראי עליהם
ובתוכם הי׳ קצב א׳ ושמו יאקב והוא הי׳ עשיר עם כל זאת בקש ממני שידר¬
 .מעות אקציזע גם בידו במשך החדש ונתרצו לו — ויהי היום בההשים נפלתי לידי חולי
עד כי החברה הבאים לבקרני התיאשו ממני ושלחו ביום ו׳ עשיק לפוזנא להביא את
איש יהודי רופא מומהה לרבים ושמו צאברנהיים ולא הי׳ בכדי שיגיע לקארניק קודם
שבת ושלח אצל בד״ץ דפוזנא שיתירו לו ליסע לקארניק ואף שעי-ז יחולל שבת
ומפני סכנות נפשות התירו לו הב״ד ובא כהצי הלילה ונתן לי סמים רפואה וביום
[דך נו׳ ע״א] א׳ נסע לחזרה והניה סמים ומשקאות להשקני ובעזרת אלקי עמדתי מחלי
אך מרוב חולשות כוחי■ לא יכולתי לצאת ולבוא עד אהר חג השבועות אמנם נם
בהיותי על משכבי באו אלי גם שרי אקציזע לבקרני ובקשתי מהם שלא ישנו
דבר אודות דמי אקציזע והבטיחו לי ע״ז ויהי אחרי עמדי על מעמדי בעדן
השחיטה בא סוף הדש ושלחתי להקצבים שיביאו את הובם משחיטה כמקדם והם
הביאו כל א׳ כפי הנרשם אצל אקציזע במעות קאראנט אמנם הקצב יאקב אשר
הי׳ חייב כמה מאות זהוביםג) הביא את חובו במעות נחושת ואמרתי לו אם לא
ידע שהמעות צריך להיות ממטבע קאראנט והי׳ מבצבץ כנגדי באיזה דברים אשד
לא כדת ונערתי בו וענה ואמר לי בעזות מצח יקח נא ר׳ משה מעות זה מה
שמניע לו על חלקו מן הנדבה — ואמרתי לו רשע למי אתה אומר מעדן
הנדבה ? וענה ואמר אתה רשע ולא אני וקללתי אותו וקלל אותי — או
•אמרתי בלבי הנה באה העת להפריד א״ע מקארניק היות שבליעל הזה פנע בכבוד*
זממנו ילמדו שאר הקצבים והייתי בעיניהם כמתעתע דבר כזה ה*׳ לא הת * ׳
*) בכ״י זהים,
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ויעבור עלי מה — והיצעתי את הדבר לפני פרם והעבירו את יאקב על רבע:
שנה מלהיות קצב אמנם גם בזה לא שקט כעסי ולא אמרתי דבר — ובזמן־
קצר אתר מעשה זו נסעתי לפוזנא בעניני קהל והייתי אצל ש״ב הגאון מ׳ צבי
סקאק ושם מצאתי את מ׳ יוסף פוזנר מפלאצק ובעת הזאת לא הי׳ אב״ד־
בפלאצק והתחיל מוהר׳ץ סקאק לדבר עם מ׳ יוסף בערן רבנות לפלאצק וענה
הוא מוהר״י ביה בפלאצק יש ויש לומדים מופלגי תורה יודעי הוראה ואין מן
הצורך לאביד אמנם אם אוכל להניע איש אשר ידע לשוננו ולשון עמים ומוכתר
בנימוסי פרייסין ושאר דברים אזי הייתי מתאמץ להביאו לפלאצק להיות לנו
לעינים ואני שמעתי את דברי מהוריי וקרבתי אליו ואמרתי מה יהי׳ שכרי אם.
אבחור לבם איש כאות נפשיכם אשר מוהר״ץ סקאק יעיד עליו כי איש נאמן
הוא ובו תמצאו כל משאלותיכם — והתחיל מוהר״י לצחק ואמר אלי כמדומה לי
שהאיש זה ננד פני אשר אנכי דובר עמו והראתי לו פנים שוחקים ואמרתי כן הוא
אר הוא המדבר — ודברנו שרנו בערן ההוא ואמר לי לכשיבא לביתו ידבר עם
הפרנסים ואם יכתבו לו אנרת שיבא מעלתו לפלאצק אז תיכף בלי עיכוב יבא
ויונמר הדבר ויהי כמשלש שבועות הנעתי על הבידואר מכתב מפרט פלאצק
שאבוא לפלאצק ולא ידעתי מה לעשות ,לגלות אי איפשר לבל ירגישו אנשי
קארניק ובפלאצק ספק ואין הספק מוציא ובו׳ — ונתתי לי עצה על אופן זה בי
הנה ידוע שעיר סקאק מקרוב היתד .לשריפת אש וגם הבית שלי יצא ללהב —
וגיסי בתב עלי לאמר ,בהיות ששר העיר רוצה למדוד את כל הפלעץ אשר הי׳
בנד עליהם בתים וכל א׳ יהדק את שלו ויבנה ביתו ואם לא יאבו לבנות עליו.,
הפלאץ נלקה ממנו ויתנו אותו לאיש אשר יבנה עליו בית [דך ט׳ ע ]3לכן היש מהר
ובא הנה למען לא יהי׳ אהר מעשה ואין להשיב — ואת המכתב זה מסרתי לאיש־
ער שאינו מכירם והראתי את המכתב לפרט ונתנו לי רשות ליסע לסקאק — ולא
אחרתי פעמי מרכבותי ונסעתי לפוזנא ומשם על הבידואר לפלאצק וגמרתי את דבר
השירות בפלאצק וחזרתי ליסע לביתי ,ומידי הייתי בעברי ק״ק פוזנא מצאתי שמה
פד* מ קאדרק בערן קהל והגידו לי עניני ואמרתי אליהם סעו לכם ושובו לאהליכס
ואני אגמור את הדבר כמנהגי ושאלו אותי מערן הפלאץ בסקאק ואמרתי שכל
הב״ב אינם )1בביתם וקבעו לזה זמן אהד — .ואז נסעו הפרט לביתם ואני נשארתי
לבדי בק־ק פוזנא וגמרתי את ערן הקהל וחזרתי על מקומי — ואחר איזה ימים
בקשתי מן הפויט שיעשו אסיפה בי יש לי דבר אליהם לדבר אתם ואמרו הלא;
דבר וצא והסכימו לזה ונתאספו שמה רוב בעלי סכומים — ואמרתי להם שמעו
אנ רבותי הלא ידוע למעלתכם יב קרוב לחמש שרם אנכי עומד לשרת אתכם
ובכל כוחי עבדתי את לכ הקהל הזה ולא נמצא עד עתה שום עול חלילה ,אך
שמעתי שיש איזה אנשים המתרמעים לאמור כי במשך המשה שנים הללו • לא נתן,
ד׳ משה חשבון מבל הבנסות והוצאות אשר כולם הי׳ תחת ידי ולא א׳ מן
פרנסים יודע מאומה מבל החשבנות לכן אבקש מן מעלתכם שתבחרו איזה אנשים,
בכ״י איבנז.
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יודע׳ חשבון ויחשבו עמי ולא אהי׳ בעיני אנשים ההם כאיש אשר לא שומע בקול
חושבי העיר אכן אם לא תאבו לשמוע לי ידועה תהי׳ לכם שלא אשרת אתכם
ותראו לכם איש טוב ממני כי אנכי לא אסבול כדברים האלה — הלא ידוע
למעלתכם שנפלתי למשכב זה יותר משבעה שבועת והי׳ כפסע ביני ובין המות
אך בעזרת ד׳ עמד[ת]י מהלי׳ ואם חיו הי׳ להיפוך כל איש אשר לו הפ הי׳ דובר
בי ונמצא שמי הי׳ ח׳ו מהולל — וענו כל העם יהד כניס דבריו ותיכף בחרו אנשי
אמת שהמה יביטו בחשבוני והוקבנו זמן לזה ובאו רואי חשבונתי והראתי להם
בראשון כל הוצאות ותמכתי אותם עיי קויטין לאמת הוצאותי ובענין הכנסה —
היות שנתתי לכל א׳ מתושבי העיר פנקס קטן אשר שמה רשמתי לכ״א כל
הנתינה שלו מן מין ומין אמרתי להם שא׳ מן רואי חשבונתי ילך עמי מבית
לבית ופנקס הקהל בידו והבעלי בתים יציאו גם פנקסיהם ויבורר דברי אמת וכך
עשו ולא נמצא בכל הכנסות הללו טעות רק סך א׳ זהב ו ;׳ ובזה יצאתי ידי
כלם — ולא יוכלו לפצות פיהם נגדי — ועשיתי זאת למען אם יתגלי להם
צאתי מהעיר לא יעלילו עלי בדברי חשבונם אצל מאגיסטראט ,ונתנו לי קוויטאציע
בלשונם מקימת מן ראש עצה בח״י ובחותם העיר.
[דך יי ע א] ואהר שהי׳ בידי קוויטאציע בקשתי לעשות אסיפה שנית — ובהתאסף
אלופי הקהל עם ראשי בעלי סכומת קרבתי אליהם ואמרתי להם זה כמו חמשה
שנים עבדתי אתכם עד בכדי שידי מגעת עשיתי לכם פנקסים וקונטדיסים אשי
לא היו לכם מימי קדם תקנתי לכם תקנות מיושד[ו] ת בעניני חשבון אשר כל הקורא
ירוץ בו לידע אמיתתם או הפוכם כמנהג שאר קהלות ובעדן חשבוני אתם בעצמיכם
יעידון ויגידון שלא נמצא שום שמץ דום* ועתה ימחול מעלתכם ותבקשו
לכם איש אהד על מקומי כי לא אוכל לבדי שאת טרהכם ומשאכם יכ כבד
עלי עבוד אתכם' עוד ,ואנכי גם אנכי אשתחוה מול הדרתכם על כל הגמול
שנמלתם עמי היותי חולי לקחתם על מקומי שוהט על הוצאות הקהל ונם יכ
כבדתם אותי וא[ ת] כל ביב משך ימי שירותי כאלו חיתי אחד מנדרים תושבי
העיר הזאת — ועתה הנני אלך מן מעלתכם אל פלאצק ולא יהי׳ עלי שום
עול שחיטה שמה כי זה הוא כבד עלי מכל עבודת פרך — על כל אופן
יטיבו דברי בעיניכם כי אם תאהבו אותי ראוי לכם לשמוח על כי אהובכם ילך
מעלה ממדריגה אל מדריגה ואם יש בכם שורש פורה ראש ולענה עלי יותר טוב
לכם שפטרתם אותי מלפניכם וראיתם את אחורי ופני לא תראו — ויהי כי כליתי
לדבר אליהם את כל הדברים האלה ויהי כמצחק ביניהם — מהם אמרו שלא
יספיק לי שכירות ורוצה הוספה אם זה טעמו צריך להוסיף לו ומהם אמרו שהוא
מהמת המחלוקת שהיי ביני ובין האיש הבליעל יאקב — אמנם כלם הסכימו שלא
להשיב לי שום תשובה עד אשד יראה סוף הדבר ולהוסיף צריך לעשות אסיפה
יותר גדולה — וכה הי׳ תשובתם — אמנם לא פניתי לכל הדברים האלה ולקחתי
עגלה ונסעתי לסקאק ולפוזנא ליקח מקרובי רשות קודם נסיעתי לפלאצק ובהחזרתי
לביתי שברתי עגלות להוביל אותי ואת ביב לפלאצק ושני ימים קודם נסיעתי
מכרתי כל כלי ביתי שאינם שוים להוליכם לדרך רחוק כזה — ואז שלחו אלי
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םו״מ אנשים שידב־ו על לבי ועל לב אשר! ,שלא לעזבם ואחר שלא עלה להם
בל זה שלחו ציר מיוחד לפוזנא אל ש״ב מוהר״ץ סקאק ובקשו ממנו שיקה
ענלה מיוהדת על הוצאתם ויבא לקארניק אולי יפתה אותי שלא ארודקם והטה
אוזן לבקשתם ובא לקאמיק הוא ואשתו מ׳ הי׳ וש״ב מ׳ דוב הלוי ,והענלות
עומדות ובני ביתי טעונים בכלים ובדברים שלי ובבואם התאספו יל בעלי סכומים
וננידי העיר הזאת אל הרב אב׳יד דשם כי נם מוהר״ץ הנ״ל היי אצל אב״ד
והתהיל מוהר״ץ לדבר עמי ואמר מה לך בי תנוס ותסב לאחור מהעיר הזאת
מה מוס ראית במקום הזה הלא בלבם אהובים אותך ומבקשים אותך ומי יורע מה
שיארע לך במקום אהד אשר לא יבירך ואם השכירות מעט בעיניך ויוסיפו לך
ונם לא ידעתי אם בפלאצק תניע לך זה אשר בו מאסת פה ,לכן [ דך י׳ ע״ב]
תניד לי אמת מאיזה טעם הסכמת להרהיק נדוד על מה ולמה — ועניתי ואמרתי
לא אוכל עוד להתמהמ׳ פה מטעמים הללו — א׳ בל זמן שידי הי׳ עליונה על
הקצבים והם הי׳ נכנעים תהתי הי׳ טוב אמנם אהד עמדתי מהלי׳ המה מושלים
בי ולא נבון שיהא לשוחט פחד בפני הקצב  ,ואדוני יודע מה שאירע בפוזנא
שקצב א׳ לקה את הנרזן בידו ועמד אחר השוהט וכשרצה לנסות את הריאה אם
בשר או מדיפה והשוחט הרגיש בזה ואמר כשר כשר וכיון שיצא לחוץ צווח בקול
גדול טריפה טריפה וכשמע קצב זה רדף אחר השוחט ונמלט השוחט מידו —
עד שעשו בבית השחיטה הדר מיוחד לשוחט לנסות את הריאה והדר מיוחד
להקצב ובתוך הכותל אשר בין חדר לחדר הי׳ שם חור א׳ כדי להושיט לקצב
המנפח את הנרנרת של ריאה — וטעם ב׳ שקבלתי עלי בהלי׳ שלא אהי׳ עוד
שוחט אם יזדמן לי השם שירות שלא אצטרך להיות שוחט ועיקר הטעם שלי
הוא השני לבן בבקשה מאדוני שלא יפגע בי עוד בדבר הזה — ואחר כל זה
נסע מוהרי׳ץ עם כל הבאים עמו לחזרה לפוזנא ולמחרת היום כמו בשעה
עשירות] )1קודם חצות היום נסעתי לדרכי וכל העם הנמצאים בעיר למגדול ועד
קטן ונם הרב אב״ד לוו אותי עד מחוץ לעיר וכמה אנשים מאנשי אמוני נסעו
על ענלות עד עיר שרייד רחוק מן קארניק ב׳ פרסאות ושםצ) אכלנו
ושתינו וברכו את ד׳ וברכו אותי ואת ב״ב בברכת כדינים וא־ב התפרדו איש מעל
אחיו ונסעתי אני וביב על ב׳ ענלות ובהגיענו אל עיר וולאצלאוויג פנעתי נניד
א׳ מעיר קורל ומי גרשון שמו וגם הי׳ לו דרך משם לפלאצק ושאל אות־ על
אודותי ומי אלה לפניו על העגלות ואמרתי לו את המאורע ואמר לי אם רצון
מעלתו לישב על ענלה אבי [א] הו לפלאצק קודם ביאת עגלת טעונת
ואמרתי טוב הדבר ונסעתי עמו לפלאצק — ועגלות הלכו לאט לאט לרגל
המלאכה אשר להם ,ובאשר באתי לפלאצק אמרתי אלכה נא ואראה את דירתי
אשר הכינו לי אנשי פלאצק והראה לי את ההקדש מלון אורחי פרחי׳ ועניים
מרודים מתנודדים בחצי בית והצי בית השני לדירתי הבינו ,ואשא עיני להביט
על הבית מחוצה לו והנה במראה אוהל הנמתח בשדה ללון רועה צאן מראהו
) בב״י  :שעירי .

 )2בכ״י  :זשא.
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ונבהלתי ,ומה מאוד אהזני השבץ כי באתי לפני ולפנים ההדר אשר יחדו לי והי,
הרד קטן ונמוך ולא יכולתי עמוד תחת התקרה ובתוך קרקעיתה חפורת חפורת
מלאים מים אשר בהנה כדי להשקות העופות של בעל הקדש כותלים נובבים
ומעשי רשת עד בי יכול לראות הכוכבים מת־כם חלונת נשברות ופתח פתוח
מצאתי בלי דלתים ובריח — ואמרתי בלבי מה אענה לזוגתי כי אהי־ נשאל על
זה הדירה המוסרהת אשר בקארניק רפת לעצים יותר הי־ מהודר והלכתי בכל
המקומות לשכור לי דירה אחרת ולא מצאתי ובעיני תושבי פלאצק היתד .דירה
[דף י׳ א עיא] זאת נאה וטובה מאד בי נם המה לא הי׳ להם דירות יותר טובות וכמעט
יצאתי מבינת איש מדאגה יגון ואנחה — ולמחר בהשכמה יצאתי לקיאת זונתי
וביב וביותר לדבר על לבה אודות הדירה ומצאתי אותם נוסעים קרוב לבית אוצר מלח
שהיי רחוק מעיר כמו חצי תחום שבת וטרם התחלתי עמה פתחה את פי׳ לאמר
אהובי בעלי מה אידון בדבר אשר קרה לי יום אתמול עלי דרך ואמרתי מה זה?
ומענה בפי׳ אתמול פנענו שר אי שנסע מפלאצק ושאל אות־ מ־ הנה אלה ענלות
טעונות עם כלי בית והילדים על העגלות האלה ? ואמרתי אליו נוסעים אנחנו אל
המקום פלאצק היות שבעלי לוקה מאנשי פלאצק להיות להם שתדלן ונאמן בעדני
הקהל ,והנה בעלי אתמול בא לפלאצק ואנחנו אחריו — וענה ואמר לד השר רצ
לי עליכם על אשר בתתו [! | רגליכם בדרך רחוקה לדור בפלאצק והוא מן הנמנע
הלא כאשר תבאו כ ; תצאו מן המקום הזה כי דבר זה מתננד לחוקי המלך ודתו
— ואמרתי אלי׳ שוטה אתה מי יודע מי זה אשר היי משטה אותך והמה דברים
של מה בכך — אמנם התחלתי לדבר עמה בדברי תרעמות על רוע דירה —
ואמרתי לה שאנשי פלאצק הבטיחו לי שיראו להשתדל דירה נאה ויפה אמנם לא
על שעה הדא — והיא ילולי יליל ודוחי ננה ואמרה לי משה משה מה עשית
ל־ ולך שהוצאתנו ממדינתנו אל ארץ לא אבינה את לשונם — ועל כולם מי
יודע אם לא יש ממש בדברי השר שספרתי לך בי דפק לבי ולב יודע מרת
נפשו ומי יתן והי׳ טוב — והי׳ כבואנה אל המקום בפני דירתנו המהודרת בעיני
יושבי׳ ,והתחילו לפרוק את הדברים אשר על העגלות באו שוטרי העיר וצווחו
בקול רעש גדול אדיר וחזק טענו את כל בלים ואת בל אשר לבם וצאו מן
המקום הזה ולכו כאשר באתם בי לא תוכלו להתמהמה פה אף רנע אחת כי כך
נפקדנו — ואמרתי בלבי פן ואולי היי אנשים האלה מבכר ממונים שלא יניחו
לכל איש אשר בא לגור פה בלי רשיון מן הקהל כמו שתי׳ מקדם ולא עלי ביא
על הכלל כלו יצא ולקחתי את כל כתבי והלכתי אל שר העיר והראתי לו שטר
פטורים מקאמיק ונם פם שלי — ואמר לי השר שבא פקודי מן הקאמד בפרטות
בעדן דירותי פה ויזהירו* לעצה דפה לגרשני מן המקום אם אבוא לדור ,לכן
אנכי את פי מלך אשמור ולא אוכל לדבר בזה מאומה — ממי יצא הרבי־ ומאיזה
טעם הוא לא ידעתי — אמנם את זאת ידעתי בי קארניק הוא במדידת זידפרייסין
.ופה הוא נייאסטפרייסין ואין רשות ליהודים לעקור דירתם ממדינה למדינה בלתי
רשיון מן הקאמער ולפי דעתי הוא הוא הדבר אשר קרה למעלתו היום לכן מהר
קום וצא מחוץ לעיר ואפילו לתת מספא לסוסים הפ לא אוכל להרשיתך —
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ותיכף באו שומרי הדל והוליכו את העגלות ואת כל ב״ב מחוץ לעיר — ואנכי ל»
ידעתי אל מי אפנה ואנה אלך — אמנם הפרנסים שלחו אלי את השמש ר׳ יוסף•
והראה לי את הדרך לכפר בארישאוי [דף "א ע’ב] אשר שם היי דר בעת ההוא
איש נכבד ושמו ר־ זעליג והלך השמש עמי לר׳ זעליג לבקש ממנו שאתאכסין■
אצלו איזה ימים עד שיעבר הזעם — והיה ד זעליג קבל אותי ואת ב״ב בסבר
פנים יפות ודי יוסף שמש הלך אל העיר והזר והביא לנו בשר ושאר דברי תבשילי
להחיותינו כיום הזה — ודירת ר׳ זעליג קטנה וקצרה כל כך עד כמעט יכולה
לההויק את בני ביתו ואף שנהי׳ נם אני וב״ב שמה בתוך הבית אמנם מחסד האל
שהי׳ בחדש אלול תקדו לפ״ק והי׳ משכננו על פד האדמה תחת רקיע השמים.
ולא באנו אל הבית רק לאכול — ואד בכל יום ויום הלכתי לעיר מהלך הצי
פרסאה לראות מה שנעשה — והנגיד הרבני מ׳ איצק בן מ״ש הכהן דל בעודנו
יה בעת ההיא הוז[י] ל מכיסו ארבעים אדומים אשר הי׳ אחר מן העצה נתחייב לו
וקרע את השטר בפניו ובקש ממנו שלא להרע לי נם יסעי׳ לטובתי — אחד זה•
נתוודע לי ממי הרעה הזאת אף שנם המה הסכימו באותו הפעם שנתקשרתי עם
העדה — הזאת — ויהי׳ כי קרבו ימים הנוראים אשר כל הדרים בכפרים יתכנסו
לבא העירה בקושי נתנה לי רשות להיות כמוהם אך באופן ובתנאי שלא אקרב.
איע לשום שירות הקהל ואז אוכל להיות בעיר בתוך הבאים לימים הנוראים
האלה  : /ועתה הקורא החביב תובל לשער א־ע מה הי׳ בדעתי ומה בפי זוגתי :5/
— אמנם אהד שעברו ימי החג ברוב השתדלותי הנעתי הרמנה מן הקאמר לדור
הפ והקול המכוער הזה נשמע עד למרחוק ובא גם לקארניק — ובא אלי אגרת
מן ר׳ צבי מקארניק עיי הבידואר לאמר חזור בך ואנחנו מקבלים אותך כימי קדם,
ואל תפן אל הבושה כי חפצנו בך ואנרתי זה תהי׳ לך לעיני□ — ואמרתי בלבי
אל תפן אל מנהתם ויעבר עלי מה בי אוי לעבדכם אמנם אהר שנתכרתי פה.
וראו את עבודתי עבדתי להם ולכל תושבי העיר הזאת .ויטב בעיניהם את כל
הנהנותי והייתי להם לתפארת — ואמרו מיום היותם לא הי׳ להם משועבד כמוני
והיתי לבל דרבי משכיל ועלי תמכו הפו״מ כל התנהגות הקהל ואין איש מאנשי
מנהיני קהלה יודעים מה שנעשה בעניניהם יכ הכירו אותי לאיש נאמן רוח וכל
פקידי המלך ושריו הן בעדני כתיבת לשונם והן להמליץ בעדם אם הי׳ צריכים
נעשה על ידי והיתי איש מצליח וכל המתנגדים נעשו בעלי בריתי — ואת בתיי
נתתי לאיש אהד מבני ביתי לאשה ושקטה העיר — ונמו אחר איזה שנים בואי
לפלאצק נפל השוחט מ׳ אייזיק למשכב עד כי לא יכול לעמוד על משמרתו
וצוה עלי פרנס א׳ שאשחוט ,ולעמוד במקום השוחט חולי זה ועל זה חרה אפיי
מאוד ביזם ההוא לאמר הלא יש ויש שוחטי כפרים פה; ואני מטעם שקבלתי עלי
שלא אעסוק עוד בשחיטה עשיתי עקירה מקארניק לעשות הנחה בפלאצק וענה•
הפדנס מעלתו משעובד לכל [ףד "ב ע א] דברי ד,קהלה לכל אשר תצוה ורע הי׳
עלי המעשה הזאת עד שבאיזה שבועות נפלתי נם אנכי למשכב הנקרא נעלזאכט>1
*( .Gelbsucht
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הבא ע״י כעס ומרירות לב וכמעט נתיאשו הרופאים ממני מליתן לי מזור ותרופה"
אמנם ברוב חסדו י״ש קמתי מחלי והיתי לאיש אחר כמה חדשים  -ונעשתי כבדי,־
קדם-
חדשה — ועמדתי על משמרתי כמאו וכימי
פעם אחת חיתי בבית איש בריתי וא״נ ה״ה הרבני הנניד מ׳ איצק הכהן
ובביתו גידל יתום אהד בן של מ׳ אלי׳ דל ניסו וברוך מענדל שמו ושמעתי
שהי׳ מוהריא הכהן הנ״ל דודו רוצה להתחתן את היתום עם בת של איש לונשיץ
אמנם מטעם הכמוס נתבטל הדבר ואמיתי למוהר״א ולאנשי ביתו אם טוב הדבר
בעיניכם יתחתן את העלם הזה לבתי ואנכי אחזיקהו בביתי ויהי ' מאוכלי שולחני
ואתמך אותו בלימודו על הוצאותי ואהי ,לו לאב ולאומן טרם כלותי לדבר וענו
כל השומעים יהי כן והתחתנו את העלם לבתי אידל תי׳ והעלם זה הי׳ רך בשנים
ולא הניע לבר מצור .ולאחד כתיבת התנאים אספתי את החתן ביתה ונתתי אותו
להרב אב״ד דק״ק שעפס הגאון מרה ליב והוא אשר נתנדל בתוך בית אבותי דל
כאמור למעלה ו[ה] רריך אותו בדרך הישר והי׳ מלמדו להועיל ויציץ ציץ ויהי׳ פורח
ויעש שקדים שוקד בדברי תורת ד׳ ואחרי כי נתקבל הרב מ׳ ליב לק״ק נאמבין
כי  .לא הי׳ שלום בינו ובין חסידי שעפס לקח עמו גם את החתן ברוך מענדיל
שי׳ ומלא את כריסו מדברי תורה ואחר איזה שנים הלך הרב לעולמו ונתבקש
מב״ד של מעלה ולקחתי את התני בביתי וגם הפ שוקד על לימודו ויגדל
ועשה פריי— ן —
ויהי ככלות לערך ששה שנים לשבתי פה פלאצק צמחו פורה ראש ולענה בלב.
הנראים לי לאנשי בריתי אשר על ידיהם עקרתי דירתי מקארניק ונהפכו אלי
לאויבים להתקנאות בי ,באמרם איש אהד בא לגור וישפט I 1שפוט את ב״ב
במשפחת נגידי העיר הזאת עד כי חיתי בעיניהם כמתעתע וכן היו בעיני —
ופיתאום באו איזה אנשים>\ בשמותם לא אפרטם  : /בחדר המיוחד לי לעסוק.
בצרכי הציבור ושם היו כל הכתבים וכל החשבונות ואמרו לי צא מן המקום הזה
לא צריכים אנחנו לא לך ולא לעבודתך ועמדתי מרעיד על המראה הזאת ולא
ידעתי על מה ולמה ומה הכעס הגדול הוד .פיתאום ולא אמרתי להם דבר ויצאתי
חוצה והמה סוגרים את הדלת בעדי ונטלו את המפתח והלכו * ) אמנם כבר מקדם
עלה על רעיוני )2לעזוב את עבודתם ולעשות לי איזה פרנסה להחיות את נפשי
ואת נפש ב״ב כדי להחיותינו מטוב ברכת ד׳ ולא לידי מתנת ב״ו רק להשליך יהבי־
על הזן ומפרנס לכל — וקניתי פלאץ אחד אל מחוץ לחומת עיר יכ שמעתי
שהמקום זה יעשה לרחוב גדול כפי הפלאאן הנעשה משרי הקאמר והחומה:
המפסקת בין העיר למקום הזה יהרסו ערו .ערו עד היסוד בה — ועתה יכ סרו
אותי ממשמעתם אמרתי אלכה ואבנה בית אכסני׳ כי לא היתד .בזה אכסני׳ מהודרת.
— וביותר שהי׳ ידוע לי מכמה וכמה פקודת המלך שכל [ףד " בעב] איש שיבנה.
המלך 33למאה וכל זה.
בית חדש של חומה על ב׳ שטחים יניע מאוצר
*) אתה הקורא הנכבד שא עיניך וראה בדף ט״ו ע״ב ושם תראה סוף המעשה».
 )1בכ״י  :ויפשט )* .בכ״י  :ריועגי.

*
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׳הי׳ ללא פלונ הן יהודים והן א״נ יהי׳ כל אפים שוים בהבטחה זו ובשנת1803
התחלתי לבנות את הבית ברחוב החדש נוטר 254וכליתי מלאכתי בשנת1804
והנעתי רשיון מן הקאמר על בית אכסני׳ — והבית הומה אשר בניתי הי׳ על
תמונה הזאת ,והוא :שהי׳ רהב על פני הרחוב 50רנל מידה רייניש וארוך לצד
הפנימי לחצר  40רנל נבוה שני שטחים ותחת בל הבית מיתופים כיפוים בלבנים
זבתובו הי׳ בצד א׳ בתוך המרתף 2דירות בא ' וקיך וקאמער ופראזדר ובצד השני
ה׳ מדתופים למשקות בשטח הראשון מן הבית 5דירת בא׳ ב׳ תאים א׳ קיך
בשטה השני 5דירות את א׳ וקיך ומתה[ת] לגג 6דירות בא׳ 6תאים א׳ באר
מים מתוקים וטובים ובחצר בית קטן המחזקת 5דירות לבני אדם 4תאים ושם
הי׳ דידתי וביב ,אצל הבית הזה בנוי סוכה מהודרת אשר כמוה לא נמצא בעיר
הזאת ותחת בית זד .מרתף ובתוכו מקוד! מים שעשיתי לב״ב והי׳ שם יורה נחושת
ובל הבלים הצריבים להחם המים בזמן החורף וסמוך לבית ההומה הגדול נבנה בית
אשר שם הי׳ לתשמיש שריפת יין שרף ולבישל שכר ובאר מים סמך לזה ובין
בית ההומה לבין בית לשריפת י״ש שאר רהב ה־ אמות לבוא אל החצר הפנימת,
אשר שם נמצא רפתים וסוסים ואוהל לעגלות ונם תא א׳ לצבור כר דגן ושעורים
זשהת ותבן רוהב החצר הי׳ 104רגל ואורכו 210רנל מידה הנ׳ל ,בתי צניעות
שתים — ובהיות שרבים הי׳ אז עמי הארץ שבנו בתים לרוב ולא מצאה יד
האוצר המוכן לפראצענטין הללו לסלק לכל אדא המגיע לו נשאר התשלומין
לשנה הבא — ובתוך זמן הזה כדי לנמור את בניני נתתי לשום את הנהלה ע־י
שופטי העיר ונישום בסך קרוב לסך  9000ר״ט ולקחתי בהלואה מן באנק בערלין
 2500ר״ט ומן הקאמר 1500ר׳ט על רווחים 5למאה ואמרתי אם אניע את
הפראצענט אז אשלם את הובי ועשיתי על הלוואות הללו את הנחלה לאפיתקא
— ובשנה 1805בא אלי מכתב להודיעני שאני נרשמתי בתוך אנשים שבנו בתים
ונשלח לבערלין ליתן להם רשות לסלק הפראצענט לשנה הבא — אמנם בשנה
הבא הוא שנת 1806בא אלי מכתב שנית היות כי רבים המה עמי הארץ אשר
בנו בתים — ובעת זה האוצר המובן לזה נחסור עד מאוד וגם בשנה זה לא
יבולו לשלם את הפראצענט — וסוף שנת 1806התעוררו מלחמת ופרייסין הלכו
להם וצרפתים מילאו את מקומם ותוחלתי נכזבה —
 qrJי־נ ע־א] וטרם אבלה לדבר עוד בדברים הבאים אספר להקורא מה שאירע לי
בהיותי עוד בקארניק ,שם בא אלי מכתב מנגיד א׳ מנרייפנהאנין ושם נאמר היות
שר׳ יוסף שחייב לי 224ר־׳ט התחתן א״ע לעיר טערשטינל ולקה איזה מאות ר״ט
לנדן והוא נם הוא מצד עצמו בעת במעמד הטוב לכן עושו גושו חושה ואל תעמוד
בא הנה ושטרך בידך והראתי את המכתב לפרט קארניק והורשאה [!] לי ליסע לשם
— ולא אהרתי ונסעתי על הבידואר לגרייפנהאגין ובאתי ביום ו׳ עש״ק כי אמרתי
ביום שבת ק־ באו בל הנערים לעיר ונם יוסף יהי׳ בתוכם אמנם בכל זאת [?] יוסף
איננו וחקרתי אחריו ולא הי־ בידי לדורשיהו והי׳ ביום א׳ הבא הלכתי אצל גיסו
ר׳ זעליג האמור למעלה ודברתי עמו אודות ניסו ר׳ יוסף ואמר לי צר לי מאוד
יב בא מעלתו הלום ועשה סך עצום הוצאות ומה אעשה לאלה היום בי לא בא
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על שבת ואם הי׳ פה הייתי מתאמץ בדבר הזה אף להוציא ממנו הוצאות כ־ הו*
כמו שהי׳ עני כן היום ואף שנתחתן אמנם לא הניע שום פרוטה רק אחר החתונה
שזמנה קבועה הוא יותר על שנה ודברתי עמו ארוכת וקצרות ולבסוף אמר לי
ר׳ משה אנכי אקנה את החוב והסכמתי ונעשה פשרה בעד כל הסך 80ר־ט והו*
נתן לי את סך זה וקרעתי את השטר בפניו ונחתי לו שטר פטורים על כל החוב
ואחר שנגמר הדבר הלך אל הדלת אשר בדירה זו לשניה ודפק עלי׳ יוסף יוסף•
בא כי שלום בואך ואני נבהלתי עד מאוד אמנם את העשוי אין להשיב ,ולקחתי
את המעות והלכתי אצל הקצב שהיתי ה־יב לו עוד 20ר״ט כי  60ר״ט שלחתי
לו מקארניק ונשקנו זא״ז והלכתי לשלום ונסעתי על בידואר לביתי — ונחזור
לענינינו פה פלאצק בעת ההיא אלקי אבי הי׳ בעזרי והי׳ לי חוץ מהכנסות ביתי
שכר דירה לסך 600ר״ט אף גם פרנסה מעולה כי כל יום ויום בלי הפסק התאכסון
אצלי סוהרי תבואות ושאר מהורות כי לא הי׳ להם אכסני׳ אחרת ואספתי לי
חיל — 5 — :
ויהי יום אהד לעת עיב באו סוהרים עם טאביק האלענדר ,וחיוב הי׳ על כל
בעלי אכסני׳ לכתוב שמות האורחים דבאים ללון על ספר המיוהד לזו ולמסור אל
המאגיסטראט וקראתי את האורחים הללו לידע את שמותם וכשמעתי את שם יוסף
בשמו ובשם אביו עלה לי לזכרון את יוסף מגרייפנהאגין ואמרתי היכן הוא ר׳ יוסף
ואמר לי אני יוסף ואשא עיני והנה הוא יוסף מג״ה ואמרתי לו כמדומה לי שהי׳
בינינו איזה מו׳מ וענה ואמר מעלתו טועה א״ע .בזה כי מימי לא דאיתי למעלתו עד
היום הזה ואמרתי לו אם יוכל הוא לזכור [דף ”ג ע ]3עת אשר הי׳ בגרייפנהאנין מלמד
ושוהט ר׳ משה מסקאק נתחוורו פניו וענה בשפה רפה זוכר אני והאיש משתאה
ומחריש ואמרתי לו הבט נא בפני אם לא תכירני והי׳ אם לא תכירני עוד ואגיד
לך סימן מובהק ,וידום ולא ענה דבר ואמרתי לו אל תירא ואל תחת אני הוא
ר׳ משה אשר היית חייב לי 224ר״ט ועתה הננך בידי וירא מאוד ויאמר אל
יעלה על דעת מעלתו שהסחורה שלי או שיש לי הלק בה אני אצל שאר סוהרים
רק משרת אמרתי לו הלא בסס כתוב יוסף לסוהר ולא למשרת אמנם אין אהד
המעשה כלום ואף אם הי׳ לו מעות מזומנים והיו בירי לא ודתי תופם בהם ונפל
על צווארי ונשק לי ; — * —« — ! —
איש סוהר עץ הי׳ בכפר בראדאווי לאנקי סמוך לעיר פראשניץ ושמו ר׳
היים ותמיד נוסע לדאנציג למכור סחורתו והי׳ איש מכובד וותרן ובכל פעם בעברו) 1
פה נתאכסין אצלי ,פעם א׳ נקראתי להעיד מ׳ איצק הכהן ואמר לי הלא ר׳ חיים
נוסע לדאנצע ואני צריך לשלוה מעות לדאנציג לדבר עם ר׳ חיים ליקה את
המעות ממנו וליתנם לאיש אשר יניד לו כדי להרוויח הוצאות הבידוואר ונתרצה
לו ר׳ חיים ולקח את המעות מידו ונתנו לאשר הוגד לו לאהר זאת כמה וכמה
פעמים אם בא ר׳ חיים לפה והי׳ חפור לו מעות על הוצאות כי הוצאותיויהי־ מרובים
כי לפעמים לו יותר ממאה אנשים השטים על פני המים עם סחורתו ולקה מן
 )Lבכ״י  :בעורבו.
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מוהר״א הכהן דינ״ל פעם 600ופעם 900ר״ט כדי לסלקם בדאנציג עבורו —
פעם א׳ שט על פני המים כותב יצל ר׳ חיים עם סחורתו והי׳ צריך למעות ומכתב
מן ר■ חיים בידו אלי לאמר אס יהי׳ הכותב שלזו יצטרך למעות אזי אשתדל אצל
מוהר״א הכהן ליתן לו כל צורכו ויראנו למי יסלק כדאנציג — והלכתי אצלו
והדאתי לו את המכתב וענה ואמר לי לא אתן כי אץ לי מעות בעת ונם אין
צריך למעות בדאנציג ובפי הכנתי שהי׳ דחי׳ בעלמא ולא רציתי לרבר עמו עוד
בדבר הזה — והכותב הניל לא יבול לזוז מן העיר בלי מעות ותוחלתו נכזבה
זהי־ לו ענמת נפש ועלי הי׳ לטורח בראותי יגונו — אחר איזה ימים שלח אלי
שר א׳ משר• פרייסין ושמו קרימינאלראט פיכט ואמר אלי שיש לו בקשה
נתלה ממני לבקש ואמרתי מה זה ואמר שהוא הסבים לנסוע לקיניגסבערג ויש
לו פך  500ריט ואין צריך למעות הללו לכן ביקש ממני שאקח ממנו המעות
בתורת פקדון ואינו רוצה להיות פקדונו ביד אחר ונתרצי [! ] לזה ולקחתי את
המעות ושמחתי מאוד שאוכל למלאות רצון הכותב הניל ונתתי לו 200ר׳ט וסך
 300נתת* למוהר־א הנ״ל [ q7יד ע ב] עד כי יחזור השר ויבא לביתו — ואני
כתבתי לר׳ חיים שהי׳ אז בדאנציג את כל המאורע ובקשתי לשלוח לי המעות
על הבידואר עי״מ — אמנם המעות עם התשובה נשארו מעל — ובמשך הזמן
נתוודע ל• שבל סוהרי עצים בחיפזון יצאו מדאנציג רק מקלם בידם על בלי
הניד כי בורחים הם עבור המעות שמקודם לקחו מסוחרי דאנציג ולא מצאו ידם
להשיב זר׳ חיים מן המנוים — ולערך איזה שבועות בא השר קרימינאלראט
פיבט לביתו ושלח משרתו אלי לבשרני כי שלום בואו • ולא אמר לי דבר נידן
המעות ולי הי׳ הבשורה לא טובה — אמנם עשיתי מה שעשיתי ביכולתי לקבץ
את  200ר״ט ומן מוהר״א לקחתי את  300ר״ט והחזרתי להשר את פקדונו ואת
ד׳ חיים ואת  200ר־מ לא ראו עיני והוצרבתי לערוך נגדו משפט וטען אין לי
ושלחתי לו את הקאמארניק להשכין אותו ונטל ממנו את כל כלי ביתו למוכרם
ואחד במה יניעת והוצאות שהי׳ לי על זה עד שגביתי את חובי אמנם לא משלם
בשנת תקם־ח לפיק ולמספרם 1808כל הברנים אשר היו בקצה החצר
של הנחלה שלי הי־ לשריפת אש ובקושי יובולו להציל את בית החומה ואת
הבית קטן אשר היתי דר שם ובזמן מעוט בניתי הבל מחדש והוא רפתים גדולים
על 70סוסים ונם אוהלים להעמיד שם ענלות וחדר מיוחד
המחזיקים יותר
לתבואה ושחת ושאר דברים המצטרכים לאכפני׳ — וטרם כלותי בנינם לקחו את
הבל לצורך בעלי מלחמות במשך 6שנים בלי הפסק ונתמעט עיי זה פרנסתי
בעינן אבסני׳ וגם לקח המאניסמראט כל הכלי עץ אשר בביתי לשרפת היין שרף
והביאום אל לאזארעט בע־מ בחזקה וכל הבתיבת שכתבתי לווארשאוי אל שרי
מניסטאריום • הי־ ללא הועיל ,ועוד לא רפו ידי ולא נתרוששתי והחזקתי נתינת
אקציזע בפלאצק עם חברי יהודים וא־נ והרווחנו בזה סך נדול ועצום ונם חכרתי
קאנמומטציא בפלאצק ונתינת בשר כשר מכל הפאוויאט פלאצק החזקתי עם חברים
ואת העיר ודשאנראד ופלאצק החזקתי על חשבוני לבדי והי׳ לי משרתים מקטני
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אמונה ולא די שלא הי׳ משגיחים בענין שירותם אף שעוזרים להאנשים אשר
העלימו הבשר החי המובא מחוץ לעיר ונם אשר שחטו בתוך העיר מן עופות
העלימו עיניהם ובני העיר עשו כאות נפשם והי׳ לי בזה חיזק רב — ופעם אחת
חכרתי נת[ינ] ת בשר כשר מן איצק מלאווער מווארשאוי את הפאוויאט פלאצק
עם הברים יהודים מפלאצק ע״י קאנטראקט הנכתוב בערכואתהם ואיצק הדל [דף
י״ד נני ]3לא סילק לסקארב כפי הקאנטראקט שלו ולא מלאו ככל הכתוב בו ואף
שהראינו את כל הקוויטין שהי׳ לנו מן איצק לא רצו להשגיח ואמרו סקארב
מחזיק איע באיצק ואתם החזיקו א״ע באיצק ואין לכם עם הסקארב שום דבר —
והוצרכנו לעשות עם הסקארב קאנטראקט מחדש בהספה גדולה — ואיצק הדל
הלך בענין המו״מ שלו בסוסים ולא פנה לכל המכתבים כתבנו אליו ולא ענה
דבר — ובעת שחלף ועבור איזה שנים בא איצק לפלאצק ותבע אותי לבדי יכ
הקאנטראקט הי׳ נכתב בתורת רמיג ותבע אותי על כל דמי החכירות שהוא עולה
כפי חשבונו אחר כל הקיבולים לסך  18000זהים פוליש — וערך משפטו בפני
טריבונאל דפה ואנכי עמדתי נגדו והראתי כל הקוויטים אשר הוא בעצמו קיבל
וגם תבעתי ממנו את הוספה מה שהוספנו לסקארב ולפי חשבוני הי׳ מגיע לבר
ממנו לסך 15 000זהים ויצא הפסק דין שאין לאיצק שום טענה בעידן החיכור
הדל אמנם מה שתבענו ממנו נלך אחו למשפט בווארשאוי והוצאות לסך 400
זהים חיוב על איצק לשלם לנו — ואת הפסק שלחתי לווארשאוי למסור לאיצק
איי משורת טריבונאל ופסק א׳ לפטרן שלי שדר פה גם לו מסרנו — ויהי היום
ע־י תערובות המעשה הזאת הטף א׳ מהחבירם 2500זהים ולקח לו לעצמו ואנחנו
שאר חברינו לא ידענו מזה דבר ואמרנו שהחטף סילק לקאסע את המעות ויהי
כי נתבענו על זה מן שרי קאמיסיע ושאלנו לו על זה ולא כיחש קר שטען
טענות אין לי — ונעצנו !) יהדיו ואמרתי להם שמעו נא דברי ועצתי אנכי לבדי
אשלם בעד החברותא חוב המניע להסקארב שהי׳ לסך  4000זהים אמנם אתם
תתנו לי סעסיא על כל תביעת של איצק הדל והסכימו הכל בשמחה רבה ונתנו
■לי סעסיא אקטאווי ואני נתתי להם ג״כ אקטאווע שאני לבדי אסלק לסקארב
חובם — ן —
ונסעתי מזה לווארשאוי לערך משפ[ ט]י ננד איצק מלאווער וזה הי,
בשנת תקע״ח ולמספרם 1818והתמהמהתי בווארשאוי שנה תמימה ולא הי׳ לאל
ידי להוצאות המשפט והי׳ לי שם אדון א׳ ושמו טאקארסקי שהתנכרתי לו מכבר
ודי נתן לי חן בעיני השר הזה והוא הי׳ לי לפטרן ולמליץ ונם כל הוצאות
המשפט נתן לי — ובמשך זמן ההוא בא אלי איש א׳ מתושבי ווארשאוי וכמה
צעטל מלאטאריע בידו  .ובקש ממנו ליקח רבע א׳ ולא אביתי שמוע לו אמנם
הצר והפצ[י]ר אותי על ככה ונתרצתי לו ולקחתי מידו רבע א׳ ובכל קלאסע סלקתי
לו את המגיע ממני [ דף נרו עיא] ובתוך כך לא הי׳ לי מעות לפרנסתי והיתי יום
א׳ אצל אדון טאקארסקי הדל [ ואמר לי] מה לך לסבול הדוחק הלא בפסק
*) בב״י וגצענז.

מפלאצק מדע לך מן איצק  400זהים ועתה שלה לו את השוטר ועבה את
המדע לך ולא תהיי בל בך בדוהקת — ובן עשיתי ומסרתי את הפסק לשוטר א׳
והשוטר התרה בו כמנהנם לשלם את סך 400זהים במשך 24שעות והוא הקדים
א״ע ונתן לי פאזעף C1בדי לעכב הנני׳ — ובהיות שהיתי אורה בווארשאוי
דהוצרבתי ליהד לי מקום מיוחד באיזה בית ,יהדתי דירתי בבית של אדון
טאקארסק* ובל זה היי קודם הג הפסה שהיי ביום אי והוא צוה למסור לי הפאזף
בבית האדון טאקארסקי כי שם היי דירתי אשר יהדתי וטערמין הי' ביום שבת
ואנבי לא ידעת• מבל זה ובמשך ימי הגם לא הלבתי לאדון הדל אמנם ביום ד
אהר הגם באתי לבית האדון הדל לשאול נידן איצק ואמר שנתן לי פאזיף ביום
ו־ וביום שבת היי טערמין והוא לא ז*,,׳ לו פנאי לעמוד בטערמין — אז נבהלתי
ואמרתי בלבי כיון שלא עמדתי על הטערמין בוודאי יעבבו את הנבי׳ ויהי׳ פסק
שלא בפניו במנהנם — אמנם חקרתי ודרשתי בפני מי הי׳ המשפט — כי משפטים
באלה לא בא לפני כל הטריבונאל רק בפני פרעזוס עצמו ומהפרעזוס מנוי אחד
משופטים על מקומו  :ונתוודע לי שם השופט והלכתי אצלו ויהי בפתחי הדלת
רץ לקראת* השופט ואמר לי למה לא באת על הטערמין שהיי לך עם איצק
מלאווסקי ? ואמרתי לו את בל המאורע ,ושאל אות• באיזה זמן נמסור לאיצק
פסק מבלאצק ואמרתי לו שכבר הלפו להמסירה 14חדשים ואמר לי לך לביתך
והביא לי הפסק ואחר חצות בשעה 2בא להטריבונאל כי עודנה לא פרסמתי את
פסק שלי וכך עשיתי מסרתי לו פסק פלאצק ובשעה ב׳ אתר חצות באתי על
הטריבונאל וקרא לי את הפסק שלו שה:כיי של  400זהובים יונבה ולא יבולו
לעכבה ,ופניתי א״ע לילך וכאשר פתחתי הדלת והנה אך יצאת* והנה איצק בא
ושמע את פסקו ולמחרת היום סילק להשוטר אותם 400זהים וכל הוצאות —
ודף המשפט אשר ביני לבין איצק משך א" ע זמן רב עד אהר ימי הנובה סוף
בל דבר זכיתי בדין לסך 15000איזה מאות זהובים ועשה איצק אפאלאטציע על
הפסק — ויהי יום אהד פנע בי אדון אהד ושמו מיאדאסקי איטר היכר אותי עוד
בהיותו בפלאק אצל הטריבונאל — ואמר לי שאבוא אצלו ביום מהר והוא יעשה
פשרה ביני ובין איצק והשכמתי והלכת• לפלטרין אותו השר ומצאתי שם גס
איצק והתחלנו לעסוק בפשרה עד כי הנחתי לו כל תב[י] עתי לסך 8 000זהים
והוא לא רצה ליתן רק 7 000זהים ופניתי להם ערף והלכת• חוצה ובתוך הצר
הפלטרין זה פגע אותי אדון שארפקי ,אשר [דף ע ו ע ב] גס הוא היי בשופטי פלאצק
בטדיבונאל ו׳טאל אותי מה עשית אצל אדון מיאדאסקי ? ואמרתי לו כל המעיטה
וענה ואמר לי לך עמי ואנכי אעשה פיטרה ולא אביתי שמוע בקולו ולקה אותי
בידי בחזקה והלך עמי לפנים החדר שאדון מיאדאסקי ואיצק בו ועשה פשרה על
 7 500זהים ולא כתבנו שום כתב רק נתננו כ״א את ידו לקיים דבר הפשרה —
והלכת• משם אל מ׳ מאיר מפלונצק לספר לו את הפשרה  :ובפני ביתו פגעתי
איש א׳ ושמו מ׳ י׳טעי׳ מיטה ידידי ורעי ואמר לי רי .מיטה קנה יין ונשתה
)poln . : Zapozew (Vorladung
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ואמרתי בלבי שהוא יודע את דבר הפשרה ורצה שאקנה יין לשתות מרוב שמחד!
ואמרתי לו אם אחשוב כל הוצאות ואת אשר אבדתי מפרנסתי במשך שנה תמימה
שהתמהמתי פה לא נשאר בידי מאומה — ואיש אחד אשר הי ,עם ר׳ ישעי׳
משה דחף אותו בידו ואמר לו אמור לד משה וחזר ואמר אמור לר־ משה —
וכ [ ש] שמעתי דברים הללו נבהלתי ואמרתי לו פתה פיך והנד לי מה זה ? ושחק ואמר
לסך  50000זהים ומניע על חלקי חלק
בי נפל בגורל הנומרא שלו בלאטאריע
רביעות ואמרתי אודה לד׳ כי לעולם חסדו והלכנו לבית משתה אשר שם ושתינו
י״ש והבטחתי להם אשר הי׳ מבשרים לי הבשורה הטובה ושקינו יין אייה ביום
שבת קודש הבא — והנה אך נתוודע לאיצק מלאווער מענין הלאטאריע רעדה
אחזתו מפני הדאגה שלא אחזור בדיבורי — וכעת מחר שלה אלי אדון מיאדאסקי
הנ״ל לבוא אצלו כי דמי הפשרה מונחים במספרם על השולחן — והלכתי שמה
ולקחתי המעות ונתתי לו פטורים — ואמרתי ברוך היית שפטרני מעונש של זה
ועתה אספר נידן החשבון של אלופי קהל פלאצק — את כל הכתבים
וכל החשבונת מסרו למי ראובן דל לראות בחשבוני אם נבונים המה או לא אף
כי מ׳ ראובן ז״ל הי׳ איש ישר ונאמן עם כל זה לא ידע התנהגות בענינים כאלה
אם לא שאל את פי והוא לא שאל אותי וחשב חשבונות הרבה בפולים מן
הכנסות ולא עלה על לבו כי בפולים המה ועשה סוגר החשבון שמגיע ממני
 5000ואיזה מאות זהובים ושמחו המתנגדים עד מאד — והתרו  ) 1אותי לבא
לחשבון ובררו להם רואי חשבונות וכל לילה■ ולילה התאספו למקום המיוחד
לעשות חשבון ואשא עיני וראיתי סדר חשבון של מ׳ ראובן דל וראיתי אשר
לא דקדק בחשבונו והראתי לרואי חשבונות את טעותו והי■ תועים לא ידע דר
לצאת ולבוא בחשבון הזה כי פעמים השב הכנסה ב׳ פעמים ופעם השב את הוצאה
להכנסה וכאשר פתהתי להם עיניהם וידעו ברור החשבון וכפי החשבון שלי הי׳
לערך  200ר״ט וכיון שנתפקחו עיניהם לא באו עוד
מגיע לי מאלופי הקהל
לחשב מחשבת החשבון ונטלו כל הכתבים והלכו להם — ז
[לך ט ז ע״א] ולא אחדל מלספר מעשה שהי׳ בהיות* אכסנאי — בימים ההם
הי׳ השר ראדזיוואל ראש לבעלי מלחמות פלני׳ והוא וכל חילותיו הי׳ מתגוררים
פה בימי כל החורף — והנה בא איש אהד שר היהודים ושמו ר־ אייויק לפלאצק
ונתאכסין אצלי ויהי ביום ההוא לעת ערב שאל אותי אם יש הפ טרטאות הנקרא׳
קאמעדיע ואמרתי הן ואמר לי בבקשה מן מעלתו שאלך עמו לטרטאות והנה עמדתי
משתומם  ) 2לאיש אשר תוארו כנגידי עמינו זקן בא ברוב ימיו לעלות על דעתו
לילך במקומות כאלה ואמרתי לו מיום היותי לא הי׳ מדרך תלי במקומות באלה
ולא נכון פה לאיש כמוני להתראות שם — והפציר בי עד מאוד ונתדצ [ ת]י לו
והלכנו לשם והי׳ אך באנו שמה ובאו יותר מן  20ראשי בעלי מלחמות ומסבבים
את ר׳ אייזיק הדל וחבקהו ונשקהו ושאי׳ו אותו אי׳ מקום אבסני׳ שלו והניד להם
 f1בכ״י  :והתרה.

י) בכ״י:משחומש.
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בבית וואסערצוג — וברגע זה פנה אלי ואמר נלך לביתי נ* לא באתי הנה כ*
להתראות להאנשים האלה בבדי להודיעם שאני באן  :ויי אייזיק זה הי ,למדן
גדול איש ישר ובשר ונאמן לדי בבל דרכיו כי התנהגותיו בהיותו פה אצלי דיין
שבועות המה העידו עליו בזה  :והי ,הוא החזיק את היעדים של אדון ראדזיוואל
ובא לבאן לעשות עמו השבון — וביום המהרת לבואו הנה לא נסגר הדלית
ששה או יותר ראשי בעלי מלהטות באו וששה או יותר יצאו ואותו היום הלך
אל אדון ראדזיוואל ונתן לו כפי דבורו 9 000אדומים ועדיין לא מלא רצונו
והוצרך ליסע לקינינפבערג עם אפיציער א׳ ליתן עוד איזה אלפים אדומים ונסע
מזה לחיים ולשלום ואורה כמוהו לא היי לי כל ימי היותי אכסנאי — וכמו אהר
מעשה זה היתי בפלאצק אצל אקציזע שהכרתי בעיר הזה פעם אי ביום ה׳ בא
אלי משרתי עם עגלה שלי ובידו מכתב מן זוגתי אהובי בעלי היות שבא לבאן
סוהר א׳ ויש לו לדבר עמך ובקש ממני לקראתך ע״ב בא הנה על שייק כי כפי
דיברי הסוהר נחוץ הוא ושמעת■ לדבריי ובאתי ביום עש״ק קודם קבלת
שבת וראיתי את הסוהר והנה הוא איש מהודר ומפואר ממדינת רופיא ובכל יום
שבת לא אמר לי דבר מיל עסקיו פה — ומוצאי שיק הוציא מחיקו מכתב מן
ר׳ אייזיק הדל וכך היי נוסה המכתב אהוב* ר׳ משה בהיותי בפלאצק אצל אדון
ראדזיוואל באבסני׳ שלו ראיתי והבנתי מתוך עניניו כי איש ישר אתה לכן
שלחתי למעלתו את אחי מ׳ יעקב והדבר אשר שמתי בפיו הוא ישמור לדבר
למעלתו ומבקש למעלתו למלאות רצון אחי ואנבי את טרחתו אשלם יותר מן
הראוי — ושאלתי את ר׳ יעקב־ מה הדבר הזה — וענה ואמר לי בהיות ■ אחי
ר׳ אייזיק פה אצל אדון ראדזיוואל הביא [ .דף ט ז ע ]3לו סך עצום מאוד וגם
מן קינינפבארג שלה לו איזה מאות אדומים ועם יל זה לא השביע עיניו ורוצה
יותר ואף שאהי היי לו עוד מעות לא רצה לגלות לו אמנם אמר לשר זה עתה
אין לי בלום ובא  . . .ואף לא על הוצאות לביתי .אמנם הוא עומד באכסני׳
אחת ובעל אכפני׳ הוא עושר מופלג ואראה להשתדל שילוד .לאדוני סך מעות
ושאל את השר כמה רוצה להלות ואמר ,עוד צריך 3800אדומים ור׳ אייזיק
הלוה לו את סך זה ואמר שפעל אצלי להלות וכתב שטר הוב על שמי וחתמו
ונסע הוא ובל שריו אשר עמו ורק ביקש ממנו לעשות לו רעסראטא על השטר
חוב הדל ועניתי ואמרתי לו בעד דברים כאלה לא אהפוין שום תשלומין רק
עלי חיוב לעשות ערך הפעפיא אצל כותב אקטאות וכך עשיתי ונסע והלך
לדרכו בשלום
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XXIX.
Im Jahrbuch IV S. 150—153 wurde darauf hingewiesen,
dass die Mischnasprache viele Aramäismen enthält, indem viele
ihrer Ausdrücke dem Aramäischen entlehnt sind und in ein aramäisches Sprachgewand gekleidet wurden. Es entstanden dadurch
neue Bildungen, die beim Leben der Sprache unbekannt waren.
Diese Tatsache war natürlich auch den Talmudlehrern bekannt
und an Beweisen hierfür fehlt es nicht. Ein besonderes instruktives Beispiel wollen wir zunächst anführen.
Die Anfangsworte der ersten Mischna von B. Batbra : השותפין
 שרצו לעשות מחיצהwerden dort eingehend erörtert.  מחיצהheisst
ja gewöhnlich ״Scheidewand“ und so möchte man es auch hier
übersetzen. Der Talmud erhebt dagegen sprachliche und sachliche
Einwendungen.  מחיצהkann aber auch ״Teilung “ oder ״Halbierung“
heissen und der Sinn des Satzes wäre dann, dass die beiden Besitzer eine ״Teilung “ vornehmen wollen. Dagegen wird aber dort
geltend gemacht, dass es in diesem Falle  שרצו לחצותheissen
müsste. Eine Teilung ״machen“ —  לעשות מחיצהdas
—
klingt
im Hebräischen fremdartig, denn das Verbum  עשהwird nur in
konkretem Sinne gebraucht und passt nicht gut auf einen Vorgang,
bei dem nichts geschaffen und nichts hergestellt wird. Man sagt
wohl  עשה משפט וצדקה, aber auch da verbindet man damit in Gedanken eine konkrete Leistung , die den Grundsätzen von משפט
 וצדקהentspricht .
Im Hebräischen, in der Sprache der Bibel,
*) Vgl. Jahrbuch IV S. 141- 168 und VIS. 55—104.
Jahrbuch J. L. Gr
. VIII.
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würde man in solchem Falle lieber  לחלוק חלוקה, mit Wiederholung
des innern Objektes, sagen, als  לעשות חלוקה. Vgl . I. Chr. 23 , 6.
Um dieser sprachlichen Schwierigkeit beizukommen, sagt der
die Leute
,
Talmud (das. 3b) :  כדאמרי אינשי תא נעביד פלוגתאsowie
sprechen : ״Komm, wir wollen eine Teilung machen“. Das heisst
mit anderen Worten : In der hebräischen Sprache gebraucht man
allerdings das Verbum  עשהin diesem Sinne nicht und wählt dafür
lieber das Gerundium לחצות, aber in der aramäischen Volkssprache
drückt man sich so aus : ״ נעביד פלוגתאwir wollen eine Teilung
machen “ und der Mischnalehrer hat mit Absicht den hebräischen
Ausdruck dem Aramäischen nachgebildet.
Die Mischnasprache enthält aber nicht nur Ausdrücke, sondern auch Verbal- und Nominalformen, die dem Aramäischen nachgebildet sind und ein hebräisches Gepräge tragen. Einige Beispiele mögen hier folgen.
Gittin 61b wird eine Mischna aus Demai III , 4 zitiert , deren
Anfangsworte lauten :  המוליך חטץ לטוחן כותי או לטוחן ע״ה. Dazu bemerkt Raschi :  זה שם האומן בלשון משנה,  לטוחןd . h.  טוחןist der
Name des betreffenden Handwerkers und bedeutet ״Müller“ in der
Mischnasprache. Diese Bemerkung ist einerseits überflüssig, andererseits unverständlich, denn  טוחןist doch die gewöhnliche altForm für diese Bezeichnung und ist es nicht erst
hebräische
in der Mischnasprache . Es liegt hier jedoch ein Druckfehler
vor, den ein superkluger Korrektor auf dem Gewissen hat. Die
Münchener Handschrift und die alten Venezianer Drucke haben
hier, nicht לטוחן, sondern לטחון. Der vorschnelle Korrektor meinte,
das könne man nur  לטחוןlesen , und, da dies keinen rechten Sinn
gibt , so hat er eigenmächtig  לטוחןkorrigiert . In Wirklichkeit
muss es jedoch  לטחוןgelesen werden. Im Aramäischen heisst der
und die Mischna hat die aramäische Nominalform
Müller טחונא
X T
hebraisiert. Raschi hatte natürlich die richtige Lesart vor sich,
und er, der unerreichte Meister, der mit wenigen Worten eine
klare und erschöpfende Erläuterung zu geben pflegt, bemerkt ganz
die Bezeichnung für
zutreffend:  טחוןist in der Mischnasprache
״Müller “, denn es ist das charakteristische Merkmal der Mischnasprache, dass sie neue, dem Aramäischen analoge Bildungen
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formt 1).  טוחןwürde m. E . hier nicht genügen, denn wer auch
nur
gelegentlich die Arbeit des Mahlens besorgt , kann auch  מוחןgenannt
werden, während  טחוןder  שם האומןist und denjenigen bezeichnet,
der
es gewerbsmässig tut. Die Form  טחוןhat auch
Jeruschalmi Demai, vgl . auch  ד״סz . St. — B. Bathra 93 b, B. Kamma 99b
und
Tosefta B. Kamma X , 9 steht auch in unseren Ausgaben טחון
und
in B. Kamma bemerkt Baschi ebenfalls : אדם הממונה על כך.
 תוספות י״וטzu Nedarim X , 3  ד״ה אביהschreibt , er habe einmal in einer Predigt seines Lehrers, des berühmten ״hohen
Rabbi
Löw “, eine Erklärung von ihm vernommen, warum der De
nunziant bei unseren alten Weisen mit dem participium
passivum
 מסורund nicht mit dem participium activum  מוסרbenannt
wird.
Sie wollten damit sagen, der Denunziant will wohl andere ״ausliefern“ uud zu Schaden bringen, tatsächlich wird er selbst der
מסור, der ״Aus gelieferte“
sein ; denn er wird seinem Verhängnis nicht entgehen und die Strafe des Himmels wird ihn in
Bälde
ereilen. Es ist ein hübsches Bonmot, das für die damalige
Zeit,
in der leider, wie die Lebensgeschichte R. Lippmann Hellers
lehrt,
das verwerflichste Denunziantentum blühte, recht
angebracht gewesen sein mag.
In Wirklichkeit steht ausser Zweifel , dass wir dieses
Wort
nicht  מסור, sondern  מסורzu lesen haben. Es bezeichnet den
gewohnheitsmässigen Denunzianten, ähnlich wie die obige Form טחון.
Darauf weist auch der Plural המסורותRosch
(
haschanah 17a) hin,
flenn alle diese Formen haben im Plural Femininendung.
Der  תוס׳ ירטdas . will auch die Passivform  ארוסder ״Bräutigam“ statt  אורסnach der Methode seines Lehrers, in
humoristisch
gefärbter Weise, erklären. Der Bräutigam ist nur scheinbar der
aktive , in Wirklichkeit jedoch der passive Teil , weil er
zahlreiche Verpflichtungen gegenüber seiner Braut auferlegt
erhält.
Wahrscheinlich hat man auch hier  ארוסzu lesen . Das Wort רכוב
״Reiter “, aus B. Mezia 8b, wird von ihm ebenfalls als
Beispiel
zitiert . Es muss aber  רכובgelesen werden.
x) Raschi

nennt

auch

Worte

, die

InBaraita

oder

Getnara

Vorkommen,

.לשוןמשנד. Vgl. Berliners Raschiausgabe 2. Auflage S. 432 ;
Jecheskel 27, 6;
:Ijob 30 4.
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Therumoth III,4 kommt der Ausdruck  דרוכותvor . DerVerfasser

des  תפארת ישראלglaubt darin ein participium pass, erblicken zu
Trauben “. Alle
müssen und bezieht es auf die  ״gekelterten
Arbeiter ge ־
die
damit
anderen Erklärer sagen jedoch, es seien
meint, die das Geschäft des Kelterns im Weingarten besorgen.
Das ist auch der klare Sinn der Mischna. Es ist dieselbe Form
werden,.
wie die bereits besprochenen und muss  דרוכותgelesen
Das im Talmud so häufig vorkommende Wort für Käufer, לקוחות,
gehört m. E. zu derselben Formenklasse und muss daher ent״
sprechend punktiert werden.
XXX.

Ein besonderer Schmuck der rhetorischen und dichterischen
Darstellung ist die Verwendung doppelsinniger Wörter, amphibolischer Ausdrücke. Schon in der gewöhnlichen Umgangs!■prache־
gibt es deren eine unzählige Menge, die ihrer eigentlichen
Bedeutung nach einen ganz einfachen und nüchternen Sinn haben,
dann aber durch den bildlichen Gebrauch ein edleres Gepräge
erhalten und damit gleichsam in eine höhere Sphäre versetzt
werden. ״Gegen den Strom schwimmen“, ״den Mantel nach dem
Winde drehen“ , ״wo viel Licht , da ist auch viel Schatten “ —
das sind so einzelne Beispiele aus der grossen Masse derer, die
der Umgangssprache angehören und ohne Weiteres auch in ihrer
übertragenen Bedeutung verstanden werden. Diese können auch
mit Leichtigkeit in andere Sprachen übersetzt werden, ohne dadurch
an Verständlichkeit des Sinnes Einbusse zu erleiden.
Weit fesselnder ist der Iieiz einer solchen Bedensart , wenn
sie auf einem Wortspiel beruht, das durch den Doppelsinn eines׳
Wortes hervorgerufen wird, d. h. wenn der eigentliche Wortsinn
zweierlei Deutungen zulässt . Solche Wortspiele sind zumeist uniibersetzbar , weil der Doppelsinn, der den Worten in der einen Sprache
innewohnt, in der anderen nicht vorhanden ist . Bei alten Sprachen,
deren Verständnis nicht mehr durch das lebende Sprachbewusstsein
erleichtert wird, geht uns oft in solchen Wortspielen die eigentliehe Pointe verloren, denn wir kennen nur die einfache, zu
Tage liegende Bedeutung der Bedensart , die unter der Oberfläche
sich verbergende zweite Bedeutung bleibt meistens unerkannt.
Wenn es im Talmud heisst : ״ מילא בסלע משתוקא נתרץdas
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Wort kauft man um einen Taler, das Schweigen um zwei“
(Megilla 18 a), so ist das eine Redensart, wie es deren viele in
jeder Sprache gibt , um den Wert des Schweigens anzupreisen.
Sie steht scheinbar nicht höher als die deutsche Fassung : ״Reden
ist Silber, aber Schweigen ist Gold*. Wissen wir jedoch, wie
Kappaport nachgewiesen hat, dass  מילאeine Frucht vom Eschenbäum ist . die niedrig im Preise stand, und  משתדקאebenfalls ein
vegetabilischer Stoff ist , eine Mastixart 1), die viel höher bewertet
wurde, dann werden wir dieser Fassung des Sprichwortes einen
höheren Rang einräumen. Sie beruht auf einem Wortspiel, das
:unübersetzbar bleibt. Sie gleicht dann einem jener reizenden
Doppelbilder, die, von der Ferne betrachtet , die Umrisse irgend
eines Gegenstandes zeigen ; wrenn wir sie jedoch näher ins Auge
fassen , bemerken wir, dass diese Umrisse aus feinen Blumen,
netten Figürchen und dgl. zusammengesetzt sind. Die Unterlage
des obigen Sprichwortes bildet der alltägliche Vorgang, dass man
die  מילאauf dem Markte um einen  סלעkauft , die  משתדקאhingegen das Doppelte kostet . Auf dieser Grundlage baut sich die
ethische Sentenz auf, die durch den Doppelsinn der Worte entsteht : Schweigen ist wertvoller als Reden.
Aehnliche Feinheiten des Sprachgebrauches liegen auch
sicherlich vielen Ausdrücken und Redewendungen in den כתבי הקדש
zu Grunde, und gar manche unlösliche Schwierigkeit würde
schwinden, wenn das Geheimnis derselben uns bekannt wäre. So
bemerkt Luzzatto sehr treffend zu Jes . 80, 83 : יכ ערוך מאתמל
תפתה גם היא למלך הוכן, wo das  נםnicht recht verständlich ist , dass
liier dem prophetischen Redner ein Wortspiel vorschwebte . Denn
 תפתhiess die Gräuelstätte , die dem Moloch geweiht war, und
hierauf anspielend sagt der Prophet, ein  תפתהist hergerichtet
schon längst , auch dieselbe ist für den  מלך, anklingend an  בל!י,
bereitet.
Als Beispiel mag auch der zweite Halbvers in Jes . 19, 10:
 כל עשי שכר אגמי נפשdienen .
Nach Raschi sind אנמי נפש
stehende (ruhende) Sümpfe oder Teiche.
Michlol erklärt es
mit ״Fischteiche * oder, unter Vertauschung des  אmit
ע,
0 Der beste Beweis dafür ist der Ausdruck: סשהוקא
םס » דבולא
, woraus
zu entnehmen ist, dass  משתוקאein qs, ein Heilmittel war.
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als Apposition zu  עשי שכר, diese sind nun ״betrübten Gemütes “.
Diese Erklärung darf als die sinngemässe angesehen werden, denn
bei ihr kommt der Parallelismus, das Grundgesetz der hebräischen
Poesie , zur Geltung. Es liegt jedoch sehr nahe, dass hier ein
Wortspiel beabsichtigt ist , wodurch der Ausdruck erst seine־
richtige Erklärung gewinnt und jede Schwierigkeit behoben ist.
Die  עשי שכר, die Schleussenarbeiter, deren Tätigkeit gewöhnlich
darin besteht , dass sie ״ אגמיםTeiche “ oder, wie Easchi will , אגמי נפש
״ruhende, stagnierende Wasseransammlungen“ künstlich bilden,
damit der Schlamm sich absetze oder zum Zweck des Fischfanges,
sie sind jetzt selbst ״ אגמינפשseelenbetrübt
“, da der Strom,
der ihnen sonst Arbeit und Brot gibt , versiegt ist . Gerade um
des Wortspieles willen ist auch  אגמיmit  אstatt mit  עgeschrieben
worden 1).
Ein ähnliches Beispiel , ebenfalls aus Jesaias , wollen wir
hier ausführlicher besprechen.
Kap. 1, 31 heisst es : ,״ והיה החסון לנעורת ופועלו לניצוץ וכוDer
Starke, der Gewaltige (d. h. der Götze, auf den ihr vertrauet)
wird zu Werg, sein Werkmeister zum Feuerfunken, beide verbrennen zusammen und niemand löscht “.  חסוןgilt hier gewöhnlich,
und der Zusammenhang des Verses spricht dafür, als Epitheton
des Götzen. Woher jedoch diese ungewöhnliche Benennung, die
sonst nicht wiederkehrt und für den Götzen gar nicht passt , da
er doch nicht in Wirklichkeit , sondern nur in der trügerischen
Einbildung seiner Verehrer ein חסון, ein Starker, ist?
Eine an und für sich sehr auffallende Talmudstelle wird uns
darüber Aufschluss geben. Zu Anfang des 2. Perek von Sabbath
(20 b) sagt die Miscbna, dass man  חוסןals Docht zur Sabbathlampe nicht verwenden darf. Dieses  חוסןist offenbar ein althebräisches Wort, das uns in der Mischnasprache erhalten geblieben
ist . In der Gemara daselbst sagt R. Josef ,  חוסןsei  נעורת של פשתן.
Darauf entgegnet sein Schüler Abbaji :  והכתיב והיה החסון לנעורת, es
*) Ist es vielleicht zu gewagt anzunehmen , dass der zu seiner Zeit ge~
bräuchliche Ausdruck . סועדד. ״ אגידein vom Sturm umhergeworfenes Schiff“
— vgl. Jona 1, 4, wo  סערund  אגיהnebeneinander stehen — dem Propheten
vorschwebte , als er sein von den Wogen und Sturmen des Völkermeeres
umhergeschleudertes Volk :  עניה סוערתnannte ? Wir hätten dann auch hier
ein solches Wortspiel vor uns.
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heisst doch, der  חסוןwird zu Werg, demnach kann doch, wie
Baschi erklärend hinzufügt, — in unseren Ausgaben steht es im
Text —  חוסןnicht schon  נעורתsein . Daher sagt Abbaji,  חוסןist
 כיתנא דדייק ולא נפיץFlachs , der gebrochen und noch nicht gehechelt
und gereinigt ist 1).
So weit der Talmud. Man müsste demnach diese Worte so
übersetzen : ״Der ungehechelte Flachs wird zu Werg, seine Verfertiger zum Funken usw.“ Das ist aber doch geradezu unverstündlich und es wird keinem Kenner des Talmuds einfallen zu
sagen, dass er dem Propheten Jesaias einen solchen Gedanken
hätte andichten wollen. Baschi hat die Schwierigkeit gefühlt und
will uns darüber hinweghelfen, indem er den Ausdruck bildlich
fasst :  כלומר הגבור יהיה חלש, der Flachsstengel wird zu Flachs , das
soll heissen : ״Der Starke wird schwach werden “. Müssen
wir da nicht fragen : Kann ein Flachsstengel , und noch dazu ein
gebrochener, als Bild der Stärke gebraucht werden? Ist es denkbar,
dass Jesaias , dem die schönsten Bilder und treffendsten Vergleiche
zu Gebote stehen, der die Zedern des Libanon, die Eichen
Baschans , die hohen Bergesriesen als Bilder für die Mächtigen
verwendet , hier ein so mattes ,nichtssagendes Bild gewählt haben soll ?
Die richtige Erklärung dieser Talmudstelle und zugleich des
Bibelverses ergibt sich, wenn wir uns klar machen, dass hier ein
Wortspiel beabsichtigt ist . Der Prophet will auf den Götzen und
dessen Verfertiger — oder was immer man darunter verstehen
will : den Unterdrücker, den Gewalttätigen und sein Werk — das
Bild vom Werg und dem Funken anwenden, um die Nichtigkeit
und den spurlosen Untergang beider anzukündigen und anschaulieh zu machen. Er hätte dazu irgend einen beliebigen Götzennamen oder eine sonstige Bezeichnung, z. B. האדיר, wählen können,
das Bild wäre immer richtig gewesen . Um es jedoch noch besser
auszuführen und reizvoller zu gestalten , bedient er sich eines
Wortspieles und wählt die Bezeichnung ״ חסוןder Starke“, welches
Wort nebenbei an ״ חוסןungehechelter Flachs “ anklingt und sagt
demnach: Wie man aus  חוסןWerg macht, so wird auch euer חסון,
euer Starker, zu Werg werden. Der Talmud, der diese Anspielung
gar wohl verstand , denn damals war den Lehrern die hebräische
*) Das Wort

ונעורת

in Raschi das« muss meines Erachtens  ובעודהheissen.
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Sprache noch eine lebende Sprache 1), sagt daher mit Recht , wenn
 חוסןschon Werg von Flachs bedeuten soll, dann wäre dies doch
ein ganz schiefes Bild und die ganze Anspielung ginge verloren;
es heisst doch, der  חסוןsoll erst zu  נעורתwerden, also kann doch
schon  נעורתsein. Darauf gibt Abbaji die rieh חופןnicht
tige Erklärung:  חופןist der gebrochene Flachs , aus dem der נעורת
erst gewonnen wird. Dann begreift man das Bild des Propheten:
auch euer  חסוןsoll zu ״Werg u werden 2).
XXXI.

Für den Talmud lassen sich die obigen Beispiele noch reichlieh vermehren. Einzelnes davon ist schon von Früheren bemerkt
worden.
In Tamid 82a wird erzählt : Als Alexander der Grosse zu
den  זקני הנגב, zu den Weisen des Südens, kam, legte er ihnen zehn
Fragen vor und sie gaben ihre Antworten zumeist in epigrammatisch zugespitzter Form, die sinnig und geistvoll zugleich war.
Auf die Frage z. B. : ״ מה יעבד אינש ויהיהwas soll der Mensch tun,
um wahrhaft zu leben?“ lautet die Antwort : ״ ימית עצמוer soll
sich abtöten“, d. h. er soll den irdischen Genüssen keinen allzu
grossen Wert beilegen. Aehnlich beantworteten sie die gegenteilige Frage , vgl . daselbst.
Auf die Frage :  ״ איזהו הכםAVer ist weise ?“ antworteten sie:
״ הרואה את הנולדWeise ist , wer das Kommende, was im Schosse
der Zeiten ruht und erst geboren werden soll, vorauszusehen vermag“. Vgl. Aboth II, 9. Auch hier liegt ein Wortspiel verborgen. In der Mischna heisst die Hebamme, die säge -femme: הכמה.
Sie ist es, die das ״ נולדdas Neugeborene“ zuerst erblickt. Dementsprechend wird diese Eigenschaft oder Fähigkeit , in geistvoller
l ) Interessant

ist

diesbezüglich

die

Stelle

Sanhedrin

25 b :

Wenn

der

Steuereinnehmer nach der Stadt kam, warnte der Vater des R. Sera die
Schüler mit den Worten des Propheten (Jes. 26, 20), die anderen Leute in
aramäischer Sprache. Ferner Kidduschin 70 a : ״Gebrauche entweder den
“!
biblischen Ausdruck  מעקהoder den rabbinischen Ausdruck מחיצה
*) Die obenstehende Erklärung habe ich vor JahrzehntenProfessor
Franz Delitzsch in Leipzig mitgeteilt, der mir darauf schrieb, dass er sie als
— אומד דבר בשםאדמתso seine eigenen Worte —in meinem Namen in seinen Vorlesungen mitteiien werde. Wie mir gesagt wurde, steht sie auch in meinem
Namen in der 4. Auflage seines Kommentars zu Jesaia.

Umdeutung• der Worte, als charakteristisches Merkmal eines וזבם
gewählt.
Sanliedrin 107 a heisst es :  בת שבעwar von Anbeginn als
Frau für König David bestimmt,  אלא שאבלה פנהnur hat er sie
als unreife Feige genossen. Vergegenwärtigen wir uns, dass בת
 שבעder Singular von בנות שבע, und dass dies die Bezeichnung
einer bekannten Feigenart
ist (Masseroth II, 8), die langer
Zeit zu ihrer Reife bedarf, so liegt das Wortspiel auf der Hand.
Es war bestimmt, dass ״ בתשבעdie reife Feige“ David angehören soll, er aber hat die Zeit nicht abgewartet und hat sie
als  פגהals ״unreife Feige “, als verbotene Frucht, sich angeeignet.
Sabbath 118b sagt R. Jose : חמש בעילות בעלרד ונטעתי המשה
 ארזים בישראל. Er freut sich seines Familienglückes und sagt von
seinen fünf Söhnen: ״ich pflanzte
fünf Zedern in Israel “.
Die naheliegende Frage , warum er seine Söhne ״Zedern“ nennt,
beantwortet מהרש׳ אה״אdamit , dass sie nachträglich hervorragende
Männer, grosse Gelehrte geworden sind, auf die man das Psalmwort 92, 12  צדיק בתמי יפרה כארז בלבנון ישנאanwenden durfte1).
Er findet dann noch eine kleine Schwierigkeit in der darauf folgenden Frage der Gemara, die jedoch nach dem folgenden sich
von selbst erledigt.
Die Erklärung des  מהרש״אist so einfach, dass wohl jeder
Lernende sich diese Antwort von selbst gibt . Dennoch bin ich
der Meinung, dass diese Worte des R. Jose auch in ihrem
buchstäblichen Sinne zu nehmen sind und demnach ebenfalls eine
doppelte Bedeutung haben.
Gittin 57 a wird uns ein schöner Brauch überliefert, der in
Palästina bei unseren Vorfahren heimisch war und zwar noch nach
der Zerstörung des zweiten Tempels, denn er wird als erste Ursache für die Zerstörung von  ביתרangeführt.
Dort heisst es : חוו בדרגי בי מתיליד ינוקא שתלי ארזא עוקתא שתלי
״ תורניתא וכרEs war Gebrauch, wenn ein männliches Kind geboren
wurde, eine Zeder zu pflanzen und bei der Geburt eines Mädchens
eine Pinie. Bei einer Hochzeit wurden die beiden betreffenden
Bäume ausgegraben und aus ihnen eine Laube, eine Art Brauthirnmel, gemacht, unter dem das junge Paar zu sitzen pflegte.“
x) Er führt dort merkwürdigerweise

einen anderen Bibelvers an.

10
Von E . Jose wissen wir , dass er Landwirtschaft betrieb1)•
Das bezeugt sein der obigen Stelle unmittelbar folgender Ausspruch:
 ולשורי שורי רנד. . . .מימי לא קריתי. Er sagte statt ״meine Frau“ stets
״mein Haus“ und den Stier nannte er ״mein Feld “, weil , wie
Easchi erklärt, dieser durch seine Arbeitsleistung den Ertrag des
Feldes mehrt, wie die Frau die Trägerin des Hauses und die
Hauptperson in demselben ist • Es ist daher als sicher anzunehmen, dass er auch diesen schönen Brauch seines Zeitalters —
E . Jose war Schüler des E . Akiba, (Jebamoth 62 b) — übte und
bei der Geburt seiner Söhne jedesmal eine ״Zeder“ pflanzte. Er
konnte daher mit Eecht sagen :  ונטעתי חמשה ארדם. Dass er es
aber auch im figürlichen Sinne gemeint hat, wie es  מהרש״אerklärt,
das beweist der Zusatz בישראל: ich habe fünf Zedern in Israel
gepflanzt. Damit ist die Doppelbedeutung dieses Ausspruches
erwiesen.
Ein weiteres Beispiel sei aus Kethuboth lila hier angeführt.
Dort erzählt die Gemara folgendes : Eabba weilte in Babylonien.
Seine Brüder forderten ihn auf, nach Palästina zu kommen, um
bei E . Jochanan zu lernen. ״Solltest Du jedoch“, so heisst es
dort weiter , ״in Babylonien verbleiben wollen, so beachte drei
Dinge : Sitze nicht zuviel , denn das viele Sitzen schadet den
Unterleibsorganen ; stehe nicht zuviel , denn das viele Stehen ist
für das Herz schädlich ; gehe nicht zuviel , denn das viele Gehen
schwächt die Sehkraft“. Zum Schluss heisst es sodann: ישיבה
״ שאין בה סמיכה עמידה שיש בה סמיכה נוחה הימנהEs ist besser
angelehnt
zu stehen , als ohne Lehne zu sitzen “.
Mit dieser Sentenz wollten sie ihrem Bruder offenbar zu
verstehen geben, dass es für ihn vorteilhafter wäre, in Palästina
zu studieren. Ausserhalb des heiligen Landes durfte bekanntlich
die סמיכה, die der Lehrer dem zum Lehramt befähigten Schüler
erteilte und mit der die Verleihung des Titels ״Eabbi“ verknüpft
war, nicht vorgenommenwerden, אין סמיכה בחוצה לארץSanhedrin
(
14a).
Wir wissen ferner, dass die jüngeren Schüler im Lehrhause beim
Vortrage ihres Lehrers stehen mussten, während die älteren und
reiferen sitzen durften. Vgl. Chullin 54 a und Jahrbuch VI S. 85.
*) Es wird aber auch erwähnt! dass

er eine Gerberei

hatte. Sabbath 49a.
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Die obige Sentenz hat demnach eine doppelte Bedeutung.
Nehmen wir das Wort  סמיכהin seiner konkreten Bedeutung als
״Stütze “ oder ״Lehne“, dann ist sie als hygienische Massregel
aufzufassen : ״Es ist besser angelehnt zu stehen, als ohne Lehne
zu sitzen “. Nehmen wir es jedoch in seiner übertragenen Bedeutung als ״Verleihung
des Babbititels “, dann ergibt sich
ein ganz neuer Gedanke: ״Es ist für dich vorteilhafter, in Palästina zu lernen, denn dort winkt dir die Aussicht , die  סמיכהzu
erlangen, was in Babylonien ausgeschlossen ist . Und selbst wenn
du in Babylonien bereits in der Reihe der sitzenden Schüler
deinen Platz hast und in Palästina als Anfänger noch stehen
müstest , so ist doch  עמידה שיש בה סמיכהein Stehen mit Aussicht
auf Semicha noch immer besser als  ישיבה שאין הב סמיכהals ein
Sitzen ohne Aussicht , die Semicha zu erlangen“.
Wer für die Worte unserer alten Weisen ein feines Gehör
besitzt , dem wird es nicht entgangen sein, dass manchmal auch
in rein halachischen Sätzen ein Unterton mitklingt , der eine ethisehe Sentenz in sich birgt . Chullin 46a wird erzählt : Es kam
einst ein feindliches Heer nach der Stadt Pumbeditha. Rabba
und R. Josef wollten entfliehen, da begegnete ihnen R. Sera und
rief ihnen zu : ״ ערוקאי כזית שאמרו במקום מרהIhr Ausreisser , das
olivengrosse Stück, von dem unsere Weisen gesagt , dass es an der
Leber vorhanden sein muss, wenn das Tier  כשרsein soll, es muss
sich an der Stelle der Galle befinden“. Der berühmte Verfasser des
 כרתי ופלתיJoreDeah41,l
(
) hat bereits gefühlt, dassR.Sera damit einen
leisen Tadel über ihr Vorhaben verknüpfen wollte , indem er sie mit
dem Anruf  ערוקאיapostrophierte und gerade diese halachische Sentenz ihnen zurief, als sie im Begriffe waren, sich vor der drohenden
Gefahr in Sicherheit zu bringen. Seine dort gegebene Erklärung
ergänzend und verbessernd sagte der Chatham Sofer זצ״ל, der
 תלמיד חכםwird ״ זיתOlivenbaum“ genannt, vgl . Sanhedrin 24 a:
 זיתים אלו תיח שבבבל.R . Sera wollte ihnen mit dieser Sentenz sub
rosa zu verstehen geben, der  תי׳חsolle nicht in der Stunde der Gefahr die anderen ihrem Schicksal überlassen und sich selbst in
Sicherheit bringen, der  זיתsolle vielmehr  במקום מרהam Orte der
 ״Bitternis“
verweilen
und ausharren und mit seinem Volke
die Gefahren teilen . — So habe ich es, wenn mein Gedächtnis
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mich nicht täuscht, aus dem Munde meines רבי, des Suranyer
Rabbiners  הרה״ג מו״ה פייבל פלויט זצ״ל, vernommen. In etwas anderer Form steht es im  ס׳ הזנרון, Drohobycz 1896 S. 20.
Im Talmud herrscht bereits die Auffassung, dass .מרד, die
Galle, auch das Organ des Zilrnens ist , vgl . Berachoth 6t b:
erkläre ich mir einen daselbst
.
 כבד בועס מרה זורקת בו טפהDamit
(Chulin 43 a) befindlichen סימן, einen jener mnemonischen Sätze , deren
es im Talmud so viele gibt und die doch sicherlich irgend einen
sinnvollen Zusammenhang für die Lernenden gehabt haben müssen,
wenn sie ihrem Zwecke, zur Unterstützung des Gedächtnisses zu
dienen, entsprochen haben sollen.
Dieser  סימןlautet :  הלכות הבר כזית מיה וקורקבן. Es sind dies
Bezeichnungen, Stichworte für die dort folgenden Halachoth, sie
müssen aber, wie gesagt , an und für sich irgend einen zusammenhängenden Gedanken ergeben. Da bietet sich uns folgender Weg.
das Organ des  כעס, des Zornes, und  קורקבןist das
 מרהist
Ernährungsorgan. Bei einem  הברoder , was hier dasselbe ist , bei
einem ת״ה, sollen diese beiden Organe nicht hypertrophisch ausgebildet, aber auch nicht gapz verkümmert sein. Der Jähzornige
kann kein Lehrer sein, sagt das Wort der Weisheit in den Sprüchen
der Väter, und ״ כל הכועס אם הכס הוא הכמתו מסתלקת ממנוWer in Zorn
gerät , vergisst das Gelernte“, lehrt die Gemara in Pesachim 66b.
Andererseits soll er der Fähigkeit des Zürnens nicht ganz ermangeln, denn er muss, wenn es die Verhältnisse erfordern, seinen
Schülern gegenüber mit Strenge verfahren. So sagte Rabbi zu
seinem Sohne:  ״ זרוק מרה בתלמידיםLass Strenge walten gegen die
Schüler“. Kethuboth 103 b. Vgl. Taanith 4a.
Bei  קורקבןist es ebenfalls so. Dass das Thorastudium sich
mit einem genußsüchtigen Leben, mit gastronomischen Gelüsten
nicht verträgt , dafür bedarf es keiner Belegstellen . Weitergehend
als das bekannte lateinische Sprichwort sagt der Midrasch: ״Statt
zu beten, dass die Worte der Thora in dein Herz Eingang finden
sollen, bete lieber, dass dein Magen dem Reiz üppiger Speisen
widerstehen soll *), dann wirst du fähig sein, die Worte der Thora
l ) Kethuboth 104a Tossaphot ד״ח לא, Sohar וירא: האי צורבא מרבנן דמרוי קרינן
r& עליה גזם זהב באף.
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aufzunehmen.“ Der  ודהdarf sich aber auch das notwendige Mass
an einfacher Kost nicht versagen und seinen Körper kasteien,
denn auch darunter leidet das Thorastudium ()אס אץ קמה אץ תורה
und ein ת״ה, der unnötige Fasttage sich auferlegt,  ליבול בלבא שירותיה,
dessen Mahlzeit möge der Hund verzehren, lehrt der Talmud Taanith 11b. Er halte sich an die alte Kegel in Aboth Y :  במלהns
״ תאכל וכויIss Brod mit Salz usw.“
Masshalten
sowohl im Zorn als auch in gastronomisehen Genüssen ist daher:  הלבות הבד, die Vorschrift für einen
 •חברEr soll von  מרהund קרקבן, von Galle und Magen je ein  בדת,
d. h. nicht zu viel , aber auch nicht zu wenig besitzen.
Ein solcher ethischer Unterton klingt auch noch aus den
Worten, die Mar Samuel zu Chijja, dem Sohne Kabs, (Berachotb
12a unten) sagt : ״Du, Sohn des Löwen [nach anderer LA. : du
Gelehrter !] komm’, ich will dir etwas Schönes erzählen, was dein
Vater gesagt [n. a. LA.: getan] 1) hat כשהוא בזרע בזרע בברוך ובשהוא
 זוקף זוקף בשם. Die eigentliche Bedeutung ist bekannt: Man soll
sich bei  ברוך אתהbeugen und beim  שסwieder aufrichten. Aber
die feierliche Form der Mitteilung und die merkwürdige Ausdrucksweise , das scheinbar überflüssige, zweimal wiederholte כשהוא בודע
 כשהוא זוקף, wo es sich doch um eine nicht dem Belieben anheimgestellte , sondern bei jeder  תפלהpflichtgemäss geforderte כריעה
handelt, — das alles macht es sehr wahrscheinlich, dass Mar Samuel mit dieser Ankündigung an den Sohn seines ihm in die Ewigkeit vorausgegangenen Freundes noch eine zweite Absicht vereinen
wollte . ״Dein Vater, wenn er sich beugen musste, wenn Leid
und Schmerz ihn heimsuchten und sein Gemüt bedrückt war, so
hatte er stets ein  ברוך אתהauf seinen Lippen; wenn er sich wieder aufrichten durfte, so geschah es mit dem שס, unter Anrufung
des heiligen Namens von הקב״ה. Nach der anderen Lesart war dies
gleichsam der Wahlspruch seines Vaters, den er ihm mit geteilt
hat. Für die ethische Nebenbedeutung des Satzes spricht auch
die Begründung, die Samuel dort für die Worte Kabs beibringt,
indem er auf das Schriftwort :  ה״ זוקף כפופיםhinweist.
*) Vgl . דקדוקי סופדים.
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XXXII.

In  אברת דר״ נתןKap . 34 lesen wir:
, צוד, תפארת, אמירת,  דברר, חידה, מליצה, משל:עשרה שמות נקרא רוח הקדש
. נבואה,  חדרן, משא
Für das an sechster Stelle stehende  תפארת, welches doch
kein Ausdruck für  רוח הקדשist , setzt der Gaon K. Elia z. St. das
Wort : קריאה. Ob diese Glosse wirklich vorn Gaon herrührt, muss
bezweifelt werden. In den Parallelstellen , Bereschith r. c. 44,
Jalkut zu derselben Stelle , Midrasch  שה״שc . 3, 4, Agadath Bereschith c. 14, wo die zehn Ausdrücke der נבואה, deren sich die
Propheten bedienen, aufgezählt werden, steht an Stelle von תפארת
das Wort הטפה, während der Ausdruck  קריאהnirgends erwähnt
wird. Es ist auch naheliegender anzunehmen, dass das weniger
bekannte  חטפהvon einem Abschreiber in  תפארתverderbt wurde.
Unmittelbar darauf folgt dort in אבות דר״נ:
 צהלה, דיצה, רנה, גילה,  שמחה,  ששון: עשרה לשונות נקראת שמחה ואלו הן
. עליצה,  תפארת, חדוה,עליזה
Auch hier setzt der Gaon für  תפארתdas Wort  עליסה. Vergleicht man jedoch die Parallelstelle Jalkut Jesaias 54, l l), so
steht dort an dessen Stelle : פצחה. Diese Lesart empfiehlt sich
besser, weil sie wenigstens einen Stammbuchstaben mit תפארת
gemein hat und der Stamm  עלםdurch die beiden lantverwandten
 עליזהund  עליצהgenügend vertreten ist.
Bei alledem ist jedoch Vorsicht geboten, denn wir sind in
der Lage nachzuweisen, dass die Lesart  תפארתan dieser Stelle
schon uralt sein muss.
Das Pijutstück , welches wir am zweiten Schabuothtage im
Mussafgebete sagen — es beginnt mit den Worten — אזהרת ראשית
ist offenbar nichts anders als die Einleitung zu einer Aufzählung
der אזהרות, d. h. der 613 Gebote, ähnlich wie wir sie am ersten
Festtage rezitieren . Wegen  טירחא דצבוראsind sie am zweiten
Tage weggelassen worden, so dass wir nur noch Einleitung und
Schluss vor uns haben. Dass diese Einleitung zu den ältesten
Pijutstücken zählt, ergibt sich aus der einfachen, kunstlosen, des
Keimes entbehrenden Form. Vgl. Sachs  קובץ מ״י הגאוניםS . 99, der
diese Pijutim auf die Saboräerepoche zurückführen will.
1J Statt  נבואתhwשונות
1? עשרתist dort wohl  שלשמחהzu lesen . Der zehnte
Ausdruck fehlt dort; es ist  ששוןzu ergänzen. •
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In dieser nach alphabetischer Keihenfolge gearbeiteten Einleitung befindet sich unter dem Buchstaben  עיץeine Zeile, die
ganz dunkel und unverständlich ist . Sie hat folgenden Wortlaut:
 עטיפת הזין צהלה ורנה יראה ונבואה הגיון ומליצה תפארת ושמחה.
Zu den Anfangsworten  עטיפת הזיןbemerkt Heidenheim: ד״ל
 לדעת איזה אותיות צריכין להיות מעוטפין בזיינין שהן התניןd . h. ״die Kenntnis jener Buchtaben, die mit den sogenannten Krönchen versehen
sein müssen“. Zugegeben, dass die Worte eine solche Bedeutung
haben können — obgleich es doch sonderbar erscheinen muss, dass
diese תנין, die auf den Buchstaben  שעטנז ניץangebracht werden,
 עטיפהEinhüllung
=
genannt werden sollen — so fragt es sich,
in welchem Zusammenhang diese beiden Worte mit den folgenden
acht Wörtern des Verses stehen, von denen Heidenheim sagt,
dass es  ״ לשונות של נבואהin der Bibel vorkommende
Ausdrücke für prophetische
Aussprüche
seien “.
Ausserdem ist zu bemerken, dass diese ״Krönchen“ oder
 תניןbereits vorher unter dem Buchstaben  למ״דerwähnt
werden,
wie Heidenheim ebenfalls in seinem Kommentar angegeben hat•
Ich glaube daher und habe dies bereits früher veröffentlicht,
dass hier ein alter Schreibfehler vorliegt 1)• Bei dieser Annahme
stütze ich mich auf die oben angeführte Stelle im Bereschith
rabba c. 44, die fast gleichlautend in den Parallelstellen wiederkehrt. Sie lautet :  חזון הטפה דבור אמירה: עשרה לשונות נקראת נבואה
צווי ובו׳. Wenn nun, wie Heidenheim sagt , unser Pijut in dieser
Zeile acht Ausdrücke für  נבואהanführt, so kann es weiter keinem
Zweifel unterliegen, dass auch die zwei ersten Worte לשונות של נבואה
sein sollen, wodurch dann die Zehnzahl der Ausdrücke voll gemacht wäre. Es ist doch nicht anzunehmen, dass der Verfasser
des Pijut nur acht dieser Ausdrücke anführen und zwei weglassen werde•
Welche zwei Ausdrücke für  נבואהhaben wir nun in den
beiden Wörtern  עטיפת הזיןzu suchen ? Betrachten wir noch einmal die angeführte Stelle im Bereschith rabba und im Jalkut , so
finden wir gleich am Anfang das Wort  •חזוןWem fällt nicht sogleich ein, dass auch an unserer Stelle für  הזיןdas Wort  חזוןge1l Der Fehler, wenn ein solcher vorliegt, muss schon sehr alt sein,
denn er findet sich bereits in den verschiedenen Machsorhandschriften der
Münchener Königl. Bibliothek,, die ich zu diesem Zwecke eingesehen habe!.
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lesen werden muss ? Wenn Ausdrücke für  נבואהaufgezählt werden, darf doch dieses Wort nicht fehlen, da es nächst  נבואהsicher*
lieh der am häufigsten gebrauchte Ausdruck für prophetische Aus*
spräche sein wird. Ebenso einleuchtend wird es aber erscheinen,
dass  עפדפתfür das im Midrasch nächstfolgende  הטפהsteht . Unser
 פייטןbrauchte
einen Buchstaben  ע׳als Anfang für seinen Vers,
weil er in der Reihenfolge des Alphabets bei diesem Buchstaben
hält . Da nun unter diesen zehn Ausdrücken kein einziger mit ע׳
beginnt, so hat er, nach Art der פייטנים, von der poetischen Licenz Gebrauch gemacht und aus  הטפהein W^ort  עטיפהgebildet 1).
Unsere Stelle werden wir demnach so zu lesen
haben:
עטיפה חזוןצהלה ורנהוכד.
Betrachten wir nunmehr die weiteren acht Wörter dieser
Zeile.
Heidenheims Behauptung, dass es לשונות של נבואה
seien, ist nicht ganz richtig ; es wechseln vielmehr Ausdrücke
für  נביאהmit Synonymen für  שמחהmiteinander ab. Woher das
kommt, dafür habe ich nur eine Mutmassung. Unser פייטן
hatte in seinem Midrasch die Lesart, die wir bereits aus dem
Jalkut Jesaias 54, 1 kennen gelernt -haben, wo die zehn
Synonyma der ״Freude ״mit den Worten בעשרה לשונות נקראת נבואה
angeführt werden. Er hatte wieder einen anderen Midrasch, der
die  עשרה לשונות של נבואהin ähnlicher Weise wie oben der Bereschith rabba c. 44 und Jalkut zur selben Stelle , nur mit einigen
Variationen, anführte. So hat er aus beiden Gruppen, die beide
 לשונות של נבואהgenannt werden, je die Hälfte ausgewählt und sie
zu einer eigenen Gruppe vereinigt . Er mag wohl von der Anschauung ausgegangen sein, dass nach der talmudischen Sentenz:
אין השנינה שורה אלא מתוך שמחהSabbath
(
30b) die Ausdrücke für
״Freude ״auch zu den  לשונות של נבואהzu zählen sind.
Bei  ידאהist es zweifelhaft , ob es zu den Ausdrücken für
 שמחהgehört , mit Bezug auf das וגילו ברעדהBerachoth
(
30 b), oder
zu den Ausdrücken für נבואה, weil  יראהeine Vorstufe der נבואה
genannt wird (Abodah Sarah 20 b). Es ist auch möglich, dass es
״ מראהErscheinung  ״, ״prophetisches
Gesicht  ״heissen soll.
*) Vgl . z. B. in den

אזהרות

zum ersten Tage die Wortbildung אבחנת מומין

Statt  ;הבחנתferner עברתדליקה, was wahrscheinlich für
Un ersten Fall ein ׳א, im zweiten ein ' עbrauchte.

הבערת

steht , weil der פייטן
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Unser  פייטןzählt aber auch  תפארתzu den  י״ לשמותund es
ist auch da zweifelhaft , zu welcher der beiden Gruppen es gehört.
Jedenfalls erhält dadurch die eingangs erwähnte Lesart des אבות
 דר״נeine sehr starke Stütze.
XXXIII.

Was bedeutet der Ausdruck  ? תשובה נצחתWir verbinden
Antwort “, einer »schladamit den Begriff einer מsieghaften
genden Widerlegung “. Wenn jemand schlagend widerlegt wird?
so sagen wir, das ist eine  תשובה נצהת, und in diesem Sinn wird
der Ausdruck gewöhnlich noch heute gebraucht 1). Das Verbum
ja in der Mischnasprache »siegen “ »besiegen “, wie
 נצהbedeutet
im Aramäischen ; vgl . Onkelos 2. M. 82, 18.
Der Ausdruck  תשובה נצחתstammt offenbar aus Sanhedrin
105 a. Jirmijah 8, 5 heisst es : מדוע שובבה העם הזה משובה נצחת.
Darauf sagt Rab daselbst : Die Gemeinde Israel hat dem Propheten eine  תשובה נצחתerteilt . Der Prophet sagte : Tuet Busse!
Eure Väter, die gesündigt haben, wo sind sie ? Darauf entgegneten sie: Und die Propheten, leben sie denn ewig ? — Der Prophet aber erwiderte : Eure Väter haben sich bekehrt und haben
der Wahrheit die Ehre gegeben, denn es heisst : Aber meine
Worte und Bestimmungen, die ich meinen Knechten, den Propheten entboten, haben sie nicht eure Väter erreicht ? Da kehrten sie um und sprachen : Wie der Ewige der Heerschaaren gedachte uns zu tun, unseren Wegen und Handlungen gemäss, also
hat er an uns getan (Secharja 1, 6) .
Wir ersehen hieraus, dass Rab das biblische Wort משובה
gleich  תשובהgenommen hat und dass, nach seiner Meinung, die
Gemeinde Israels hier dem ,Propheten eine  תשובה בצחתerteilt hat.
Nach dieser Auffassung versteht man jedoch die Frage des ProAntpheten nicht : »Warum erteilt dieses Volk eine sieghafte
Antwort
sieghafte
eine
wort ? “ Das ist doch keine Frage . Wer
zu geben hat, für den besteht doch kein Grund, damit zuruckzuhalten. Im Gegenteil müsste man fragen, warum der Prophet sie
nicht gelten lassen will , wenn sie wirklich »sieghaft “ ist.
 )נIn diesem Sinne werden die Worte auch angewendet von ״h *ב״ד1
 תשובת ׳und von הנם צבי סי׳ מ״א, um nur zwei Autoren aus weit auseinan*וh
der liegenden Zeiten zu nennen.
JahrbuchJ. L. G. VIII.

2

18
Ferner ist zu fragen, wieso kann diese Antwort ״sieghaft“
genannt werden, nachdem sie doch vom Propheten so gründlich
widerlegt wird. Er weist doch mit Recht darauf hin, dass die
Propheten tatsächlich noch leben, indem ihre Verheissungen
in Erfüllung gegangen und die Ungläubigen von der Wahrheit ihrer Worte zu ihrem eigenen Schaden sich überzeugen
mussten. Letzteres fragt bereits  מהרש״א ח״אz . St. und meint,
die Antwort sei nur in der Einbildung der Zeitgenossen des
Propheten  נצהתgewesen .
Dagegen müssen wir aber einwenden, dass sie der Prophet doch so nennt und Rab ausdrücklich
sagt , die Gemeinde Israels habe dem Propheten eine תשובה נצהת
erwidert ! Sonstige Schwierigkeiten wollen wir unerörtert lassen.
Unsere Auffassung von dieser Stelle möge für sich selbst sprechen.
Wir glauben,  תשובה נצחתbedeutet das gerade Gegenteil von
dem, was man gewöhlich darunter versteht . Nicht eine »sieghafte “, sondern eine ״besiegte
, bereits
wiederlegte
oder
leicht zu widerlegende
, zu besiegende
Antwort“ heisst
תשובה נצחת, denn  נצהתist Niphal von  ♦נצהAlso eine  ״zu besiegende“
oder ״bereits im voraus widerlegte “ Antwort hat Israel dem
Propheten gegeben. Jirmijah fragt, nach Rab : warum beharrt diesesVolk immer wieder bei seiner haltlosen Erwiderung ? Denn die
Einrede  והנביאים הלעולם יהיוist נצהת, eine zu widerlegende
oder
eine bereits widerlegte,
im Hinblick auf Secharja 1, 6. Dass
Secharja nach Jirmijah gelebt hat, kommt hierbei nicht in Betraht.
Noch deutlicher geht dies hervor aus den folgenden Worten
Samuels. Er findet die  תשובה נצחתdarin , dass die Gemeinde Israels auch auf die Aufforderung des Propheten zur Rückkehr erwidert : ״ אשה שגירשה בעלה וכדwenn eine Frau von ihrem Gatten
geschieden wurde, dann hat er kein Recht mehr, ihr über ihre
Untreue Vorwürfe zu machen“. Der Prophet widerlegt diesen Einwand durch den Hinweis auf die Worte Jesaias : איזה ספר כריתות
 ״ אמכם וכדWo ist der Scheidebrief eurer Mutter.“ Damit ist ihr
Einwand als  תשובה נצהתals bereits
im voraus
widerlegt
erwiesen.
In *derselben Weise , sagt weiterhin Resch Lakisch , ist der
Vergleich mit dem Knecht, den der Herr verkauft hat עבד שמכרו
רבו, nicht stichhaltig , denn gerade mit Rücksicht darauf, um ihnen
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diese Ausrede zii benehmen, hat  הקב״הbereits früher Nebukadnezar  עבדיgenannt . Auch als Knecht des babylonischen Königs
untersteht ihr meiner Herrschaft, denn euer Herr ist auch nichts
weiter als mein Knecht.
Raschi bezieht auch die folgenden Worte des . דג
«דבה בד בד ד
— oder nach seiner LA רי אבא בר כהנא, ▼gl. —ד״ס
auf
das Obige
und in diesem Ausspruch behält die Gemeinde Israels das letzte
Wort, so dass man noch immer sagen könnte, das sei die תשובה
נ׳צחת, die ״sieghafte Antwort“. Der Wortlaut  אמד רבה בב״הund
öicht  רבב״ח אמרspricht jedoch, nach meiner nnmassgeblichen Meinung, gegen diese Auffassung; מהרש״ל,der dies gefühlt hat, will
in der Tat den Raschitext in diesem Sinne korrigieren. Beweiskräftig in dieser Hinsicht dürfte sein, dass im Jalkut Jirmijah
Kap. 8, wo unsere Talmudstelle vollinhaltlich zitiert wird, die
Worte des  רבב״חnicht gebracht werden. Jalkut zitiert sie als
selbständigen Ausspruch zu Jesaias 28.
Noch einmal findet sich in Sanhedrin 108 b der Ausdruck
* ♦ תשובה נצחוDer Rabe in der Arche hätte demNjach eine sokhe
Antwort gegeben . Auch dort sieht man leicht ein, dass es die
von mir angenommene Bedeutung haben muss ; denn die Antwort
des Raben wird dort zurückgewiesen und widerlegt.
Die  תשובת נצחתbesteht in dem Vorwurf  שמא לאשתי אתה צריך,
worauf die treffende Entgegnung des Noach :  רשע ובדseinen
Einwand oder Vorwurf als  תשובה נצחתkennzeichnet . So dürfte
die Behauptung berechtigt sein, dass der übliche Sprachgebrauch
sich dieses Ausdruckes in einer der ursprünglichen Bedeutung
entgegengesetzten Auffassung bedient.
XXXIV.
Die Redensart • • • ״ לא היו ימים מועטין עדEs hat nicht
wenigeTage
gedauert,
bis • • • ״kommt im Talmud einige
Male vor 1). Wir würden erwarten, dass es heissen soll : לא היו ימים
״ מרובין עדEs sind nicht viele Tage verflossen, bis • • • u Denn
der Sinn der Redensart ist doch ״es hat nicht lange gedauert“,
während  לא היו ימים מועטיןdas Gegenteil auszudrücken scheint.
 ףIch notierte mir folgende Stellen : Pesachim 3b , Gitfcfn 53a, Nasir
29 b:  ;יע שהורה הוראהבישראלPesachim 57 a: ) ;דע שחיפו את ההיכל מלובמבואות ש?* זהבoina
19b :  ;דע שמתKidduschin 81b : עד שנבשל אותותלמיד.
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Wir haben es hier offenbar mit einer Redensart zu tun, die
sich durch den Sprachgebrauch herausgebildet hat .und deren Ent*
stehung man sich in folgender Weise erklären kann. Wenn wir
sagen ״es hat nicht lange gedauert“, so wollen wir mit dieser
Litotes ausdrücken, dass das Ereignis überraschend bald, früher
als man erwarten konnte, eingetreten ist . Dasselbe soll auch mit
dieser Redensart ausgedrückt werden.
Im Jeruschalmi Joma I, 5 steht , entsprechend der obigen
Bablistelle ,  לא באו ימים קלץ עד שמת.Das Wort  קליןbedeutet ebenfalls ״wenig“ wie ( ♦מועטץVgl. Sabbath 110 b und 153 b קלי קלי
= )מעט מעט. In der Tosefta Joma I, 8 steht dafür die genauere
Angabe :  לא שהה ג׳ ימים עד שנתנוהו בקברוund ebenso Par ah III , 8.
Jedes Ereignis , freudiger oder trauriger Art, erfordert auf
dem Wege der natürlichen Enwicklung ein gewisses Zeitmass , bis
es in Erscheinung tritt , und es gibt dafür gewöhnlich ein Minimum und ein Maximum . Wenn eine Krankheit nach drei Tagen einen letalen Ausgang nimmt, so ist das, nach Moed Katan
28a, eine  מיתת גערה, ein überraschend schneller Tod, dem etwas
Ungewöhnliches anhaftet, während es nach fünf Tagen מיתת כל
״ אדםein gewöhnlicher Tod“ genannt wird. Drei Tage wären in
diesem Falle  ״ ימים מועטיןwenige Tage“, wenn einer jedoch noch
früher hingerafft würde, wie es in der Tosefta oben heisst לא שהה
 ימים,ג, von dem sagte man  לא היו ימים מועטין עד שמת.
In ähnlicher Weise lässt sich die Entstehung dieser Redensart bei günstigen Ereignissen erklären. In Chulin 24 a wird gesagt , ein Schüler, der nach fünf Jahren des Lernens kein günstiges Resultat ,  סימן יפה, erzielt hat, der wird es auch zu nichts
bringen. Nach anderer Ansicht reduziert sich diese Probezeit auf
drei Jahre . Das wären in diesem Falle  ימים מועטין.
Ebenso hat es ein Mindestmass an Zeit gegeben, welches
erfahrungsgemäss notwendig war, um die Ehrung zu erlangen*
zu dürfen 1).
den Namen eines  מורה הוראה בישראלführen
Ein Schüler, der durch Fähigkeit und Fleiss hervorragte, sodass
er nicht einmal dieses Mindestmass an Zeit brauchte, um diese
Würde zu erwerben, von dem sagte man : לא היו ימים מועטין עד
 שהורה הוראה בישיאל.
*) Vgl. Sota 22a; Maitnonides H. Talmud Thora V, 4  ב״מולה״םdas.
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Man hat diese Bedensart als eine;Art Euphemismus ansehen
wollen ; es sollte der Anschein vermieden werden, als ob die betreffenden Schüler nicht lange gelebt hätten , man sagte daher
statt :  לא היו ימים מרוביןper antiphrasin :  לא היו ימים מועטין. Eine
andere Erklärung will sagen, es hat in der Tat lange gedauert, bis die betreffenden Schüler zur  הוראהgelangten und gerade
dieser Umstand wird besonders hervorgehoben. Man könnte
meinen, es seien bereits alle Anzeichen vorhanden gewesen , dass diese
Schüler den Grad eines  מורה הוראהerlangen werden, so dass es für
ihre Lehrer ein Leichtes war, es ihnen zu prophezeien. Deshalb
hebt der Talmud hervor, dass sie erst nach langer Zeit, und nicht
nach  ימים מועטין, dazu gelangten , um den Scharfblick der Lehrer
hervorzuheben, die aus scheinbar geringfügigen Indizien auf die
geistige Entwicklung ihrer Schüler Schlüsse gezogen haben, die
sich in späteren Tagen als berechtigt herausstellten.
Beide Erklärungen scheitern daran, dass diese Bedensart , wie
oben gezeigt wurde, auch malo sensu gebraucht wird. Die von
mir gegebene Erklärung wird jedoch dieser Bedensart in allen
ihren Anwendungen gerecht.
XXXV.
Sanhedrin 99b finden wir eine Beihe von Aussprüchen verschiedener Lehrer, die sich zunächst auf das Thoralernen beziehen.
נI [ .] Besch Lakisch sagt : Wer nur  לפרקיםd . h. gelegentlich
Thora lernt, der gleicht dem Mann, der die eheliche Treue
verletzt . Die Thora wird מאורסה, die ״Angetraute “ genannt
und in diesem Sinn ist dieser Vergleich aufzufassen. Vgl.
Baschi daselbst.
Weiter unten auf derselben Seite folgt dann der Ausspruch
des B . Alexandri : Wer Thora  לשמהlernt , stiftet Frieden
zwischen den Himmlischen.und den Irdischen. Kab fugt
hinzu : Er erbaut das himmlische und irdische Palatium
i. e. Heiligtum. B . Jochanan : Er bildet einen Schutz
für die Welt . Levi : Er führt die Erlösung herbei.
I . Besch Lakisch sagt : Wer mit dem Sohne seines Nächsten
Thora lernt, dem wird es von der h. Schrift angerechnet,
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als ob er ihn erschaffen hätte , d. h. er ist sein Erzeuger
in geistiger Hinsicht *).
 אII . B . Elieser sagt : Als ob er die Worte der Thora selbst
gemacht hätte , denn es heisst : ושמרתם ועשיתם אתםBe» ״
obachtet und machet
sie “.

 בin . Baba sagt : Als ob er sich selbst geschaffen hätte, denn
 אתםkann auch  אתםgelesen werden.
 דIV . B . Abahu sagt : Wer seinen Nächsten zur Ausübung
eines Gottesgebotes veranlasst , dem rechnet es die hr
Schrift an, als ob er es selbst ausgeführt hätte.
In der Wilnaer Talnjudausgabe steht hier am Bande eine
Glosse des Gaou E . Elija Wilna זצ״ל, derzufolge diese Aussprüche
von ihm mit Buchstaben bezeichnet wurden, und zwar : [I] mit נ,
H mit א, III mit  בund IV mit ד. Er wollte also damit sagen,
dass die Aussprüche in der Eeihenfolge II, III , [I], IV zu
lesen sind.

Man möge nun den Versuch machen und man wird sich
überzeugen, dass sie in dieser Eeihenfolge absolut keinen Zusammenhang und keinen Sinn ergeben.
Aber auch so, wie sie vor uns stehen, ist der Zusammen״
hang zwischen I. und II. nicht zu verstehen . Wer mit dem Sohne
seines Nächsten Thora lernt, von dem kann man wohl sagen , er
sei sein geistiger Vater, aber nicht, dass er die Worte der Thora
gemacht habe, umsomehr da doch in der Belegstelle : ״Ihr sollt
sie beobachten und tun“, keine Spur von dem Lernen mit dem
Sohne des Nächsten enthalten ist 2).
Diese letztere Schwierigkeit war es auch offenbar, die den
kritischen Geist des Gaon veranlasst hat, unsere Textesausgaben zu
korrigieren und er hat es auch in genialer Weise getan , so dass
die Schwierigkeit spielend gelöst erscheint. Nur die Abschreiber
oder Drucker haben bedauerlicher Weise aus seiner Glosse einen
s. v. v. Gallimathias gemacht.
 לVergleiche den ähnlichen» jedoch anders nuancierten Ausspruch
Sanhedriff 19 b.
 ףNoch weniger schliesst sich der Ausspruch Raba’s, III, dem Vorausgegangenen an ;  מוזדש״אbemüht sich einen Zusammenhang herzustellen,
der sehr gezwungen ist.
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Wie wir gesehen haben,stehen auf dieser Seite zwei Aussprache
des Besch Lakisch . Den ersten haben wir mit [IJ, den zweiten
mit I bezeichnet. Der Gaon hat offenbar sein  = ) ג3) zu I, d. h.
Ausspruch des Besch Lakisch gesetzt und es ist irrzum zweiten
tümlicher Weise hinauf geraten, zum ersten Ausspruch des Besch
Lakisch . Man mache nunmehr den Versuch, die Aussprüche in
der Beihenfolge II, HI , I, IV zu lesen und man wird finden, dass
sie einen klaren, einleuchtenden Sinn, einen streng logischen Zusammenhang ergeben.
Der Ausspruch II des B . Elieser bezieht sich auf den, der
Thora  לשמהlernt , in Anlehnung an den Ausspruch des B . Alexandri.
Von dem, der Thora  לשמהlernt , sagt er, er wird angesehen, als
ob er die Worte der Thora selbst gemacht hätte , d. h. die Worte
der Thora erscheinen ihm nicht mehr als heteronome, sondern als
autonome Gesetzesvorschriften , er übt sie aus reiner Liebe, nicht
infolge eines äusseren Zwanges. Baba sagt : als ob er sich selbst
geschaffen hätte , d. h. sie üben auf ihn selbst , auf sein geistiges
Wesen, eine veredelnde, regenerierende Wirkung aus. Dann folgen
die beiden Aussprüche des Besch Lakisch und des B . Abahu,
die gleicher Tendenz sind. Besch Lakisch sagt , wer mit dem
Sohne seines Nächsten Thora lernt, dem wird es angerechnet, als
ob er ihn geschaffen hätte , weil die Lehren der Thora einen umbildenden, veredelnden Einfluss auf seinen Schüler ausüben. B.
Abahu sagt , wer seinen Nächsten zu einer  מצוהveranlasst , dem
wird es angerechnet, als ob er selbst die verdienstliche Tat ausgeführt hätte.
XXXVI.

Eine Verordnung unserer alten Weisen , die entweder aus der
Zeit der Syrer- oder der Bömerkämpfe herstammt, verbietet das
Tragen einer bestimmten Art genagelter Schuhe am Sabbath.
Siehe Sabbath 60 a in der Mischna: אל יצא איש בסנדל המסומר בשבת..
Die Begründung dieser Massregel ist dunkel und gibt zu verschiedenen Bedenken Anlass. Es ist zur Zeit der  שמדvorgekommen, heisst es in dem Berichte des Mar Samuel im Talmud
daselbst , dass viele Personen in einer Höhle sich verborgen hielten
und als einmal durch einen unglücklichen Zufall eine Panik aus*
brach, da wurden durch diese Schuhe viele Menschen erdrückt.
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Aus diesem Grunde und weil das Ereignis am Sabbath sich zutrug,
untersagte man das Anlegen solcher Schuhe am Sabbath. Wodurch diese Panik hervorgerufen wurde, darüber teilt der Talmud zwei
Eelationen mit. Nach der einen hätten sie unter sich ausgemacht,
dass niemand das Versteck verlassen dürfe, um nicht den Feinden
und Spähern gegenüber zum Verräter zu werden. Unglücklicherweise hatte einer der Mitanwesenden die Schuhe verkehrt an,
so dass die Fusspuren im Boden statt nach innen nach aussen
zeigten. Infolgedessen glaubten sie, ihr Versteck sei verraten
und die Feinde kämen näher heran. Sie drängten sich nunmehr
so aneinander, dass sie sich gegenseitig, wie man annehmen muss,
erdrückten . Es fielen dieser KaSchuhen
ihren
mit
tastrophe , so heisst es in dem Berichte, mehr zum Opfer als
durch Feindeshand.
Ein anderer Bericht des B. Ilai sagt hingegen, sie hätten
ein Geräusch oberhalb der Höhle vernommen und das habe sie
so sehr erschreckt, da sie der Meinung waren, die Feinde kämen,
dass sie sich zusammendrängten, wodurch viele von ihnen erdrückt wurden. Nach einer anderen Version waren sie in einer
Synagoge und nicht in einer Höhle versammelt, im Uebrigen hat
sich auch das Unglück in der geschilderten Weise zugetragen•
Immer waren es die genagelten Schuhe, die das Unglück herbeigeführt hätten , wie Baschi daselbst bemerkt, שהיו סנדליהן מסומרין
 כעין אותן שעושין לרגלי הסוסים ראשיהן עביןdenn ihre Schuhe waren,
wie die Hufeisen der Bosse, mit dickköpfigen Nägeln versehen.
Es ist jedoch bei nüchterne! ־Ueberlegung unbegreiflich,
wieso gerade den Schuhen der Hauptanteil an diesem Unglück
beigemessen wird. Wenn viele Menschen in einem engen Baume
sich befinden und es bricht eine Panik aus, dann entstehen immer
Unglücksfälle, das lehrt die Erfahrung gar häufig, gleichviel
welcher Art die Beschuhung ist. Aehnliche Unglücksfälle sind
schon mehrfach am Versöhnungstage in Synagogen vorgekommen,
wo doch nach der religiösen Vorschrift das leichteste Schuhwerk
getragen wird. Wenn es schon soweit gekommen ist , dass die
Menschen in wilder Hast und in unsinniger Angst aufeinander und
Übereinander losstürmen, so ist ein mehr oder weniger schweres
Schuhwerk nicht von wesentlicher Bedeutung für die Grösse des
Unglücks. Und dennoch müssen die Schuhe die Katastrophe
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verursacht haben, weil ja deshalb das Tragen dieser Schuhe am
Sabbath verboten wurde.
Das ist aber noch nicht die Hauptschwierigkeit . Im Jeruschalmi lautet der Bericht ganz anders, und dieser ist nach der
gewöhnlichen Auffassung ganz und gar unverständlich. Dort
heisst es nämlich: «י״א שהיו רואות ראשו ומפילות וי״א שהיו שומעות קולו
״ ומפילותDie einen sagen, die Frauen, die sich dort befanden,
hätten abortiert, weil sie die Spitzen eines solchen Schuhes
sahen ; die anderen sagen, durch das Geräusch und Geklapper
Kommentar
solcher Schuhe wäre das Unglück entstanden. ״Der
bemerkt dazu, die glänzenden, mit Nägeln versehenen Spitzen
dieser Schuhe oder das verursachte ungewöhnliche Geklapper hätte
die Frauen erschreckt. Das ist nun eine Darstellung , die gänzlich
abweicht von dem, was in Babli überliefert ist . Danach wäre es
gar nicht die Furcht vor dem Feinde gewesen , sondern die Schuhe
allein hätten ״eine solche Panik hervorgerufen. Das ist doch gewiss
ein sonderbares Ereignis , dass ein glänzend schimmernder Gegenstand , ein Metallstück , oder ein abnormes Geräusch ohne weitere
Veranlassung solche Folgen herbeigeführt haben soll und dass man
daraufhin ein Verbot einzuführen sich bemüssigt fühlte!
Jeruschalmi fügt dann die weitere Bemerkung hinzu, dass
nach der Ansicht dessen, der die glänzend schimmernden Schuhe
für das Unglück verantwortlich macht, nur diejenige Art von
dem Verbot getroffen wurde, die oben mit metallischen Spitzen
versehen ist , und wirft dann die Frage auf : ולא בשעת השמד נזרו
 מכיון שעבר השמד יהא מותי. ״Ist denn diese Verordnung nicht in der
Zeit der Religionsverfolgung eingeführt worden? So müsste sie doch
jetzt , nachdem die Zeiten der Ruhe wiedergekehrt sind, wieder
aufgehoben werdend Die Antwort wird dann gegeben nach dem
Grundsatz, dass eine Verordnung, auch wenn der urspiüngliche
Grund ihrer Einführung hinweggefallen ist , dennoch so lange in
Kraft bleibt, bis sie durch ein dazu berechtigtes Kollegium wieder
ausdrücklich aufgehoben wird. In unserem Falle sei dies jedoch
nicht geschehen, deshalb bestehe die Verordnung weiter , auch
wenn die Ursache in Wegfall gekommen ist . Auch diese Controverse bleibt unverständlich. Wenn wirklich, wie es nach Babli
und Jeruschalmi scheint, diese genagelten Schuhe die Ursache des
Unglücks waren, so kann doch nicht behauptet werden, dass die
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Ursache in Wegfall gekommen sei. Es kann zu jeder Zeit durch
bändert andere Zufälle eine Panik ausbrechen und zu einer
Katastrophe fuhren, warum sollte also nach der Religionsverfolgung dieses Verbot aufgehoben werden?
Eine einfache Bemerkung, die Konstatierung einer historischen
Tatsache , die scheinbar den Kommentatoren entgangen ist , genügt,
um Licht in diese Sache zu bringen und alle Verwirrungen zu
lösen. Die Referenten in beiden Talmuden haben die HauptSache nicht erwähnt, weil sie ihnen als eine allbekannte Tatsache
galt , nämlich dass diese Art von Schuhen zur normalen Ausrüstung
der römischen oder auch — wenn wir das Verbot in die Zeit der
Syrerkämpfe verlegen — der syrischen Soldaten gehörte. VgL
Midrasch Threni II, 7 : ועושץ רושם במסמרות הגלגסין שלהן בקרקע בית
המקדש, nach der richtigen Lesart bei Kohut, Aruch Completum
s. v. ״ גלגסdie Nägel ihrer caligae Hessen Eindrücke zurück im
Boden des Heiligtums “ ( גלגסist das lat . caliga), ferner das. s.
v.  אות:  והיו מנעליהן מסומרין והיו עושץ רשומות ברצפה, im Namen des
Jelamdenu. So erzählt auch Josephus, Bell . Jud. VI, 1, 8 von
einem Centurio, der mit seinen groben genagelten Schuhen ins
Heiligtum eindrang und den Boden beschädigte . Dazu ist zu
vergleichen Lübker, Real -Lexicon des klassischen Altertums,
unter caligae : ״Soldatenschuhe, bei den gemeinen Soldaten einfache HalBstiefeln . . ., bei den höheren Chargen mit silbernen
oder goldenen Nägeln
geschmückt, daher Suet. Cal. 12
speculatoria
caliga .“ Aber auch von den syrischen Soldaten
wird berichtet, dass sie solche genagelte Schuhe getragen haben.
So erzählt Plinius XXXIII , 8, 14 und Val. Max. IX , 1 : magna
ex parte aureos clavos crepidis subjectos habuit.
Solches Schuhwerk gehörte also zu der gewöhnlichen Ausrüstung der feindlichen Soldaten, vor denen die zerspregten Scharen der Juden mit ihren Frauen und Kindern in die zahreich
vorhandenen Höhlen sich geflüchtet hatten . Juden trugen im allgemeinen nur gewöhnüche Schuhe ; in Ausnahmsfällen ist es vorgekommen, dass auch ein jüdischer Kämpfer mit derartigen Schuhen ausgerüstet war. Jetzt stelle man sich folgende Situation
vor : Eine grössere Schaar von Flüchtlingen sucht Schutz in einer
Höhle, wo sie sich vor den Späherblicken der Feinde geborgen
glaubt , und man findet eines Tages ganz unverhofft auf dem Bö-

den der Höhle die Fußspuren solcher caligae , wie sie für gezu tragen pflegten . Unglücknur die Feinde
wohnlich
licherweise führen diese Fußspuren noch nach aussen, durch das
 נהפך סנדלו של אחד מחם. Mussten diese gehetzten und ohnedies in
steter Todesangst lebenden Flüchtlinge nicht zu der Annahme
kommen, ein römischer Soldat habe ihr Versteck aufgespürt und
sei rasch umgekehrt, um es seiner Heeresabteilung , den in der
Nähe lagernden Feinden zu verraten ? Dadurch ist die Panik
entstanden, bei der sie sich im Innern der Höhle zusammendrängten, so dass viele von ihnen erdrückt wurden. Es war aber nur,
wie man zu sagen pflegt, ein blinder Lärm, es war kein Fremder
und kein Feind dagewesen, die Fußspuren rührten von einem der
Ihrigen her. Die veranlassende Ursache des Unglückes war demnach einzig und allein in der Tatsache gelegen , dass einer der
Ihrigen solche den römischen caligis ähnliche Schuhe trug, und
keineswegs darin, dass sie sich mit diesen Schuhen gegenseitig
niedergetreten haben, da sie im allgemeinen derartige Schuhe
nicht trugen ; denn sonst hätte sie eine solche Fußspur nicht so
erschrecken können.
Die andere Relation erzählt wieder, nicht die Fußspur, sondern das Geklapper, der wuchtige und geräuschvolle Tritt dieser
Schuhe, der von ausserhalb der Höhle zu ihnen gedrungen war,
und der, wie wir hinzufügen müssen, von einem der Ihrigen herrührte, habe sie erschreckt, weil sie glaubten, der Feind habe
ihr Versteck aufgespürt und sei im Begriff sie zu überfallen und
dadurch sei die Panik hervorgerufen worden. Dabei ist es gleichgültig , ob sie in einer Höhle oder in einer Synagoge versammelt
waren.
Ganz in derselben Richtung bewegt sich die Relation des
Jeruschalmi ; sie ist nur formell verschieden, im Wesentlichen
stimmt sie mit der des Babli überein. Nach der einen Ansicht
sind die Frauen vom Schrecken ergriffen worden, durch den Anblick der mit glänzenden Nägeln besetzten Spitze der caligae.
(Vergl . oben die speculatoria caliga bei Sueton.) Da der Hintergrund der Höhle gewöhnlich tiefer liegt als der Eingang , so haben die Frauen im Innern zunächst nur die Schuhe und nicht den
Träger gesehen und glaubten einen römischen resp. syrischen Soldaten vor sich zu haben:  שהיו רואות דאשו ומפילות. Nach der ande-
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ren Ansicht :  שדדו שומעות קולו ומפילותwar es das Geräusch dieser
Schuhe, welches sie, in der Meinung, es rühre vom Feinde her,
so sehr erschreckt hatte.
In allen Fällen waren die Schuhe, deren Träger ein Jude
war, die Urheber der Katastrophe, aber nicht das Werkzeug,
womit das Unglück geschah.
Erwägt man nun, dass es in Kriegszeiten an und für sich
ein Gebot der Vorsicht und der Klugheit ist , die eignen Scharen
so auszurüsten, dass man auch von ferne Freund und Feind unfcerscheiden könne und dass damals, während der Zeit der שמד
und der hochgradigen Feindseligkeit gegen alles Fremde, ohnehin
die Tendenz herrschte , sich in allem und jedem von den verhassten Heiden abzusondern, so wird man es begreiflich und berechtigt finden, dass man einen solchen Anlass, wie das in den Quellen berichtete Unglück, dazu benutzte, um das Anziehen solcher
Schuhe zu verbieten . Mit Recht wirft daher Jeruschalmi die
Frage auf, da das Verbot nur aus Furcht vor dem Ueberfall der
Feinde eingeführt Wurde, so musste es doch mit der Wiederkehr
ruhiger Zeiten ausser Geltung gekommen sein, worauf dann die
bereits erwähnte Antwort erteilt wird. Die Ursache, warum
dieses Verbot nur auf Sabbath- und Festtage ausgedehnt wurde
und nicht auch auf die übrigen Tage der Woche, wird in den
beiden Tal müden erörtert. . ״ מעשה כי הוה בשבת הודDas traurige
Ereignis hat sich am Sabbath zugetragen .“ Dieser Punkt macht
es nun sehr wahrscheinlich , dass wir den Ursprung und den Anfang dieser Verordnung in der Zeit der Syrerkämpfe zu suchen
haben. Wie wir aus I. Makkabäerbuch 2, 31—37 wissen , hatten
sich die frommen Glaubenskämpfer der damaligen Zeit anfangs
geweigert , am hl. Sabbath auch nur einen Stein zu ihrer Verteidigung gegen die Feinde zu schleudern, geschweige denn die
Waffen zu gebrauchen und wurden sie infolge dessen erbarmungslos niedergemetzelt , als sie in einer solchen Höhle aufgefunden
und entdeckt wurden1). Auch das in den Talmuden berichtete
Unglück mag zu jener Zeit vorgefallen sein. Wäre es ein Wochentag gewesen , so hätten sie sich zu tapferer Gegenwehr gerüstet
und das vermutete Herannahen der Feinde hätte sie nicht mit
solchem lähmenden Entsetzen erfüllt; Nur das Bewusstsein , dass
1) Vgl. }dlinek Beth ha-Midräsch I, 139.
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sie am Sabbath vollkommen wehrlos seien, hat diese Panik
verursacht und die schreckliche Katastrophe herbeigeführt. Des•
halb wurde das Verbot des Tragens eines  סנדל המסומרnnr für
Sabbathe und Festtage ausgesprochen. Erst später bat dann der
Heldengreis Mattithjahu im Verein mit seinen gesetzeskundigen
Freunden die Bestimmung bekannt gegeben, dass die Gegenwehr
am Sabbath nicht nur erlaubt, sondern unbedingt geboten sei.
Das. 2. 40—41. Das Verbot ist jedoch, gleichsam als ehrwärdiges Denkmal und glorreiches Erinnerungszeichen an die Zeiten
heroischer Glaubenskämpfe und aufopfernder, todesverachtender
Gesetzestreue noch weiter in Kraft geblieben.
XXXVII.

Megillah 24b lehrt die Mischna: העושה תפלתו עגולה סכנה
macht,
in runder Gestalt
.״ ואץ בה מצודWer sichTefillin
der setzt sich einer Gefahr aus und hat das Gebot
nicht erfüllt “. Die Gefahr besteht nach B. Chananel und
Baschi darin, dass er sich leicht verletzen könnte, weil die randen Tefillin beim Anstossen an irgend einen Gegenstand in den
Kopf eindringen würden. Es sieht wohl jeder ein, dass dies eine
sehr schwächliche Begründung ist. Wenn schon von einer solchen
Gefahr die Bede sein kann, dann ist sie doch bei viereckigen
Tefillin mindestens in demselben Maße zu befürchten.
B. Tarn in den Tossaphoth z. St. hat offenbar diese Schwierigkeit gefühlt und sieht sich daher veranlasst , eine andere Erklärung zu geben. Die Gefahr ist nach ihm eine negative, sie
besteht in dem Mangel eines Schutzes in den Zeiten der סכנה,
der Beligionsverfolgungen, der nur dem zuteil wird, der dieses
Gebot in vorschriftsmässiger Weise erfüllt. Er verweist dabei
auf das Beispiel des Elischa  כעל כנסיםin Sabbath 49 a.
Diese Erklärung äst einleuchtend und verständlich, sie zwingt
uns nicht, etwas ganz Fernliegendes und Unwahrscheinliches als
 סכנהzu denken. Doch auch diese Erklärung ist mit einer erhebliehen Schwierigkeit verknüpft. Es lässt sich dagegen der Einwand erheben: Warum spricht die Mischna bei diesem Ausnahmefall — wenn jemand Tefillin von runder Gestalt trägt — das
Wort  סכנהaus , dasselbe liesse sich doch auf alle Fälle anwenden,
in denen die Tefillin  פסולsind ! Bei dem danebenstehenden: ודפן
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 זהב ובז׳und auch sonst, wo die Tefillin nicht der Hälacha ent״
sprechend verfertigt sind, wäre dieselbe  סכנהvorhanden . Dieses
Bedenken hat ja auch wohl R. Chananel und Raschi zu ihrer
Erklärung veranlasst , denn es muss eben nachgewiesen und erklärt
werden, warum die Mischna nur bei diesem und bei keinem adderen  פסולvon einer vorhandenen  סכנהspricht.
Eine ähnliche Stelle befindet sich Menachoth 23 b bezüglich
der Mesusa : ״Wenn man die  מזוזהan einem Stock oder
hinter der Tür aufhängt,
so ist das .  סכנה ואץ בה מצוד.“ Es
ist interessant zu sehen, wie Raschi und sein Tochtersohn R. Tarn
an dieser Stelle die Rollen wechseln . Raschi z. St. erklärt, die
 סכנהbestehe nur negativ , in dem Mangel eines Schutzes gegen
die  מדקץ, ähnlich wie die Erklärung des R. Tarn bei Tefillin
lautet . Dagegen erhebt nun R. Tarn in den Tossaphot das. gegen Raschi den gleichen Einwand, den wir gegen seine Erklarung bei Tefillin gemacht haben. ״Wenn“ so sagt er dort, ״die
״Gefahr * nicht in dieser besonderen Art des Anbringens der
Mesusa liegt , sondern weil sie nicht nach Vorschrift angebracht
wurde, dann sollte es doch einfach heissen : Wenn man dieses
Gebot ״ שלא כהלכתהvorschriftswidrig “ ausführt, so ist das *סכנה
 הרן בה מצוה. Und jetzt gibt R. Tarn seinerseits eine Erklärung,
die genau so lautet , wie Raschis Erklärung bei Tefillin. Das
Anbringen der Mesusa in dieser Weise berge eine ״Gefahr“ in
sich, weil man leicht mit dem Kopf daran stossen und sich verletzen könnte (?). Ich habe für diesen Widerspruch im Augen-־
blick keine Erklärung. Möglicherweise muss in Menachoth statt
m das ganz ähnliche  ר״הgelesen werden, so dass diese Erklärung
nicht von Raschis Tochtersohn, sondern von  ד הננאלoder ׳ חיים1
stammen würde.
Aus vorstehendem ergibt sich jedoch soviel , dass jede der
beiden Erklärungen ihren Vorzug hat, dem aber andererseits eine
erhebliche Schwierigkeit gegenübersteht . Die eine erklärt uns
wohl, warum gerade dieser spezielle Fall als  סכנהbezeichnet wird,
sie leidet jedoch an einer grossen Unwahrscheinlichkeit . Eine
solche Verletzung, selbst wenn sie Vorkommen sollte , kann doch
nicht ernstlich als ״Gefahr“ bezeichnet werden ; die andere Erklärung gibt für  סכנהeinen plausiblen Grund an, sie hat ab et
den Umstand gegen sieh, dass eine solche  סכנהbei jeder vor-
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schriftswidrigen Ausführung der Gebote gegeben wäre. Eine befriedigende Erklärung müsste beide Vorzüge zu verbinden suchen.
Ein solcher Versuch soll hier unternommen werden.
Wo von  סכנהoder  שעת סכנהim Talmud gesprochen wird, da
ist gewöhnlich darunter die Zeit der EeligionsVerfolgungen
, die
 שעת השמדzu verstehen ; vgl. z. B. Sahbath 21b , 130a ; Kethuboth 2b u. m. a. In solchen Zeiten, wo die Beobachtung der
Thoragebote bei schweren Strafen untersagt , oft auch mit dem
Tode bedroht wurde, bestrebte man sich natürlich, die Ausübung
derselben vor den Augen feindlicher Späher zu verbergen. Da
mag es denn häufig vorgekommen sein, dass man die Mesusa an
einen Stock oder hinter der Türe anbrachte, um sie zu verbergen
und im Notfall auch leicht und rasch entfernen za können« Bei
den Tefillin müssen wir etwas ähnliches annehmen. Man hat sie
rund statt eckig gestaltet , um sie besser unter dem סודר, d. i.
das Tuch, mit dem das Haupt bedeckt und eingehüllt wurde, ver=
bergen zu können. Man wollte auf diese Weise der Forderung
des Thoragebotes genügen und sich gleichzeitig der Gefahr entziehen, die mit seiner Ausübung verknüpft war.
Darauf und für jene Zeit lehrte die Mischna: Wer das Gebot der Tefillin oder der Mesusa, um sich vor Gefahren zuschützen, in vorschriftswidrigerWeise und im Gegensatz zur überlieferten Halacha ausübt, der hat seinen Zweck nach beiden Seiten
hin verfehlt ; er möchte die . מצודausüben und doch der  סבנהentgehen, aber gerade das Gegenteil ist der Fall : . ואץ בה מצודna»
die Gefahr ist noch immer vorhanden, denn, wenn er entdeckt
wird, dann wird der Feind nicht untersuchen, ob die Tefillin בשר
oder  פסולsind , er wird die Strafe über den Träger unter allen Umständen verhängen. Es bleibt also die  סכנהimmer vorhanden.
Andererseits hat er die . מצודdoch nicht geübt, weil er sie nicht
nach der Halacha ausgeführt, so dass er nicht einmal die Genugtuung hat , für ein heiliges Gebot leiden zu müssen.
In einem solchen Verfahren, der augenblicklichen Notlage
Concessionen zu machen, liegt ja in der Tat eine Gefahr für die
Zukunft.  ״ גדרה עבידא דבטלהDerartige Geseroth mit Verfolgung»dekreten werden ein Ende nehmen“ lautet der Grundsatz unserer
alten Weisen. Wenn aber eine solche unzulässige Ausführung der
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. מצודsich eingebürgert hat, dann ist sie nimmer auszurotten . Des•
halb wollte man selbst für die Zeit der  סכנהsolche Verstösse
gegen die Halacha nicht zulassen und hielt es für besser, wenn
diejenigen, die keinen Märtyrermut besassen, die Ausübung der
 מצדהgänzlich unterliessen.
Für diese Erklärung , die beide oben genannten Vorzüge in
sich vereinigt — sie mutet uns nichts Unwahrscheinliches zu und
sagt uns, warum gerade bei diesen Fällen der Ausdruck  סכנהangewendet wird — fand ich nachträglich eine Stütze in den Worten
des  המעריךvon Lonsano. Er bringt dort  דיה חזק, אות חdie bekannte, schwierige Jeruschalmistelle Berachoth II , 2 : ד׳ יוהנן בסיתוא
 דהוה חזק רישיה הוה לבש תרדהון וכרund erklärt sie in folgender Weise.
Es war damals eine solche שעת הנזירה, man durfte öffentlich keine
Tefillin tragen. Im Winter, da er den Kopf verhüllt und eingebunden hatte , achtete R. Jochanan nicht des Verbotes, denn er
konnte die Tefillin unter der Verhüllung tragen ; im Sommer war
es ihm jedoch unmöglich, sie zu verbergen, er trug daher im
Freien nur die Tefillin an der Hand. Diese sehr ansprechende
Erklärung ist ein Beweis für das oben Gesagte, dass man, um
der  סכנהzu entgehen, die Tefillin unter dem Kopftuch verhüllt zu
tragen pflegte.
XXXVIII.

Im VII. Bande dieses Jahrbuchs S. 367 verteidigt Herr
Kollege Dr. Kottek seine von der meinigen abweichende Auffas•
sung der Stelle 1. Makk. 1, 58 gegen meine Einwendungen^
Nachdem nun der beiderseitige Standpunkt genügend dargelegt
wurde, sodass sich die Spruchberechtigten ein Urteil bilden können, wäre es eine unberechtigte Zumutung an die Leser des Jahrbuches, wenn ich den Anspruch erheben wollte, auf diese Entgegnung meinerseits replizieren zu dürfen. Nur eine tatsächliche
Berichtigung sei mir gestattet.
Bei meiner Erklärung der strittigen Stelle bin ich von der
Meinung ausgegangen, dass die Tatsache, es sei während der
syrischen Verfolgungszeit ein  טבילה-Verbot erfolgt, von vornherein
feststeht und von keiner Seite bezweifelt wird. Ich erachtete es
daher für überflüssig, dafür Beweise zu erbringen. Von dieser für mich
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feststehenden Prämisse ausgehend, gelangte ich dazu, dasungenügend erklärte  הדשin der bekannten Zusammenstellung שבת הדש
ומילה, oder, wie es ursprünglich lautete , שבתא ירהא ומדדלותא, und
ebenso die vielgedeutete Stelle in L Makkab. 1, 58 zu erklären.
Das Unerkannte sollte durch das Bekannte beleuchtet werden.
Mein verehrter Gegner musste zu einem anderen Resultat gelangen, weil er meine Prämisse, dass zu jener Zeit ein solchesטבילהVerbot erlassen wurde, bezweifelt und in Frage stellt . Daher
muss ich diesen Punkt nachträglich klarstellen.
Herr Dr. Kottek schreibt : *Wir wissen nicht genau, welche
Midraschim Herr Dr. Ehrentreu im Auge hat “. Er schreibt ferner das. S. 869 : *Hat aber Dr. Ehrentreu unter den Midraschim
die Jozroth im Auge gehabt, die er zum Beweise eines טבילהVerbotes benützt, so ist seine Einwendung noch unverständlicher,
denn bekanntlich hat der Verfasser jener Jozroth alles, was er
irgendwo von Verfolgungen fand, zusammengeworfen. Leiden aus
der JVlakkabäerzeit
, unter Hadrian, vor und nach der Zerstörung
des Tempels, Judith und Holophernes werden wähl- und kritiklos zusammengewürfelt, und das kann man doch wohl zu keiner
historischen Beweisführung* heranziehen“.
Was der geehrte Herr Kollege hier als *bekanntlich“ bezeichnet, ist mir gar nicht bekannt und er ist uns den Beweis hierfür
schuldig geblieben. Meines Wissens stützt sich die Darstellung
in diesen Jozroth ganz und gar auf Midraschim, die von derZeit
der Makkabäerkämpfe handeln.
Was zunächst das nS^ E-Verbot betrifft, so verweise ich auf
Jeliinek, Bet ha־Midrasch I , S. 138: ועוד בזדו עליהן שיהיו בועלין
 נשיהן נדות. Ferner das. B. VI, S. 2 : עמדו וגזרו כל מי שאשתו הולכת
 לטבילה ידקר כהרב. Abgedruckt auch im  זכדון ברית לראשוניםS. 190 ff.
aus dem Magazin f. d. Wissensch. d. Judentums 1872, 3. Vgl. ferner Baal ha־Turim 1. M. 2b‘, 22 : רחובות כנגד יון שגזרו שלא יטבלו
. למונעם מפריה ורביד.
Was ferner die Darstellung in den Jozroth anbelangt, so
kann ich an dieser Stelle nur im allgemeinen folgendes sagen. Wer
die verschiedenen Midraschim für  הגובהbei Jeliinek a. a. O. Bd. I, S.
132—146 und Bd. VI, S. 1—8 durchliest, der findet für jede Einzelheit in diesen Jozroth ihre Belegstelle und er macht die Wahrnehmung, dass sich die Verfasser genau nach ihrer Vorlage geJahrbuch J. L. G. VIII.
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richtet haben. Speziell zu der Erzählung von der Tochter des
Mattitbjahu , deren bevorstehende Schändung das Signal zum Kampfe
gegen die Griechen gab, bemerkt Jellinek Bd. VI Vorrede S. VII:
,Diese Erzählung, die in allen hagadischen Relationen über Chanucka erscheint, muss einen historischen Kern in sich bergen.“
Siehe auch Raschi Sabbath 23 a : • ד״ה היו באותו הנס שגזרו יוניים וכר
Was Herr Dr. Kottek zuletzt über טהור שנפלו על ראשו ג׳
 לוגץschreibt , ist mir unverständlich geblieben. Ich habe auf die
Begründung dieser  גזירהhingewiesen und diese spricht doch nicht
^ron einem Zufall, sondern von einer weitverbreiteten Uebung.

Die rechtsphilosophischen
jüdischen

Grundlagen

und des modernen

des

Rechts.

Yon

Referendar Isaac Breuer.

Vor nicht langer Zeit war in einer grossen Tageszeitung
unter der ein wenig sensationellen Ueberschrift : ״Deutsches und
mosaisches Recht “ die Notiz zu lesen , dass ein Gericht die Anw7endung des mosaischen Ehescheidungsrechts auf eine Ehe, die
infolge der Staatsangehörigkeit des Ehemanns dem russischen
und nach diesem dem mosaischen Recht unterstand, abgelebnt
habe, weil im vorliegenden Falle das mosaische Recht zu einem
Ergebnis führe, das nach deutscher Rechtsauffassung den guten
Sitten zuwiderlaufe. Es handelte sich um einen Ehebruch des
Mannes, auf Grund dessen die Ehefrau Klage auf Ehescheidung
erhoben hatte . Das Urteil des Gerichts stellte nach der Notiz
fest , dass nach mosaischem Recht zwar Ehebruch der Frau dem
Manne, nicht aber Ehebruch des Mannes der Frau ein Recht auf
Ehescheidung gebe. Diese offenbare Benachteiligung der Frau
in ihrer Eherechtsstellung sei aber unsittlich und mache nach
Artikel 30 des Einführungsgesetzes zum BGB. das mosaische
Recht in concreto für den deutschen Richter unabwendbar. An
Stelle des mosaischen Rechts habe daher das deutsche Recht zu
treten , und nach § 1565 BGB. sei die Ehe zu scheiden.
Der Notiz folgte die Berichtigung auf dem Fusse . Dieselbe
stell «e fest , dass die Entscheidungsgründe des richterlichen Erkenntnisses auf einer Verwechslung processualer und materieller
Bestimmungen des mosaischen Rechts beruhten, dass in vorliegendem Falle wohl auch nach mosaischem Recht im Endeffekt
dem Klageantrag der Ehefrau entsprechend die Ehe hätte ge-
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schieden werden können, und dass mithin das Gericht davon hätte

Abstand nehmen sollen, seiner Entscheidung durch ״Disqualifikation“ des mosaischen Rechts die rechtliche Grundlage zu geben.
Die Berichtigung ist nicht ganz einwandfrei. Der Tatbestand , wie er aus der zu berichtigenden Notiz erhellte, war viel
zu dürftig, als dass auf seiner Grundlage eine zweifelsfreie, wohlmotivierte Entscheidung nach mosaischem Recht ohne Kenntnis
der näheren Umstände des Falles hätte getroffen werden können«.
Und die Auffassung, als ob die Vorschrift, welche die Scheidung
%׳on der Übergabe eines Scheidebriefes seitens des Mannes an die
Frau abhängig macht, processualer Natur sei, ist im technischen
Sinne des Wortes sicher falsch. Diese Auffassung dürfte ihrerseits auf einer Verwechslung von Formerfordernis und ProcessVorschrift beruhen. Aber gleichwohl trifft die Berichtigung insofern den Kern der Sache, als sie mit Fug darauf hinweist, dass
keineswegs nach mosaischem Recht der Fall so kurzer Hand zu
Ungunsten der Frau zu entscheiden sei, wie das Gericht in begreiflicher und verzeihlicher Unkenntnis der einschlägigen Bestimniungen angenommen hatte . Und damit hat die Berichtigung
ohne Zweifel der jüdischen Sache einen guten Dienst erwiesen.
Wir glauben in der Annahme nicht fehl zu gehen, dass die Berichtigung weite Kreise der Judenheit , soweit sie von jener
Notiz Kenntnis genommen hatte , von einer Art patriotischer
Beklemmung, ja ängstlicher Besorgnis befreit hat, in die sie
durch die Vorstellung ver>etzt worden war, es könne in Wahrheit eine Vorschrift des mosaischen Rechts den ״guten Sitten“
wie sie das deutsche Gesetz gewahrt wissen will, zuwiderlaufen..
Gestehen wir es offen: Man ist in derlei Dingen nachgerade
ein wenig nervös geworden. Teils wittert man überall Ausflüsse des
Antisemitismus, der in der Herabsetzung und Entstellung jüdischer
Einrichtungen und Religionssatzungen sein Behagen findet.
(Sicherlich oft zu Unrecht. Und gerade in vorliegendem Falle
sind wir auf Grund persönlicher Kenntnisnahme zu versichern in
der Lage, dass von irgend welchen antisemitischen Regungen des
e!kennenden Gerichts bei Abfassung der Entscheidungsgründe
schlechterdings nicht die Rede sein kann). Teils aber ist man
in seltsam einseitiger Überspannung des Begriffes des Chillul
basehem zu einer gewissen Überempfindlichkeit gegen jede Ver-
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kennung und damit verbundene Minderschätzung des Judentums
und seiner einzelnen Lehren seitens der nichtjüdischen öffentlichkeit gelangt , eine Überempfindlichkeit, die die jüdische Apologetik
:zu einem Gegenstand von früher nie geahnter Bedeutung hat anwachsen lassen . Ja , es muss gesagt werden, dass diese Apologetik in der Gegenwart nicht nur die Mittel zur Abwehr und
Verteidigungnaeh aussen liefern muss, sondern dass sie , seit zunehmender Unkenntnis des jüdischen Religionsgesetzes im Kreise seiner
eigensten Bekenner, Stütze und Stab einer religiösen Überzeugung
geworden ist , die nicht mehr auf selbstherrlicher , systematischer
Erfassung und Anerkennung des jüdischen Ideengehaltes in seiner
einzigartigen Ursprünglichkeit beruht, sondern mehr gefühlsmässig,
auf dem Wege der Überredung, erworben ist und als zarte Treibhauspflanze vor jedem Windhauch ängstlich bewahrt bleiben muss.
Weit entfernt, den pädagogischen Wert einer solchen Apologetik
zu unterschätzen, erkennen wir sie vielmehr für die Gegenwart
■als eine, wenn auch nicht eben erfreuliche, Notwendigkeit ohne
weiteres an. Und so mag es als ein willkommener Zufall gelten,
dass der der Cognition des Gerichts zugänglich gewordene Fall
so günstig lag , dass — unter Umständen — auch der *mosaische*
Richter zu einer dem deutschen Recht analogen, den ״guten
Sitten “ entsprechenden Entscheidung hätte kommen können. Mit
schmunzelndem Behagen mag dies der Apologet vermerken und
die ängstlichen Gemüter mögen sich beruhigen : Die religiöse
Überzeugung ist erneut befestigt . —
Allein wir werden den Gedanken nicht los : Wie nun,wenn
es anders gewesen wäre ? Wie, wenn der Frau nach mosaischem
Recht in der Tat nicht zu helfen gewesen wäre ? Wie, wenn
der Fall so gelegen hätte , — und das ist
zweifellos
denkbar
—,
dass
sich eine solche Divergenz zwischen mosaischem und deutschem Recht ergeben hätte , wie sie das Gericht
bereits jetzt als vorliegend erachtet hat ? Dann wäre durch die
Entscheidungsgründe eines womöglich gar noch in Rechtskraft
übergegangenen Urteils festgestellt , dass das mosaische Recht
in einem seiner Teile den guten Sitten zuwiderläuft und daher
für den deutschen Richter insoweit unanwendbar ist ! Wo ist die
Instanz , bei der man gegen ein solches Urteil hätte Berufung
eirilegen können ? —
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Wir sind gewohnt , unser individuelles sittliches Empfinden*
an alle Erscheinungen des Lebens zu setzen . Das
Massslab
als
sittliche Empfinden des grösseren Teiles der deutschen Juden
unterscheidet sich aber in nichts von dem modernen sittlichen
Empfinden Westeuropas überhaupt. Und so mag es nicht wundernehmen, wenn tatsächlich die Sympathie des grösseren Teiles der
deutschen Juden auf seiten des das mosaische Recht disqualifi״
zierenden deutschen Richters und nicht auf seiten des mosaischen
Rechts zu finden sein wird.
Diese Sympathie zu schonen, haben wir keine Ursache*
Nicht Sympathie oder Antipathie ist unseres Erachtens diejenige
Gemütsstimmung, deren sich das mosaische Recht seitens der
jüdischen Volksgenossen zu versehen genötigt ist . Sympathie
und Antipathie spare man sich für die antiquierten Rechtsgebilde
der Vergangenheit auf und freue sich in synoptischer Rechtsvergleichung etwa der Kraft «und inneren Geschlossenheit des römisehen, der Drwüchsigkeit und naiven Schalkheit des germanischen
Rechts . Aber das mosaische Recht gehört nicht der Vergangenweil von keiner kompetenten Beheit an. Es ist geltenden,
hörde derogierten Rechts . Das Interesse , das es von den jüdischen
Volksgenossen erfordert, ist nicht das wissenschaftliche Interesse
vielmehr dasjenige Interesse , das
ist
des Rechtshistorikers,
jedes geltende Recht von den Rechtsunterworfenen erwarten muss:
Es verlangt Gehorsam.
Je mehr wir daher das jüdische Recht in dem bereitwilligen
Gehorsam der jüdischen Rechtsgenossen verankert finden, und je
weniger wir es von der zeitlich wechselnden Sympathie kühler
Kritiker abhängig wissen , umso freier und offener, umso kühner
und ungescheuter sind wir in der Lage , die ganze Gegensätzlichkeit aufzudecken, in der die Grundlage des jüdischen Rechts zur
Grundlage des modernen Rechts sich befindet. Wir lehnen es ab,
das jüdische Recht zu verteidigen oder gar mit advokatarischem
Geschick für es das Vorhandensein mildernder Umstände nachzuweisen. Uns befindet das jüdische Recht sich nicht im Anklagezustand, und noch weniger halten wir uns für befugt , über es zu
Gericht zu sitzen . Bei einer etwaigen Dissonanz zwischen unserem Recht und unserem in der Zeit geborenen Empfinden halten
wir allein und ausschliesslich uns selbst für angeklagt und ohne
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weiteres sträflicher Gesetzesentfremdung für überfährt. Und
wohl uns, wohl unserer Zukunft, wenn wir noch Kraft genug besitzen, uns selbst ungeschminkt und rückhaltlos das Urteil zu
sprechen, das allein den Weg zur Besserung gewährleistet.
Die Stellung der Frau ist im jüdischen Ehescheidungsrecht
nicht die gleiche, nicht gleich günstig, wie die des Mannes.
Nach deutschem Recht ist die Stellung beider Ehegatten im
Ehescheidungsrecht durchaus die gleiche. Das deutsche Recht
entspricht hierin dem modernen sittlichen Empfinden, das jede
Benachteiligung der Frau verpönt, soweit sie nicht durch verstandesgemässe Zweckbetrachtung der natürlichen Verschiedenheit
der Geschlechter legitimiert ist . Das deutsche Recht erblickt in
jedem ausserehelichen Geschlechtsverkehr, sei es seitens des
Mannes oder seitens der Frau , eine gleich schwere Verletzung
der fundamentalsten ehelichen Pflicht und gibt beiden Ehegatten
ohne jeden Unterschied ein auf solche Verletzung sich stützendes
absolutes Scheidungsrecht. Das jüdische Recht hingegen bewertet p r i n c i p i e 11 den ausserehelichen Geschlechtsverkehr
der Frau anders als den des Mannes, weil im Gegensatz zur
Begriffe
deutschrechtlichen Ehe die jüdische Ehe ihrem
. Aus der
ist
polygamisch
nach nicht monogamisch, sondern
Ehe folgt
jüdischen
ihrem Begriffe nach polygamischen Natur der
verschiedenartige Rechtsohne weiteres die grundsätzlich
Stellung beider Ehegatten hinsichtlich des ausserehelichen Geschlechtsverkebrs♦ Jeder die Position der Frau hinsichtlich der
Scheidung benachteiligende Rechtssatz ist aber für den deutschen
Richter unanwendbar, soweit er aus der ihrem Begriffe nach
polygamischen Natur der jüdischen Ehe sich ergibt♦ Der deutsche
Richter muss den polygamischen Charakter jeder Ehe durchaus
und bis in die letzten Konsequenzen verneinen. Die principielle
Parität beider Ehegatten hinsichtlich des durch den Eheabschluss
geknüpften Bandes ist der Grundpfeiler der deutschrechtlichen
Ehe. Sie steht hierin in unversöhnlichem Gegensatz zur jüdischen
Ehe. Es unterliegt in der ganzen Rechtsliteratur keinem Zweifel,
dass jede Verletzung des monogamischen Characters der Ehe den
von dem deutschen Richter zu wahrenden »guten Sitten “ zuwiderläuft. Das jüdische Recht kann daher unter Umständen
sehr wohl den »guten Sitten “ des deutschen Richters als ver-
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werflich erscheinen. Das ist eine Tatsache!, an der die geschiekteste Apologetik nichts zu ändern vermag.
Wir gehen noch einen Schritt weiter . Das jüdische Ehescheidungsrecht ist nicht der einzige Teil des jüdischen Rechts,
der den guten Sitten zuwiderläuft . Um von Details abzusehen
und uns nur an ganze Rechtsinstitute zu halten, so heben wir
das jüdische Sklavenrecht
hervor , das, wie jeder auch nur
oberflächliche Blick in den Talmud lehrt , eine keineswegs unwesentliche Rolle im mosaischen Rechtssystem spielt. Das jüdische Sklavenrecht ist eines der beliebtesten Gebiete der Apologetik . Sie feiert hier ihre grössten Triumphe. Sie weiss sich,
gar nicht genug zu tun in der Hervorhebung all der vom ״Geist
reinster Humanität“ diktierten Vorschriften, die gerade das
jüdische Sklavenrecht zieren. Sie hebt mit vollem Fug hervor,
wie gerade das jüdische Sklavenrecht das Hohe Lied ist von der
unveräusserlichen Menschenwürde, die selbst die tiefste Erniedrigung, deren ein Mensch fähig ist , überdauert. Und immer von
neuem weist sie darauf hin, wie gewissermassen als Motto, als
Leitmotiv dieses Rechtsinstituts der Satz gilt , dass wer einen
Sklaven sich gekauft , in Wahrheit sich einen Herrn gekauft habe.
Allein es muss doch einmal ausgesprochen werden, dass so sehr
all diese Momente geeignet sind, über den wahren Charakter des
jüdischen Sklaventums Licht zu verbreiten, sie dieses gleichwohl nur
comparativ, nur in Beziehung zu dem Sklavenrecht anderer Völker,
dem modernen Empfinden sympathischer zu machen vermögen,
dagegen nichts an dem Begriff des Sklaventums als solchen
ändern und die Erscheinung des vom jüdischen Recht , wenn auch
nur in gewisser Hinsicht , als Sache behandelten Menschen, zumal beim nichtibrischen Knecht, völlig unangetastet lassen . Gerade
diese Erscheinung als solche aber läuft ohne Zweifel den »guten
Sitten ״diametral zuwider. Die rechtliche
Konstruktion
ist hier das allein ausschlaggebende Moment. In den Zeiten des
völlig ungezügelten Manchestertums, da der Arbeitgeber mit ;
der masslosen Suprematie seiner wirtschaftlichen Stellung dem
Arbeitnehmer gegenübertrat und ihm nach freier Willkür die BeStimmungen des Arbeitsvertrags zu diktieren im stände war,
mag de facto die Stellung des Arbeitnehmers ärger gewesen
sein als die härteste Sklaverei, bei der der Herr schon aus rein,
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kapitalistischen Gründen, wenigstens in normalen Zeiten , an der
möglichst langen Erhaltung ,der Arbeitskraft und Arbeitsfähigkeit
des Sklaven interessiert war, indes der Arbeitgeber eines solchen
Interesses gerade in normalen Zeiten gänzlich ermangelte und für
ihn der Arbeitnehmer in der Tat nichts war als Arbeitskraft,
deren Preis sich nach den Regeln von Angebot und Nachfrage
bestimmte. Allein wenn auch wirtschaftlich
die Verhältnisse
so lagen und zum Teil selbst heute noch liegen , so trat und tritt
gleichwohl begrifflich,
der juristischen Konstruktion nach,
der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber als völlig gleichberechtigter,
gleichwertiger Faktor gegenüber und das Verhältnis des letzteren
zum ersteren war und ist kein Machtverhältnis,
wie es etwa zwischen Person und Sache besteht , sondern lediglieh die durch den streng gegenseitigen Arbeitsvertrag beide
Teile in principiell völlig gleicherweise
verknüpfende Obligation,
das vinculum juris, wie es allein nach moderner Auffassung Menschen einander verpflichten soll undKkann . Dieses
rein obligatorische Verhältnis fehlt aber gerade dem jüdischen
Sklavenrecht , das mehr der Analogie des Sachenrechts folgt.
Gerade darin aber besteht das begriffliche Wesen des Sklaventums überhaupt, dem sich mithin der jüdisch -rechtliche Sklave
trotz der ihm sonst garantierten günstigen wirtschaftlichen und
social -ethischen Position völlig restlos subsumieren lässt : Der
Sklave wird beherrscht, wird besessen , indes der Arbeiter in
seinem Personenstand vom Arbeitsvertrag überhaupt nicht erfasst wird.
Es ist geltenden deutschen Rechts , dass die Sklaverei nicht
etwa vermöge der wirtschaftlichen oder social-ethischen Zermalmung der versklavten Person, sondern ihrem Begriffe
nach,
vermöge der ihr notwendig zu Grund liegenden rechtlichen
Konstruktion,
den ״guten Sitten “ diametral zuwiderläuft.
Das jüdische Sklavenrecht ist mithin, trotz des comparativ huinanen Characters desselben, ohne Zweifel für den deutschen
Richter , falls er einmal in die Lage käme, es zu handhaben, unanwendbar. Mosaisches und deutsches Recht klaffen auch hier
auseinander und der Gegensatz ist nicht etwa von der Verschiedenheit der Nützlichkeitsbetrachtung , vielmehr von dem
ganzen Pathos höchster ethischer Menschenwertung getragen.
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das keine im Detail sich verlierende Apologetik mehr duldet,
vielmehr gebieterisch princijhelle Auseinandersetzung an der
Hand grundlegender Einsicht heischt . —
Wir haben im Bisherigen hinsichtlich des Frauenrechts die
individuelle Gleichheit , hinsichtlich des Sklavenrechts die sociale
Gleichheit der ßechtsgenossen im Judentum in einer Weise bedroht gesehen , wie sie nach moderner Rechtsanscbauung den
״guten Sitten ״nicht mehr zu entsprechen scheint. Zu der individuellen und der sozialen Schranke tritt nun noch diejenige
Schranke hinzu, die man stets und zu allen Zeiten dem Judentum am meisten zum Vorwurf gemacht, ja die zum grossen Teil
jene instinktive Abneigung verschuldet hat, mit der seit je die
Nachkommen Jacobs bedacht worden sind : Wir meinen die naSchranke des Judentums.
tionale
Das moderne Recht hat in vielhundertjähriger Entwicklung
- die Staatsangeallenthalben an Stelle der Stammes
gesetzt . Der kulturelle Fortschritt , der in dem
hörigkeit
Begriffe der Staatsangehörigkeit liegt , wie er in der Neuzeit
bei mehr und mehr erwachtem und erstarktem Selbstbewusstsein
machtvoller Staaten geprägt worden ist , muss geradezu als ein
unermesslicher bezeichnet werden. Diesem Begrifie haben wohl
eigentlich die Juden ihre ganze Emanzipation zu verdanken. Er
hat ihre tausendjährige Schmach in Europas Westen in allen
wesentlichen Beziehungen hinweggeräumt , indem er die unverwischbaren Rassen- und Stammesunterschiede überwunden und
für den Staat als sein alleiniges Substrat das Staat svolk gekeinerlei nationale und rassenschaffen hat, dem principiell
tümlicbe Velleitäten mehr anhaften. Das Recht hörte auf, ein
Stammesrecht zu sein, es ward ein staatliches Recht , dem alle
Glieder des Staatsvolkes in gleicher Weise zu unterwerfen waren.
Und mit der Verstaatlichung des Rechts ging seine wachsende
Universalität Hand in Hand. Ja , in neuester Zeit beginnt es
mehr und mehr selbst die Grenzpfähle der Staaten zu überfliegen,
in seiner weltumspannenden Geltung gelangt
das Völkerrecht
zu einer immer höheren Bedeutung , zieht immer neue Materien in
sein Herrschaftsgebiet und dem kühnen Auge begeisterungsfroher
Idealisten erscheinen bereits deutlich Ansätze zur künftigen ״Orga-
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nisation der Welt “ als eines einbeitliehen Recbtsgebildes vorhanden. —
Der Begriff der Staatsangehörigkeit in seiner modernen, an
keinerlei innere Überzeugung oder nationale Beschränkung geknüpften Bedeutung ist dem jüdischen Recht seiner ganzen
Struktur noch völlig fremd. Der Yollgenuss aller jüdischen
Rechte war für jeden Freien von dem Bekenntnis zum Judentum
abhängig. Komparativ freilich, im Verhältnis zu den Staaten
des Altertums und den Staaten moderner Barbarei, wie etwa
Russland und Rumänien, ist das jüdische Fremdenrecht liberal
genug. Immerhin aber ist selbst der Genuss der bloss bürgerliehen Rechte für jeden im jüdischen Staat sich niederlassenden
Fremden an das Bekenntnis zu den noachidischen Geboten geknüpft : Für den Götzendiener war auf Palästinas geweihtem
Boden kein Raum. Vollends die gewaltige Gruppe der sogenannten
socialen Gesetze — von den politischen Gesetzen nicht zu reden —
galt nur für die jüdische Nation als solche. Um es kurz zu
sagen , fehlt dem jüdischen Recht , vermöge seiner völligen Identität
mit dem jüdischen Religionssystem , jene Tendenz zur Universalität,
die dem modernen Recht ohne Zweifel innewohnt. Das moderne
Recht hat zu seinem Gegenstand mehr und mehr den Menschen
als solchen gewonnen . Gegenstand des jüdischen Rechts ist
principaliter — der Jude.
So sehen wir das jüdische Recht von den gewaltigen
Schranken individuell-sexueller , socialer und nationaler Natur
umgeben und sehen gleichzeitig im modernen Recht allüberall
diese Schranken mehr und mehr überwunden. Ich sage : überwunden. Denn die nämlichen Schranken besass auch das nichtjüdische Recht in seiner Kindheit. Gerade das römische Recht,
diese unerschütterliche dogmatische Grundlage des modernen
Rechts überhaupt, hat diese Schranken in höchster begrifflicher
Klarheit herausgearbeitet . Der höchste Vorzug, dessen das moderne Recht sich rühmt, sein ewiger Ruhmestitel , besteht in
Forträumung dieser Schranken, einem Werk mehr als tausendjähriger Rechtsentwicklung . Mit dieser ganzen Rechtsentwicklung scheint das jüdische Recht solchermassen in unversöhnlichem
Widerspruch zu stehn, scheint es seinen Platz allein noch neben
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Rechtssystemen behaupten zu können, die längst der Moder der
Vergangenheit deckt.
״Gesegnet sei Gott, der mich nicht gemacht hat zum Nichtjaden , mich nicht gemacht hat zum Sklaven, mich nicht gemacht
hat zum Weibe“. In diesen Sätzen aus der täglichen Liturgie
finden wir mit überraschender Klarheit die ganze Eigenart des
jüdischen Rechts und seiner Schranken niedergelegt. Wir finden
in ihnen diese Schranken mit Gott selbst, dem Setzer ewigen
Rechts, in Verbindung gebracht und darum mit unvergänglicher
Aktualität für die jüdischen Rechtsgenossen ausgerüstet . Diese
Sätze aus der Liturgie
zu streichen , hiesse nichts
geringeres , als das gesamte j’üdische Recht disqualifizieren. Gerade weil der Inhalt dieser Sätze vielen vielleicht
״unsyrapatisch“ ist, gerade darum haben sie in unserer Zeit
höchste Bedeutung. Sie streichen, gleichwohl aber die in ihnen
ausgesprochenen Schranken für verbindlich erachten, ist feige
Unehrlichkeit.
Nicht streichen wollen wir diese Sätze und solchermassen
einen milden Schleier über unser göttliches Recht breiten, sondern
den Nachweis wollen wir versuchen, warum das moderne Recht
notwendig die Schranken des jüdischen Rechts überwinden musste
und warum das jüdische Recht diese Schranken nicht zu überwinden brauchte. Das bedarf eingehender Begründung.
Nach allgemeinen Grundsätzen können Widersprüche auf
zweierlei Weise zu befriedigender Lösung gebracht werden. Die
eine Methode ist die logische:
Sie geht den beregten WiderSprüchen nach und zeigt an der Hand der tatsächlichen Unterlagen in Verbindung mit den gemeingültigen Denkgesetzen, dass
der Widerspruch überhaupt nicht besteht und nur infolge eines
tatsächlichen Irrtums oder eines Mangels der Urteilskraft construiert worden war. Diese Methode hat die oben erwähnte
Berichtigung befolgt. Im strikten Gegensatz zu ihr steht die
sogenannte historische
Methode . Sie hebt den Widerspruch
nicht auf, lässt ihn vielmehr in unverminderter Schärfe bestehn.
Aber sie nimmt einen historischen Ausgleich der einander widersprechenden Sätze vor, indem sie die völlige Verschiedenheit der
ganzen Denkart aufweist, die ihnen zu Grunde liegt und als
deren logisch einwandfreie Consequenz jeder von ihnen sich dar־
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stellt . Jeder Satz erscheint solcbermassen als
historisch gerechtfertigt und an Stelle der zeitlos logischen
Kategorie des Widerispruchs tritt der zeitlich bedingte Gegensatz , sei
es der Erkenntnismittel , sei es der Weltanschauungen . Diese
Methode wollen
nun wir befolgen. Es ist klar, dass sie
erst anwendbar wird,
wenn die logische Methode ausgeschlossen
erscheint. Ist aber
für sie einmal Raum, dann hat sie vor
jener den ungeheuren
Vorzug einer durchgreifend principiellen
Auseinandersetzung, die
sich nicht mehr bei den Einzelheiten aufhält,
vielmehr notwendig
bis zum Kern der Sache vorzudringen
gezwungen ist . Auch gehört diese Methode nicht mehr der Apologetik
an, deren eigentliehe Waffe vielmehr die logische Methode ist .
Die historische
Methode verteidigt nicht und greift nicht an.
Aber sie zieht
Grenzen. Sie macht dem Wechsel der Zeit
keine Konzessionen
und verschmäht die unkritische Umdeutung
längst festgestellter
Begriffe. Aus den Händen der durch Tatsachen
gestützten Logik
nimmt sie den Widerspruch als gegeben hin und
fragt nur nach
seinen Gründen. Statt aus Scheu vor den
Folgen für schwache
Seelen die Verwischung von Eigenarten zu
erstreben, ist es vielmehr
ihr eigentliches Augenmerk, das Typische
jeder Erscheinung zu erfassen und in völliger Klarheit herauszuarbeiten.
Sie entkleidet
die dogmatischen Modegötzen des Tages
ihrer Hoheit und lehrt
das in der Zeit Gewordene aus der Zeit
verstehen . Sie ist durch
und durch deductiv, indes die logische
Methode inductiv verfährt.
Gerade aber infolge dieses ihres deductiven
Characters ist sie
wie keine andere geeignet , dem Wesen des
Judentums gerecht
zu werden, dessen ganzes Lehrsysiem ein
Bau von deductiver
Geschlossenheit ohnegleichen ist . Wo immer daher die
logische
Methode versagt — und das Lt öfter der Fall , als
viele
ahnen
—,
wo sich vor dem erschrockenen Blick der
allzu sehr in den Anschauungen der Zeit Befangenen unüberbrückbare
Gegensätze
auftürmen, Gegensätze , die, wie in dem von uns
supponierten
Fall , nicht mehr dem Re?ch kalt logischer V
erstandeserkenntnis
angehören, sondern den tiefsten Kern der
lebenswarmen Personlichkeit aufs schmerzhafteste tangieren, da hilft
kein ausgeklügeltes Compromiss mehr und keine mit dem
Scheine der Legalität
umkleidete Nachgiebigkeit , da muss es vielmehr der
historischen
Methode Vorbehalten bleiben, die geheimsten
Ausgangspunkte der
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Gegensätze freizulegen und festzustellen , um es dann dem kampfesintimen
frohen Streben jedes einzelnen zu überlassen, den in der
mit
Zusammenhang
verlorenen
Leben
Teilnahme am modernen
herwieder
Überzeugung
den Grundwahrheiten seiner religiösen
zustellen . —
Das Wesen des modernen Rechts — vom Staats - und Strafrecht wird hier und im folgenden abgesehen — besteht objectiv
Gein dem gesellschaftlichen Interessenausgleich mit Hilfe von
in
es
meinschaft ordnenden Zwangsregeln 1). Subjectiv besteht
der Verleihung von Macht und Machtbefugnis an die Berechtigten.
nach
Der Interessenausgleich unter den Rechtsgenossen erfolgt
dient
Rechtssatz
Jeder
.
Zweckmässigkeit
der
dem Gesichtspunkt
die
der Erreichung eines vorbedachten Zweckes . So wollen
dem
zwischen
Interessenausgleich
Regeln über den Kauf einen
ist
Käufer und dem Verkäufer vornehmen. Dieser Ausgleich
wirtDie
.
aber kein willkürlicher , sondern ein zweckmässiger
gesamschaftlichen Zwecke der Kontrahenten und mittelbar der
Kaudes
Regelung
ten Volkswirtschaft sollen durch die erfolgte
nun
Indem
.
werden
erreicht
fes am besten und wirksamsten
wie
das Recht den Kauf regelt , verleiht es dem Käufer sowohl
jeder
dem Verkäufer ein gewisses Mass von Macht, deren sich
von ihnen zur Erreichung seines egoistischen Zwecks bedienen
Machtkann. So geht der objektive Interessenausgleich und die
״Verleihung Hand in Hand.
Das Recht soll zweckmässig sein. Mit dieser Erkenntnis
wird das Recht der Gesetzmässigkeit der Zwecke eingeordnet.
wird
Der Rechtssatz und mit ihm die von ihm verliehene Macht
beaber
selbst
durch den Zweck gerechtfertigt . Dieser Zweck
berechdarf erst noch seinerseits der Rechtfertigung . Objectiv
tigt , d. h. richtig , wird daher nur der Rechtssatz sein können,
geüberhaupt
Zwecke
der am obersten Richtmass aller
an dem
messen noch als berechtigt erscheint . Das ist der Punkt ,
Zusammenhang
in
Ethik
der
mit
das Recht in genauem Sinne
von
steht . Denn die Ethik ist eben nichts anderes als die Lehre
handen Zwecken der Menschen. Auf die Frage : Wie soll ich
*) Der Kundige wird den Zusammenhang, in dem die hier folgenden,
das moderne Recht betreffenden Ausführungen zu dem hochbedeutsamen
und Recht“, stehn, nicht verkennen.
»
Wirtschaft
*WerkStammlers,
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dein, dass ich allgemeingjiltig richtig und nicht bloss nach sabjectivem Belieben des Augenblicks handle, auf diese Frage , die
auch dem Gesetzgeber bei Vornahme der gesetzgeberischen Tat
vorschwebt , kann nur die Wissenschaft vom menschlichen Handeln
überhaupt, kann nur die Ethik eine befriedigende Antwort erteilen . Die gerade im modernen Recht immer mehr hervortretende Bezugnahme auf die »guten Sitten “ bedeutet nichts anderes
als die fortschreitende Erkenntnis von dem innigen Zusammenhang, in dem in vorgedachter Weise das Recht zur Ethik steht•
Gegen ״die guten Sitten “ verstösst , was, am obersten Massstab
für menschliches Handeln überhaupt gemessen , als verwerflich,
.als unberechtigt erscheint.
Sowohl der Interessenausgleich als auch die mit ihm verbundene Machtverleihung sollen ethisch zu billigen sein. Nicht
immer war dieser Gedanke im Rechtsbewusstsein der Völker
lebendig . Solange die salus publica, die Macht und das Ansehen
des Staates , oberster Gesichtspunkt für Abfassung der Gesetze
erschien, musste auch das Recht sich dazu hergeben, die Stellung
der Träger der Staatsmacht mit dem glitzernden Schimmer
der Heiligkeit und Gerechtigkeit zu umgeben, und das Recht
schien so eigentlich nur dazu da, die Depossedierten zu entrechten:
״Recht ist codfiziertes Unrecht “. Es gab Zeiten , wo dies schnöde
Wort des grossen Philosophen buchstäbliche Wahrheit war.
Macht und Blüte des Staates , steigender Wohlstand der Grossen
gingen mit völliger Verelendung derer, die allein als eigentliche
Rechtsunterworfene
galten , Hand in Hand. —
Das moderne Recht will ein sociales
Recht sein. Es
will einen wahren Interessenausgleich
treffen, nicht einseitigen
Machtzuwachs fördern. Das Recht will ״richtig * sein.
Auf solche Weise ist die Grundlage der Ethik auch zur
Grundlage des modernen Rechts geworden . Das Recht will ״die
guten Sitten “ gewahrt wissen.
Grundlage der Ethik aber, ibr letzter , ihr einziger Begriff,
aus dem sie als angewandte Wissenschaft allein und ausschliesslieh alle ihre Lehren zu folgern vermag, ist der Begriff, besser
die Idee des Menschen als solchen. Der Mensch als solcher
ist alleiniger Massstab für die Richtigkeit menschlicher Handlangen . Auf der Stufenleiter der Zwecke muss, wenn allgemein-
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gültige Richtigkeit menschlicher Zweckbetätigung überhaupt
möglich sein soll, schliesslich alles auf einen Zweck zurückführbar
sein, der nicht selbst wieder Mittel sein kann und daher als
oberster, als absoluter Zweck allem Handeln Richtung und Massstab zu sein, zugleich durch die Weite seiner Idee, durch seinen
blossen Formalgehalt die ganze Mannigfaltigkeit menschlichen
Handelns sich selbst zu unterordnen im stände ist. Dieser Zweck
Ist der Mensch als vernünftiges Wesen. Seine Entdeckung ist
die Grosstat Kantischer
Lehre . ״Handle so, dass Du in
Deinem Handeln die Menschen und Dich selbst niemals als blosse
Mittel, sondern stets als Selbstzweck begreifst“. Eine Handlung
Ist ethisch verwerflich, verstösst gegen die ״guten Sitten “, wenn
durch sie die alles überragende Würde der Menschheit, sei es
im Handelnden, sei es im Behandelten, verletzt , wenn der Menschheit absolute
Würde durch ihren relativen Preis ersetzt wird.
Aus dieser ethischen Grundlage des Rechtes erhellt klar
seine auf principielle Gleichheit
der Rechtsgenossen gerichtete
Tendenz. So wie für alles sonstige menschliche Handeln ist
auch für menschliche Rechtshandlung einziger absoluter Massstab die Idee des Menschen als solchen. Und je mehr das Recht
einen Interessenausgleich bezweckt und daher den Berechtigten
eine von den Rechtsgenossen anzuerkennende und zu respektierende
Macht verleiht , umsomehr muss das Recht durch stete Bezugnähme auf die Ethik die Intensität der Macht davor wahren,
dass sie zu Machtmissbrauch werde , die Extensität
der Macht
derart bemessen, dass sie nicht zur Herabwürdigung des Rechtsgenossen zu blossem Mittel führe . Die durch Menschen im
Recht vorgenommene Machtverteilung hat in ihrer Art und ihrem
Umfang kein arideres Regulativ, als dass sie zweckmässig in solcher
Hinsicht sei, dass sie dem obersten Zweck, der Idee des Menschen
als solchen, völlig entspreche.
Als völlig gleichberechtigte Glieder einer allumfassenden
Menschheit treten principiell im modernen, auf die Ethik gestützten
Recht die Volksgenossen einander gegenüber. Vor der Idee der
Menschheit als solcher schwinden die Unterschiede zwischen
Mann und Frau dahin, kann die Sklaverei nicht bestehen und
beginnen selbst die tausendjährigen Scheidewände, die die Na-
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tionen gegen einander errichtet, mehr und mehr ins Wanken zu
geraten . Die Idee der Menschheit gibt dem modernen BecM
seinen universellen Character.
״Die !Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt
mit der
Vollendung der Geburt“, so lautet der erste Paragraph des neuen
deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs . Welch lange, tränenreiche
Entwicklung war nötig , wieviel Tausende geknickter Existenzen
mussten in dumpfer, tiergleicher Verkümmerung dahinschwinden,
bis dieser Satz , die magna Charta des Menschen
als
solchen, der Triumph der Ethik im Recht , an die Spitze eines
Rechtssystems gestellt werden konnte. Der Satz ist von universellster Bedeutung. Er überwindet alle individuellen Unterschiede
des Geschlechts , alle socialen Klassengegensätze und macht vor
keinen nationalen oder rassentümlichen Grenzpfählen Halt. Er
stellt programmartig das Subject allen Rechtes fest : den Menschen
als solchen. Ihm ist die Rechtsfähigkeit des Menschen ein mit
der Geburt und kraft der Geburt gewonnener character indelebilis , unteilbar und unveräusserlich. Alle folgenden Rechtssätze,
falls sie richtig sind, müssen sich auf der Stufenleiter der Zwecke
von dem ersten Satz , der Stabilierung der Menschenpersönlichkeit,
abfolgern lassen . Das Formalprincip des Menschen als solchen
gibt den einzelnen Rechtssätzen in ihrer Anwendung auf bestimmte
Einzelzwecke Inhalt und Tragweite.
Jede grundsätzlich
verschiedenartige
Machtverteilung
im Rechtssystem widerspricht der Grundlage des Rechts und
widerspricht den ״guten Sitten “. Jede masslose Beugung eines
menschlichen Willens , jede Aufhebung der Selbstbestimmungsbefugnis der Einzelpersönlichkeit , sei es durch Gesetz , sei es durch
Vertrag , durch freie Vereinbarung, ist unsittlich und darf von
dem deutschen Richter mit staatlichem Schutz nicht unterstützt
werden. Der ethischen Autonomie des Individuums tritt die sociale
Autbnomie des Volksgenossen zur Seite . Die Idee der Menschheit Jst Formalprincip des Rechts wie der Ethik.
Aus dem vorgehenden erhellt klar, warum und inwiefern
die principiell verschiedenartige Bemessung der bei Rechtsfolge
absoluter Scheidungsbefugnis von Mann und Frau einander zu
wahrenden ehelichen Treue, warum die rechtliche Konstruktion
der Beziehung zweier Menschen zu einander als Herr und Sklave
Jahrbuch J. L. G. VIII.

4

50
«den ״guten Sitten “ des deutschen Richters notwendig zuwider-

laufen muss. In beiden Rechtsinstituten ist der das Recht wie
die Ethik beherrschende Grundsatz der Parität verletzt . Die
Würde der Menschheit, die schlechthinnige Autonomie menschlieber Willensbestimmung ist hier wie da nicht genügend gewahrt.
Der durch das objective Recht vollzogene Interessenausgleich
zwischen Mann und Frau, zwischen Sklave und Herr ist in einer
Weise erfolgt , dass die dem einen Teil verliehene subjective
Macht die Freiheit des anderen Teiles bedroht oder gar vollends
aufhebt. Und die Anschauung des deutschen Richters vom Recht,
wie es sein soll, ist so wenig an staatliche oder nationale
Grenzen gebunden, ist ihrer ganzen Natur nach, als auf der Idee
der Menschheit beruhend, so universell , dass sie ihm jede mit ihr
in Widerspruch stehende ausländische Rechtsbestimmung selbst
für Ausländer unanwendbar macht und dass eine solche RechtsbeStimmung als durch und durch ״unrichtig“, weil die Grundlage
des Rechts , wie es sein soll, verletzend , auf deutschem Rechtsgebiet als nicht vorhanden gilt.
Man pflegt im allgemeinen sich damit zu begnügen, dass
man sagt , die im jüdischen Recht geregelte Beziehung zwischen
Mann und Frau, sowie die Sklaverei , entspreche nicht den heute
nun einmal im deutschen Volke herrschenden sittlichen
Anschauungen.
Wer so spricht, hat das Problem nicht zu Ende
gedacht . Nicht um die heute nun einmal herrschenden sittlichen
Anschauungen handelt es sich. Mit ihnen könnte man bald fertig
werden. Man könnte sagen, dass sie in der Zeit geboren sind
und mit der Zeit sich wohl auch wieder ändern werden. Erst
die systematische
Fundierung
dieser
herrschenden
Anschauungen hebt sie vollends aus der Zeitlichkeit heraus und
bringt sie mit den letzten Grundlagen der Lehre vom menschliehen Handeln überhaupt, bringt sie mit dem ewigen Wesen der
Menschen, als dem Reiche der Freiheit angehörend, in unmittelbaren Zusammenhang.
Nicht dass die Polygamie oder die
Sklaverei dem Gefühl des
modernen Menschen vielleicht
widerspricht , macht beide Institute zum Problem. Dies Gefühl
gehört lediglich der Psychologie , vielleicht auch der Physiologie
an und mag dort zu klärender Aburteilung gelangen . Aber dass
beide Institute mit der Lehre vom ״richtigen Recht “ unverein-

51
t>ar erscheinen, dass sie also objectiv, d. h. allgemeingültig , als
verwerflich erkannt werden, dass
sie
der Idee
der
Menschheit
widersprechen,
das
sind die schweren
Bedenken, die sich gegen sie erheben und die Frage zu einer
geradezu brennenden gestalten : Wie verhält
sich
das
mosaische
Recht
zur Idee der Menschheit?
Die Frage ist bündig gestellt und bedarf einer bündigen
Antwort . Hier ist sie : Die Idee der Menschheit ist eine der
schönsten Perlen im Schatze jüdischer Lehre, sie ist eine
Grundwahrheit
des
Judentums,
sie
ist diejenige
jüdische Idee, die zuerst ihren Siegeszug aus dem jüdischen
Lager in die ganze Welt angetreten , sie ist die erste Heilesbotschaft , die Israel einer nur Gewalt und Machtmissbrauch
kennenden Staatengesellschaft gebracht hat. ״Gott erschuf
den Menschen
in seinem
Bilde , im Ebenbilde
Gottes
hat er ihn erschaffen
Hier
haben wir den
Lapidarsatz aus der Heiligen Schrift, der für ewige Zeiten die
unveräusserliche , Gott ähnliche Hoheit des Menschen als solchen
verkündet .
Nicht die Rechtsfähigkeit , nein, die Gottesähnlichkeit
des
Menschen beginnt mit der Vollendung
der Geburt ! —
Am Beginn der jüdischen Weltgeschichtsdarstellung steht
der Mensch als solcher. Es ist unendlich bezeichnend, dass der
erste Mensch keinen Namen hat. Er ist ״Adam“, der Mensch
schlechthin . Jede Individualisierung, die seiner Gottesähnlichkeit
ihre typische Bedeutung für seine gesamte Nachkommenschaft
rauben und ihn in irgend eine specielle Beziehung zu einem bestimmten Volk oder einer bestimmten Wesensart bringen könnte,
wird ängstlich vermieden. Und wie er der Mensch schlechthin,
so ist sie, Chawa, die Mutter alles Lebenden.
Die Einheit des Menschengeschlechts , wie das Judentum
sie lehrt und die, von der anthropologischen Wissenschaft lange
und heiss umstritten , heute erst allmählich zur herrschenden Anschauung heranwächst , ist gewissermassen die physische Grundläge , das Substrat der Vernunftidee der Menschheit als solcher•
Der physischen Einheit des Menschengeschlechts entspricht die
alle Menschen als vernünftige Willenswesen insgesamt mit einem
Bande gegenseitiger unbedingter Achtung umschlingende Würde
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der Menschheit. Beides aber, die physische Einheit und die
moralische Zusammengehörigkeit der Menschen, findet sich in
dem oben citierten Satz aus der Heiligen Schrift klar und unzweideutig ausgesprochen.
Solchermassen ist die Idee der Menschheit eine urjüdische
Idee . Sie war dem gesamten Altertum unbekannt. Die edelsten
und feinsinnigsten Ethiker Griechenlands wagten sie nur anzudeuten und schraken vor ihrer die ganze Struktur der klassischen׳
Gesellschaft zertrümmernden Konsequenz zurück.
Leise und
schüchtern taucht sie auch im römischen Recht auf und die
grossen Juristen schaffen ihr im sogenannten naturalen Recht
eine kümmerliche Heimstätte , die sie im civilen Recht vergebene
zu erringen suchte. Erst dem Judentum blieb es Vorbehalten,
am Ausgang des Altertums sie mit voller Klarheit zur Geltung zu
bringen und diese Tat ist der höchste Ruhm, den das Judentum
im Kampf um den religiösen Fortschritt der Menschheit sich er״
worben hat. Es war die Idee der Menschheit, deren tröstender
Strahl und stärkender Balsam am Ausgang des Altertums alle
Mühseligen und Beladenen, die Verfolgten und Geknechteten
unter den Heiden, aber auch all die Grossen und Vornehmen,
denen die griechische Skepsis jede Freude am Dasein vergällt,
dem Judentum in die Arme trieb , es war die Idee der Menschheit , deren Banner das Christentum dem Judentum entlehnte und)
unter deren Zeichen die geniale Propaganda eines Paulus die
Welt sich unterwarf.
So ist es ein merkwürdiges Schicksal , das hier, wie so oft,
dem Judentum widerfährt. Seine ureigensten Ideen werden
gegen es selber gekehrt und müssen die nicht selten willkommene
Handhabe zu seiner Disqualifikation und Diskreditierung in den
Augen einer urteilslosen oder unwissenden Menge dar bieten . Wir
haben gesehen , dass der Begriff der *guten Sitten “ ein ethischer
ist und auf der Idee der Menschheit beruht. Wir haben die
ausschliesslich mosaische Povenienz dieser Idee als historische
Tatsache festgestellt . Und finden schliesslich im Namen dieser
Idee mosaische Rechtsinstitute als den ״guten Sitten “ zuwider״
laufend für den deutschen Richter nach gesetzlicher Vorschrift
unanwendbar. —
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Die Lösung dieses Problems, zu der wir uns nun anschicken,
führt uns zu dem letzten , dem fundamentalsten Unterschied, der
jüdische und moderne Ethik für immer von einander trennt.
ist eine jüdische
Die Idee der Menschheit
Idee des Judentums.
einzige
die
nicht
ist
Idee. Aber sie
Sie ist seine
Judentums.
des
Sie ist nicht einmal Grundlage
:selbstverständliche Voraussetzung.
Zu Beginn der Menschheitsgeschichte mit ihrer die verschiedenartigsten M'enschentypen produzierenden Mannigfaltigkeit
׳wird die physische und moralische Einheit der Menschheit wie
ein Motto, wie ein Leitstern von nie versagender Helligkeit,
vorangestellt , um dann weiterhin , zumal in der speeifisch jüdischen
Gesetzgebung , als theoretische Lehre nicht mehr wdederzukehren.
Sie ist eine jüdische Idee, aber offenbar von Anbeginn nicht nur.
die diese
für Juden bestimmt. Dagegen die Anwendung,
Idee im Judentum erfährt und in der auch das Judentum durchaus unter ihrer Konsequenz steht , ist eine speeifisch jüdische
und trennt jüdische und ausserjüdische Anschauung um Meeresfernen.
Die autonome Ethik hat die Idee der Menschheit zur Grundder Menschen
läge . Sie dient ihr dazu, die Machtsphären
gegeneinander abzugrenzen. Die Idee der Menschheit ist im
Dort
Judentum Voraussetzung der Gottes dien er schaft.
der Menschen gegendient sie zur Herleitung von Rechten
Gott.
gegen
einander, hier zur Herleitung von Pflichten
funda,
letzte
Menschheit
der
Idee
die
ist
Ethik
Der autonomen
mentalste , absolute Idee. Der Mensch als solcher ist ihr der
höchste, der absolute Zweck. Dem Judentum ist die Idee der
Menschheit nicht letzte , nicht absolute Idee. Sie ist Vorausder
Idee
der sie überragenden
, Vorstufe
Setzung
Judentum ist der Mensch
Dem
Gottesdienerschaft.
nicht letzter Zweck und nicht darin besteht seine Würde, letzter
Zweck zu sein. Die Würde der Menschheit besteht dem JudenGottesebenbildlichkeit
ihrer
tum in der ihr kraft
Ziel
göttlicher
, Träger
Aufgabe
zugefallenen
zu sein.
auf Erden
Die dem Vernunftwesen innewohnende Fähigkeit , sein
Handeln als ein frei gewolltes sich vorzustellen und es so aus
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der starren Causalität des Geschehens herauszuheben, die TatSache also, dass im Vernunftwesen die Vernunft unmittelbar
praktisch geworden ist als ein die Natur überwältigender Antrieb*
zum Tun, dient dem Judentum nicht, wie der autonomen Ethik,
zur Herleitung des unbedingten Selbstbestimmungsrechts , der
freiherrlichen Conkretisierung der Forderung des Tages , sondern
lediglich zur Voraussetzung der Fähigkeit , im Gegensatz zum
vernunftlosen Wesen , das der Naturcausalität unterliegt , als
freies Wesen Aufgaben
zu erhalten, deren Lösung freilich
der Vernunft nichts fremdes ist , vielmehr ihr vollste Befriedigung
gewährt und ihre ewige Sehnsucht nach frei gewolltem und darum
richtigem Tun allein zu stillen im stände ist . —
Die autonome Ethik hat keinen anderen Massstab für die
Richtigkeit einer Handlung als den Willen des Handelnden. Der
Versuch, die menschengesellschaftlichen Beziehungen in allgemeingültiger Weise dadurch zu regeln, dass die Handlungen gewissermassen typisiert wurden und lediglich als Massenerscheinungen
zur Bewertung kamen, kurzum, der Versuch, die Beziehungen
der Menschen zu Rechtsbeziehungen zu gestalten , musste daher
notwendig zur Trennung
von Ethik
und Recht führen.
Während die autonome Ethik es ablehnen muss, typische Handlungen als richtig anzuerkennen, während sie beispielsweise die
Handlung des Verkäufers oder Käufers nicht als Massenerscheinung bemisst, sondern den Wert dieser Handlungen lediglich
nach der individuellen Willensbeschaffenheit der jeweiligen Kontrahenten zu bestimmen vermag, ist eine Rechtsordnung überhaupt nur möglich, wenn Handlung und Handelnde von einander
losgelöst und die Handlung als selbständige Erscheinung, als
Art einer bestimmten Handlungs g a 11 u n g zur Beurteilung gelangt . So ist die autonome Ethik die Wissenschaft vom Hande ln den, das
moderne Recht die Wissenschaft von der
Handlung.
Die Trennung von Recht und Ethik , wie sie notwendig war,
seit die Ethik autonom geworden, hat aber das Recht entheiligt.
Für das Recht blieb nun kein anderer Massstab mehr übrig als
der rein utilitaristische Standpunkt des Tagesnutzens , der öffentliehen Wohlfahrt. Und wenn in unseren Tagen auch mehr und
mehr die Ethik dem Recht wiedergewonnen wird, so ist die der
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Ethik zu Grunde liegende Idee der Menschheit, die im Kecht
als ״gute Sitte “ wieder Stätte gefunden hat, nur ein einsamer;
hochragender Leuchtturm, der im brandenden Meer der einander
widerstreitenden Interessen den Gesetzgeber und den Urteilsfinder
lediglich davor zu bewahren vermag, dass er nicht die Mensch•
heit an der Klippe des Egoismus vollends stranden lasse . Wohl
ist die Idee der Menschheit wie die Grundlage der Ethik so
auch Grundlage des modernen Rechts geworden. Aber während
die Ethik als angewandte Wissenschaft ihre Sätze inhaltlich
unmittelbar von dieser Idee ableitet , weil sie nur den individuellen
Fall zu entscheiden braucht, kann das Recht als Lehre von den
Massenhandlungen von der autonom gewordenen Ethik nicht unmittelbar seinen Ausgang nehmen und kann sich ihrer nur als
bedienen , wie weit sie bei dem im
Lehre von den Grenzen
Gesichtspunkten getrofutilitaristischen
durchaus
übrigen nach
fenen Interessenausgleich der Rechtsunterworfenen die dem einen
gegen den anderen verliehene subjective Macht bemessen darf*
Weil Recht und Ethik sich getrennt haben, darum dient
heute das Recht im wesentlichen dem Interessenausgleich und
ist die Kehrseite dieses Ausgleiches die Macht der Berechtigten•
Diese Rechtsmacht ist nicht heilig , sie ist im Gegenteil durchaus egoistischen Zwecken gewidmet . Vor den Auswüchsen einer
solch unheiligen Macht den von ihr belangten Verpflichteten zu
schützen , ist Aufgabe der vom Richter zu wahrenden »guten
Sitten “. Und weil diese Macht unheilig, durch und durch von
dieser Welt ist , darum muss das moderne Recht unter der Herrschaft der als »gute Sitte “ sich darstellenden autonomen Ethik
der Machtvergrundsätzlich auf dem Boden der Gleichheit
teilung stehen und beharren. Sklaverei im modernen Recht oder
ungleiche Verteilung der Scheidungsgründe auf Mann und Frau
heisst nichts anderes als empörende Machterweiterung des einen
Teiles zu Gunsten des anderen Teiles statuieren.
Die autonome Ethik hat zur Grundlage das Formalp r i n c i p der Idee der Menschheit. Das Recht dagegen kann
sich mit einem die gesamte Mannigfaltigkeit menschlicher Handlungen umfassenden Formalprincip nicht begnügen. Nicht formale
Grundsätze, sondern konkretisierte , inhaltlich bestimmte Handlungen will sie den Rechtsgenossen insinuieren. Nur ein Satz
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aus der Ethik kann daher für sie als grenzbestimmend in Betracht
kommen : Verwerflich unter allen Umständen ist diejenige Hand־
lung, die die Freiheit des Menschen aufhebt oder bedroht. Im
übrigen muss die autonome Ethik das Recht sich selbst , d. h.
den unheiligen Interessen des Tages , überantworten . Und hier
tritt das merkwürdige Ergebnis zu Tage : Nur weil die Ethik
vom Recht sich getrennt hat, weil dadurch die vom Recht verliehene Macht unheilig geworden ist , muss andererseits die Ethik
das selbständig gewordene Recht mehr als ehedem begrenzen,
weil die unheilig gewordene Macht weit eher als sonst schon beginnt, nicht nur unhei 1 ig, sondern geradezu unsittlich
zu werden.
Wie nun aber, wenn es ein Recht gibt , das den innigsten
Zusammenhang mit der Ethik nie verloren hat ? Wie , wenn es
eine Ethik gibt , die niemals autonom geworden, niemals aufgehört hat, nicht blos ein Formalprincip aufzustellen und im übrigen von Fall zu Fall auf den Willen zu recurrieren, sondern
Handlungen, inhaltlich bestimmte Handlungen fordert ? Muss da
nicht, je lebendiger die Ethik die Erscheinungen des Tages durchdringt, je mehr sie Herrin ist selbst mitten im Kampf der widerstreitenden Interessen und je ausschliesslicher in ihrem alleinigen
Dienst jeder Rechtssatz steht , der diese Interessen beherrschen
soll, muss da nicht umso freier, umso ungehinderter sich die
Macht des Rechts entfalten können, umso unbedenklicher jede
noch so ungleiche Machtverteilung sein, je mehr ihr jederzeit in
der auf dem Princip der Gleichheit beruhenden Ethik ihr sicheres,
unfehlbares Correctiv zur Seite steht ? Und wie nun, wenn die
Ethik dermassen Alleinherrin ist über eine menschengesellschaftliehe Ordnung, dass der Begriff der vom Recht verliehenen Macht
überhaupt nicht vorhanden ist ? Dass an Stelle der Machtvertritt , die Hoheit der Menteilung Pflichtenverteilung
schenpersönlichkeit aber nirgends von dem Aasmass der Pflichten,
der hierbei
vielmehr nur von dem Grad der Pflicht erfüllung,
bedingt ist? —
betätigten Pflichttreue
Das aber ist eben im Judentum der Fall . Das mosaische
Recht dient nicht dem Interessenausgleich , sondern der PflichtenVerteilung. Recht und Ethik stehen im Judentum zu einander
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in der nämlichen Beziehung wie theoretische und angewandte
Wissenschaft. Die Ethik lehrt die Gotteskind Schaft der
Menschen und begründet hierauf ihre Gotteshörigkeit.
Das
Recht folgert aus der Gotteshörigkeit die einzelnen Pflichtenkreise. Hieraus erhellt zur Genüge, dass die Idee der Menschheit, d. 11. ihrer Gotteskindschaft, nicht Grundlage, sondern Voraussetzung des mosaischen Rechts ist . Grundlage des mosaischen
Rechts ist die Gottes d i e n e r s c h a f t.
Das Recüt ist nichts Unheiliges in Israel . Wie über der
Idee der Menschheit, so ist auch über dem Recht der Name des
Herrn genannt. Das mosaische Recht ist nicht der Inbegriff der
im Kampf widerstreitender Interessen nach kluger Zweckberücksichtigung erfolgten, den Ausgleich dieser Interessen erstrebenden
Zwangsnormen. Und die vom Recht dem einzelnen verliehene
Befugnis ist nicht eine im egoistischen Interesse des Machtinhabers statuierte Willkürdomäne, die der Verpflichtete zu respektieren hat. Die Ethik steht diesem Recht nicht abseits, äergestalt , dass jeder Macht der Machtmissbrauch auf dem Fusse folgen
kann und das Mass dieser Macht daher von der Ethik mit misstrauischster Ängstlichkeit bewacht werden muss : Gott, der der
Schöpfer der Ethik ist , der dem Menschen die Vernunft verliehen
und dieser Vernunft das Streben praktisch zu werden eingegeben,
auf dass der Mensch ewig die Sehnsucht empfinde, aus dem
starren Naturgeschehn sich herauszuheben und zu einem allgemeingültig richtigen
Handeln zu gelangen : Er hat seinem
auserwählten Volke die Erfüllung dieser Sehnsucht zu teil
werden lassen, indem er die der Vernunft adaequaten Pflichten
ihm offenbarte: Der Schöpfer der Ethik ist zugleich der Schöpfer
des Rechts in Israel.
Das ist ein das mosaische Recht mit Abgrundtiefe vom
modernen Recht scheidender Gedanke. Nur so lange das Recht
eine von Menschen stammende Art der Machtverteilung ist, vom
Zweck geboren und durch den Zweck getragen , kann die ungleichmässige Verteilung dieser Macht, sei es in der Beziehung
von Mann und Frau , sei es in der Herrschgewalt des Herrn über
den Sklaven, mit der Ethik in Widerspruch stehen und die »guten
Sitten “ verletzen. Falls aber das Recht, wie das mosaische»
nichts anderes ist , als die vom Schöpfer der Menschen und vom
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Setzer jeder Ethik getroffene Verteilung der Pflichten, eine
Verteilung , die dem einem ein grösseres Mass zuweist als dem
anderen, dem Mann das Geschick bestimmt, in freier SelbstUeherrschung die Grenze sich selbst zu stecken , die seine eigene
Individualität mit Rücksicht auf die Menschheit in ihm von ihm
fordert, von der Frau aber grade im Hinblick auf die Familie
grössere Entsagung fordert, dem Sklaven das Loos zuerteilt,
in völliger Willensbeugung sich dienend zu unterwerfen und endlieh ein ganzes Volk aus der übrigen Menschheit heraushebt,
auf dass es als vornehmster Pflichtenträger beispielgebend voranleuchte : Wer möchte dem Schöpfer in den Arm fallen, da er
das Recht verzeichnet , und ihm, dem Vater der Menschheit, ein
Wort zu sprechen wagen von den Grenzen, die die Idee der
Menschheit zwar menschlicher Machtverteilung, aber wahrlich
nicht seiner Pflichtkreissetzung zu ziehen vermag ? Der Schöpfer
der Natur ist der Schöpfer des mosaischen Rechts , und da sollte
es wundernehmen, dass, wie in der Natur allüberall das principium individuationis herrscht , so auch im Recht der Pflichtenkreis abgestuft ist nach Alter und Geschlecht , nach Stand und
nach Nation ? Und so erkennen wir klar, dass der Begriff der
״guten Sitten ״, so sehr er im modernen Recht am Platze ist
und so sehr ihm dort immer grössere Bedeutung gewünscht
werden muss, dass dieser Begriff für das jüdische Recht als
schlechterdings unvollziehbar ist.
Princip
constitutives
Die Ungleichheit der Pflichtenverteilung ist ein das jüdische
Recht beherrschendes Princip. Wir sehen es nicht nur in der
Beziehung von Mann und Frau, von Herrn und Sklaven , von
Israel und den Völkern, wir sehen es ebenso auch in der Dreiteilung des jüdischen Volkes in Priester , Leviten und Laien, in
der Heraushebung der Erstgeborenen und sonst noch , wirksam.
Allüberall ist es nicht die Macht, die verteilt , das Interesse,
das
das ausgeglichen wird, ist es vielmehr das Sittengesetz,
in der Mannigfaltigkeit der Aufgabenkreise in geg enseitiger
Förderung und Ergänzung zu immer vollendeterer Darstellung
gelangen soll. —
Wer an das jüdische Recht mit der dem Modernen so über-־
aus geläufigen und vertrauten Vorstellung von der Trennung des
Rechts und der Ethik herantritt , der hat sich von vornherein
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überhaupt jede Möglichkeit geraubt, zu einem, wenn auch noch
so oberflächlichen, Verständnis dieses Bechts und der von ihm
verfolgten Zwecke zu gelangen . Wer solches tut, der trägt in
das jüdische Becht in beispiellos unwissenschaftlicher Weise einen
völlig fremden Gedanken hinein und darf sich dann wahrlich
nicht wundern, wenn die einzelnen Institute dieses Bechts ihm
wie die lächerlichsten Zerrbilder entgegenstarren und er alsbald
sich genötigt sieht , von der ״Höhe“ seiner modernen Anschauung
den Stab über das gesamte jüdische Becht zu brechen. Und doch
hätte schon allein die blosse Tatsache , dass das jüdische Becht
sich überall klar undunzweideutig als göttliches
Becht legitimiert, den Kritiker stutzig machen müssen. Ob der Kritiker persönlich an die Göttlichkeit dieses Bechts glaubt, ist lediglich
seine Privatangelegenheit und steht hier nicht zur Diskussion.
Aber ist es nicht die törichteste Verblendung, die unverantwortlichste Versündigung am heiligen Geist jeder Wissenschaft , wenn
man an ein als göttlich sich ausgebendes und als solches von
den ihm Unterworfenen stets gewahrtes Becht mit kecker Hand
herantritt , ihm die göttliche Strahlenkrone raubt, statt dessen
ein menschliches Gewand umwirft und es dann als schwerste
Verschuldung des also misshandelten Bechts hinstellt , wenn die
Formen desselben in das Gewand nicht passen wollen und Kanten
und Ecken überall mit störender Deutlichkeit hervortreten ? Immanente Kritik! Das ist die erste Forderung, die wir hier,
wie gegenüber jedem Gebilde, erheben müssen, und da das jüdische
Becht ein göttliches sein will , kann es nur als ein göttliches verstanden und beurteilt werden.
Das moderne Becht musste , wie wir bereits gesehen , notwendig von der autonomen Ethik sich trennen. Die autonome
Ethik fordert von mir, dass ich ״gut “ handle. ״Gut“ aber handle
ich nur, wenn der meine Handlung causierende Wille gut
ist.
Das Becht verlangt nicht von mir, dass ich ״gut “, sondern dass
ich ״rechtmässig “ handle, dass ich den Satzungen des Bechts
Gehorsam zolle . Da aber das Becht ein von Menschen gesetztes ist , so muss der dem Becht gezollte Gehorsam an sich
ethisch
völlig gleichgültig
sein. Weder
also kann die
autonome Ethik dem modernen Becht unmittelbar seine Sätze
conkretisieren , noch kann das moderne Becht eine autonom ethische
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Handlung seitens der Rechtsunterworfenen erwirken. Recht und
Ethik gehen getrennte Wege und nur als Grenzbestimmung tritt:
die Ethik den Auswüchsen des Rechts hindernd in den Weg.
Ganz anders das jüdische Recht im Verhältnis zur jüdischen
Ethik . Beide zielen sie auf dasselbe hin. Sie wollen beide Geho rsam . Die im Namen Gottes an die Rechtsgenossen ergehenden
Sätze des Rechts sind ethische Sätze , denn sie fordern nichts
als Gehorsam gegen Gott . Die im Namen Gottes den einzelnen
gewährten Rechtsbefugnisse sind nichts als Mittel zur Erfüllung
ethischer Zwecke, sind Aufgaben. Wie der eigene Leib, der mir
gehört , wie sonst nichts auf Erden, aufbört, meine egoistische
Domäne zu sein und selber zu einem Mittel heranwächst zur Erfällung ethischer Ziele , sobald ich ihn als von Gott mir geworden
erachte , so geht es auch mit den von Gott mir gewordenem,
rechtlichen Fähigkeiten und Befugnissen : Aufgaben hier wie dort.
Zu den leiblichen und geistigen treten dem Juden noch die rechtlichen-sozialen Fähigkeiten hinzu und bilden als Einheit den Inbegriff seiner Persönlichkeit , die er voll und ganz in den Dienst
Gottes zu stellen hat. Persönlichkeit ist Inbegriff der dem einzelnen gewordenen Aufgaben und Pflichten, aber Aufgaben- und
Pflichtenverteilung ist , wie in leiblicher und geistiger , so auch
Denn
in rechtlicher Beziehung principiell verschiedenartig.
die aus Gottes Hand hervorgegangenen Persönlichkeiten sind
keine Schemen.
Irren wir nicht, so ist der gemeinsame Zug all dieser
Verschiedenheit der Pflichten Verteilung der, dass die durch sie
geschaffenen Rechtsinstitute der Gefahr des Missbrauchs
Tor und Tür öffnen. Das tritt klarer noch als beim Frauenrecht
beim Institut der Sklaverei in die Erscheinung . Sie stellt die
tiefste Erniedrigung dar, deren ein im Ebenbilde Gottes erschaffenes Wesen fähig ist . Sie ist , wie wir bereits gesehen, nur als
schwerste
die
eine vom Schöpfer selber gestellte Aufgabe,
vielleicht von allen, in ihrer Stellung im mosaischen Recht zu
begreifen. Wie unendlich nahe lag da doch die Gefahr, an Stelle
die Vorstellung von der
der dem einen zugefallenen Aufgabe
treten zu ־
dem Eigner gewordenen Machtvergrösserung
lassen und in entsetzlichem Herrenbewusstsein die in Ketten ge - ;
legte Menschenwürde mit Füssen zu treten ! —
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Gerade hier aber zeigt sich die unendlich originelle Natur
des jüdischen Rechts als einer Lehre von der Pflichtenverteilung , nicht einer Lehre der M a c h t Verteilung, am klarstem
Nach moderner Rechtsanschauung müsste dem Sklavenrecht des
einen das Herrenrecht des anderen, der Ohnmacht des Sklaven
die souveräne Machtfülle des Herrn entsprechen. Im strikten
Gegensatz hierzu ist es geltenden jüdischen Rechts : אתה נודע בו
 באדווה והוא נוהג בעצמו בעבדות, »Du behandle ihn als Bruder, er aber
soll sich als Knecht benehmen“ () ת״כ בהר. In diesem Satz ist
in seinem die
Rechts
das ganze Wesen des jüdischen
zu prägnanTeile
regelnden
Beziehungen
socialen
Die Idee der Menschheit ()אהדה
gelangt.
testem Ausdruck
des jüdischen Rechts,
Princip
ist nicht constitutives
des Verhältnisses der in der
Princip
vielmehr regulatives
mannigfaltigen Verschiedenheit ihres ihnen durch das Recht zugewiesenen Pflichtenkreises einander gegenübertretenden Rechtsgenossen. Das Recht stellt nur den weiten Rahmen dar, innerhalb dessen die sittliche Kraft der Rechtsgenossen den menschheitpriesterlichen Heilesbau in voller Freiheit errichten soll . —
Nicht vom Zwange des Rechts , sondern von der frei-sittliehen Entschliessung der Rechtsgenossen erwartet der göttliche
Gesetzgeber die Fernhaltung jedes Maehtraissbrauchs, jeder
Äusserung roher Gewalt von dem Boden, der den Tempel seines
Heiligtums zu tragen bestimmt war. Dieser Gesichtspunkt ist
geradezu leitend bei der Regelung der socialen Beziehungen
unter den Rechtsgenossen . Und hier ergibt sich ein weiterer,
überaus merkwürdiger Gegensatz , in dem das mosaische Recht
zum modernen Recht steht . Wir haben bereits oben auf den
innigen Zusammenhang hingewiesen , der die Autonomie der Ethik
mit der Emheiligung des Rechts verknüpft. Wir haben gesehen,
dass eine Ethik , die schlechterdings alles auf den inneren Wülenszustand des Vernuuftwesens abstellt , nicht im stände ist,
inhaltlich bestimmte Regeln für die Handlungen als Massenserscheinungen aufzustellen, dass infolge des Versagens der Ethik
die Sätze des modernen Rechts nichts als den unheiligen, nach
Klugheitsrücksichteu sieh normierenden Interessenausgleich vornehmen können. Weil aber die autonome Ethik sich auf das
Individuum zuiückgezogen hat, hierdurch aber im socialen Leben
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nur der I&teressenkampf herrscht, muss das Recht selber auf
dem Wege des ihm eigentümlichen Zwangs die Auswüchse dieses
Kampfes zu unterdrücken suchen, um solchermassen seinerseits
nachzuholen, was die Ethik , seit sie autonom geworden, notwendig verabsäumen muss. So entspricht
der Autonomie
der Ethik
eine
drückende
Heteronomie
des
Rechts.
Nicht der freien WillensentschliessuDg der Rechtsgenossen bleibt es überlassen, die ״guten Sitten “ zu wahren, den
Machtmissbrauch zu meiden ; die ״guten Sitten “ werden mit
Zwang geschützt und dadurch ihres ethischen Wertes beraubt.
Der Zwang ist es, der den Ehemann an die Ehefrau fesselt , der
die Eltern zur Alimentation der Kinder, der den Leistungsberechtigten zur Respectuierung der Persönlichkeit des Leistungsverpflichteten nötigt . Bis tief ins innerste Familienleben dringt
der unheilige Zwang des Rechts , und wo die Liebe und Hingebung der Gatten in selbstbestimmender Freiheit ihres Lebens
Paradies sollte pflanzen können, da reifen, von Rechtszwang
genährt, die tauben Früchte wohl abgezirkelter Rechtsbefugnisse
heran. —
Wie anders im Judentum. Es ist eine lange noch nicht
hinlänglich gewürdigte Tatsache , dass, wie der Autonomie der
modernen Ethik die Heteronomie des modernen Rechts , so der
Heteronomie der jüdischen Ethik die Autonomie
des jüdischen
Rechts
entspricht . Wie der erste grosse , das
jüdische Recht beherrschende Grundsatz die Ungleichheit der
Pflichtenverteilung , so ist der zweite Grundsatz, dessen Tragweite
der des ersten gleichkommt, die Freiheit
der Rechtsgenossen . Und die Freiheit der Rechtsgenossen soll die Ungleichheit der Pflichten Verteilung rektifizieren . Dem Zwange des Rechts
ist die Ungleichheit der Pflichten Verteilung, der Freiheit
der
Rechtsgenossen
die Wahrung der Idee
der Menschheit überantwortet . So sind Awduss und Achawoh, PflichtenVerschiedenheit und sittlich freie Gleichheit , die Grundpfeiler des
mosaischen Rechts.
Solchen Grundpfeilern konnte der göttliche Gesetzgeber
vertrauensvoll Institutionen wie die polygamische Rechtsungleichheit , wie die Sklaverei , wie die nationale Heraushebung aus dem
Kreise der Völker anvertrauen. Polygamie , Sklaverei , natioaale
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Absperrung, wahrlich jede dieser drei Erscheinungen genügt , den
Bestand und den kulturellen Fortschritt eines Volkes von Grund
auf zu gefährden. Bei allen Völkern des Altertums haben diese
drei Erscheinungen notwendig die schwerste sittliche , sociale und
nationale Erkrankung zur Folge gehabt . Die erste hat das Familienleben untergraben, hat die Blüte der Jugend hinweggerafft
und entnervte Männer zum Grabe hinwelken lassen . Die zweite
hat das selbständige Bürgertum entrechtet und wenige Optimaten
zu übermütigen, machtwahnsinnigen Herren der Gesellschaft gemacht. Die dritte hat den lächerlichsten Chauvinismus grossgezogen und hat den nationalen Hochmut zum Hemmschuh jeder
Entwicklung werden lassen . An diesen Erscheinungen ist das
Altertum zu Grunde gegangen und die jugendfrischen Stämme
des Nordens haben die Führung in der Geschichte übernommen.
Aber Israel
besteht.
Und
so wahr es ist , dass
Israel besteht , so wahr ist es auch, dass die hier behandelten
Erscheinungen trotz äusserer
Gleichheit
als Institute des
mosaischen Rechts um Meeresfernen
von ihren
Analogieu
in den fremden
Rechten
geschieden
sind.
Awduss und Achawoh, die Grundpfeiler des mosaischen Rechts,
waren dem Altertum unbekannt und sind auch dem modernen
Recht nicht vertraut. So muss das moderne Recht die Achawoh,
die Idee der Menschheit, notdürftig mit Zwang vor Verletzung
schützen, weil es an Stelle von Awduss , der Pflichtenübernahme
vor Gott , hier nur das Formalprincip einer autonomen Ethik,
dort nur Interessenausgleich und Verteilung unheiliger Machtbefugnis zur Verfügung hat. —
Wahr ist , dass das mosaische Recht die höchsten Auforderungen an die Rechtsgenossen stellt . Diesen Anforderungen
ist Israel nicht jederzeit nachgekommen. Seine politische KataStrophe ist davon Zeuge . Der jüdische Staat ist daran zu Grunde
gegangen , weil Achawoh, die der Freiheit der Rechtsgenossen
überantwortete Verwirklichung der Idee der Menschheit, ein unreifes Geschlecht vorfand. Der jüdische Staat war geradezu ein
Hemmschuh der Achawoh geworden. Darum ist es grade die
Achawoh, deren Forderungen von unseren Propheten , den Erziehern unseres Volkes , in jenen flammenden Reden vertreten wurden,
die der Geschichte angehören. Und darum musste der Staat zu
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Grunde gehen. Darum auch sahen unsere Weisen , kraft der
ihnen von Gott verliehenen Verordnungsbefugnis, sich vielfach
genötigt , die der Freiheit der Rechtsgenossen überantwortete
Wahrung der Idee der Menschheit durch ergänzende, diese Freiheit beschränkende Vorschriften auf dem Wege des Rechtszwangs
teilweise zu sichern. Weit entfernt , etwa in diesen Vorschriften
den im jüdischen Recht allmählich zum Sieg gekommenen Fortschritt der sittlichen Anschauungen zu erblicken, sehen wir folgerichtig in ihnen vielmehr Dokumente der Zeitenschwäche , pädagogische Massnahmen, der Erziehung des jüdischen Volkes hinan
zur lichtigen Höhe des Gottesrechtes gewidmet , das ein Recht
der Freiheit ist und kein Recht des Zwangs . Wie sehr aber im
Exil die Idee der Achawoh den Sieg errang und wie erst in
Verbindung mit ihr das Recht seine Blüten zeitigen konnte,
dessen ist das unter Herrschaft des mosaischen Rechts zur EntWicklung gelangte jüdische Familienleben unantastbares Dokument. —
Die Idee der Achawoh hat Israel der Menschheit gebracht.
Die Idee des Awduss nennt Israel noch immer sein ausschliessliebes Eigen . Ihrer harrt die Zukunft entgegen . Und dann erst,
wenn Achawoh in Verbindung mit Awduss das sociale Leben der
Menschen beherrscht, wird jenes herrliche Wort des Propheten
Jesaja von dem alles überragenden Wert der Menschenpersönlichkeit in Erfüllung gehn, jenes Wort, das nach dem Ausspruch
Jesajas ( 13,12) ZielundZweck der Menschengeschichte ist : ״W e r t voller
als Gold
lasse
ich werden
selbst
den
sittlich
gesunkenen
Menschen
, wertvoller
als
Ophirs
Kleinod
den Menschen
schlechthin״.

Zur Geschichte

der Juden in Furth.
Von

Bezirksrabbiner Dr . Leopold Löwensteln

Zweiter
Rabbinatsbeisitzer

und sonstige

in Mosbach«

Teil *).
hervorragende

Persönlichkeiten.

(Alphabetisch geordnet ).

Abraham b. David , der fromme Gelehrte ()מודעו הרב החסיד
war Rabbinatsbeisitzer in Franken ( ; )והיה דיין במדעת פועקיןMemorbuch der Neuschule.
Ärzte. Der erste jüdische Arzt in Fürth , der urkundlich
genannt wird, heisst Dr. Löw (Jehuda Löb b. Benjamin) ; er war
auch Apotheker und lebte hier c. 1640—1661. Er hatte Dienstwohnung im Hekdesch (Hospital), der Synagoge gegenüber. Seine
Niederlassung in Fürth erregte
starken Konkurrenzneid bei
den Ärzten in und um Nürnberg, sodass er sich genötigt sah,
sich einer Prüfung bei dem kaiserlichen Leibarzt Dr. Manageta
in Wien zu unterziehen. Das Ergebnis war so glänzend, dass
er vom Kaiser und vom Kurfürsten in Mainz mit verschiedenen
Privilegien ausgestattet wurde und die Erlaubnis erhielt, im ganzen
römischen Reiche leibzollfrei zu reisen, an jedem beliebigen Orte
die ärztliche Kunst auszuüben und den Titel ״Leibarzt “ zu
führen. In Nördüngen
wurde ihm 1664 ein achttägiger Aufenthalt bewilligt mit dem Anfügen, dass es ihm gestattet sei,
ein Schild an seiner Wohnung anzubringen und dort wie auf dem
Markte Arzneimittel zu verkaufen1). Als nach dessen Ableben sein
*) Siehe Jahrbuch VI, S. 153 — 233.
 )יMüller, Aus fünf Jahrhunderten , S. 115.
Jahrbuch J. L. G. VIII.
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Sohn Wolf die Apotheke weiter führen wollte, geriet er mit dem
Nürnberger collegium pharmaceuticum in Konflikt. Die medizinischen Fakultäten von Jena und Leipzig und das Dekanat
des Augsburger collegii medici traten auf die Seite der Nürnberger Apotheker und erklärten es für unstatthaft , dass ein Jude
die Erlaubnis zur Führung einer Apotheke erhalte. Toleranter
war der Bamberger Dömpropst und wies die Klage ab, nachdem Dr. Wolf Löw nachgewiesen hatte , dass er die gesetzlichen
Vorbedingungen zur Führung einer Apotheke erfüllt und die vorgeschriebenen Prüfungen abgelegt habe. Das Zeugnis, das ihm
der Stadtphysikus Dr. Batz von Neustadt a. A. ausstellte, bestätigt , dass er sich ״bei seinen Diseursen mit dem Examinaten
tarn ex re medica quam pharmaceutica wohl vergnügt habe“1).
Wolf führte auch den Titel ״Leibarzt der Dompropstei Bamberg“
und erhielt 1680 — 1683 die Erlaubnis, in Nördlingen während
der Pfingstmesse seine Magen- und Brustwasser, wie auch andere
Medikamente, öffentlich zu verkaufen, ״da bisher keine Klage
gegen ihn eingelaufen, dannenhero von selbsten folge, dass seine
Medicamente nicht ohne zugeschriebene Wirkung gebraucht
worden seien“2). Die Apotheke bestand noch 1699. Von Fürth
wrandte sich Wolf nach Prag, wo er hochbetagt am 8. Siwan
(12. Juni) 1712 starb3). Hirsch, sein älterer Bruder, war gleichfalls Arzt und Apotheker in Prag und starb dort 17004).
Auf einem Grabstein vom Jahre 1703 (Kaufmann-Gedenkbuch S. 431) wird ein Arzt Jizchak genannt; ob er in Fürth
lebte, konnte ich nicht ermitteln.
1712 war Dr. Ahron Schwab, ein brandenburgischer ״Erbschutzverwandter “ Ärztin Fürth; durch unsaubere Geldgeschäfte
1) Henle

, Geschichte

der

Juden

im ehemaligen

Kurfürstentum

Ansbach,

S . 172 ; Fronmüller , Chronik von Fürth, S. 92.
2) Müller a- a . O.
3) Hock , die Familien Prags , S. 22, wo jedoch der Wochentag nicht
stimmt , da der 8. Siwan auf Sonntag fiel . Sein Sohn Lob starb zwei Jahre
früher ; seine Frau Esther starb 1701, sein Sohn Feisl im gleichen Jahre (Hock
das . und S . 346). Bei Hock S . 344 ist zu dem Jahre  תכ״אein Lob b. Ascher
Lämel Rofe aus Fürth verzeichnet ; derselbe Eintrag findet sich wiederholt
S . 345 zu dem Jahre תג״א. Das letztere ist richtig , da im Jahre 451 der 4.
Tamus auf Sonntag fiel , was 421 nicht der Fall war.
4) Hock , S . 345 ; seine Frau Perl st . 1706 (das . S . 21).
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und seinen Prozess mit dem Druckherrn Ahron Frankel
Sulzbach erwarb er sich einen unrühmlichen Namen1).

in

Ein R. Bär wirkte sehr lange als Arzt in Fürth, ebenso
(sein Sohn?) R. Salomo Bär. Da beide der Praxis nicht mehr
nachkommen konnten, beschloss die israelitische Gemeinde 176Ö, einen
neuen Arzt anzustellen , der wie bisher üblich 50 fl. von der
*Gemeinde bekam, wogegen er sich verpflichten musste, täglich
:zweimal ins Spital zu kommen und ausserdem, solange R. Bär
liebte, ihm wöchentlich 2 fl. zu geben, wie auch die Gemeinde
diesem die gleiche Summe von 2 fl. wöchentlich bei freier Wohnung
bewilligte . R. Bär starb bald darauf. Um die Arztstelle bewarben sich Salomo von Bamberg, Mosche aus Halberstadt
und Wolf aus Niederehnheim.
Der
Erstgenannte wurde
gewählt mit der Bedingung, dass er sich nicht mehr rasieren
dürfe, sondern einen Bart tragen müsse und dass er auch ״keinen
Degen und Zopf Baruk (Perücke) tragen darf“. Indessen starb
Salomo und die Wahl fiel jetzt auf R. Wolf, der auf drei Jahre
aufgenommen wurde. Er trat im Juni 1760 die Stelle an und
erhielt auf sein Ansuchen von der Gemeinde eine Gratifikation
von 150 fl. als Ersatz für Reisespesen , sowie ein ״aufgerichtetes
Bett “, da er wegen schneller Abreise kein Bettzeug mitnehmen
konnte und alles mit Schaden verkaufen musste2).
Dr. Wolf war in Halle geboren als Sohn des gelehrten
R. Henoch3), genannt Enoch Jakob, der mit 19 anderen Glaubensgenossen vom Kurfürsten von Brandenburg 1692 die Erlaubnis
erhielt , sich in Halle niederzulassen . Sein Sohn Wolf liess sich,
nachdem er seine ärztlichen Studien in Halle beendigt hatte,
zur Ausübung seines Berufes in Hamburg nieder 4), übersiedelte
0 Weinberg , die hebr . Druckereien in Sulzbach (Jahrb. I, 49) und
Mtsch . 1906 S - 94 ff.
2) Protokollbuch der isr. Gemeinde v . J. 1760.
3) R. Henoch wird als  הישיש התורני המופלא מוהרר הענוך האליvon R. Jonathan
im  כרתי ופלתי40 , 3 erwähnt . Im Fürther Protokollbuch wird Dr. Wolf als
אלי, בן תתורני המפורסם רב העגוךדbezeichnet . Jente, die Schwester des Dr. Wolf, war
an Herz Bär in Frankfurt
a . O., den Grossvater von Meyerbeer , verheiratet . Zur Familie Halle vgl . meine Blätter für jüd. Gesch . u. Lit. HI, 110.
4) Grunwald , Hamburgs deutsche Juden, S. 61.
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und , wi&
von da nach M-etz 1), später nach Niederehnheim
genoss er auch da&
oben bemerkt, 1760 nach Fürth. Hier
Vertrauen des Rabbiners Josef Steinhart, der in ehrenden Ausdrücken ihn erwähnt2). Sein Gehalt wurde später auf 100 Rtlr,.
erhöht. Nach 27jähriger erfolgreicher Tätigkeit in Fürth starb
er dort im Jahre 1787. Er war zweimal verheiratet ; seine erste
Frau Rösel , Tochter des Hirsch, starb am 5. Juni 1778; seine
zweite Frau Gnendel starb in Fürth als Witwe am 21. Ja ״
nuar 1795.
Über seinen Sohn Wolfsohn s. d.
Wolfs Nachfolger als jüdischer Gemeindearzt war Löb von
S t r e 1i t z. Schon bei Lebzeiten Wolfs wirkte hier auch ums
Jahr 1770 Jesle Pappenheim. Dieser erhielt damals, laut Protokollbuch, vom Vorstand die Erlaubnis, dass er ohne  ״Schul״
mantel“ und seine Frau ohne ״Sternlich“ in die Synagoge gehen
darf ; er bat darum, da er nicht wisse , wie lange er hier bleibe,,
und sich daher diese Kosten nicht auferlegen wolle. Dennoch
blieb er längere Zeit und war noch 1784 hier tätig.
Am 18. Dezember 1801 erhielt Dr. Hirsch Aron Lion die׳
Erlaubnis zur Ausübung ärztlicher Tätigkeit 3).
Im August 1806 eröffnete Dr. Simon Hochheimer aus
er 1791
) , nachdem
Würzburg
bei(
Veitshöchheim
i . B. promoviert hatte 4), seine ärztliche Praxis
in Freiburg
in Fürth und wurde im folgenden Jahre von der jüdischen
Gemeinde als Armenarzt mit einem Gehalt von 50 fl. jährlich an״
gestellt . Als gelehrter Mann machte er viele Reisen ; er lebte
a . M., Frei bürg i. B.
in Berlin , München , Frankfurt
und Wien und genoss hierbei das ihm von der Regierung gewährte Privileg der Befreiung vom Leibzoll 5). Er starb am
0 Kaufmann -Freudenthal , die Familie Gomperz , S . 288.
2) Vgl.  שו״ת זכרון יוסףII Nr. 12 (1 מאלף שי, ר, התז. )הרופא מומהדund III No . 4
aus dem |ahre 1768.
3) Fronmüller a. a . O. S . 176.
*) Die ״schwäb . Chronik “ vom 6. April 1791 bringt folgende Mitteilung:
״Freiburg i. B. (30. März). Vor Kurzem erhielt auf unserer Universität zum
erstenmale ein Mediziner jüdischer Religion den Doctorhut . Er heisst Hochheimer , ist aus Würzburg gebürtig , ein Schüler Mendelssohns in der Phi״
losophie und von Geheimrath Hofmann in der Arzneiwissenschaft .“
5) Geschichte der Juden in Baiern , S . 91 Note f.
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26 . Mai 1828 und ist Verfasser von ״Moses Mendelssohns
Tod“ (Wien und Leipzig 1786) ; Bestimmte Bedeutung der
Wörter Fanatismus, Enthusiasmus und Schwärmerei (Wien 1786);
Systematisch -praktische Abhandlung über Krankheiten aus Sch wache
und deren Behandlung (Frankfurt 1808) ; Der Spiegel für Israeliten , ein Gegenstück zu Unserem Verkehr (Fürth 1816); הדרת
;חינוך לנעריםFürth
(
1821) 1).
Nachfolger war Dr. Joseph Feust , der als Spital- und
Armenarzt ein Jahresgehalt von 180 fl. bezog2).
R. Aron b . R a f a e 1, c . 1780, Rabbinatsbeisitzer unter
R. Hirsch Janow und R. Salman Kohn. Näheres über ihn ist
nicht bekannt. Als 1770 seine erste Frau starb, schloss er eine
zweite Ehe mit der Tochter des Rabbiners Ensle von Burgpreppach.
Am 2. Juni 1800 schied er aus dem Leben. Er
ist als Subskribent des שפה ברורהFürth
(
1790) verzeichnet.
R. Ascher
b. David,
ein hervorragender Gelehrter und
Vorsteher der Gemeinde Fürth, wo er 1657 starb (Memorbuch
der Neuschule).
A u b , Wolf 3), Rabbinatsbeisitzer unter R. David Strauss;
*er war ein Schüler des R. Jakob Kohn Popers in Frankfurt a . M. und starb in jungen Jahren am 24. Adar ( 16. März)
1,757. Sein Sohn Abraham wird als Mäzen genannt (s. unter
Mäzene).
Auerbach
, Isaak Eisik
(
) , war ein Sprössling der
Familie Reis -Auerbach, die bei der Vertreibung der Juden ans
Wien nach Heidingsfeld
sich verpflanzte und dort zu
einem neuen Stamm emporblühte. Es waren die Kinder des
Juda Reis aus Wien4) , Jizchak Reis -Auerbach und dessen
Schwester Chajle, die an den Rabbiner Israel b. Koppel Fränkel5)
(Wiener) in Heidingsfeld
verheiratet
war, sowie Jakob
b. Isaak Auerbach (vulgo Jakob Hatzfeld =־Hei dingsfeid
).
 )גNäheres über die in Fürth gedruckten hebräischen Werke wird der
dritte Teil dieser Abhandlung bringen , der die Fürther Drucke behandelt.
2) Henle a. a . O. S. 172.
*) Im Memorbuche trägt er den Namen :  |ה אברהם אויב4ן* המם ב8<בג.
4) Vgl. Kaufmann, Letzte Vertreibung , S. 183.
c) Vgl. Kaufmann das . S. 88 und 179 ; meine Kurpfalz S. 238 n. 2 ;
meine Blätter V, 92.
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der als Vorsteher des Würzburger Kreises und als Mäzen!) wirkte
und mit gesegnetem Namen Ende 1720 aus dem Leben schied^
Unser Isaak Auerbach, Sohn des heiligen Jesaja Reis 2) -Auerbach,,
betrieb in Amsterdam
unter Leitung des R. Samuel Posen
das Studium der hebräischen Grammatik und war Verfasser zweier
Schriften, die diesem Gebiete angehören, und zwar:
L  גירסא דינוקאhebr . Grammatik in jüdisch-deutscher Sprache
mit  — לוח הפעלים8° Wilhermsdorf 1718, 2. Auflage mit שותא
 — דינרקא8° Fürth 17283).
2.  באר רחובותüber die grammatischen Erklärungen Raschis
zum Pentateuch , 4° Sulzbach 1729 ; Amsterdam 1756 ; Fürth 3)
(Pseudoamsterdam) 1762 mit Hinzufügung der Megillot.
Auch veröffentlichte er Bedarschis  בחינת עולםzum ersten״
mal in deutscher Uebersetzung (Sulzbach 1743) 4). In seinem
Auftreten war er sehr bescheiden5). Er starb in Fürth am Vorabend des 27. Adar I (26. Februar) 1748. Das Memorbuch der
Klaussynagoge enthält für ihn folgenden Eintrag : המדקדק ודורש
'כתרי אותיות שבתורה ההבר ר׳ יצחק בן הקדוש הר״ר ישעי׳ דל אור ליום ב
.ונקבר למחרתו דך אדר ראשון זאת חקתלפ״ק
Seine Frau Mirjam, Tochter des R. Ascher, starb 1769 in
Fürth ; sein Sohn Ahron, der 1761 von der Gemeinde den Chabertitel erhielt und mit der Tochter des Salomon Kleve 6) verheiratet
war, liess den  באר רחובותseines Vaters drucken und starb 1766.
Behr , Alexander , aus Fürth, wird vonZedner (Katalog
S. 462) als Herausgeber einer in München 1827 in 8° erschienen
 תפלת ישראל מכל השנהoder tägliche Gebete der Israeliten mit Einleitung und Anmerkungen (hebr. und deutsch) aufgeführt (s. auch
*) Vgl. Jahrbuch I, S . 135 No . 67.
2)  הקחשund das weiter unten angeführte  הי״דbeweisen , dass er durch
Mörderhand seinen Tod fand, ln Schwabach
starb
1700 der sehr gelehrte R. Jesaja, Sohn des R. Jizchak; das könnte der Vater des Grammatikers sein , obgleich in diesem dem Schwabacher
Memorbuch entnommenen Eintrag das Beiwort  הקדושfehlt.
8) Näheres im 3. Teil.
4) Vgl . Jahrbuch I, S . 144 No . 115.
s) ln  גירסא דיגוקאsagt er von sich : ׳יצהק המכונה אייזק בן הקדוש רה ״ר ישעי' דיים
 הי״דאויערבאך ?*ע"ע תקעתי אהלי בקהילה מפוארה כרכא לכולה ביה עיר חכמים וסופדים ק״ק פיורדאיע״א¥'ז
 )״Der hier genannte Schwiegersohn
fehlt bei Kaufmann-Freudenthal,
die Familie Gomperz S , 269 ff.

*
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das. S. 81) ; eine Probe seines grösseren Werkes aber Mathematisches im Talmud gibt Lippmann in der Ausgabe des שם.ס״ ד
(Fürth 1834 S. 12 1). .
Berlin , Maier, auch Abraham Maier Berlin genannt, war
der Sohn des R. Samuel (Sanfel) Halberstadt , der als Dajan in
Berlin wirkte und 1792 als Rabbiner in Strelitz
starb , und
der Enkel des Benedikt b. Meir in Halberstadt
st( . 1700) 2).
Seine Mutter Rechel war die Tochter des Hirsch Wiener in
Berlin, die Enkelin des Dajan Model Ries in Wien 3). — Maier
Berlin liess sich als Bankier in Fürth nieder und stand als Gemeindekassier, Deputierter und Vorsteher der Landesjudenschaft
des fränkischen Kreises (Landparnes, hebr. )זעציבי, sowie als Ansbachischer Hofmünzlieferant in hohem Ansehen 4). Seiner persönliehen Intervention bei Kaiser Franz Josef II . in Wien war es
zuzuschreiben, dass der vom Fürstbischof in Bamberg den Juden
seines Landes verbotene Hausierhandel wieder gestattet wurde.
Mit dem Vorsteher Bendit Hamburg (s. d.) in Fürth 5) wurde
er am 29. November 1762 während des siebenjährigen Krieges
als Geisel für die der Gemeinde aufer!egte Kontribution im Betrage von 20000 fl. nach Berlin geschleppt und erst, nachdem
ein grosser Teil bezahlt war, wieder freigelassen . Er starb in
Fürth am 12. Schebat ( 19. Januar) 1780. Seine Gattin Röschen
Dina, die Tochter des Feibelmann Emmerich (Philipp Salomon
Gumpertz) in Frankfurt
a . M,, starb 1768 in Fürth 3). Aus
1) Vgl

. Mtsch

. 1906 , S . 113.

2) Vgl. Auerbach , Geschichte
der Gemeinde
Halberstadt , S. 33;
Eckstein , Nachträge zur Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstbistum
Bamberg , S . 5. Die Vermutung Auerbachs a . a . O., dass der hier genannte
Samuel Halberstadt mit dem gleichnamigen Rabbiner in Hagenau
identisch
ist , bestätigt sich nicht ; dieser stammte
aus Prag
und
starb 1753 als
Rabbiner in Hagenau;
vgl . Hock , die Familien Prags , S . 99 n . 1.
3) Siehe die Stammtafel im Anhang , Beilage VII b.

 ףVgl
. HenleS. 103.

5) Vgl . das . S. 154.
6) Vgl. Kaufmann -Freudenthal a . a. O., S . 254 und 275. Das Memorbuch
der neuen Synagoge in Fürth
widmet ihr folgenden Nachruf : *האשה החשובהזבו
 דקהלתגו מהור״ר. אשת הקצין הרבני ג'* ד. בת המנוח מהור״ר סייבלמן עמריך ד<**ל מק״ק פ״פ דמיין,מרת דיזבי
,. בד!** מ ללומדי תורד. יצ״ו ובעבור ובו* ובמותה אל נפרדה שעזבה סך מסוים לדבר טוב לסעד.מאיר בערלין מפר
.זנדבה כסף יאמפף להדליק בבה״ב לב שבת זי״ט לזנרון נשמתה זבד יום א* ה״י תמוז תקכ ״ה לפ״ק
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dieser Ehe gingen zwei Söhne hervor, Noach Chajim Hirsch (s. u.)
und Lob (s. u ), die bei ihrem Vater eine seiner Bildung und
Religiosität entsprechende Erziehung genossen 1).
Berlin
, (Noach) Chajim
Hirsch,
geboren im
Februar 1734 als der älteste Sohn des Abraham Maier
Berlin in Fürth und
der Röschen Dina, Tochter des
Fei beimann Emmerich in
Frankfurt
a . M. (s. 0.)
Näheres über ihn habe ich im Jahrbuch HI , S. 233 schon mitgeteilt und es sei deshalb hierauf verwiesen . Zur Berichtigung
meiner dortigen Angaben sei hier bemerkt, dass R. Chajim Hirsch,
wie ich unterdessen festgestellt habe, nicht 1737, sondern 1734
und sein Bruder Löb (s. u.) nicht 1738, sondern 1737 geboren
ist . Zu den dort mitgeteilten Approbationen füge ich noch ergänzend jene zu אליה רבהFürth
(
1768) und zur Rödelheimer
Machsorausgabe v. J . 1800 hinzu. Ferner sei noch aus den
Fürther Protokollbüchern nachgetragen, dass Chajim Hirsch 1752
auf Antrag seines Vaters am Sabbat vor seiner Hochzeit mit dem
Chabertitel zur Thora gerufen wurde.
Berlin , Löb, wurde am 2. Tamus (1. Juli) 1737 in
Fürth geboren 2) und war der zweite Sohn des Abraham Maier
Berlin (s. 0.). Nachdem er im Elternhause eine sorgfältige ErZiehung genossen hatte und auch in jüdischem Wissen durch seinen gelehrten Vater genügend vorbereitet war, besuchte er die
damals blühende Talmudschule des R. Hirschel Lewin in HalberStadt, wo er in Gemeinschaft mit gleichstrebenden Genossen in
methodischer Weise in das Talmudstudium eingeführt und wo dei
Grund zu jener scharfsinnigen und klaren Auffassung gelegt wurde,
die R. Löb Berlin später in der Behandlung talmudischer Aufgaben entwickelte 3). In den Jahren 1773 und 1778 wird er unter
den Deputierten der Fürther israelitischen Gemeinde genannt; seit
1774 durfte er den Beratungen des Rabbinatskollegiums anwohnen und von 1782 an war er Rabbinatsbeisitzer unter R. Hirsch
 )יVgl . Vorwort zu  עציאלמוגיםund  עצי ארזיםvon R. Noach Chajim Zbi.
*) Dieses Geburtsdatum entnehme ich der noch vorhandenen , reich und
kunstvoll gestickten Wimpel , die der dreijährige Löb in die Fürther Synagoge trug ; sie zeigt die Inschrift : ' ליב בן בהר״ר מאיר ברלין שלי״ט נולד במז״ט יום ב.אריד
.ב' תמוז תצ״ז לפ״כן יגדל בהורה ובמעשים טובים אמן סלה
*) Vgl . Auerbach a. a. O., S. 91 ; meine Kurpfalz S . 255.
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Janow. 1789 folgte er einem Rufe nach Bamberg , wo er bis
1794 die Rabbinatsstelle bekleidete 1) . In diesem Jahre übernahm
er das Landesrabbinat in Kassel 2), wo er als Mitglied des westfälischen Konsistoriums in vorgerücktem Lebensalter sich dazu
hergeben musste, die Jacobson’schen Reformen mit seinem Namen
zu decken *). Dort starb er am 21. Mai 1814 im 77. LebensJahre.
Aus seiner Ehe mit Reehel, der Tochter des Bendit Hambürg (s. d.) in Fürth , gingen mehrere Kinder hervor. Sein Sohn
Wolf (geb. 1761, gest . 1828) war Vorsteher in Fürth und stand
als Gelehrter und Wohltäter in grossem Ansehen 4) ; er war in
erster Ehe mit Hanna Ullmann aus Pfersee und in zweiter Ehe
Seine Söhne
mit Esther Nathan 5) aus Schwabach verheiratet
sind als Abnehmer der Fiirther Talmudausgabe a. 1882 verzeichnet. Wolf Berlin und seine Geschwister werden auch vom Drucker
David Zirndorf erwähnt, der von ihnen die Talmudbände des R.
Lob Berlin und seines Bruders R. Noach Chajim Zbi käuflich erworben hatte , um die darin befindlichen Glossen und Korrekturen
in der von ihm besorgten neuen Talmudausgabe (Fürth 1829 und
1832) zu veröffentlichen. R. Wolf Berlin, der kurz zuvor gestorben war, wird in der Vorrede des Druckers zur ed. 1829 in
rühmender Weise hervorgehoben. Auch der Verfasser des נעזזתדע
(Fürth 1787 S. 40 b) bezeichnet ihn als seinen Wohltäter . Ein
anderer Sohn des R. Löb Berlin, namens Koppel, lebte in Bai1801)
(
ersdorf und wird als Subskribent des  מנחת יהודהFürth
verzeichnet.
R. Löb Berlin hatte während seiner RabbinatStätigkeit in
Bamberg von Denunzianten viel zu leiden. Die gegen ihn eingeleitete Untersuchung zeigte schliesslich die völlige Grnndlosig*) Vgl. Eckstein , Geschichte der Juden im ehemaligen Fürstbistum
Bamberg, S* 176 ff.
2) Vgl. Mtsch. 1910 S. 519. 1799 stand er auf der Kandidatenliste
und Wandsbek.
für das Rabbinat der Dreigemeinden Altona , Hamburg
. Jahrbuch VI,228.
 ףVgl
4) Vgl. Eckstein , Nachträge , S. 35.
B) Vermutlich Schwägerin seines Bruders Noach Chajim Hirsch (s. o.),
Tochter des Elia Bär Nathan in S c h w a b a ch , Enkelin und Namensträgerin
der Esther, einer Tochter des bekannten R. Abraham Brod.
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keit der Anklagen und endigte mit einer glänzenden Ehrenrettung 1).
R. Löb Berlin war ein ganz hervorragender Talmudgelehrteri
wovon seine Glossen zum Talmud (ed. Fürth 1829 und 1882) ein
unbestrittenes Zeugnis geben 2). Die zeitgenössischen Gelehrten
zollen ihm häufig den Tribut der Verehrung und beugen sich vor
seinem grossen Wissen 3). Sein Amtsgenosse R. Mendel Steinhart 4)
nennt ihn  הבקי בבבלי וירושלמי ובל. חברי זקן ונשוא פנים יועץ וחכם חרשים
(5 הפוסקים הוא הגאון המפורסם וכר. Er gab auch das von . seinem
Bruder R. Noach Chajim Zbi verfasste מעין החכמהRödelheim
(
1804)
heraus, nachdem dieser während des Druckes verstorben war.
Berlin , Jakob 6) b. Abraham, 1708 in Berlin 7) geboren*
besuchte die Talmudschule des R. Jakob Kohn Popers in Frankfurt a. M. u. a. mit Josef Steinhart, dem späteren Rabbiner in
Fürth , und Josef b. Ensli Öttinger, dem späteren Rabbiner von
Wassertrüdingen
8), mit denen er auch einen gelehrten BriefWechsel unterhielt. Obwohl er im Sterberegister nur als Privatgelehrter ( )התורניbezeichnet wird, so scheint er dennoch zeitweilig*
auch als Rabbinatsbeisitzer gewirkt zu haben 9). Trotz vieler
körperlicher Leiden und Krankheiten beschäftigte er sich emsig
bis zu seinem Lebensende mit talmudischen Studien. Im kräf1) Genaueres hierüber bei Eckstein , Nachträge , S. 3 ff.
2) Rabbinovicz in  מאמר על הדפסת התלמדS . 115 sagt :  ליב ברלין אין ערך,והגרות ד
.לשזיים ולא נופלים מהגהות הגרי״ב (ר' ישעי' ברלין) ומאירים את העינים
3) Sein Bruder Noach Chajim Zwi nennt ihn  ובמדע.) צעיר בשנים וגדול* בהכמר,
s , Vorrede zu  עציאלמוגיםSulzbach
(
1779) ; das . S. 232 b wird auch eine geist ״
reiche Ausführung seines Bruders R. Löb mitgeteilt ; vgl . ferner שז״ת ריב״ם
שנייטוך
(
Drohobycz
1891) S . 14, 37, 38 (wo irrtümlicherweise Weise R. Jesaja
Berlin als R. Lobs Grossvater bezeichnet ist ) 42, 44.
4) Vgl. über ihn Jahrbuch VI, 198.
6 דברי אגרתRödelheim
(
1812) S . 1 a.
6) Vgl. die Biographie im Orient VIII, 420 , die durch vorliegende Dar״

Stellung in einzelnen Punkten berichtigt und ergänzt wird.
7) Als Beleg dafür, dass er in Berlin
geboren ist und deshalb diesen Namen trägt , dient das Gedichtchen im  זכרון יעקבmit der Unterschrift
 דבר* הקטן יעקב הנולד בבערלי.
8) Vgl. meine Notiz im Jahrbuch VI S. 191 n. 3•
9) Im Protokollbuch v. J. 1760 findet sich ein Eintrag , worin Abraham,

der sich damals verheiratete , als Sohn des D a j an
zeichnet

ist

R. Jakob Berlin ver-
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tigsten Mannesalter starb er als 42jähriger am 2. Mai IT50.
Seine Frau liess er in gesegneten Umständen zurück ; der posthumus Jokef starb 1752. Ein Schwiegersohn, Mordechai Sulzbach,
wird 1783 erwähnt.
R. Jakob Berlin verfasste folgende Werke:
1.  באר יעקבResponsen auf die vier Teile des Schulchan
Aruch mit talmudischen Auseinandersetzungen und Abhandlangen über die hermeneutischen Regeln im Talmud
am Schlüsse des Werkes — 2° Fürth 1767.
2.  זכרון יעקבErklärungen zum Pentateuch nach der Reihefolge der Wochenabschnitte — 4° Fürth 1770.
Im  באר יעקבsind Rechtsgutachten enthalten als Antworten
auf die Anfragen seiner obengenannten Studiengenossen und anderer Freunde, wie R. Löb Pfersee 1), R. Wolf Aub (s. d.), R.
Sender Mitwitz (s. d.). Das Werk wurde schon 1734 begonnen,
aber erst 17 Jahre nach dem Tode des Verfassers durch seinen
älteren Bruder Isaak 2) und seinen Sohn Abraham dem R. Isaak
Pfalzburg 3), Schwiegersohn des R. Josef Steinhart, zur Durchsicht , Ordnung und Veröffentlichung übergeben. Dieser berichtet
im Vorwort von sieben Werken, die R. Jakob Berlin verfasst
habe, von denen aber nur die zwei genannten veröffentlicht wurden. Der  זברון יעקבwurde schon Ende 1741 abgefasst , aber erst
1770 von Abraham, dem Sohne des Verfassers, mit Unterstützung
seines Onkels Isaak heransgegeben.
Berlin , Benjamin, auch Benjamin Fränkel genannt, lebte
in Fürth und war der Sohn des Naftali Hirsch Mirels-Neumark
in Berlin und der Bruder des R. David Fränkel ( (קרבן העדה4);
sein Enkel war Mayer Elkan Fürth (s. d.) .
Bing , Abraham, Buchdruckereibesitzer , Sohn des Vorstehers Eisik Bing und der Jiskah , Tochter des Salomo Schneior II.
(s. d.) ; er starb in hohem Alter am 30. August 1734. Er war
ein eifriger Gönner der Chasidim, die er in seinem Hause beherbergte , wie er auch für die Drucklegung eines von ihnen heraus0 Vermutlich identisch mit R. Jehuda Löb Oppenheim , Rabbiner in
vgl . meine Blätter I, 27.
Pfersee;
?) genannt ; vgl .  באר יעקבletzte Seite.
(
2) Auch Eisik ג״שGoldschmidt
3) Vgl. Jahrbuch VI, 198 n. 4.
*) Vgl

. meine

Blätter

IV , 53.
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gegebenen Werkes Geld vorstreckte . Sein Vater Eisik Bing,
auch Eisik Frankfurter genannt, starb hochbetagt 1720 in Fürth;
seine Mutter Hinle war eine Tochter des Arztes Jidle 1). Nach einer
im israelitischen Gemeindearchiv befindlichen urkundlichen Aufzeichnung des Hirsch Ottensosser (s. d.) v. J . 1838 gehörten Eisik
Bing und sein Bruder Salomon Schneior zu den 1670 aus Wien
vertriebenen Glaubensgenossen. Während dieser sich sogleich nach
Fürth wandte , liess Eisik sich zuerst in Frankfurt nieder
(daher der Name Frankfurt) und zog erst später nach Fürth,
wo er die ״Eisik -Scbule ft2) gründete. Zipora Henle, die Gattin
des Abraham Bing, war die Tochter des B . Jehuda Jecheskel
Insbruck 3) und starb 1737 in Fürth; ihre
Söhne Salomo
Schneior und Eljakim Götze! gaben Spenden zu ihrem ehrenden
Andenken.
Bloch , Simon b . Jakob, Lehrer und Vorsteher des KrankenVereins 4) ; er erhielt 1662 durch Schutzbrief der Bamberger Domprobstei das Wohnrecht in Fürth, starb
dort hochbetagt am
26. Chescbwan (14. November) 1664 und מwurde  בכבוד גדולbegrabenÄ;seine Frau Gitel starb 1671 5). Der Arzt und Ichthyologe
Markus Elieser Bloch, Sohn des Lippmann Bloch in Ansbach,
gehörte vielleicht zu seinen Nachkommen6). Auch in Sulzbach
war der Name Bloch vertreten 7).
Boas , Joseph, lebte in Fürth als Gelehrter, war aber
nicht Rabbiner, wie ihn Würfel (S. 59) unter dem Namen Joseph
Bos bezeichnet. Sein Wissen muss aber immerhin bedeutend gewesen sein, da ihn R. Aron Samuel Kaydanower 8) in der Einlei1) Vielleicht

identisch

mit

Dr . Löw

(Jehuda

Lob ) ; s . den Artikel

Ärzte.

2) Die Eisikschule , wo hauptsächlich die Chasidim verkehrten , ging
später In die Mannheimer Stiftsynagoge über , daher auch später die BeZeichnung  ״Eisik-Mannheimer-Schule “.
3) Ein Jehuda Inskruk war 1766 Kläusrabiner in Mannheim ; vgl. meine
Kurpfalz S. 228.
4) Im Memorbuch der Neuschule heisst es :  שמעק בר יעקב בלאך4מהבר ד,ד
סי
^  גבאי לביקור וח.שהידund im Sterbebuch wird von ihm noch besonders bemerkt:
 הוא תקן כמה תקנות טובות ויסד כמה הברות.
ft) Vgl. Kaufmann-Gedenkbuch S. 418 No. 28 und S. 434 Nr. 79.
Ä) Vgl. Henle S. 126 und Kaufmann-Gedenkbuch S. 418 n. 7.
7) Weinberg im Jahrbuch I, 32 ff. u, 118.
«) Vgl. Jahrbuch VI, 158.
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tung zu seinem  ברכת הזבחals denjenigen bezeichnet, der ihm für
seine Methode beispielgebend war 1).
Bochner , Chajim , Sohn des Benjamin Seeb, geboren in
Krakau , wo sein Vater als angesehener und vermögender Kaufmann lebte und seine Geschwister , drei Brüder und eine Schwester,
dem gleichen Stande angehörten. Zu seinen Lehrern zählte er
u. a. R. Seligmann Gans aus Prag (lebte in Opatow ) *) und
R. Jacob Temerls aus Worms , Rabbiner in Eremnitz 3) . Er
lebte ganz dem Thorastudium und sammelte Jünger um sich, die
er dem gleichen Streben zuführte. Um die Kosten zur Drucklegung seines  אדר חדשund Approbationen hierfür zu erlangen, begab
er sich auf Reisen ; so kam er 1657 nach Prossnitz , 1660
nach Kremnitz
und von hier nach Ebenfurth
und Lackenbach , wo er etliche Jahre als Rabbiner wirkte . 1669 begab er
sich über Nikolsburg
und Prag nach Wien und hielt sich
auch einige Zeit in Bayern auf. Nach Wien zurückgekehrt,
blieb er dort und stand in regem Verkehr mit gelehrten Zeitgenossen und strebsamen Schülern4) bis zu der 1670 erfolgten allgemeinen Austreibung der Juden aus Niederösterreich. Jetzt begann für ihn wiederholt ein vielbewegtes Wanderleben. Er besuchte Frankfurt
a. M., Halberstadt
, Hildesheim , Hambürg , Amsterdam und zuletzt Fürth, wo er als Privatmann
die letzten Jahre seines Lebens verbrachte und am 17. Schebat
(2 . Februar) 1684 aus dem Leben schied 5). Seine erste Gattin
Babel, eine Tochter des Maier Wahl in Krakau, starb dort am
13. Oktober 1651 ; seine zweite Gattin Rechlen starb wenige Monate nach ihrem Gatten am 26. Mai 1684 in Frankfurt a . M.6);
J) Vgl. Horovitz , Frankfurter Rabbinen , 11, 50 n . 3.
2) Vgl. Hock , die Familien Prags , S. 69 n. 1.
3) Grosser Kabbalist , der in seiner Approbation zu Bochners אלד הדש
auch diesen als Kabbalisten preist.
4) Der Unterricht bewegte sich  בנגלה ובנסתר, wie R. Gerson Aschkenasi
in seiner Approbation zu  אור הדשbezeugt
5) Vgl. Kaufmann -Gedenkbuch S. 409 Ho . 5, wo das Sterbedatum
 י״ז שבט המ״דlauten sollte . Im Fürther Sterbebuch wird er als איש הסיד וםו&גל
 בתורה ובחסידות ומקובלbezeichnet . Über Bochners Lebensgang vgl . auch Dembitzer  כלילת יופיII , 98 u. 112 ; Kaufmann , Die letzte Vertreibung , S. 192.
6) Wetstein  לתולדות גחלי ישראלS . 26 ; Horovitz , Frankfurter FriedhofinSchriften Ho. 1154.
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seine Tochter Vögele starb 1709 als Wöchnerin im Fürther
Hospital. Zu seinen Verwandten zählte auch ß . Joel Serkes,
Vrf. des  בית חדש. Der Name Bochner (Büchner) .war auch sonst
durch Gelehrte in Krakau , Lemberg , Warschau und Brody 1)
vertreten.
ß . Chajim Bochner hat folgende Schriften hinterlassen:
1.  אור חדשAmsterdam
(
1671) ; das Werk behandelt die
Segenssprüche und enthält eine grosse Einleitung über דרכי הוראה
unter dem Titel  אור החיים. Schon früher hatte der Vrf. ein Werkchen über  ברכות הנהניןgeschrieben ; als er dann das von seinem
Lehrer und Verwandten B . Seligmann Gans über den gleichen
Gegenstand verfasste  אור ישראלKrakau
(
1636) zu Gesicht bekam,
fand er dieses weit übersichtlicher und beschloss, sein Buch umzuarbeiten. Von dieser Umarbeitung erschien ein kleiner Teil
unter dem Titel  ארחות חייםKrakau
(
1654) über die Minhagim des
E . Eisik Tyrnau 2). Jedoch das Hauptwerk kam nicht zustande,
hauptsächlich wegen einer hierüber entstandenen Wissenschaftliehen Kontroverse und der hierdurch verursachten mangelnden
Unterstützung . Erst mannigfache Hilfe von anderer Seite ermöglichte es dem Vrf., i. J. 1671 3) das Werk drucken zu lassen.
2.  לוח החייםeine
Gesundheitslehre (Krakau 1669), von ß.
Chajim Bochner zum Druck befördert ; wiederholt gedruckt, auch
als Anhang zu גפן יהידיתHanau
(
1717, Jessnitz 1720) ; von Wagenseil in Exercitationes sex ins Lateinische übertragen.
3.  תוצאות חיים, hebr. Grammatik, Auszug aus Elia Levitas
פרק שירהHamburg
(
1710).
4. Das Gebet  בריך שמיהmit Kommentar, als Anhang zu den
Sabbatliedern (Krakau 1650).
1J Vgl. Wetstein a. a. O., S. 31; Horovitz a. a. O. No. 5421; der dort
genannte R. Seeb Wolf b. David Bochner ist wohl mit dem Verf. von צהות
(המליצה
Prag 1805) u. a. identisch.
2) Vgl. die Approbationen zu  אודהדשvon R. Simon Sprira in Prag
und R. Gerson Aschkenasi in Wien.
3) Die am Schluß befindliche Jahreszahl  ) תל״ה1675) ist nach SteinSchneiders Vermutung (Cat. Bodl. S. 825) ein Druckfehler für 1671, was
auch wahrscheinlich ist ; der von Benjakob ( אמה״םS . 24) erhobene Einwand ist nicht stichhaltig, da keine Approbation später als 1671 ausgestellt ist
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5.  תהנהvon Chajim Kaschwitz , herausgegeben van Chajim
Bochner (Amsterdam 1671) ; auch unter dem Titel עידן תפלה
s . 1. e. a.
6.  מנורת זהב טהורvon R. Salomo Luria, herausgegeben von
Chajim Bochner (Prag 1669 ?).
7. ס* הניקוד וסוד החשמל ומדרש כונןed( . princ. mit noch anderen
Stücken in Venedig 1601 unter dem Titel ( )ארזי לבנוןKrakau 1648) ;
Chajim Bochner als Korrektor.
Handschriftlich hinterliess er:
hiervon
;
8. פתורא דדהבא, ein abgekürzter  שלהן ערוךAuszüge
in dem gedruckten  אור הדשund in einer Oxforder Handschrift
(cod. 761,5).
9.  מים היים, Erklärungen zur schriftlichen und mündlichen
Lehre ()בדרך פרד״ס.
10.  בית תפלה, Erklärungen zum Gebetbuch auf viererlei Arten,
daher auch der Titel  ארבעה ראשים.
Bonfed , Samuel , Buchdruckereibesitzer, Sohn des Josef
Schneior (s. d.), Enkel des Salomo Schneior II (s. d.) ; er war Almosenpfleger in Fürth und Schüler des R. Mosche Katzenellenbogen 1). 1722—1724 druckte er gemeinschaftlich mit seinem
Verwandten Abraham Bing (s. d.) ; 1725— 1728 war er alleiniger
Besitzer der Druckerei ; er starb in der ersten Hälfte des Jahres
1728. Salomo, sein Sohn und Nachfolger in der Druckerei, leitete
diese in den Jahren 1729 und 1730.
, Brandeis), Name einer weitverzweigten
(
Brandes Brandis
Familie , die ihren Ursprung auf Böhmen zurückfuhrt, wo es zwei
Orte dieses Namens gibt . Einer levitischen Familie Brandes, die
bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Prag
heimisch war und welcher R. Simon Brandeis, der Schwiegersohn des
hohen R. Löb, angehörte, entstammte dessen Urenkel, der Rabbiner Jakob Brandeis in Sörik, über dessen Sohn R. Mosche
Brandes ( משה הריף,)ר, zuletzt Rabbiner in Mainz, ich im Jahr-

(
 )גVgl. dessen Approbation zu  מהד״״םלובליןFurth
als seinen Schüler bezeichnet.

1724), wo er Bonfed
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buch III , 228 eingehend geschrieben 1) und dessen Beziehungen zu
F ür t h ich hierbei erwähnt habe. Ein anderer Sohn des R . Jako b

Brandes war
Brandes , Samuel , in Fürth , der die Novellen des R.
Jedidja b. Mosche Galante ( ) חדושי גלאנטיdrucken liess , die bei
Hirsch b. Chajim aus Fürth 1816 in Wilhermsdorf erschiene!! ;
er gehörte auch zum Verwandtenkreis des  מחצית השקל. Er hatte
vier Söhne : Abraham, Josef , Jakob und Israel. Abraham war
Vorsteher in Fürth und steht 1824 als Pränumerant des הומש
( . II) verzeichnet . Josef heiratete 1797 die Tochter
דרך סלולהBd
des R. Mosche Katzenellenbogen von Schwabach. Über Jakob
weiss ich nichts näheres mitzuteilen . Israel, der 1766 als Mäzen
(s . d.) genannt wird, stand 1763 mit dem Rabbinatsbeisitzer David
Dispeck (s. d.) wegen Ablieferung eines vollständigen Talmudexemplars und 1770 mit Lipmann Sulzbach wegen Druckes der
 מגידיםin Sulzbach in Konflikt2) ; seine Frau wird als Israel
Samuel Brandeis Wittib im Adressbuch von 1806 aufgeführt 3) ;
ein Sohn Israels verheiratete sich 1761 mit der Tochter des
Rabbiners Ensel in Burgpreppach.
Brandes , Simon, Sohn des in Fürth geborenen R. Jakob
war,
und Düsseldorf
Brandes 4), der Rabbiner in Darmstadt
und Enkel des R. Mosche Charif, unterzeichnet sich als Beglaubter
in den zwei letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts 5) und starb
1801 in Fürth.
1j Zu jenem Aufsatz sei hier nachträglich bemerkt, dass R. Mosche
Brandes nicht 1709, wie dort S. 229 gesagt ist, sondern erst 1713 das
übernahm, was ich Weinbergs Geschichte der
Rabbinat Schnaittach
Juden in der Oberpfalz S. 112 entnehme. Auf derselben Seite 229 Zeile 15
Ist der Druckfehler 1783 statt 1733 zu berichtigen.
2) Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, dass laut Protokollbuch v- J״
1768 S. 79 die Sulzbacher wegen des Talmud-Drucks mehr als 10 000 fl.
ausgaben, um die Amsterdamer zu befriedigen und dass wieder neue
Streitigkeiten wegen des in Metz gedruckten Talmuds entstanden; vgl. auch
Rabbinovicz a. a. O. S. 109 n.
s) Vgl. Anhang, Beilage V.
4) Dessen Tochter Chaja war die Gattin des Abraham b. Salomo
Schneior 11(s. d.).
6) Vgl. auch Eckstein, Nachträge, S. 27, wo er 1792 gemeinschaftlich
mit dem Beglaubten David Abraham Braunschweiger die Richtigkeit der
Uebersetzung hebräischer Urkunden ins Deutsche bestätigt
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Er hatte drei Söhne:
1. Mosche Abraham Brandes 1) war neun Jahre Babbiner in
Bingen und starb dort 1819 2) ; seine Frau Hanna, Tochter des
verwandten Kabbiners Abraham Brandes in Dürkheim 3), starb
Ende 1882 in Bingen ; deren Tochter Vögle, Gattin des Elchanan
Brandeis in Mainz , starb dort 1833 in jungen Jahren als
Wöchnerin.
2. Alexander (Sender), gelehrter Vorbeter in Mainz , wo er
1802 starb.
3. Bunem, verheiratete sich 1810 in Fürth.
Brandes , Jesaja , Vorsteher in Fürth , wo er 1811 mit
seiner Gattin Breindel und zwei Schwiegertöchtern genannt wird.
Dinkelspühl
4), Seligmann
(  אברהםp
)יצהק דרים אברהם,
wirkte hier 40 Jahre als Babbinatsbeisitzer 5) und starb als
siebzigjähriger Greis, nachdem er noch  קידוש ההמהvorgenommen
hatte , am 16. Nissan (6. April) 1757. Seine Frau Mindel Bachei
Dina, Tochter des gelehrten B. Binjamin Seeb Wolf b. Samuel,
Vrf. von עיר בנימיןder
(
1. Teil erschien 1698 in Frankfurt a. O.
und der 2. Teil 1722 in Fürth ), starb hier 1752 6). Sein Sohn
*) Abraham Brandes , Vorsteher in Fürth und Schwiegersohn des
Rabbiners Salman Kohn s. Jahrbuch VI, 207; er ist in Körners * רשפי קשרals
Pränumerant verzeichnet.
s) Grabstein bei Grünfeld, Zur Geschichte der Juden in Bingen , S. 63.
8) Er gehörte dem grossen Sanhedrin in Paris an (Salfeld, Juden in
Mainz, S . 72) ; 1804 wird er von Rabbiner HiHel Sondheimer (s. d.) in
Aschaffenburg
wegen einer Erbschaftsangelegenheit in Anspruch ge*
nommen ; vgl. Bamberger , hist . Berichte über die Juden in Aschaffenburg,
S. 61.
4) Dieser Name war mehrfach in Fürth vertreten ; s. Anhang, Beiläge V.
5) 1748 wurde ihm die Ehre zuteil , dem neuernannten Rabbiner David
Strauss entgegenfahren zu dürfen ; vgl. Jahrbuch VI, 188. Er ist wohl mit
R. Jizchak Seligmann identisch , der 1739 eine Zeugnisabgabe als Rabbinatsbeisitzer bestätigt ( שבות יעקבII, 18). Würfel S. 69 nennt ihn ״R. Seligmann
in der Clauss “.
6) Auch zu dem Erklärer und Herausgeber von ;  מאורת תג, R. Natan
Neta Hachenburg (Mannheim), Rabbiner in Hagenau
( . meine Kurpfalz
vgl
S. 138n .),stand die Familie in verwandtschaftlichen Beziehungen ; R. Hirsch
Dinkelspühl, Rabbiner an der Eisik'Mannheimer-Schule in Fürth, hatte
dessen Tochter Chaja geheiratet , die 1717 hier starb.
Jahrbuch J. L. G. VIII.
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*

*

Nesanel war Rabbinatsbeisitzer in Mannheim
und starb dort
1786 ; er wird als Verwandter des R. Jakob Josua von Krakau
(  ) פני יהושעund als Förderer der Wissenschaft genannt 1). Henle,
der Sohn Nesanels , war 24 Jahre Klausrabbiner in Mannheim
und starb dort 1802 ; dieselbe Stelle bekleidete dessen Bruder
Samuel von 1735 bis zu seinem Ableben 2).
Di speck 8), David 4) b . Joel , war Vorsteher in Fürth
und Rabbinatsbeisitzer unter R. David Strauss. In Di speck
(Bayern) c. 1715 geboren, wurde er in früher Jugend von seinen
Eltern nach Fürth gebracht , wo er die Schule besuchte. Nach
vollendetem 13. Lebensjahre besuchte er die Talmudschule des
R. Jakob Kohn Popers in Frankfurt
a . M., wo er bald zu den
bevorzugten Jüngern gezählt wurde. Seine erste Anstellung fand
er in Bruck 5), das er 1741 wieder verliess , um sich nach verschiedenen Wanderungen in Fürth niederzulassen , wo er in Gemeinschaft mit Gleichstrebenden das Talmudstudium pflegte und
auch selbst Unterricht erteilte . Sein Ansehen wuchs derart, dass
ihn die Gemeinde zu ihrem Vorstand erwählte und ihm auch
einen Sitz im Rabbinatskollegium einräumte, in welcher EigenSchaft er schon 1758 erwähnt wird 6). *So vergingen vierzehn
Jahre, bis das Anwachsen seiner Familie ihn veranlasste , einen
Gold- und Juwelenhandel zu betreiben. Ein grosser Geldverlust,
den er 1767 infolge seiner Gutmütigkeit und Leichtgläubigkeit
erlitt , zwang ihn, Hab und Gut zu verkaufen, um seine Ehrenschulden vollständig zu bezahlen. Im Herbst 1771 wurde er nach
1J Vgl  פסחhm !הגדיFurth
(
1754).
2) Vgl. meine Kurpfalz S • 234 ; der dort n. 3 genannte Henle Fürth
war der Sohn Nesanels.
*) Der Familienname Dispeck war in Fürth mehrfach vertreten ; ein
Chajim Dispeck von da war zuerst Lehrer in Fürth und später Rabbiner
am Beth-Hamidrasch in Hechingen
c ( . 1820). Simon Dispeck war anfangs
des 19. Jahrhunderts Rabbiner in Altbreisach.
Samuel
Dispeck wurde
1797 als Rabbiner in M e r c h i n g e n (Baden ) angestellt.
4) Vgl. mein ״Nathanael Weil “, S . 77 ; die dort gegebenen Notizen
erfahren durch vorliegende Darstellung manche Ergänzung und Berichtigung;
vgl . auch Eckstein , Geschichte der Juden im Markgrafentum Bayreuth , S . 78.
8) Vgl.  באר יעקבS . 63 b.
®) Im Jahre 1763 klagte er laut Protokollbuch bei dem Gemeinde-

Vorstand gegen Israel Brandes wegen Zahlung abgelieferter Talmudbände.
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Mühringen
(im Schwarzwald) als Nachfolger des dortigen Rabbiners Simon Flegenheimer  )גberufen. Nach siebenjährigem Wirken
verliess er infolge von Streitigkeiten , die in der Gemeinde ansbrachen,
diesen Platz , um im Frühjahr 1778 nach Metz überzusiedeln,
wo der hochgelehrte R. Arje Löw ( ) שאגת אריהden Rabbinatsstuhl
innehatte und Dispeck als Schulrektor, Rabbiner des BeerdigungsVereins und Prediger eine geachtete Stellung einnahm. Schon in
vorgerücktem Alter stehend, empfand er jetzt Sehnsucht nach
dem Heimatland sowie den fernen Kindern und Enkeln und folgte
daher im Spätsommer 1784 einem Rufe auf das Landrabbinat
Bayreuth
mit dem Sitz in Baiersdorf . Hier fand er die
nötige Müsse, um sein schon in Metz begonnenes Werk פרדס דוד
zu vollenden, zu dem er 1786 die Vorrede schrieb. Hier fand er
auch neun Jahre lang die ersehnte Ruhe nach bewegtem Leben,
bis er am 5. Kislew (9. November) 1793 ins Jenseits einging 2).
Der פרדס דודSulzbach
(
1786) 3) enthält Vorträge des Verfassers, die er an Sabbaten und Festtagen in verschiedenen Gemeinden seiner Rabbinatsbezirke gehalten hatte , nach den Wochenabschnitten geordnet und mit vielfachen Auslegungen der Bibel
und des Talmuds sowie mit midraschischen Deutungen verflochten,
nebst 365 pilpulistischen Erklärungen zu Maimonides’ Schriften.
Am Schluss befindet sich eine im Jahre 1785 in Baiersdorf
gehaltene Trauerrede auf sieben damals verstorbene Gelehrte ; ferner
eine talmudische Auseinandersetzung, ein Gutachten seines Schwiegersohns Jakob Samuel und endlich ein von seinem Enkel Mosche
1785 in Fürth am Sabbat vor seiner Verehelichung gehaltener
Vortrag.
Rituelle Anfragen von ihm an R. Jakob Berlin (s. d.) finden
sich im  באר יעקבS . 15 a und 63 b, an R. Josef Steinhart in שדת
 זכרון יוסףS . 47 , wobei dieser in sehr ehrender Weise über R.
David Dispeck sich ausspricht. Approbationen erteilte er 1778
zu  יערות דבשI (Karlsruhe 1779), 1786 zu מנידיםSulzbach
(
1794),
zu R. Eleasar Fleckeles ’  עולת חודשH (Prag 1787), 1789 zu מחזור
 )גVgl mein ״Nathanael Weil“, S. 76.
2) Eckstein teilt a. a. O. die Grabschrift mit, deren Fassung eine
Wiedergabe erübrigt.
a) Die bibliographische Beschreibung s. Jahrbuch1, 167.
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(Pseudosulzbach 1795), 1790 zu מחזורFürth
(
1791), 1793 zu
 ) מנחת יהודה1801( 1).
ß . David Dispeck war zweimal verheiratet ; seine erste Frau
hiess Mirjam, die zweite hiess Eva und wird als treue Genossin
ihres Mannes im Vorwort zu  פרדס דודerwähnt . Sein Schwieger״
vater (aus erster oder zweiter Ehe) war Jakob Buttenwies . Sein
Sohn Joel war Korrektor bei dem Druck des פרדס דודs( . das. S. 143).
Sein Sohn Simon, der 1794 als Subskribent des  מנחת יהודהverzeichnet ist , war Bezirksdajan in Baiersdorf,
wo er 1847 im
81. Lebensjahr starb. Eine Tochter Bunle war an Wolf Neuburg
in Fürth verheiratet . Eine andere Tochter wurde die Gattin
des gelehrten ß . Jakob Samuel, Sohn des Simon Schwabach 2) in
Fürth; er wurde dort 1773 mit
dem Morenutitel beehrt, war
Rabbiner in Gailingen bis
(
1778), Nordstetten
und Burg ״
preppach und starb in hohem Alter bei seinem Sohne Mosche
Schwarzwälder in Fürth, der schon oben erwähnt wurde 3).
Dreifuss , Jechiel b . Jakob, war ein gelehrter und angesehener Mann, der, wie man vermutete, eines gewaltsamen Todes
starb und dessen Leiche im Wasser gefunden wurde ; die Beer״
digung fand am 21. Tischri (6. Oktober) 1697 statt 4) . Seine
Frau Reichlen, Tochter des vornehmen ß . Salman Schneior II
(s . d.).
Eger , Elia s . u. Model Öttingen.
Aus der letzten Approbation ist ersichtlich, dass er ungern solche
erteilte, wie er auch den  פרדס חדnicht approbieren Hess (s. dort Schluss der
Vorrede).
2) Lea Debora Chaja, Tochter des R. Bezalel Bunzlau, starb 1798 in
Fürth als Witwe des Simon Schwabach. R. Bezalel Bunzlau aus Prag,.
Schüler des R. Jakob Kohn Popers in Frankf urt a . M., war 1709 Rabbiner
in Öttingen vgl
( .  שו״ת שביעקב1S. 98 b ;IIS. 5 b; .  שו״ת מעילצדקדS . 63 b ; Hock
S 33) ; nach seinem Tode wurde seine Frau Lible in zweiter Ehe die Gattin des R.
Jakob Kohn Popers in Frankfurt
a . M. (Inschriften No. 2750).
s) Vgl.  פרדס הדS 138 b und 142 a ; Mosche ist als Subskribent im לדך
(סלולה
Fürth 1801) verzeichnet.
4) Ich entnehme dieses Datum dem Memorbuch, wonach Kaufmann*
Gedenkbuch S- 424 zu berichtigen ist ; durch den Namen Dreifuss
wird
auch Branns Bemerkung S. 423 n. 5 verständlich, ln der Grabschrift ist
Z. 1 נהי, dem  ותהיim Reime entsprechend, (st. m), Z. 3 גדולה
; (st. גדולה
), Z. 4*
®(דד
st . ® חד
) und Z. 5 (כיבד
st .  )כיבודzu lesen ; in der vorletzten Zeile sollte:
bei dem Worte  אנההוdas  אklein gedruckt sein.
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Eisass , Ascher (  ) הריץ מדיוריראשרעי^ זוס ב״כ יצחל!אייידק, lebte
in Fürth nachweislich seit 1755 als Privatmann ; er wird schon
1774 als stellvertretender Rabbinatsbeisitzer erwähnt und bekleidete dieses Amt definitiv von 1776 bis zu seinem in hohem Alter
am 11. Siwan ( 11. Juni) 1802 erfolgten Ableben. 1790 wurde
ihm von der Gemeinde der Morenutitel verliehen. Seine beiden
Frauen, von denen die eine 1755 und die andere 1804 (im 77.
Lebensjahre) starb, waren Töchter des Maier Mainbernheim.
1790 ist er als Subskribent des  שפה ברורהverzeichnet . 1780
unterschreibt er mit R. Salman Kohn in Fürth ein Aktenstück
!betreffs der Frankistensekte in 0 f f e n b a c h 1) . Sein Sohn Abraham wird 1813 als Vorbeter in Rohrbach
genannt . Gemeinschaftlich mit R. Kofmann (s. d.) approbierte er 1774 das &״ שבעה
• משקיןdes R. Samuel Chajim b. Abraham Neugass 2) in F r a n k fu rt a. M. Hierdurch wurde das Missfallen der Vorsteher in
Fürth erregt , die, vermutlich auf eine vom Frankfurter Vorstand an jenen in Fürth gerichtete Interpellation *), die beiden
Rabbinatsbeisitzer auf ein Jahr ihres Amtes entsetzten . Als sie
sich zu ihrer Rechtfertigung auf R. Josef Steinhart beriefen, mit
dessen Wissen ihre Approbation erfolgt war (wie auch die Approbation Steinharts beweist , der auf die beiden Dajanim hierin. Rezug nimmt) , wurde auf dessen Veranlassung die Amtsentsetzung
:zurückgenommen; Steinhart musste jedoch in einer öffentlichen
Kundgebung den Sachverhalt auseinandersetzen. Diese Kundgebung wurde auf Gemeindekosten gedruckt und ausserdem wurde
durch Bekanntmachung in der Synagoge allen Fürthern verboten,
das Buch zu kaufen. Auch wurde bei diesem Anlass beschlossen,
 ףMtsch . 1877, S. 239.
2) Das * שבעהמשקיןa erschien 1774 in Frankfurt
a . M, also תקל״י
und nicht תקי״ל, wonach Benjakob im  אוצה״םS . 566 No. 265 richtigzustellen
Ist . Neugass war Lehrer in Frankfurt
a . ff ., wo er 18t6 starb ; vgl. ln:Schriften No. 4856 ; Brüll Jahrb. IX, 163, wo in n. 3 Abraham statt Ahronzu
lesen ist.
*) Es erscheint immerhin auffallend, dass das Büchlein wohl eine
lateinische und hebräische Approbation des Prof. Megerün, aber keine solche
des Frankfurter Rabbinats enthält ; R. Natan Maaß, der bekannte Schulrektor,
hatte zwar gegen die Veröffentlichung nichts einzuwenden , aber er erteilte
keine eigentliche Approbation.
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dass in Zukunft ohne Erlaubnis der Gemeinde keine Approbation
erteilt werden dürfe1).
Emmerich
, Juda b . Löb (Juda Lion Gompert) , ge״
boren in Amsterdam,
liess sich c. 1737 in Fürth nieder 4),
wo er durch persönliches Ansehen und durch seine Verheiratung
mit der Enkelin des R. Bärmann Fränkel Einfluss gewann und
bald auch in den Vorstand der Gemeinde berufen wurde. Als.
1742 das Rabbinat der drei Gemeinden Ottensoos
, Schnaittach und Hüttenbach
durch Berufung des bisherigen In״
habers E . Arje Löb Rapoport 2) nach Heidingsfeld
vakant
wurde, fiel die Wahl auf E . Juda Emmerich. E . Baruch Rapo״
port s) sah, wie es scheint, diese Wahl nicht gern und hätte vor״
gezogen , einen weniger selbständigen und ihm mehr ergebenen
Mann in der Nachbarschaft zu sehen. Allein der Einfluss der
Fränkelschen Familie in Verbindung mit den Bemühungen des an״
gesehenen Abraham Mendel4) aus Krieg sh aber gab zugunsten
Emmerichs den Ausschlag . Er bekleidete 1743—1756 das Rab״
binat Schaittach
und fand hier in der Eigenschaft als Land״
rabbiner Gelegenheit , mancherlei Einrichtungen zu treffen, die den
Gemeinden von Nutzen waren 5) . 1756 übersiedelte er wieder
nach ־Fürth und wurde hier Vorsitzender des Eabbinatsgerichts•
(  (אב מת דץ6), blieb aber gleichzeitig Landrabbiner in Schnait
״

 ףProtokollbuch 1774 S. 422 ff.
s) ln diesem fahre bestritt er gemeinschaftlich mit Feibelmann Kleve
die Druckkosten 4es ס'המגידSulzbach
(
1737).
*) Vgl. Kaufmann-Freudenthal, S. 273 n. 1 und die dort verzeichneten
Quellen, sowie meine Blätter 1,22.
4) Vgl. Jahrbuch VI, 178. Ursprünglich bestand zwischen R. Baruch
Rapoport und R. Juda Emmerich zweifellos ein freundschaftlichesVerhältnis*
was auch daraus hervorgeht, dass 1739 beide gemeinschaftlich Gevatter und
Mohalim waren.
5) VgL  שו״ת אודנעלםNo . 36, 48, 57 ; Kaufmann-Freudenthal, S. 273.
6) Näheres hierüber bei Weinberg, Gesch. der Juden in der Oberpfalz
S. 132 ff.
 )דIn den Fürther Protokollbüchern fand ich ihn
als Rabbinatsbeisitzerverzeichnet.

1757

zum erstenmal
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tach 1), wo R. Abraham Wallerstein 2) sein Stellvertreter und
späterer Nachfolger war. Er starb am 28. Adar H (29. März)
1767 ; R. Josef Steinhart hielt die Trauerrede. Seine Frau
Vögele Mirjam, Tochter des gelehrten Vorstehers Jakob Frankel
(s. d.) und Enkelin des R. Bärmann Fränkel, starb neun Monate
vor ihrem Gatten 3). 1754 hatte dieser noch acht unversorgte
Kinder ; seine Tochter Zimle war an Nate Schiff in F u r t h verheiratet , wo sie 1775 starb 4).
, Josua Mosche b. Seckel Bär, wurde 1804
Falkenau
Rabbinatsbeisitzer unter R. Salman Kohn und war auch eine
Zeit lang Rabbinatsverweser . Er wurde am 20. Mai 1774 in
Fürth geboren und starb dort am 24. Ijar (27. Mai) 1829. Er
war ein Schüler von R. Salman Kohn5) und R. Mosche Hochheimer (s. d.) und erteilte später selbst den Jüngern der Fürther
Hochschule talmudischen Unterricht. In R. Wolf Hamburgs שער
 זקניםund  שמלת בנימיןwird sein Name öfter erwähnt. Als Mitglied
des Rabbinats approbierte er mit seinen Amtsgenossen 1828 die
Fürther Talmudausgabe ; bei der Ausgabe 1832 ist er als Subskribent und zwar als  דיין ורב״דverzeichnet , desgleichen im שפה ברורה
von R. Mosche Hochheimer und im  ) מנחת יהודה1801) . Sein Grossvater Jakob, 1762 Vorsteher und Gemeindekassier in Fürth,
war sehr vermögend und angesehen ; er wird als Mäzen genannt
(s. d.) und ist Herausgeber des  רי״ףIII . Teil (Sulzbach 1766).
Seine Söhne Seckel Bär und David Hirsch waren Buchhändler in
1782)
(
Fürth und sind als solche bei dem ס׳ שערי ציוןSulzbach
שפה
ברורה
im
Subskribent
als
auch
verzeichnet ; David Hirsch steht
( . 1801) und  ) מנחת יהודה1801) . Seckel
(Fürth 1790) , דרך סלולהdas
0 Die meisten Approbationen von 1757 bis 1766 unterzeichnet er als
Rabbihervon Schn ai ttach , jene zu  שבטמוסרals Rabbiner von Schnaittach
und S u 1z b ü r g ; vgl. hierzu Weinberg, S. 144 und Kaufmann-Freudenthal,
S. 274. Zu den dort S. 275 n. 2 erwähnten Approbationen kommen noch
( . 1763)
jene zur Fentateuchausgabe (Fürth 1765, approb . 1762), שבבן מוסרdas
( . 1767, approb . 1762).
und  לר״םלובלין,חיdas
2) Vgl. Weinberg, S. 147.
3) Über seinen Bruder Josef Mordechai Gumpert (Marx Lion), der
1746 in Wien starb , s. Kaufmann-Freudenthal , S. 386; über seinen Vater
Arje Lob in Amsterdam und seine übrigen Geschwister das. S. 338.
0 Vgl. Weinberg , S. 144.
1701) mitunterzeichnet•
(
5) Als solcher ist er im דרוש סיום מסכת גטיןFürth
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Bar wird, wie sein Vater, ebenfalls als Mäzen genannt. Lea , die
Gattin des Seckel Bär, war die Tochter des ß . Zbi Hirsch ßapoport, Rabbiner in Wallerstein,
und wird mit ihrem Gatten in
der Vorrede zu  חרושי הלכות רשב״ץFürth
(
1769) rühmend erwähnt 1);
B. Josua Mosche war mit Hanna, Tochter des Vorstehers Josef
Stetten in Fürth,
verheiratet . Von den Kindern des R. Josua
Mosche finde ich einen Sohn Jakob in Amsterdam
als Subskribent der Fürther Talmudausgabe (1832) verzeichnet und eine Tochter
Ricke (Rosalie), die als Gattin des Rabbiners Eisik Friedberg
in Mosbach 1839 im Alter von 28 Jahren starb.
Farrnbach , JehudaLöb
2) b . Abraham 3), gewöhnlich
R. Lob Fernbach genannt, Rabbinatsbeisitzer unter R. Josef
Steinhart. In Unter farm b ach 4) bei Fürth geboren , wird
er schon 1758 als stellvertretender Rabbinatsbeisitzer genannt,
als definitiver Dajan etwa zehn Jahre später. Im Sommer 1770
wurde er in gleicher Eigenschaft nach Berlin berufen , wo er
unter R. Hirschei Lewin als Dajan und gleichzeitig am Bethamidrasch als Rabbiner bis 1782 wirkte 6). In diesem Jahre
folgte er einem Rufe nach Heidingsfeld,
um
als Rabbiner
des Würzburger Kreises dessen religiöse Interessen wahrzunehmen®).
Er unterhielt dort eine gut besuchte Talmudschule und genoss
die Liebe und Verehrung seiner Gemeinden, bis er nach elfjähriger Tätigkeit am Freitag , 8. Siwan (6. Juni) 1794 zu seinen
Vätern einging7). Druckapprobationenerteilte er 1767 zum Fürther
Minhagbuch, zu אליה רבהFürth
(
1768j, חובות הלבבותFrankfurt
(
 ףVgl . meine Blätter I, 23 n. 7.
*) Vgl. die Notizen in meinem ״Nathanael Weil“ S. 77, die durch vor ׳״
legende Darstellung ergänzt und berichtigt werden.
a) R. Abraham Farrnbach übertrug den  קיצור מעבר יבקins Deutsche ;
vgl. ed. Fürth 1766.
4) über die dortigen Juden s . Anhang Beilage IX.
*) Vgl. Landshuth , Berliner Rabbinen , S. 85 u. 121.
Ä) Über die seiner Wahl vorausgegangenen Unterhandlungen , wobei
R. Samuel Wolf in Niederwerrn
(vgl. Jahrbuch VI, 209) als Gegenkandidat
aufgestellt war, s . Bamberger , Gesch. der Rabbiner der Stadt und des Be^
zirks Würzburg, S. 50 ff.
7) Den Nachruf im Heidingsfelder Memorbuch mit unrichtigem Sterbe*
datum s . in meinem ״Nathanael Weil “ S. 78 n. Eine Abschrift seines Grab*
stdns in Allersheim
ist bei Bamberger a. a. O. S. 61 mitgeteilt
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( . 1711), פשר הדבר
1775) ,  עמודי השמיםdas
(
a. 0 . 1774),  יופי1מכלולBerlin
a. 0 . 1781). Aucli
(
Frankfurt
מילין
דרבנן
.),
(
(das.),  יסוד עולםdas
unterzeichnet er 1786 eine Bekanntmachung des Fürther
Babbinats wegen Nachdrucks. Eine Anfrage von ihm findet sich
in  שרת בגדי כהונהS . 45. Mit dem gelehrten B . Meir Posner1),
in der Neumark und
Babbiner in Meseritz , Königsberg
sieben Söhne und
soll
Er
Danzig, stand er in Briefwechsel .
mehrere Töchter gehabt haben. Ein gelehrter Sohn Eleasar lebte
in Lis sa und starb dort 18292). Ein anderer Sohn, Josef , war
Babbiner in Lentsc hütz 3). Eine Tochter war an den Babbiner
Ahron in Büdingen 4) verheiratet.
Fränkel , Bärmann I , Babbinatsverweser in Fürth und
im Jahrbuch VI, 174 ausist
Babbiner von Schnaittach,
führlich besprochen.
Fränkel , Bär mann II , Sohn des B . Israel Fränkel
(Israel Wiener) ; er war ein Vetter des Vorgenannten und lebte
im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts in Fürth, wo er auch
als Mohel tätig war5). Seine Frau Hanna starb dort im Jahre
a. O. 1787),
(
1l Vgl.  צלעות הביתS . 1 als Anhang zu בית מאירFrankfurt
Lewin,
auch
vgl.
;
ist
genannt
Farmbach
Lob
R.
Anfang
am
wo sogleich
Gesch . der luden in Lissa, S. 321 ; der Verfasser besitzt handschriftlich
talmudische Novellen des R. Lob Farrnbach aus seiner Berliner Zeit, nebst
einer talmudischen Abhandlung v. J. 1766; die Handschrift enthält auch
talmudische Novellen und Vorträge von Zeitgenossen , wie R. Teble Scheuer,
R. David Dispeck, R. Jos. Steinhart , R. Mosche Brandes u. a. (briefliche
Mitteilung von Lewin). Der Name des R Lob Farmbach ist auch hand(
schriftlich in meiner Privatbibliothek auf dem Titelblatt der *p*  שו״תזבדוןvon
R. Josef Steinhart ) eingetragen ; nach Inhalt dieses Eintrags gab er dieses
״Werk a. 1784 dem R. Jakob (loket). Sohn des Vorstehers -R. Lob שמ״ק
(Schmock = Schalkalden ) in Heidingsfeld als Derascha - und Hochzeftsgeschenk.
2) Vgl. Lewin a. a. O. und Jahrbuch IV, 324. Wie mir Seligmann ׳
Amsterdam schreibt , ist R. Eleazar (Elieser ?) in der dortigen Rosenthaliana
als Besitzer des  צדהלדרךed . Sabionetta d. d. Lissa, 17. Kislew 571 hand~
schriftlich eingetragen.
s) Nach einem Eintrag im Fürther Protokollhuch hielt er sich 1788
vorübergehend in Fürth auf.
Verf . von
4) Sein Vater war R. Mosche Kohn in Weikersheim,
1785) ; Nathan Weikersheim , Sohn des Ahron, starb Ende 1880
(
דרבוני דהבFürth
, 81.
als Hofarzt in Berlin; vgl . Landshuth a. a. O. S. 59 ; meine Blätter 111
den
unter
1699
—
1697
er
wird
Fränkel
Israel
Bärmann
Als
6)
Leipziger Messgästen genannt ; vgl. Mtsch. 1901 S. 479.
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1698. Später verzog er nach Kitzingen daher
(
auch Bärmann
Kitzingen genannt) ; dort beschloss er 1742 sein Leben und wurde
in Rodelsee neben seinen zwei Söhnen Henoch und Josef , die
kurz vorher gestorben waren, beerdigt . Näheres über ihn und
seine Familie s. in meinen Blättern V, 92 und in meiner Kurpfalz S. 238 n. 2.
Frankel , Chaggai
Chanoch 1) auch
Henoch Levi
und Morenu Henoch genannt, wurde ums Jahr 1620 in Prag
als Sohn des Talmudgelehrten R. David Levi 2) geboren, der später
als Rabbiner nach Eisenstadt
berufen wurde. Seine Söhne
Chaggai Chanoch und Chajim erhielten eine sorgfältige ErZiehung und wurden sowohl in hebräischen, als auch in profanen
Fächern herangebildet. Hier verschwägerte er sich auch mit Koppel
Frankel, dem reichsten Manne im Wiener Ghetto, dessen Tochter
Ritschl dem damals schon durch Gelehrsamkeit und tiefes Wissen
hervorragenden Henoch Levi die Hand zum Ehebund reichte,
der infolge dieser Verbindung sich auch den Namen Fränkel beilegte . In Wien stand R. Chaggai Chanoch zu dem Rabbinat in
naher Beziehung. Als aber 1670 die Juden von dort vertrieben
wurden, verlegte er mit drei Schwägern seinen Wohnsitz nach
Fürth, wo bereits drei Schwestern seiner Frau verheiratet
waren 3). Hier lebte R. Henoch Levi in behaglicher Ruhe seinen
0 Vgl. Kaufmann, letzte Vertreibung , S. 88 u. 196 ff. ; meine Blätter
Vf94 ; siehe auch die Stammtafel im Anhang Beilage VII a.
2) Er hies auch David Abner und zählte sich zu R. Lippmann Hellers
Verwandten.
8) Edel, Frau des Lämel b. Joel, starb 1698 (Kaufmann-Gedenkbuch S. 399);
Hindel, Frau des Leser Schneior , starb 1686 (das .) (In der Grabschrift No.
65 muss am Schluss statt כ״דn' , was nicht stimmt ,  בכ״דd . i. am 24. Siwan=
16. )uni gelesen werden, wie ich schon in meinen Blättern II, 52 bemerkt
habe .) ; Freudei, Frau des Wolf Fürth, starb 1707 (das . S. 437) ; vgl. auch
das S. 399 und meine Blätter V, 95 (wo das unter No. 5 verzeichnete
Sterbedatum 14. Kislew = 8. Dezember 1707 lauten sollte .) Die Grabschritt Im KaufmamrGedenkbuch S. 437 No. 94, die so, wie sie dort
steht , unverständlich ist, muss wohl folgendermassen zusammengesetzt und
ergänzt werden:
 הקצין ופו׳,פרייז^ ב
סגה זיוהוהדרה
רבמה בכי וקינה
]רדי לומדי תודה [תמכה
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Studien und fand hierin sowie im Umgang und Gedankenaustausch mit anderen Gelehrten seine volle Befriedigung.
Besonders waren es Wagenseil , Arnold und Fronmüller in
und A11 0 rf, mit denen er durch die reiche Fülle
Nürnberg
seines Wissens in regem persönlichem und geistigem Verkehr
stand1). Im Jahre 1674 folgte er einem Kufe auf das Babbinat
Bamberg 2), nachdem er noch der Gemeinde Fürth zum Abschied und als Ausdruck seines Dankes für die dort empfangene
Gastfreundschaft eine von ihm selbst geschriebene Thorarolle zum
Geschenk gemacht hatte . 1678 übernahm er das Babbinat
Hanau 3), wo er zwölf Jahre segensreich wirkte und am 13. Tischri
(16. September) 16904) zur ewigen Buhe einging. Zehn Jahre
zuvor (1680) starb dort seine Gattin Bitschi und drei Jahre
früher (1687) sein Bruder Chajim, von dem das Hanauer Memorbuch rühmt, dass er Tag und Nacht dem Thorastudium gewidmet

.רתומים ואלמנות ובלות הננד
ךרשה פשתןוצמרה
לבשה ערומים מהונה
בך} חלה וסיף שמרה
הא ל' יעקבומשבנה
לןרת קז נעדרה
י״ד בסלו תס״ה למגינה
תהא נפשהצרורה
בצרור החיים וגן עדנה
:אמן
 ףAls Probe seines Briefwechsels mit Wagenseil teile ich im Anhang
(Beilage X a und b) zwei Briefe mit, von denen besonders der zweite einen
tiefen Einblick in die religiöse Herzens - und Gemütsbildung des Schreibers
gewährt ; vgl. auch Kaufmann, Letzte Vertreibung , S. 198 n. 1.
2) Vgl. Eckstein, Gesch. d. Juden in Bamberg, S. 163.
8) Vgl.  שו״ת הות יאירS . 229 a, von Brüll im Centralanzeiger S. 89 irrtümlich aufgefasst ; auch wird dort S. 90 unser Henoch Levi mit dem
verwechselt.
gleichnamigen Rabbiner in Gelnhausen
4) Das von Kaufmann a. a. O. S. 198 angegebene Sterbedatum beruht auf Irrtum ; das . n. 2 und 4 wird über seinen Nachruf und seine wissenschaftliche Tätigkeit berichtet , worauf ich hier verweise.
6) Vgl. Kaufmann das . n. 6. David, der Sohn Chajims, starb 1716 als
Rabbinatsbeisitzer in Hanau.
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R. Henoch, der mit zeitgenössischen Gelehrten in regem
Briefwechsel 1) stand, hinterliess fünf Söhne und zwar:
1. Elkan , der 1677 den Schutz von der Dompropstei
Bamberg erhielt2), aber dann 1703 in jenen des Markgrafen
Wilhelm Friedrich von Ansbach
eintrat , dessen Hofjude und
Günstling er wurde3). 1708 wurde er Vorsteher in Fürth und
1710 Obervorsteher der Fürther und Ansbacher Judenschaft.
1712 begann sein Glücksstern zu sinken. Wegen angeblicher
Gotteslästerung wurde er unter Mitwirkung seiner Gegner aus
der Familie Model und eines getauften Juden in Anklagezustand
versetzt 4) und schliesslich zu lebenslänglicher Haft auf die Wülzbarg geschleppt , wo er 1720 starb5) ; er hinterliess eine Frau und
eine Tochter, namens Eva.
2. Hirsch, 1662 in Wien geboren , kam als fünfzehnjähriger Jüngling nach Frankfurt a . M., um das unter Leitung
seines Vaters begonnene Talmudstudium fortzusetzen . Nachdem
er dort eine Gattin aus vornehmem Hause erwählt hatte , konnte
er sich ungestört seinen Studien widmen und sich nebenbei mit
Abschreiben gelehrter Abhandlungen im Aufträge berühmter
Männer, wie R. Jair Chajim Bacharach und R. Gerson Ulif
Aschkenasi, beschäftigen6). Ausserdem setzte er sich mit David
0 Vgl. u. a.  שו״ת עבזדתהגרשוניNo . 120(wo der Verfasser , R. Gerson Ulif, in
fast überschwenglichen Worten über seine Freundschaft mit R. Henoch sich
ausspricht ),  שד׳ת שעראפריםNo . 8 u. 110,  שו״ת חזת יאירS . 236 b.
*) Mit Aron Beer (Oppenheim ) in Frankfurt
a . M. stand Elkan
Frankel 1696 wegen eines Wechsels im Prozess ; der hierwegen gegen ihn
verhängte Bann wurde von der Herrschaft aufgehoben . Im folgenden Jahre
hatte er mit Wolf Leopold von Löwenberg
wegen einer Forderung einep
Prozess ; vgl. Antonius Faber, Europäische Staatskanzlei , Teil 31 S. 386.
Zu Aron Beer vgl. meine Notizen in Ztsch . f. Gesch. der Juden II, 96 ;
Kaufmann-Gedenkbuch S. 550 ; Kaufmann ׳Freudenthal a. a . O. S. 259 ff.
3) Vgl. Jahrbuch VI, 174 n. 6. In den Jahren 1677, 1678 u. 1696 wird
Elkan Fränkel unter den Leipziger Messgästen genannt ; vgl. Mtsch. 1901S. 479«
4) Über das Verhör Frankels vor der Untersuchungskommission hat
Ziemlich im Kaufmann-Gedenkbuch S. 471 ff. näheres mitgeteilt.
5) Vgl. HenleS . 76ff ; Kaufmann a. a. O. S. 199; meine Kurpfalz S. 151״
6) Hirsch Fränkel, gewöhnlich הירש הענאaus
(
Hanau, dem Rabbinatssitze seines Vaters ) genannt , veröffentlichte 1699 in Frankfurt die Schriften
des R. Gerson Ulif ( שו״ת עבנדתהגרשוגיund ) תפארתהגרשוני, wie er auch jene des
R- Jair Chaim Bacharach ordnete und sammelte (vgl. Kaufmann, Jair Ch.
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Grünhut u. a. in Verbindung, um mit deren Beihilfe die praktische
Kabbala zu studieren. Als Grünhut sein Babbinat Idstein
verliess , wurde dieses dem R. Hirsch Frankel übertragen, der
aber seinen Wohnsitz in Frankfurt beibehalten durfte. Im
Jahre 1702 folgte dieser einem Rufe auf das kurpfälzische Land1) und im Jahre 1709 übernahm er
rabbinat in Heidelberg
das durch den Tod seines Vetters R. Bärmann Fränkel erledigte
Landrabbinat von Ansbach mit dem Sitze in Schwabach.
Hier wurde er 1712 wegen Zauberei und Gotteslästerung zu lebens1713 auf die Mauerburg ins
länglichem Kerker verurteilt .
Gefängnis gebracht, blieb er 24 Jahre in Haft, aus der er
schliesslich durch eine wunderbare Rettung erlöst wurde; er starb
im 78. Lebensjahre 2). Aus seiner
1740 in Georgensgemünd
des angesehenen Samuel Mainz in
Tochter
einer
Klara,
mit
Ehe
in Frankfurt a . M., gingen zwei Kinder hervor •und zwar ein
von Kalonymos’  אגרת בעלי חייםin
(
Sohn Henoch Übersetzer
jüdisch-deutscher Sprache, Hanau 1718 3) ; die Tochter Kela wurde
die Gattin des Abraham Kohn Schiff aus der bekannten und weita. M.
verzweigten Familie gleichen Namens in Frankfurt
3. Mosche, der dritte Sohn Henochs4) widmete sich dem
Kaufmannsstande zuerst in Hanau, dann in Schwabach.
Bacharach , S. 82, 102 n. 3 und 107;  שו״ת הלת יאירS . 229). Die in meiner Kurpfalz S. 151 n. 2 erwähnte Kontroverse zwischen Hirsch Fränkel und R.
David Oppenheim wegen einer von jenem vorgenommenen Ehescheidung
hat Kaufmann später in der Zeitschrift Hagoren 1, 72 ff. aus dem hdsch.
 נשאל דודmit biographischen Notizen über Hirsch Fränkel veröffentlicht . Zu
Hirsch Fränkel vgl• auch Steinschneiders Notiz im Cat. Mönchen S- 219.
1) Vgl. meine Kurpfalz S. 151.
2) Vgl. Henle S- 83 ff. und meine Kurpfalz S. 152. Die von ihm verfassten Werke (s. d.) wurden nie gedruckt.
3) Henoch hatte auch die Absicht , das von seinem Vater verfasste
zu Ps . 119 יzu der er die Fortsetzung und den
(
Werk חדי לצביErklärung
Schluss geschrieben hatte ) in Druck zu geben und hierzu auch eine
Approbation von R. Samuel Hellmann in Metz erhalten (vgl. גרץ. דa . a. O.
S. 78) ; allein die Drucklegung unterblieb , da die Druckkosten nicht auf זgebracht wurden. Ebenso ist auch das von Henoch selbst verfasste Werk
 גלוי דעתnur handschriftlich vorhanden ( הגרןS . 79).
4) Ein anderer Mosche Fränkel war Hoffaktor in Furth, dessen
Schwiegersohn Michel Simon (auch Jechiel Pressburg genannt ) Hoffaktor in
vgl . Henle S. 91 und 100; Kaufmann, Aus Heinrich Heines
Ansbach;
Ahnensaal S. 41 ff.
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An beiden Plätzen fand er mit seinen Unternehmungen nicht den
erwarteten Erfolg, übersiedelte deshalb nach Minden
in
Westfalen , wo er Teilhaber eines Geschäftes ward, das ihn bald
in eine bessere Lage versetzte . Hiermit wuchs auch sein Ansehen, sodass ihm an seinem neuen Wohnsitz das Vorsteheramt
übertragen wurde. Er starb hier im Jahre 1726. Das Memorbuch von Minden,
über das ich in der Ztsch. f. Gesch. der
Juden I, 195 ff. näheres berichtet habe 1), rühmt seine ununterbrochene Beschäftigung mit der Thora und seine treue Führung
der Gemeinde und des Bezirks und erwähnt noch, dass er vor
seinem Lebensende schwere körperliche Leiden zu erdulden hatte;
dort ist auch seine Tochter Zirle genannt, die 1724 starb. Sein
Sohn Jehuda Selke, dessen Gattin der bekannten und angesehenen
Familie Günzburg entstammte, war der Vater des Mordechai
Model2), Rabbinatsbeisitzers in Schwabach
, Schopfloch
und Illereichen
und
Herausgebers von אספקלריה המאירה
(Fürth 17763)).
4. Wolf, der vierte Sohn Henochs, liess sich in Frankfurt a . M. nieder, wo er 1750 starb (Grabsteininschriften
Nr. 2682); er hatte drei Söhne: Isaak , der 1729 in früher Jugend
starb (das. Nr. 1980) ; Koppel, fromm und gelehrt , starb 1761
(das. Nr. 3048) ; Henoch, Namensträger seines Grossvaters und
sehr angesehen, starb 1764 (das. Nr. 3181).
5. Bärmann,
der jüngste Sohn, war Dajan in Hanau
und schrieb ein Eulogium zu dem  מפתח התלמוד הגדולvon Bashuysen
(Hanau 1714) ; seine Frau Rahel, Tochter des Rabbiners Josef
Maier in Hannover
4), starb 1733 in Hanau ..
Fränkel
, Gabriel
I ( יוסף גבריאל בר נפתלי, auch Gabriel
Levi genannt, aber nicht dem Levitenstamm angehörend), nahm
in Fürth,
wo er c. 1640 geboren war, eine sehr geachtete
Stellung ein, sodass er zum Vorsteher der Gemeinde erwählt
wurde. Durch ein markgräfliches Dekret v. J. 1791 wurde ihm
*) Das Memorbuch stammt nicht aus Munden
in
Hannover , wie
Ich dort irrtümlich bemerkt habe , sondern aus Minden
in Westfalen.
*) Zur Familie Model s . u. und die Stammtafel im Anhang Beilage VII a.
*) Vgl. die Vorrede zu diesem Werke und Kaufmann , Letzte Vertreibung
S . 200 n. 5.
4) Vgl. meine Blätter IV, 58 ; Duckesz  הכמי אדי״וII , 16.
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Zollfreiheit zugestanden1). 1699 erwarb er einen Männer- nnd
Frauensitz in der Sygagoge zu Sehnaittac
h 2). Ein ewiges
Andenken verschaffte er sich dadurch, dass er ein Lehrhaus (Talmudklause, Gabrielschule genannt) stiftete , das er
mit 10 000 fl. fundierte und an dessen Spitze er seinen späteren
Schwiegersohn R. Mosche Brandes aus Prag
berief, der den
Unterricht der Talmudjünger leitete und als Nachfolger des
R. Bärmann i. J. 17133) mit dem Rabbinat Schnaittach
betraut
wurde, während er seinen Wohnsitz in Fürth beibehielt4). Gabriel
stand nie zurück, wo es galt , für die allgemeinen jüdischen Interessen einzutreten, wie er auch sonst durch Gastfreundschaft,
Menschenfreundlichkeit und Uneigennützigkeit sich einen klangvollen Namen erwarb5).
Er starb im Alter von 70 Jahren
in der Nacht des 28. Siwan (26. Juni 1710) 6)in Bamberg 7) und
wurde am folgenden Tage in Fürth beerdigt . Seine Frau Chaja
war die Tochter eines Vorstehers8). Sein Sohn Abraham war
mit Edel , der einzigen Tochter des David Seckel Fränkel, ver' heiratet , die ebenfalls eine einzige Tochter hinterliess und in
früher Jugend 1708 verschied9). Ein anderer Sohn, Wolf10), war
 ףHenle S. 87.
2) Weinberg a. a. O. S. 81 n.
8) Das Jahr 1709, das ich im )ahrbuch 111
, 220 als die Zeit seines
Amtsantritts in Schnaittach
angegeben
habe , wird von Weinberg
(a . a. O. S. 112) als unrichtig bezeichnet.
4) Vgl. den Auszug aus dem Mainzer Memorbuch in Mtsch. 37, 380.
‘) Vgl. Memoiren der Glückei von Hameln ed. Kaufmann S. 203.
•) Vgl. meine Blätter 11, 52 zur Berichtigung des Sterbedatums bei
Brann im Kaufmann-Gedenkbuch S. 415 Nr 21; dort ist auch in Z. 6 אוםנזתז
statt  אמונתוund in Z. 12  ביבבתzu lesen.
7) In Bamberg
wurde
ihm auch schon i. ). 1703 während der
Kriegswirren in Anerkennung seiner treuen Dienste , die er dem Hocbstifte
und fränkischen Kreise geleistet hatte , das Aufenthaltsrecht gewährt ; vgl.
Eckstein , Nachträge S. 60 n. 1.
8) Vermutlich in Zirndorf,
wo beide im Memorbuch eingetragen
sind ; bezüglich ihres Gatten Gabriel heisst es dort : נפטר בק״ק באמבזיג בליל ׳ד
 את ביתו אהדיולעשות.ב״ז מיק ת״ע לפ״ק תקבר בשייט בק״ק פירטא ביום חמישי ב״ח סיק ת״ע לפ״ק יב צוד
עמו הסד ואמת ויקברו אותו בק״ק פיורטא אצל קברי אבותיו וכן עשך.
9) Bezüglich des unrichtigen Sterbedatums bei Brann. a. a. O.
S. 432 n. 3 vgl. meine Blätter 11. 52.
10) Beide Söhne des Gabriel Fränkel werden als Abraham Gabriel
1696—1699 und Wolf Gabriel 1696 und 1697 unter den Leipziger Messgästen
genannt «Mtschr. 1901 S. 479)
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1128 Vorsteher und Gemeindekassier in Fürth. Zwei weitere
Söhne, Salomon Löw1) und Simon Philipp, werden 1719 als VorSteher und Deputierte in Fürth genannt 2) und erhielten 1730 ein
besonderes Privileg als Hoffaktoren des Markgrafen Karl
ist noch Blumle,
Wilhelm Friedrich in Ansbach 3). Endlich
die fromme, einzige Tochter des Gabriel Frankel, zu nennen, die
sich 1706 mit dem oben genannten R. Mosche Brandes verheiratete
und 1721 in Bunzlau starb 4).
Fränkel Gabriel II , war ebenfalls Hoffaktor ; er hatte mit
Lob Rapoport, dem Sohne des R. Baruch Rapoport, geschäftliche
Gemeinschaft5) und betrieb, wie aus den Akten ersichtlich ist,
viele Geldgeschäfte.
Josef) 6) starb am
(
Fränkel , Zacharias, Secharja
Memorbuch erDas
14. Siwan (2. Juni) 1746 in Fürth.
wähnt rühmend sein fleissiges Talmudstudium und die an seine
Kinder gerichtete Mahnung, die Thorabeflissenen stets zu unterstützen . Er war es, der 1712 zur Zeit der Fränkelschen BücherUntersuchung, als R. Baruch Rapoport am 9. Ab sich fürchtete,
ein Trauerlied in der Synagoge öffentlich anzustimmen, dieses
״ohne Menschenfurcht ״tat 7). — Es gab sechs Personen in
die den Namen Zacharias Fränkel trugen. Einer von
Fürth,

a . a . O . S . 112.
 )יVgl . Weinberg
Vgl . Würfel S . 11 , wo ein ganzes
2 . März 1719 in
vom
Juden In Fürth
s . auch Henle S . 155.

für die dompröpstlichen
Reglement
wird;
mitgeteilt
Paragraphen

39

be~
einer
S . 235 nach
s . bei Henle
Privileg
interessante
*) Dieses
Abschrift•
glaubigten
ihr folgen* ׳
widmet
in Fürth
der Gabrielschule
4) Das Memorbuch
den Nachruf :  הצנועה והחסידה הרבנית מרת בלומלה בת הקצין המפורסם פרנס ומנהיג.■יאא״ג האשד
הר״ר גבריאל ז״ל בעבור שבעלה הרב אב״ד לר״מ מהוד״ר משת בהרב מהור״ר יעקב תלוי ׳ז ' ל ברנדס הפריש
הרבה מעות לצדקה עבורה וגם החזיקה ידי בעלה להרביץ תורה בישראל ועל ידה העמיד תלמידים הרבה פה
ק״ק פיורדא מיום התנגתם שנת תס״ו לפ״ק דע שנת תע״ז לפ״ק בבית מדרשו של חמיו ואביה שהוקם עבורם
 וגם שם הסיפה כחה להחזיק.גם נסעה עם בעלה על הרבנות ק״ק בומסלא אהד שנתקבל לאב״ד ור״מ שם
ידי בעלה לתסוס ישיבה ועשתה צדקה לגמילות הסד לכ ימיה וביתר שאת לתלמידים ועסקה במ״ט ב״ז ובו
:בומסלא

נפטרה בליל ד׳ ט״ז טבת תפ״א לפ״ק ונקברת בו ביים לכבוד עשו הל במותה בק״ק
VI , 181.
6) Vgl . Jahrbuch
Ä) Vgl . unten unter Gosdorf.
 רVgl . Henle S . 85 ; Würfel S . 31 ; Jahrbuch VI, 179.
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ihnen war Hofjude und Hausbesitzer in Ansbach
(
Henle
״
S. 146) und ist vermutlich mit dem 1781 verstorbenen Kassier
Zacharias Frankel 1) identisch , dem Sohn des Vorstehers Koppel
Levi ( Schwiegersohn des R. Bärmann Fränkel) und Schwiegersohn des Mosche Kann, der als Klausrabbiner 1761 in Frankfurt a . M. starb. Er stand mit dem Obereinnehmer der Stadt
Frankfurt a . M. und mit dem Markgrafen in Bayreuth
in
Geschäftsverbindung2). Sein Sohn Jizchak (st. 1815) war Dajan in
Schwabach
und Schwiegersohn des R. Eleasar aus Rechnitz:
(Verf. von  איר הדשauf פסזדם, Frankfurt a. 0 . 1776, wo auch talmudische Novellen von R. Jizchak mitgeteilt werden ; s. d. Vorwort).
Ein anderer Sohn des Zacharias Fränkel, namens Seckel, st. 1820;
auch ihm wird im Flirther Memorbuch ein ehrenvoller Nachruf
gewidmet.
Frankfurter

Eisik; s . 0. unter Bing.

Frankfurter
, Hirsch
( ) צבי הירש בד יוסף הלוי,,
stammte aus Hotzenplotz
in Schlesien und übersiedelte später
nach Frankfurt a . M. (daher der Name Frankfurter) und von
da nach Fürth, wo er vierzig Jahre bis 1705 als Vorsteher
wirkte und 1709 aus dem Leben schied. Bei der Bücheruntersuchung(l 702) wurde er mit noch sechs anderen jüdischen Einwohnern
vor die hierfür eingesetzte Commission geladen und zur Verantwortung gezogen 3). Das Buch  פתח האהלSulzbach
(
1691) wurde
von ihm, wie der Verfasser bemerkt, vor der Drucklegung nochmals durchgesehen und ergänzt. Auch sonst wird er als Förderer
jüdischer Wissenschaft genannt (s. unter Mäzene). Als Druckherr
in Fürth fand er an seinem Schwager Mordechai Model (s. d.),.
der in seinem Hause später selbst drucken liess , Förderung und
Unterstützung 4). Er war zweimal verheiratet und zwar mit der
*) Das Fürther Memorbuch nennt ihn  מבני עלי׳ שבחד ורצוי לבל ומוכתרm
במעלות ובמחת זבו' שהי' פזרן במבוגו לצדקה. Seine Frau Fromet starb 1788 in Fürth.
a) Vgl. Eckstein , Gesch . d. Juden in Bamberg , S . 251 n. 1 und Gesch«
d. Juden in Bayreuth , S . 72 ff.
8) Vgl. Kaufmann'Gedenkbuch S. 462.
4) Vgl. Vorwort zu יפה הוארFürth
(
' 1692) und Titelblatt
(2. Ausgabe , Fürth 1694).
JahrbuchJ. L. G. VIII.

von בית שמואל.
7
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Tochter des Michel Epstein 1) und mit Zirle, der Tochter des
Dajan R. Josef ben Josua Mosche (s. d.). Josef , der Sohn des
Hirsch Frankfurter, Josbel Levi genannt , war mit der Tochter
ist
des R. Simon2), Rabbiners von Heidingsfeld , verheiratet und
Verfasser der unter dem Titel  עמק השוהzu R. Josuä Lissers
als
 עמק יהושעverfassten Noten (Offenbach 1722) ; er war auch
1716),
.
(
das
מעלות
המדות
au
wie
ebenso
,
beteiligt
hieran
Korrektor
. 1719). — Sein
(
( . 1717),  מראות הצובאותdas
 מגלותmit אלשיךdas
Hindel war
Tochter
Seine
—
d.
s.
Sohn Jakob Jechiskijahu Hess
d.).
(s.
die Gattin des Dajan R. Jeidel
, Wolf , Sohn des Maier Lob, RabbinatsFrankfurter
er
beisitzer unter R. David Strauss , bei dessen Beerdigung 1762
zu
Approbationen
als Redner mitwirkte 3) ; er vermittelte die
1762) 4). Nachdem er noch im September 1776
(
ס׳ הישרSulzbach
als Gevatter fungiert hatte , starb er am 13. Tebet (23. Dezember)
1776. Da damals die Rabbinatsstelle unbesetzt war, wurden die
Leichenreden von den Rabbinatsbeisitzern R. Josef Hess , R. Löb
Farrnbach und R. Josef Frankel gehalten . Mit den übrigen
Dajanim approbierte er das Fürther Minhagbuch (1767) und
 ) אליה רבה1768), sowie eine Bekanntmachung des Rabbinats
wegen Nachdrucks5). Seine Frau war die Tochter des Seligmann
Im ProtoFrankfurt und darum nannte er sich Frankfurter.
erwähnt.
kollbuch wird sein Sohn Eisik 1764 als Bräutigam
in
1) Jechiel Michel b. Abraham Epstein lebte 1665 als Gelehrter
in
1706
starb
und
1667)
Amsterdam
,
גחלת
שבעה
Fulda (vgl . Approbation zu
des קיצור של״ה
Verfasser
ist
er
;
1531)
.
No
(Grabsteininschriften
M.
a.
Frankfurt
 דרך ישרהmehrmals
(Fürth 1693 und sonst oft gedruckt ), einer unter dem Titel
. Grünbaum , Jüd.(vgl
Gebetbuch
zum
Erklärung
gedruckten jüdisch -deutschen
a. M. 1703).
(
deutsche Chrestomathie , S . 324) und des  דרך הישר לעולם הבאFrankfurt
, woraus
genannt
Name
sein
wird
a
16
.
S
ודרת
Auch in R. Jakob Emdens הקנאות
verfolgte.
Interesse
mit
Wirren
sabbatianischen
die
er
dass
,
hervorgeht
, starb 1723 in
Seine Witwe Jentel, Tochter des Dajan R. Jomtof Oppenheim
jakob
Schwiegersohn
sein
;
1749
dort
starb
Kele
Tochter
Fürth; seine
geboren
Lemberg
in
der
,
Merzbach s . d. — R. Jechiel Michel b. Abraham
war (vgl . Buber  אנשי שםNo . 237 und Cat.
Rabbiner
und in Prossnitz
nicht identisch.
Unsrigen
dem
mit
wohl
ist
),
5656
.
Bodl
2) Vgl. meine Kurpfalz S . 239 n.
8) Vgl. Jahrbuch VIy 188.
4) Vgl. das . I, 157.
1766).
(
5) Näheres hierüber im 3. Teil bei צאינה וראינהFürth

4
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Friedberg , Salomon Bär , Sohn des Josef , geboren 1156
ln Fürth , wurde 1801 Rabbinatsbeisitzer unter R. Salman
Kohn und nahm den Namen Friedberg an, weil seine Frau Merle
eine Tochter des Dajan R. Löb Friedburg (s. d.) war. Er unter״
zeichnet als Erster unter den  ח״י אנשיםdie 1818 erneuerten
Satzungen des Waisenvereins , der 1763 in Fürth gegründet
wurde 1). Sein Tod erfolgte am 14. Januar 1822. Seine Tochter
Fromet Rachel, Gattin des Mosche Dinkelsbühl, starb 1834 in
Fürth.
Friedburg , Jehuda Löb Abraham b. David , stammte
aus Friedberg 2) in Hessen und besuchte in seiner Jugend die
Talmudschule des R. Jakob Jehoschuha ( ) פני יהושעin Frank,
furt a . M. 1752 verheiratete er sich nach Fürth mit Gella,
4er Tochter des dortigen Vorsängers Feibelmann3). 1758 wird er
bereits als stellvertretender Rabbinatsbeisitzer und 1767 als
definitiv angestellter erwähnt. Dieses Amt bekleidete er bis zu
״seinem am 9. Schebat (26. Januar) 1779 erfolgten Ableben. Tal״
mudische Abhandlungen von ihm sind dem  פני אריהangehängt,
der dem 4. Teil des פני יהושעFürth
(
1780) beigedruckt und von
R. Arje Löb, dem Sohne des R. Jakob Jehoschua, verfasst ist *)
Wie auf dem Titelblatte dieser Ausgabe bemerkt ist , hat sich
R. Löb Friedburg um deren Drucklegung sehr verdient gemacht.
Er gab Druckapprobationen zum של׳ הFürth
(
1764), zu מנהנים
<das. 1767), אליה רבהdas
( . 1768) und  הדושי הלבות רשב״ץdas
( . 1779).
 ףVgl . תקנותFürth
(
1818).
2) Er wird gewöhnlich Löb Friedberg genannt ; dass Friedberg sein Ge?burtsort war , geht aus seiner Approbation zum Fürther Minhagbüchlein hervor , wo er  יהודה ליב מפרידבורגunterzeichnet , während er später einfach פדידבורג
schreibt.
3) Im Protokollbuch 1752 heisst es , dass er nach Beschluss des Vor-

Stands am Sabbat vor seiner Hochzeit mit dem *nn-Titel aufgerufen werden

soll , »weilen er ein feiner Bochur ist *. R. Jakob Berlin nennt ihn אדי שבחבורה
.הב״ה המופלאvgl
(
 באר יעקבS . 84 a) .
4) Das  ם' פני אריהenthält Novellen zum Traktat Baba Kama, zu denen
R. Löb Friedberg Glossen schrieb , die alsdann wieder von R. Berusch , dem
Sohne R. Arje Lobs , und teilweise auch von diesem selbst besprochen werden*
Am Schluss sind noch Novellen des R. Löb Friedberg auf Baba mezia beigefügt . R. Berusch war der Enkel des  ; פני יהושעBenjakob im  אוה״סS . 486
fNo. 922 macht irrtümlich R. Löb Friedberg zum Enkel des  פני יהושע. ,
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Sein Sohn Abraham, der sich 1785 mit der Tochter des Maier
Sommrich in Fürth verlobte , besorgte nach dem Tode des*
Vaters vor beendigtem Trauerjahre die letzte Korrektur des
( . das. S. 55). Seine*
oben erwähnten 4. Teils von פני יהושעvgl
Dajan R. Salomon Bär
des
Gattin
Tochter Merle wurde die
Friedberg (s. d.).
1), Abraham b . Meir ha־Kohen, 1812 RabFriesenhausen
Salman Kohn, starb vor 1819 ; in diesem
R.
unter
binatsbeisitzer
Jahre verlobte sich, laut Protokollbuch, seine Tochter mit Mosche
Zirndorf. Er war Schüler des R. Wolf Hamburg und wird von
diesem in  שמלת בנימיןI , 41 erwähnt. Sein gelehrter Bruder
David lebte gleichfalls in Fürth, wo er sich 1783 mit Mirl, der
Tochter des David Ottensooss von da, verheiratete . Der Umstand, dass, während er sich dem Thorastudium widmete, seine
Frau durch geschäftliche Tätigkeit den Lebensunterhalt beschaffen
sollte , führte schon 1785 zu Misshelligkeiten unter den Eheleuten.
1787 trennte sich David von seiner Frau, lebte 1794 in Berlin
und wurde später Rabbinatsbeisitzer in Ujhely in Ungarn, wo
er, nachdem er sich zum zweitenmal verheiratet und vier Kinder
gezeugt hatte , aus dem Leben schied. Er ist Verfasser von
1796), einer hebräischen Arithmetik und Algebra
(
 כליל החשבוןBerlin
nebst drei Kupfertafeln, worin auch einschlägige talmudische
Themata besprochen werden. Ferner schrieb er מוסדות תבל
(Wien 1820), das Betrachtungen über das Weltgebäude nach dem
kopernikanischen System (mit zwei Kupfer tafeln), über das elfte
Axiom bei Euklid und schliesslich das Testament des Verfassern
enthält 2).
Träger dieses Familiennamens finde ich die
Fürth 3). Als
nachfolgenden Persönlichkeiten verzeichnet.
l) Dorf in Unterfranken und Geburtsort der hier genannten Brüder
Abraham und David.
8) Vgl. Mtsch. 1906 S. 103. Das Büchlein war schon 1798 druckfertig.,
wie aus der in diesem Jahre erteilten Approbation des R<Meschullam Salman
Kohn in Fürth hervorgeht ; der Verfasser konnte aber wegen verschiedener
Umstände, die im Vorwort näher bezeichnet werden, erst 1820 den Druck
erwirken.
a) Ueber den hebr . Ortsnamen  וויח־אs . Anhang Beilage 11.
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Anschel Fürth, Rabbinatsbeisitzer in Friedberg,
Sohn
*desR . Secbarja Neuburg; er beschäftigte sich von früher Jugend
an mit der Thora, wirkte längere Zeit in Friedberg
auch als
stellvertretender Rabbiner 1) und starb dort 1772 ; fünf Jahre
später starb seine Frau Siissche, die Tochter des Dajan R. Herz
Urschel in Friedberg.
Aron Fürth, gelehrter Bruder des K. Jonatan Eibeschütz;
sein Sohn Natan Neta , der Namensträger seines Grossvaters, wird
1782 als Rabbiner in Przedborz
genannt 2).
Henoch
Fürth, Rabbiner von Oettingen
mit dem
Sitz in Fürth und später Rabbinatsbeisitzer daselbst ; imSterberegister heisst es von ihm הרבני והריץ מהר״ר חנוך העניך נפתלי במהר״ר
.מדרבי זצ״ל אשר היה אב״ד באיפנינגן והגליל ודיין מצוין בקהלתגו כמה שנים
Seine beiden Frauen sind auch dort verzeichnet . Als מהור״ר חנוך דיץ
kommt er öfter im Sterbebuch vor, wo auch verschiedene Kinder
•eingetragen sind. Wie es scheint , war er bis 1707 nur Rabbiner
in Oettingen
und lebte in Fürth, wo er von 1707 ab auch
Dajan war ; auch einige seiner Kinder wohnten hier. Würfel (S. 09)
nennt ihn als R. Hennoch unter den Richtern 3). Er wird in
 שרת חינוך בית יהודא־No . 122 und No. 125, sowie in ראשית בבורים
S. 66 erwähnt ; der Verfasser nennt ihn dort  בן דודתי. Ein Sohn,
R. Mordechai, wird 1750 genannt. R. Henoch Fürth starb hier
am 4. Elul (22. August) 1716.
0 Vgl . meine Blätter IV, 84 ; im Friedberger Memorbuch heisst es
von ihm !ראד1שהרביץ תודת בישראל ולא פסק פומית מגרסא מימי בהתתו דע עת פקודתו וישב על כסא!ד
•פה קהלהיגו והגלילות כמה שנים בהסכמת הגאון אב״ד גר״ו
2) Vgl. Jahrbuch IV, 327; Friedberg  לוחותזכרקS . 108 ; Duckesz  אזהלמושב1 י42 .
3) Unter Hinweis
־tafel aufstellen:

auf meine Blätter 1, 27 lässt sich folgende StammAbraham in Posen

I

Chanoch I, Rabb. in Oettingen und Pfersee
(Henoch Sundei )
|

1

i

Tochter
‘''.Mordechai

Jehuda Lob
Rabb. in Pfersee

Chanoch III
*(Henoch Fürth)

Chanoch H
Rabb. in Schnaittach u. Gelnhausen.

I

I

1
Isaak
in Krakau
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Josef Fürth , 1784 und 1798 Dajan in Posen 1),
Israel
Fürth , Verfasser von Ehrendenkmat, Beiträge zur
Charakteristik meines Lehrers R. Markus Benedikt (in Pascheies
Sipurim n , 201).
Löbele
Fürth, d . i. Jirmija Arje, Sohn des Dajan Samuel
Popitsch (s. d.) in Fürth, beendete 1694 seine Lehrzeit als
Setzer 2) und war als solcher bis 1722 tätig . Was aber seinen
Namen weit über seine Vaterstadt hinaus bekannt gemacht hat y
das war sein Beruf als ״Possenmacher“ 3). Zur Charakteristik
dieses Schalksnarren genügt , wenn wir ihn mit dem Titel anfübren,
den er sich selbst gibt als דדרושלמי והרב וההון המשורר הגדול המפורסם
.(4 ירמיה הנקרא גפי כל אדם ליב ליצן אדר ליב באסץ מאבר
Löw war, wie Würfel bemerkt, ״unter den Fürther Juden׳
seiner lächerlichen Person wegen sehr bekannt und beliebt “Deshalb wurde auch in den alten Gemeindesatzungen bezüglich
der Festlichkeiten bestimmt, ״man soll nicht über drei Spielleute
haben, ungerechnet den Löw und seine Gesellen ; und wer den
Löw nicht nimmt, darf vier halten “. Löw, der auch eine Tochter
hatte , namens Vögelein, die bei seinen Aufführungen mitwirkte,
aber später ״davon flog“ 5), starb c. 1754. Sein Name aber ist
unsterblich, und heute noch erzählt man in Süddeutschland gerne
von ״Löbele Fürth “ und seinen tollen Streichen.
Mayer Elkan Fürth Meir
(
b. Elchanan) war in Fürth
geboren und lebte als Lehrer in Dessau c ( . 1775—1821). Sein
Vater, R. Abraham Elchanan, war Rabbiner in Bern bürg; seine
 )גVgl. Jahrbuch IV, 327; dort wird auch ein Josef b. Jakob ha-Lewi
aus Fürth genannt, der 1685 in Posen lebte.
2) Vgl. עלהדידגהFürth
(
1694), Schluss der letzten Seite.
3) Als  באסין ליבBassen-Löb, Lob Bassenmacher, wird er im Cat. Bodl. 8504
angeführt, was nichts anderes als ״Possenlöb, Possenmacher ״bedeutet,
ebenso wie ״Lob Lützen״, das nichts mit der Stadt Lützen zu tun hat,
sondern  ליצןd . h. Spötter (von  לץabgeleitet ) heisst.
4) Vgl.  ברכתהמזוןFürth
(
1722).
5) Würfel S. 141 ff. und hieraus bei Grunwald, Mitteilungen zur jüd.
Volkskunde,1909S. 22 ff. 28, wo einige schalkhafte Streiche des »Spie
Löw“ oder ״Lustigmacher Löbel“ angeführt werden. Eine ähnliche Person״
lichkeit war das Popperle von Fürth, ein . kleines Männchen, das den
Talmudjüngern als Faktotum diente und ihnen auch zuweilen Geld vorstreckte
(Achawa 1866 S. 238).
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Mutter war die Tochter des Benjamin Berlin (s. d.) in Förth 1)•
zur Selbstverfertigung
(
Er ist Verfasser von פרפראות לחכמהEntwurf
שלמות וצורת הנפש
1811),
Dessau
,
Kalenders
eines immerwährenden
(
 דבריPolemik
יושר
1811),
das.
,
ס
י
(Kommentar zu Mendelssohns הנפש
(ErTeil
.
2
יראת
שמים
1818),
gegen Salomon und Wolf, das.
klärung zu Maimonides’ קדוש החדש, das. 1820). Auch schrieb er
 כללי הנדסהd . i. Erläuterungen zu  ראשית למודים, einer Bearbeitung
Euklids von Abraham Josef Mainz (Berlin 1775). In der Zeitschrift מאסףV( , 351) veröffentlichte er einen Aufruf zur UnterStützung der Dessauer Schule.
Fürth, d . i. Michael b. Abraham Kohn aus
Michael
2), lebte längere Zeit in Fürth, wo er wegen
Markterlbach
seiner strengreligiösen Lebensführung den Ehrennamen Michael
Chasid trug. Er war ein Schüler des ß . Mosche Katzenellenbogen
(s. d.) 3) und erwarb sich grosse Verdienste dadurch, dass er armen
Kindern unentgeltlich Unterricht erteilte und für ihren Lebensunterhalt sorgte . Diese mussten abwechselnd bei vermögenden
Juden das Essen sammeln, das alsdann gemeinsam verzehrt wurde.
Da dieses Essen häufig aus dem in Süddeutschland beliebten
nahrhaften ״Griesbrei“ bestand, erhielt ß . Michael spottweise den
Titel ״Präsident der Griesbrei-Kompagnie“. Sein Schwiegersohn,
der Schullehrer Josef Pasch , übernahm nach dem Tode Michaels
das gleiche Amt, hatte aber nicht den gleichen Erfolg 4). Von
Michael Kohn erschien ein Gebetbuch mit Interlinearübersetzung
(Wilhermsdorf 1718 und Sulzbach 1728), sowie eine Ausgabe der
Psalmen (Wilhermsdorf 1725 und Nachdruck Fürth 1760).
des Elchanan (Oettinger), war
Fürth, Sohn
Mosche
1665 —1667 ßabbiner im Bambergischen mit dem Sitz in Zecken6).
dorf 5). Sein Sohn Isaak Nates starb 1715 in Nikolsburg
1I Vgl. Landshuth, Berliner Rabbinen, S. 59, wo  אלהבןstatt  דניאלzu
lesen ist.
2) Jüdische Hofstätten von dort werden 1532 erstmals erwähnt(Henle 49).
3) ln dessen Approbation zu der Gebetbuchausgabe mit InterlinearÜbersetzung (Fürth 1740) nennt er diesen seinen Schüler p הוותיק התורני ב״המיבל
. אברהםכ״ץ.
4) Würfel S. 9; Barbeck S. 54.
5) Vgl. Eckstein a. a. O. S. 162.
6) Vgl• Grunwald a. a. O., Heft 21 S. 22, wo " Oettinger statt Edinger
(Endingen das. S. 23 n. 2) zu lesen ist.

4
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Mosche Fürth war 1773 Rabbiner in Leimen bei Heidelberg
und lebte später in Mannheim , wo er sich Mosche
Friedmann nannte und 1848 starb 1).
Mosche Fürth d. i. Mosche Höchheim (s. d.)
Nesanel Fürth , Sohn des R. Isaak Seligmann Dinkelspühl
<s. d.)
Seligmann Löb Fürth , Abschreiber eines handschriftlichen
Werkes von dem Arzte Abraham van Oven aus Hamburg , betitelt  להודיע מעלת לה״ק. . .  כלייקר. Die Abschrift erfolgte 1789 in
London (Mitteilung von Seeligmann-Amsterdam).
Wolf Fürth d . i. Benjamin Seeb Wolf b. Sani Joel , VorSteher in Fürth , Schwiegersohn des Vorstehers Koppel Frankel
(s . d.), st. 1709 2) ; seine Frau Freudei st . 1707; sein Sohn Naftali
st . 1710 im Alter von 14 Jahren ; sein Sohn Jakob (Koppel) st.
1709 im Alter von 28 Jahren wenige Wochen vor seinem Vater 3);
seine Tochter Hindle, Gattin des Schalem b. Seckel Fränkel
st . 17104).
Gerau , Abraham Lippmann, 1812 als Rabbinatsbeisitzer
unter R. Salman Kohn erwähnt, starb in hohem Alter in Fürth
am 21. Siwan (22. Juni) 1829. Er war Rabbiner und Lehrer in
dem 1763 gegründeten Waisen verein 5), dessen erneuerte Satzungen er 1818 mitunterzeichnet. Sein Name findet sich in der
Approbation des Rabbinatskollegiums zur Fürther Talmudausgabe
(1829) ;  שרת חתם סופרzu  אה״עS . 54 b ;  שמלת בנימיןI S. 25 a.
Gosdorf , Jehuda Jeidel 6) Sohn des Simson, war eine
1J Vgl . meine Kurpfalz S . 220 n . 1.
2) Vergl . Kaufmann -Gedenkbuch
S . 420 Mo . 34.
3) Vgl . das . S . 428 Mo . 63 und S • 422 Mo . 38 , wo in der 3 • u . 4 . Zeile
die Namen  יעקב ב; זאבdurch Druck hervorzuheben
waren ; st  בעידר1.  בעדר.
4) Vergl . das . S . 436 Mo. 88 . Der hier genannte
Schalom
ist wohl
identisch
mit Salomon
Jsaak -Fränkel
bei Würfel
(historische
Nachrichten
von Nürnberg , S . 122 ) , wonach Schalom
ein Beihamidrasch
errichtet hat.
5) Das Memorbuch
des Waisenvereins
widmet ihm folgenden
Nachruf:
 ליפמן גערוי זצ״ל בעבור שלמד והרביץ,יאא״ג הטהור הדיין מצויין בהלכה רב ומורה בה״ק דמגדלי יתומים מהו
תורת הרבה וגם בעת זקנתו ותשש כהו הלך באשמורת הבוקר לבהמ״ד לעסוק בהורה ובתפלה מרבד שארי
. בש״ט כ״א סיון תקפ״ט לפ״ק,מעלות ומדות טובות שלו זכותו יגן עלינו ונשמתו הקדושה תהי צרורה וכל נ
6) Wohl identisch
mit R. Judl , der 1702 mit anderen Fürthern
bei der
Bücherkonfiskation
vor die Kommission
geladen
wurde ; vergl . KaufmannGedenkbuch
S . 462.
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lange Beihe^ von Jahren Babbinatsbeisitzer unter B. Baruch
Kapoport und Angestellter der Bärmannschen Klaus, erstarb , 81 Jahre
alt , am 10. Ab (27. Juli) 1746. Seine Frau Hindel war die Tochter
des Hirsch Frankfurter (s. d.) ; sein Sohn Simon, 1715 geboren,
war mit Fromet, der Töchter des Salomo Krakau (s. d.) und der
und liess sich 1748 in
Kela von Mainbernheim verheiratet
Nürnberg mit seinem dreijährigen Söhnchen taufen1). Laut Akten
des Nürnberger Kreisarchivs besass ״Beba Jeidel “ als Zinslehen
ein ״zweigätiges “ Haus, das 1788 an Simon Jeitel kam. Ein
a . M. von seiner Frau
Sohn Hessel wurde 1788 in Frankfurt
Hindel geschieden 2).
Gosdorf

, Josef,

auch Josef Frankel 3) genannt, war der

Söhn des Secharja Josef (Zacharias) Frankel (s. d.) und der Enkel

des B . Bärmann Frankel 4). Er erhielt i. J. 1778 den Morenutitel
und war Babbinatsbeisitzer unter B . Josef Steinhart, B. Hirsch
Janow und B. Salman Kohn. Von 1785 bis 1789, während des
Interregnums nach dem Tode des B . Hirsch Janow, vertrat er in
Gemeindeangelegenheiten das Babbinat. Er starb am 12. Kislew
(10. Dezember) 1799. Mit den anderen Dajanim unterzeichnet er
die Approbation zu  ) הדושי הלכות רשב״ץ1779 ) ; als erster Babbinatsbeisitzer approbiert er 1798 das  המד צבי, פmit K. Salman
Kohn. Im Jahre 1790 ist er als Subskribent des  שפה בדורהverzeichnet . Seine Frau Böse , Tochter des Vorstehers Hirsch Gosdorf, starb in Fürth am 5. Juni 1771.
Gumpel , Mordechai und seine Söhne Jehuda, Israel und
Koppel ; Jehuda war Gemeindediener und Beglaubter und unterzeichnete als solcher 1755 und 1763 die Abschriften von Protokollen
in dem Verlagsstreit zwischen Salman Frankel in Sulzbach und
den Amsterdamer Druckereien 5). In der gleichen Eigenschaft
Unterzeichnete er auch 1764 eine Urkunde wegen Ankaufs des
Waisenhauses. Koppel unterzeichnet 1762 in München als Zeuge
 )גWürfel, Nürnberg, S. 121 u- 157; Weinberg a. a. O. S. 120.
2) Vgl. Horovitz, *h  מטהS . 15 No. 22.
3) Der Namen Gosdorf nahm er bei seiner Verheiratung mit der Tochter
־des Hirsch Gosdorf am
4) Vgl. JahrbuchV, 216 ; meine Blätter V, 90.
5) Vgl. Jahrbuch1, 72 Anm. ***.
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das Testament des Wolf Wertheimer 1). Israel und JKoppel sind
die Herausgeber des Fürther Minhägbuches (Fürth 1760) und waren
in Fürth sehr angesehen, wie aus der beigedruckten Approbation
des Habbinats zu ersehen ist.
Halberstadt
, Juda Lob b. Israel , 1812 als Habbinatsbeisitzer unter R. Salman Kohn erwähnt, war ein scharfsinniger
Talmudgelehrter und stellte viele Schüler aus, unter denen ich
K. Seligmann Bär Bainberger in Würzburg
besonders hervorhebe. Er starb in Fürth am 14. April 1881. In der Fürther
Talmudausgabe (1829) ist in der Approbation des Rabbinatskollegiums auch sein Name verzeichnet ; vgl . ferner  שער זקניםII S. la;
 שמלת בדמץI S. 6 a, 49 b, H S. 23 b und 52 b ;  שו״ת התם סופרzu
 אה״עS . 54 b ; Körners  רשפי קשתS . 68.
Hamburg , Bendit , ein angesehener Mann, dessen Gattim
Ellche eine Enkelin des R. Bärmann Fränkel (Tochter seines
Sohnes Jakob Koppel) war und der auch zeitweilig das Vorsteheramt in Fürth bekleidete , schied am 27. Juli 1772 in hohem־
Alter aus dem Leben. Mit Maier Berlin (s. d.) wurde er 1762
während des siebenjährigen Krieges als Geissei nach Berlin gebracht, worüber auf der Rückseite seines Grabsteins berichtet
wird2). Als Kinder Bendits finde ich folgende verzeichnet : Elieser
Aron (Lippmann), st. 1771, Vater des R. Wolf Hamburg3) ; Löb,.
gelehrter Vorsteher und Wohltäter ; Benjamin, desgleichen ; Bärmann, gelehrter Vorsteher, Gemeindekassier und grosser Wohltäter,
st . 1808 ; Rechel, Gattin des R. Löb Berlin (s. d.).
Hanau , Salomo 4) ( ־שלמה הנהן נקרא זלמן הענא ב״ר יהודה ליב
)ש״ץ כ״ץ, wurde 1687 als Sohn des Vorbeters Jehuda Lob bJakob (st. 1694) und der Krönle (st. 1708) in Hanau geboren.
Noch jung an Jahren, besuchte er die Talmudschule in Frankfurt a . M. und beschäftigte sich dort bald mit seinem LieblingsStudium, der hebräischen Sprache und Grammatik. Eine Zeit lang
lebte er auch in dem Lehrhause des Elias Gomperz in Cleve 5),
1) Kaufmann, Samson Wertheimer , S. 82 n. 1.
2) Vgl. Fronmüller a . a. O. S. 404.
 )״Vgl. Jahrbuch VI, 209.
4) Vgl. Carmoly in Revue Orientale III, 308, Freudenthal , Aus der Heimat Mendelssohns , S. 210.
5) Vgl. Kaufmann-Freudenthal a. a . O. S. 29 u. 56.
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wo er zu seinem Erstlingswerk den Grund legte, das er sla kaum1
Zwanzigjähriger unter dem Titel  בדן שלמהveröffentlichte. Diese
jüdische Grammatik, in der er in jugendlichem Uebereifer und
Tatendrang sich mit tadelnden Worten über berühmte Männer der
Vorzeit aussprach 1), erregte bei den Zeitgenossen derartigen Unwillen, dass sie, wie von manchen Seiten behauptet wird 2), nur
mit knapper Not dem Feuerstrahl entging. Der Verfasser musste
sich zu einer Erklärung entschliessen, worin er die in seinem
Werke gegen Abrabanel, Ibn Esra , David Kimchi, Elia Levita
Isaak b. Samuel ha-Levi (Verf. des  ) שיה יצחקu. a. erhobenen
Vorwürfe zurücknimmt3).
Salomo Hanau führte ein ruheloses Wanderleben; bald treffen
wir ihn in Kopenhagen, bald in Amsterdam , Hamburg,Berlin , Halle u . a. 0 ., wo er sich teils Approbationen zu seinen
Schriften, teils auch durch Erteilung von Unterricht die Geld״
mittel zu deren Druck zu verschaffen bemüht war.
Gegen 17294) kam er nach Fürth, wo er längeren Aufenthalt nahm und ebenfalls Unterricht erteilte . Hier erfolgten auch
die ersten Angriffe auf seine grammatischen Arbeiten. Ein gewisser
R. Meir aus Prag, dessen kritische Bemerkungen handschriftlich
in Original und Abschrift durch Isaak Przemysl nach Fürth
gebracht wurden, fand einen Mitarbeiter in Seligmann Schwab5)־
aus Fürth, der gegen Salomo Hanau auftrat , worauf dieser mit
seinem  קונמרם קורי עכבישantwortete , auf welches Schwab mit seinem
1) Das Buch war zunächst gegen R. Esriel Wilna und dessen Gebet ״
buch ( ) דרך שיח השדהgerichtet , zu dem sein Sohn Elia ein Vorwort ( )מעבה אליהזund
a. M.r
einenKommentar ( )מקראקודשgeschrieben hatte und das 1704 in Frankfurt
erschien . In den zwei
dann 1713 in Berlin und 1721 in Wilhersmdorf
letzteren Ausgaben erwidert Esriel auf die im  בבין שלמהenthaltenen Angriffe.
2) Vgl . Unschuldige Nachrichten auf das Jahr 1713 S . 57 ff. ; Wolf bibl.
hebr . I, 1053.
8) Der Widerruf, den Salomo Hanau auf einem besonderen Blatte sei ״
nem  בנין שלמהbeilegte und der nur in wenigen Exemplaren vorhanden ist , wurde
von Freimann in seiner Ztsch . f. hebr . Bibi. VIII, 93 veröffentlicht.
4) ln diesem )ahre erteilte er eine Approbation zu dem 1730 in Sulzbach
gedruckten  באר רחובותv . Eisik Auerbach.
Kriegshaber ) ;
(
5) Sein jüdischer Name war יגריסהאבער1ראובן בן אהרןלהaus
sein Sohn Binjamin Wolf , Gemeindediener , Schächter und Beglaubter in
1783).
(
ist Verf. von זבד בנימיןKarlsruhe
Kriegshaber,
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:ס" ענף עץ עגותauch
(
 עבותות אהבהgenannt) erwiderte , welches letztere
auch eine Kritik des von Hanau verfassten  צוהר התיבהenthält.
Ausser den Genannten haben noch andere Gelehrte gegen
Salomo Hanaus grammatische Werke und besonders gegen sein
 שערי תסלודpolemisiert ; so E. Aron Mosche b. Zbi Hirsch in אהל משה
(Zolkiew 1765) , R. Jakob Emden in  לוח ארשAltona
(
1769) und
R. Mordechai Düsseldorf in  קונטרס השגותPrag
(
1744 und 1784).
Besonders scharf ist die Polemik des streitbaren Emden, der u. a.
die Behauptung aufstellt , sein Vater, der Chacham Zbi, habe die
׳dem  שערי תפלהbeigedruckte und angeblich von ihm erteilte Approbation1) gar nicht erteilt , sie sei vielmehr eine Fälschung de s
Salomo Hanau. Es steht hier Behauptung gegen Behauptung.
Allein der Charakter Hanaus spricht gegen eine derartige plumpe
Fälschung. Er war ein eingebildeter Hitzkopf, aber kein Betrüger.
Emden hat sich wohl hier von der kindlichen Verehrung für seinen
Vater zu weit hinreissen lassen und konnte den Gedanken nicht
fassen, dass ein Buch, dessen Inhalt er durchaus verurteilte , von
seinem Vater einer wohlwollenden und empfehlenden Begutachtung
gewürdigt worden sein soll 2).
Salomo Hanau war eine Kampfnatur, die ihn bei seinem
Drange nach Wahrheit alle Rücksichten vergessen Hess. Wenn
aber die Rabbinen in Frankfurt
, Amsterdam
, Berlin
Altona , Bre slau , Glogau , Mainz , Mannheim
und
Deutz seinem Buche eine hervorragende Bedeutung beimessen,
wenn Hartwig Wessely durch den Unterricht, den er als Knabe
bei Salomo Hanau genoss , für die Pflege der hebräischen Sprache
begeistert wurde, wenn der Friedberger Rabbiner Michel Oppenheim, der Schwiegersohn des R. David Oppenheim, ihm seine
Gönnerschaft zuwandte 3), wenn Jablonsky in Berlin
seinen
Leistungen Beifall spendet : so dürfte wohl der Schluss berechtigt
sein, dass wir allen Grund haben, in Salomo Hanau einen bedeutenden Gelehrten zu erblicken, der für die Kenntnis der hebräischen
*) Sie soll in Amsterdam am 18. Schebat 473 (1713) ausgestellt sein;
vergl. hierzu Freudenthala. a. O. S. 303.
*) Vgl. Weekblad vom 30. Januar 1903, wo Hillesum mit ziehenden
:^Beweisen aus archivalischen Quellen den Nachweis für die Echtheit der Ap~
probation zu führen sucht.
8) Vgl. Vorrede zum  בניןשלמה.

*
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Grammatik bahnbrechend gewirkt und die Forschungen der alten*
Grammatiker mit Nutzen studiert hat, wenn auch seine historischem
Bemerkungen über ihr Leben viele Irrtümer erhalten.
wo er am
Sein letzter Aufenthalt war in Hannover,
Leben
kampfreichem
nach
1746
)
September
15.
(
1. Neujahrstag
).
1
zur ewigen Ruhe einging
Salomo Hanau ist Verfasser folgender Werke:
1.  בנין שלמהhebräische Gammatik (am Schluss ein Sabbatlied) Frankfurt a. M. 1708 (cod. Oxford 1502).
 שערי זמרה, kleine hebräische Grammatik,.
2.  שערי תורהmit
Hamburg 1718.
3.  לוה הפעלים, Hamburg 1720, auf fliegenden Blättern (nach
Carmoly in Revue orientale IH , 308 ff.).
4.  שערי זמרהüber die hebr. Akzente , in besonderer Ausgabe
das Buch war schon 1744 verfasst , aber nicht gedruckt;
die erste Ausgabe erschien 1751 nach dem Tode des Verfassers in Zolkiew in einem Auszuge, die zweite Ausgabe
erfolgte 1762 in Fürth durch Elchanan Henle b. Simon
Mosche Ulmo aus Pfersee 2), der die Handschrift besass 5).
5.  שערי תפלה, Kommentar zu dem Gebetbuch  בית תפלהmit
grammatikalischen Anmerkungen, Jessnitz 1725 (cod. Oxford 631,2).
6.  ס' יסוד הניקודhebr . Grammatik, Amsterdam 1730.
7.  צוהר התיבהhebr . Grammatik, Berlin 1733 und 1769 (mit
 מנסה התיבהnach einer Hdsch. des Verf.) — neunmal aufgelegt.
8.  קונטרס לוח הבנינים, Amsterdam 1740, seltener Einblattdruck
(Carmoly a. a. 0 .).
9.  קונטרס קורי עכבישmit dem Anhang  קונטרס קורות ארזים, Verteidigungsschrift gegen verschiedene Angriffe, Fürth 1744.
Handschriftlich hinterliess Salomo Hanau:
*) Grabschrift bei Blogg ' החייםd S . 312 ; das Sterbedatum in Cat Bodl.
Nö . 6023 ist zu berichtigen.
 )״Vgl. meine Blätter III, 24 No . 81.
2) Eine Kritik des שערי זמרה, von Sa !. Dubno verfasst , ist ungedruckt^
geblieben.
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10. Kommentar zu den grammatischen Stellen in Midrasch
Rabbot (später gedruckt in Amsterdam 1777 ; vgl . Benjakob
 אוודסS . 301 No. 628).
11.  מתג האמהüber Vokale und Akzente (cod. Oxford 1501*1)•
t2.  יריעות שלמהgrammatische Bemerkungen zu den Gebeten
(cod. Oxford 1503).
13.  יסוד הדקדוק, סKommentar zu Ihn Esra auf Exod. 3, 14
(cod. Oxford 2063,2 ).
14.  משפט לשון הקודשGrammatik (cod. Oxford 413,2 ) .
15.  גחלת אבות, קיצור סBemerkungen zu Abrabanels gleichnamigem
Kommentar (cod. Oxford 2245 , 6).
16.  שערי בינהGrammatik (cod. Oxford 631, 3).
17 . Parabeln und Dialoge als Beweise für die Unsterblichkeit
der Seele (cod. Oxford 2245 , 6).
18. Philosophische Abhandlung mit Bibelerklärung (cod. Oxford 2286,1 ).
19.  שבעה כוכבי לכתKalender wesen in jüdisch-deutscher Sprache
(vgl . Mtsch. 1905 S. 730).
20.  מעשה אורגErklärung der grammatischen Stellen in Raschis
Kommentar (erwähnt in  קורי עכבישS . 5 b).
21.  שערי סליחותgrammatische Bemerkungen zu den Bussgebeten
(Carmoly a. a. 0 .)
22. Grammatischer Kommentar zu den Psalmen (das.).
23. Ein Gedicht (cod. Oxford 654, 2).
Heilbronn
1), Meir b . Abraham, wird im Fürther
Memorbuch mit  מורנו הרב החסידbezeichnet . Sein gelehrter Sohn
Mosche Jeschaja Elchanan starb in Fürth am 13. Tamus
<5. Juli) 1656 2).
Heilbronner
aus Fürth, Hofjude des Bischofs Johann
Anton I. von Eichstätt
und Feldzeugmeister . Nach dem Tode
1l Zu dem Namen Heilbronn vgl . Jahrbuch VI, 172.
2) Vgl. Grabschrift im Kaufmann -Gedenkbuch S. 412 No . 9, wo er als
בתודה, מופלגbezeichnet wird ; im Memorbuch heisst es von ihm u• a. והיו בי
 כמה מעלות טובות והרביץ תודה בישראל. Ein Sohn dieses Mosche war der Rabbinatsbeisitzer Mosche in Bamberg,
der 1692 im Greisenalter die *שו״ת גהלת שבעד
des R. Salomon b. David ha^Levi approbierte ; vgl . auch Mtsch . 1880 S . 509,
wo Elchanan für Ziilam zu lesen ist.
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•des Bischofs wurde er unter der Beschuldigung , an verschiedenen
Fälschungen teilgenommen zu haben, nach neunjähriger Haft im
Jahre 1734 im Alter von 66 Jahren an den Pranger gestellt , mit
verRuten gepeitscht und dann aus der Stadt (Eichstätt)
wiesen 1).
Helmänn , Samuel b . Abraham, stammte aus Prag, war
,kurze Zeit (c. 1691) Rabbinatsbeisitzer in Fürth und kehrte von
da wieder nach Prag zurück , wo er als Mitglied des Rabhinatskollegiüms in hohem Alter am 11. Nissan ( 13. April) 1696 starb.
Zu seinen Schülern gehörte u. a. R. Jakob Reischer, Yerf. von
: שרת שברת יעקב2).
), Bruder des Itzig (s. d.),
(
He noch b . Lob ב״בBuchbinder
erscheint zum erstenmall762 als Drucker in Fürth. Im ganzen
werden von ihm nur fünf Flirther Drucke verzeichnet , wozu dann
noch zwei von ihm in Nürnberg 3) gedruckte Werke kommen.
In den Jahren 1763 und 1764 wird er, laut Einträgen im Protokollbuch, wiederholt beim Vorstand in Fürth darüber verklagt,
dass er sein Versprechen wegen Ablieferung des  של״הund des
 תקון שלמהan die Kommittenten nicht gehalten habe. Er starb in
Fürth im Alter von 83 Jahren am 24. August 1807.
Herz , Josef, geboren in Fürth am 4. Mai 1776 als Sohn
des Herz Eschwege (gest . 1797) und der Hinnele (gest . 1804).
Er bildete sich als Zeichenlehrer aus und erteilte auch den Jüngern
der Fiirther Talmudschule Unterricht im Schönschreiben. Bis an
«ein Lebensende ledigen Standes und, wie gewöhnlich in diesem
Falle , ein etwas griesgrämiger Sonderling, besass er dennoch
viel Witz und Humor, wie die von ihm verfasste sogenannte
Fürther Megilla unter dem Titel ״Esther oder die belohnte Tugend*
(Fürth 1828) beweist . Einen grossen, wenn auch nur in engerem
Kreise bekannten Ruf genoss er als Kupferstecher. Als solcher
wird er auch von Albert Wolf in seinem Aufsatz über jüdische
x) Vgl . Ben Chananja IV, 245 ; Kaufmann-Freudenthal a. a. O. S . 267.
2) Vgl. Hock , die Familien Prags S. 95 (das . n. y! ist  תס״הst .  תג״הzu
lesen ) ; meine Kürpfalz S. 198 n. 1, wo 1688 st . 1694 zu lesen ist , und die
dort verzeichneten Literaturnachweise , zu deren Ergänzung ich noch auf
 כרתי ופלתיS . 194, b und  שו״ת הבם צביNo . 111 verweise.
3) Näheres hierüber im 3. Teil.
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Künstler ( Mitteilungen zur jiid. Volkskunde XV , 55) genannt, der
aber nur wenig von ihm zu sagen weiss und nicht einmal bestimmt
feststellen konnte, ob Josef Herz Jude war. Er lieferte Vignetten
zu den fünf Bänden der Zirndorferschen נ״ך-Ausgabe קריה נאמנה
("Fürth 1805—1818), zu קרן תושיהdas
(
. 1817), zu Ottensossers
Geschichte der Juden (das. 1821—1825 1) und zum Pentateuch
דרך סלולהdas
(
. 1824—1826 ) . Ferner finden sich Vignetten von?
ihm in Ottensossers deutscher Uebersetzung zu י על מגלת. תרגום ש
אסתרSulzbach
(
1820) und zur Sulzbacher Machsorausgabe ( 1826) .
Alle seine Kupferstiche tragen in Minuskelschrift seinen Namen J.
Herz mit fec. oder inv. oder sculp. oder inv. et sculp. und zeigen,
natürliche Auffassung neben künstlerischer Ausführung 2).
Josef Herz starb in Fürth am 23. Mai 1828 im Alter von
52 Jahren und hinterliess vier Schwestern, von denen die älteste,
Henriette , in Hamburg,
die zweite , Susanne, in Frankfurt a . M., die dritte, Klara, daselbst , und die vierte , Jettchen,
in Fürth wohnte.
Hess , Jakob Jecheskija , Sohn des Hirsch סג״ל3) , war
Eabbinatsbeisitzer unter ß . Bärmann Frankel und starb in jungen
Jahren am 1. Adar ( 15. Februar) 1706 4). Das Memorbuch nennt
ihn  הדיין מצויין בקהלתעו מורנו רב ר׳ יהזלך העם בן הריר צבי סג׳יל.
Ein R. Jakob b. Zbi Hirsch aus Fürth , der aber mit dem
Obigen nicht identisch ist , gab den פירוש על המסורהSulzbach
(
1715)׳
heraus 5).
 )יDer Verfasser bezeichnet Josef herz als seinen Freund, der zur
Verbreitung dieses Werkes beigetragen habe, und sagt weiter von ihm:
״Dieker talentvolle Künstler wendete vielen Fieiss an, schöne und geschmackvolle Arbeit zu liefern“.
2) Von J. Herz erschienen : Neue Muster zum Weissnähen in Filoche,.
Batist usw. (Nürnberg, 1805 in 2°) ; neue und geschmackvolle Muster zum
Sticken (das . in 4°). Ob der Herausgeber mit dem unserigen identisch ist,
konnte ich trotz Nachforschungen nicht ermitteln.
*) Wohl identisch mit Hirsch Frankfurter (s. d.), der in der Grab-

Schrift צבי סג״ל

פ״ו

genannt

4) So lautet

auch

wird.
im Memorbuch

der Eintrag

נפטר בשם טוב ליל ב' ר״ה אדר

!נקבר ביזם ג' ׳ב אדי ווס״ז. Vgl. Kaufmann-Gedenkbuch S. 410 No 7; S. 411 Zeile 1
muss  עודst .  עודgelesen werden ; in der 3. Zeile deutet  צביauf des Vaters
Namen hin; die 5. und 6. Zeile lauten richtig: הכל מודים שבר״ה אדר תש״ו עלה תהת
מפיהכרובים.
*) Vgl. Weinberg a. a. O. S. 134. Die dort in der Note gerügte Ver-
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c . 1762—1780 Eabbinätsbeisitzer 1) unter
Hess , Josef,
E. Josef Steinhart und Verfasser der Schrift בן פרת יוסף, die eine
Erklärung sämtlicher Haftarot enthält und nach seinem Tode von
seinem Sohn Isaak mit Zusätzen versehen und zum Druck befördert wurde (Fürth 1796). In regem Briefwechsel stand er mit
2). Im
seinem Jugendfreund E . Mosche Kohn in Weikersheim
Jahre 1780 kam er als Landesrabbiner nach Kassel , wo er nach
dreizehnjähriger Wirksamkeit am 27. Cheschwan (2. November)
1793 sein Leben beschloss 3). Sein Sohn Isaak 4), Eabbiner in
zu seinem
dort und in Kassel
hielt
Stadtlengsfeld,
(
Andenken eine Trauerrede, die unter dem Titel קול בביOffenbach 1795 5) veröffentlicht wurde. E . Josef Hess war ein Schwager
des Dajan E . Kofmann Metz (s. d.) und approbierte den של״ה
. 1779,
(
. 1768) und  הדושי הלכות רשב״ץdas
(
(Fürth 1764),  אליה רבהdas
approb. 1777). Seine Frau war die Tochter des Samuel b. Seligmann Ermreut in Fürth s ( . u. unter Vorbeter).
, Mosche (  משה כ״ץ ביה חיים העבים,)ר, c. 1750
Höchheim
) geboren, erscheint zum erstenmal
(
Unterfranken
in Höchheim
nachweislich 1782 in Fürth und wird 1790 Eabbinatsbeisitzer
unter E . Salman Kohn6). Nachdem er bei seinem Vater Chajim,
der 1793 als Subskribent des  מכלולverzeichnet ist , den ersten
Talmudunterricht genossen hatte , kam er nach Fürth, um dort
unter Leitung des E . Josef Steinhart und E. Wolf Hamburg dieses
Studium fortzusetzen . Er erwarb sich auf diesem Gebiete umfassende Kenntnisse, die ihn befähigten, mit berühmten Zeitgenossen
in Meinungsaustausch zu treten. Nebenbei beschäftigte er sich,
wechslung Steinschneiders trifft nicht zu ; der Verfasser verwechselt vielmehr
Cat. No . 8388 mit 8340.
1J Er wird schon 1758 im Protokollbuch als  מוספה דייןerwähnt.
, 81.
2) Vgl. dessen  דרבוני זהבS . 47 ff. ; meine Blätter 111
3) Vgl. mein Nathanael Weil S . 77.
4) Wohl identisch mit dem Respondenten des R. Salman Kohn ; vgl.
 שו״ת בגדי כהונהS . 69.
5) Fehlt in Jellineks Bibliographie hebr . Denk - und Trauerreden in der
Zunz-Jubelschrift S . 61.
6) Vgl. Cat. Bodl. 6448 , wo jedoch der Geburtsort und das Geburtsjahr
mit
Auch in Mtsch . 1905 S . 740 ist Höchheim
unrichtig sind .
verwechselt.
Hechingen
8
JahrbuchJ. L. G. VIII.
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angeregt durch die Mendelssohnsche Schule, mit Vorliebe mit grammatischen Studien. Im Jahre 1790 gab er unter dem Titel שפה.
 ברורהeine hebräische Grammatik mit Konjugationstabellen heraus
und drei Jahre später veröffentlichte er den  מכלולdes R. David
Kimchi mit den Zusätzen Levitas , den er mit erläuternden Bemerkungen und im Anhänge mit grammatischen Kegeln versah.
Im gleichen Jahre 1793 wurde R. Mosche Höchheim, nachdem er
von der Gemeinde Fürth mit dem Morenutitel beehrt worden
war und R. Schalom Ullmann, der bisherige Ortsrabbiner von
Ansbach,
das Rabbinat Stampfen
in Ungarn übernommen
hatte 1), als Ortsrabbiner2) nach Ansbach
berufen . In dieser
Stellung blieb er 42 Jahre, bis er am 10. Februar 1835 im Alter
von 85 Jahren aus dem Leben schied. — Als  משה,ד״ץ רkommt
er im  נודע ביהודהI  ח״מNo . 30 vor, da er in dem bekannten
Prozesse zwischen Wolf Wertheim in München
und den Erben
des Salomo Kleve mitwirkte 3). In  שדת בנדי כהונהAbschn . ״ע,אד
No. 16 findet sich eine Korrespondenz mit ihm. Häufig wird er
in  שדת שמלת בנימיןgenannt (wie z. B. S. 7 b, 28 b, 29 a, 90 b, 160 a),
ebenso in  שדת ריב״ם שנייטוךS ( . 13 a, 28 b, 31 b, 34 a, 40 a, 44 b,
50 b, 51b ). Im  קול אליהוvon Ersohn (Pietrkow 1904 S. 148 n.)
wird eine Bemerkung von ihm mitgeteilt . Eine Approbation von
ihm v. J. 1833 findet sich bei dem ס׳ השםFürth
(
1834).
R. Mosche Höchheim war Schwiegersohn des Eisik Grillingen 4) in Fürth. Sein Sohn Isaak, 1790 geboren, genoss u. a.
den Unterricht des R. Aron Fuld in Frankfurt
a. M. und
wurde 1828 als Rabbiner in Ichenhausen
angestellt , wo er
nach vollendetem 70. Lebensjahre starb. [Ein Schwiegersohn des
l ) Vgl . Jahrbuch

VI , 195 n . 4.

 ףIn der Korrespondenz mit zeitgenössischen
Gelehrten wird er nach
wie vor als ?* דund "צ1 מangeredet , da der Landrabbiner seinen Sitz in
Schwabach
hatte.
*) Vgl. näheres bei Kaufmann, Samson Wertheimer , S . 83 ; KaufmannFreudenthal a. a. O. S . 270 . Derselbe Gegenstand wird auch im נהלת בנימין
zu  ח״םNo . 2 mit R. Mosche Höchheim verhandelt.
4) Ob identisch mit Eisak b. Mosche Grillingen , der 1728 —1751 in
Fürth als Setzer arbeitete , ist zweifelhaft . Der Name Grillingen , der auch
sonst in Fürth vertreten war, ist , wie mir scheint , auf den Ort Kreglingen
zurückzuführen . Ein Abraham b. Elieser aus Grillingen lebte in HalberStadt;
vgl . Freudenthal , Aus der Heimat Mendelssohns , S. 212.
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B . Mosche Höchheim, E . Seeligmann Frankel, wurde auf Veränlassung des B . Herz Scheuer in Mainz als Eabbi des dortigen
dritten Israelitischen Krankenpflege-Vereins (Cfeewra von Pretzen*
heim) gewählt , ging 1828 zur Weisenauer Ohewra über und starb
am 1. Ab 1841 im Alter von fast 80 Jahren 1).] Ein Eruder des
E. Mosche Höchheim, namens Elia, war Mathematiker und
Astronom; er verfasste  שבילי דויקיע2) (Prag 1784) und  ילדי הזמן,ü
(Kommentar zu Jedaja Peninis  בחינות עולם, Prag 1786).
(
Der gelehrte und angesehene E. Simon b. Natan העביHochIhn
Jizchak
b.
Josef
heim) in Fürth liess das  ם׳ עצמות יוסףdes
1767).
(Fürth
drucken
neuem
von
Esra
Hochheimer , Simon s . Aerzte.
Hüttenheim , Joel b . Mosche, war Vorsteher in Fürth,
Schtadlan und grosser Gelehrter3) ; er starb am 5. Nissan (4. April)
1661 4). Das im Jahrbuch VI S. 165 erwähnte Protokoll des K.
Meir b. Ascher v . J. 1657 trägt seine Mitunterschrift 5).
Jaf fe , Bäruoli, Sohn des Mordechai Margoliot. Jaffe 6),aus
Wien, der in seiner Jugend u. a. auch bei Jt. Elia Schidlöw
der
Talmud unterricht genossen hatte 7) wohnte in Fürth in
Alexandergasse ; in seinem Hause errichtete c. 1760 Itzig b. Lob
Buchbinder eine jüdische Druckerei. Er war ein Mann von vor )בDas Eingeklammerte ist auf Grund der Mitteilungen in Lehmanns
Festschrift zur Feier des hundertjährigen Bestehens des oben zuerst genannten Vereins , Mainz 1910, S. 13 ff. eingefügt . D. Red.
2) Dieses Buch wird im  מאסףIII, 106 besprochen ; vgl . Misch . 19Ö5 S.
740, wo auch noch ein hdsch . Werk des Verfassers , betitelt ליקוטי מקומותהנדסיים,
angeführt wird.
3) Das Memorbuch der Neuschüle nennt ihn האלוף התורני פרנס ומנהיגבמהזר״ר
יואל ןב הפרנס במר משה היטנום ובו׳ למק מופלג (?*מך בתמידות ועסק כמה'שנים בצרכי צבור באמונהוהשתדל
,'ובו. אצל השירה יר״ה
4) Grabschrift im Kaufmann - Gedenkbuch S. 412 No . 12•
B) Ueber den anderen Unterzeichner des Protokolls , Schneior Salomon
b. Joel s . unter Salomo Schneior.
6) Vgl. Frankl, Inschriften No . 430. Die Familie Jaffe war weitverzweigt;
ihr gehörte bekanntlich der Verfasser des לבוש, R. Mordechai Jaffe in Posen,
an, der 1612 dort starb , fiendle , Tochter des Benjamin Wolf Jaffe in Wien»
wo sie 1737 starb , hat
Gattin des Rabbiners Mosche Broda in Worms,
ehrendes Andenken geein
Fürth
in
Altschule
der
auch im Memorbuche
funden.
(
 ףVgl . עטרת אלי׳Fürth

1776 ) S . 4.

l
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uehmer Gesinnung und ein Gönner der Gelehrten (s. u. Mäzene) ;
er starb in Förth am 21. November 1791. Seine Frau Rachel
Jitle , die Tochter des Jakob Bärmann Fränkel, st. 1766 ; ihre
Tochter Seide Sara, Gattin des Löb Schnaittach J), st. 1790.
Jehuda Löb b. Jizchak , ein Gelehrter in Flirth , der
dort 1737 das Buch  שיח השדהherausgab , das Vorschriften für
Reisen und andere Anregungen in einer Mischung von ethischen
und kabbalistischen Anschauungen enthält ; als Vorarbeiten benützte
der Verfasser den Sohar, den  חובות הלבבות, den  מגלה עמוקותund andere
Werke. Gleichzeitig erschien auch eine jüdisch-deutsche Ausgabe des
Buches. Ferner verfasste er .נר מצודFürth
(
1750), eine Darstellung
des Leuchters im Tempel nebst Erklärung des Psalms 25 in
kabbalistischem Sinne. Der Vater des Verfassers war der Rabbiner
Jizchak b. Jehuda Löb in Öttingen , der ebenfalls aus Fürth
stammte und zu öttingen 1705 in jungen Jahren starb 2). Seine
Mutter Esther, die Tochter des R. Israel b. Koppel Fränkel (Wiener)
und Schwester des Mohel Bärmann Fränkel (s. d.), starb 1709
in Fürth 3).
Joel Saul b. Benjamin, Vorsteher in Fürth, starb sehr
alt am 13. Ijar (1. Mai) 1681 4) ; seine Frau Rickle st. 1682; sein
Sohn Baruch (Bendit) st. 1704 und sein Sohn Wolf 5) (s. u. Wolf
Fürth) st. 1709.
l) Vgl . Weinberg a. a. O. S . 150 ; von ihren Rindern Verzeichnet das
Memorbuch zwei Söhne , nämlich Chone Israel (st . 1816) und Mordechai
Chajim (st 1834) in Mönchen.
*) Vgl. . חיגיך בית *ועדרS . 54 u. 55, wo er sich als  יצחקמפיורדאunterzeichnet ; der Verf. R. Jehuda Löb Pfersee bezeichnet sich als dessen Verwandten ; vgl . auch meine Blätter V, S. 92.
s) Vgl . Raufmann -Gedenkbuch S. 400 n, 6 und S. 431 No . 70 und meine
Bemerkung In meinen Blättern V, 93 n. 34.
4} Vgl. Kaufmann-Gedenkbuch S . 412 No. 13, S. 420 No . 34, S . 422
No . 39 und . S . 438 No . 96.
5) Im cod . BH 18 der Leipziger Staatsbibliothek ist die Abschrift eines
Gedichtchens verzeichnet , das Wolf b. Joel i. J. 1655 verfasste , als er seiner
Braut ein Gebetbuch schenkte , das er mit folgender Widmung versah:
זאת היא כתובה ובדק בספר
שנתנה במתנה יפה וברה ושפר
יקרה היא מפז ובס״ף בל הון ובופר
נעשה ונתנה ב״ישוע״ה ט״וב״ה למספר
ממני בנימין מאלף בא״א יואל שליט אגבי עפר ואפר
 יבונגה דע עולם סלה ולא יפר,מק״ק פירדא ה

Josef (Josbel ), Sohn des R. Efraim, war Rabbinatsbeisitzer zur Zeit des R. Meir b. Ascher ha-Levi , nachdem er schon
vorher im Kreise Schwabens für Thorakenntnis tätig gewesen war;
er starb in Flirth am L Ab (20. Juli) 1678.
Josef
(Noach Mosche ), Sohn des Josna Mosche, war
Rabbinatsbei sitzer zur Zeit des Rabbiners Wolf Butschatscher;
er stammte aus Frankfurt
a. M. und starb in Fürth am 16. Sehebat
(4. Februar) 1681 1). Seine Witwe Edel starb 1683 ; seine Tochter
Zirle war die Frau des Vorstehers Hirsch Frankfurter (s. d.) ;
seine Schwester Pessel war die Gattin des Vorstehers Salomo
Schneior II . (s. d.).
Josef b. Salomo Schneior
ist wohl identisch mit dem
1686 durch dompröpstlichen Schutzbrief in Fürth aufgenommenen
Josef Fromm2) ; er übernahm die Leitung der von seinem Vater
Salomo Schneior(s. d.) begründeten jüdischen Buchdruckerei und handhabte sie in energischerWeise ; die aus seiner Offizin hervorgegangenen Werke sind das beste Zeugnis für seine Tüchtigkeit und Umsicht. Als vorzüglicher Druck ist das  תורת כהדסzu verzeichnen,
dessen Beendigung er jedoch nicht erlebte ; er starb in jugendliehern Alter am 14. Tamus (11. Juli) 16913). Einige Monate später
starb seine Mutter Pessel , Tochter des Jehoschia Mosche, und kurz
nachher sein Vater. Josef hinterliess zwei Kinder, Samuel Bonfed
(s. d.) und Maier, der als Jüngling 1707 in Prag starb 4)•
Itzig b. Löb ב״בBuchbinder
(
5), Schwiegersohn des Salomo
b. Aron Fränkel ( )מדפיסvon Sulzbach 6), errichtete in der Ale«
*) Vgl . Kaufmann-Gebetbuch S. 413 Ho . 16. Im Sterberegister I, 298
heisst es von ihm : ( לע״ע (לעת ערב,החסיד מהר״ר יוסף חנ משה עלה לא האלקים ביום ג
וחלינו לבמת לעשות יקר בקבורתן למהותו ביום ׳ד י״ז שבט והיה דיין בקהלתנו כמה שניםוהעמיד־ •תלמידים
 הרבה בבחרותו ובזקנותו.
2) Ueber diesen Hamen s . näheres bei Salomo Schneior II.
3) Vgl. meine Mitteilung in Mtschr . 1906 S. 604 bezüglich dieses viel
umstrittenen Sterbedatums ; die Grabschrift s . im Kaufmann-Gedenkbuch S.
421 Ho. 35.
4) Hock a. a. O. S. 376.
&) So ist  ב״בzu lesen und nicht Bamberg»
wie in der Jüd. Typographie (Ersch u. Grubers Encyklopädie Bd. 28 S . 84) angegeben wird . Dass
Buchbinder zu lesen ist , geht schon aus dem Vermerk  ב״ב ומדפיםhervor » der
sich auf den Titelblättern findet
•) Vgl. Jahrbuch I, 115.
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xandergasse im Hause des Baruch Jaffe (s. d.) in Fürth c . 1760
eine jüdische Druckerei, die bis 1793 bestand und etwa 68 Druckwerke lieferte. Sein Bruder Henoch s. d. Sein Sohn Henoch
war 1783 Setzer (s. Teil III).
Kargau , Mendel ( )מוהר״ר מנחם מענדל בן כיה נפתלי דדרש קרגויא,
berühmter Gelehrter aus Fürth; er besuchte die Talmudschulen
des R. Nathan Adler und R. Pinchas Hurwitz in Frank furt a . M.,
des R. Jecheskel Landau in Prag, dessen Schwiegersohnes R.
Josef Joske in Posen und des R. Herz Scheuer in Mainz. Er
begab sich alsdann nach Paris, wo er sich bei seinem Schwager
Baruch Weil aufhielt, neben seinen Handelsgeschäften stets
das Talmudstudiura pflegte und einen Kreis von Talmudbeflissenen
um sich scharte. Dort dichtete er auch eine Hymne gelegentlich
ider Krönung Napoleons 1). Im Jahre 1806 schloss er in Fürth
den Ehebund mit Rickle, der Tochter des Mosche Muhr von dort 2).
Von Paris kehrte er später wieder nach Fürth zurück und
blieb dort bis zu seinem in hohem Alter am 29. Elul (4. September)
1842 erfolgten Ableben 3).
1l Siehe diese Hymne im Anhang
Beilage VIII.
2) Da er die erwähnte
Hymne im J. 1805 verfasste , so muss er schon
damals , also vor seiner Verheiratung
, in Paris
gelebt
haben , wonach
die
Mitteilung
des R . Wolf Hamburg
in seiner Approbation
zu  גידולי טהרהS . \ zu
berichtigen
wäre ״
8) Seine Grabschrift
hat folgenden
Wortlaut
: הגאון הגדול המפורסם זקן שקנה
הכמה מופלא ומופלג בתורה ויראה טהורה חבר לה״ק דקברגים בבוד מו״ה מענדל בן כ״ה הירש קארגויא זצ״ל
 דד״ה תד״ג, נפטר בש״ט יום א; ער״ה וג' א.
׳

; מישרים ויראת הטא תמיד מגמתו
^מקי תורת אל חי תקר ברוח בינתו
. בגודל ענותגותו, לתהלד.בעלה ומרומם
ךרכי נועם דרכיו שלום מסלול נתיבתו
 בנעוריו ובזקנתו,לא מש מאהל תורד
קדם לפעולות טובות בכל כהו ויכלתו
אף למתים חסדו ואמתו קודש הברתו
ךבו מעלותיו עטרה עטרה ול צדקתו
^דול יקרו בין גדולים יצא שם תפארתו

v

• ;־
c, L

־ ׳-r.

t
. " ; ; ■ ן,נשמתו׳

׳ ־

ילעד לא תסוף מלבנו אזברתו ־

. יתלונן בסתר צל שדי שמה משכורתו
אזר פני מלך עולמים תתענג

Im Memorbuch der Neuschule findet sich folgender Eintrag:
אא״נ מורנו ורבנו המאוד הגדול יחיד* מיהידים ובני עליה שבדור הגאה הגדול המצויין בהלכה מוהר״ר מנחם

*
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Wenige Jahre nach seinem Tode wurde von seinem Schule?
R. Jona Rosenbaum aus Zell in Gemeinschaft mit dem nachR. Anschel Stern
Oberrabbiner
maligen Hamburger
aus Ste ’inbach das von R. Mendel Eargau verfasste Werk
 גידולי טהרה, ein Kommentar zu Jore Dea § 201, nebst 41 Rechtsbescheiden, veröffentlicht (Fürth s. a. [1845]). Das tiefe gründliche
Wissen und der Scharfsinn des Verfassers sind staunenswert.
Von den beiden Teilen des Kommentars zeigt der eine die
Quellen, auf welche die Entscheidung zurückzuführen ist , und der
andere die sich hieraus ergebenden Folgerungen für die Halacha
in ihren einzelnen Abzweigungen und besonderen Erscheinungen.
Von den Rechtsbescheiden beschäftigen sich die fünfzehn ersten
gleichfalls mit praktischen auf Mikwe bezüglichen Fragen ; die
anderen behandeln verschiedene Stoffe aus der religiösen Praxis.
Mit bedeutendem Wissen verbindet der Verfasser einen hohen
Grad von Bescheidenheit , wie dieses in der Vorrede des Werkes
von seinem Schüler R. Abraham Wechsler aus Schwabach durch
die eigenen Worte des Verfassers bestätigt wird.
Mit seinem Freunde R. Wolf Hamburg in Fürth stand R.
Mendel Kargau in sehr lebhaftem Verkehr und Meinungsaustausch1).
Dr. Gabriel Hirsch Lipmann
Das Buch  שפה ברורהvon
(Fulda 1839) enthält eine Zuschrift Kargaus vom Jahre 1889, worin
er gegen die Behauptung Luzzatos im  אוהב נרsich verwahrt, als
ob der Targum Onkelos nur für gewöhnliche Menschen ()הדיוטות
geschrieben sei 2).
, Mosche, Sohn des Saul, wurde
Katzenellenbogen
1670 geboren ; im Alter von 24 Jahren wurde er als Rabbiner
nach Pudheiz berufen und blieb dort bis 1700, wo er nach
Fürth übersiedelte , um dort als Talmudlehrer3) im Bethamidrasch
מענרל ןב ב״ה נפתלי קדגוי זצ״לת״ה בעמו־ שעסק בתורה יום ולילה םג כשהיה בעל משא וטתן והרביץ
הודה בישראל הפליא עצה הגריל תושיה לבל שואל בעיר פאריז ואה״ב הוד לביתו פה העירה ומודה הודאה
הרבה שגה ומקום שיפול העץ שמה יהי' פירזתיו פדי צדיק ינ הגיה ברנה לדור חדים בספרו גידולי טהרה בזנות
הז ובובות צדקתו ועגותנותו הגדולה שהיי בו תנצבי׳ה ונוי.
1) Vgl . ! שמלת בנימיI S . 71b , 76 , 79b , 128 , 135b , 137 , 141 ; 11 S . 8b , 120,
121,124 , 131b . —  שער וקניםII S . 4 , 29 , 59 , 65 , 126 , 156 b ; vgl . auch )ahrbuch
VI S . 214 und 232.
a) Vgl .  שפה ברורהS . 12a Note.
in Fürth,
’ ) Er war nicht Rabbiner
angibt.
1794 irrtümlich

wie

Neubauer

im

cod . Oxford

*
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des R. Abraham Jakob b. Salomo Schneior (s. d.) zu wirken, bis
er im Jahre 1715 nach Schwabach
berufen wurde. Im Jahre
1733 erkrankte er und ging nach Fürth, um sich dort in ärztliehe Behandlung zu begeben 1) . Er kehrte alsdann wieder nach
Schwab ach zurück , wo er im ganzen 28 Jahre wirkte bis zu
seinem am 20. Tischri (8. Oktober) 1743 im 72. Lebensjahre
erfolgten Ableben 2). Seine Frau Sara Lea, Tochter des Fürther
ßabbiners Elieser Heilbronn, starb 1740 in Fürth und wurde
dort neben ihrem Vater beerdigt. Ihre Söhne waren : Pinchas,
Rabbiner in Wallerstein,
Naftali Hirsch, Rabbiner in Mannheim, und Elieser , Rabbiner in H a g e n a u 3) ; ihre Töchter hiessen:
Bela, die sich im Jahre 1706 mit Meir b. Isaak Seligmann in
Zeckendorf
4) verheiratete , und Rachel Sara, die 1766 als in
 ףSo schliesse ich aus 1?גחלת שאזed( . Edelmann S. 4 a ), wo der Herausgeber einen Auszug aus der Handschrift  יש מנהיליןanführt , in welchem R.
Pinchas , Sohn des R. Mosche , folgendes berichtet :  שמעתי מפת רביגו הקחש.דבר זד
 פיזרדא, מזי קבso( I)  מוטל על ארץ, והי,אאמ״ו הגאון בשנת יגיע״ת לפ״ק יכ נגע בו די ה
. שבועות, מתייאש בעצמו ובאתי אליו ממרקבדייט לבקדו והייתי אצלו ג,שהוא מקום רופאים והי
Wenn das im Worte  יגיעתangedeutete
Jahr keinen Irrtum enthält , so
kann sich die ganze Stelle nur auf seine Erkrankung , aber nicht auf sein
erst zehn Jahre später erfolgtes Ableben beziehen . Edelmann , hierdurch irregeführt , gibt 493 als Sterbejahr an ; ihm folgt Eisenstadt im  דעתקדושיםS . 100.
Dass R. Mosche nicht 1733 gestorben ist , beweist schon seine am 25. Sehebat 503 (19• Februar 1743) erteilte Approbation zu  ארבע שיטותFürth
(
1751).
Sein Sohn Pinchas war in den Jahren 1722 bis 1750 Rabbiner in Marktbreit.
2) Seine

Grabschrift

.מנחתו כבוד לפ״ק

in

Fürth

lautet:

*יתזז
"11
 תשריבחג הסבות, ב,נפטר בשם טוב ונקבר ביום ג
הרבה כושל גם נפל ממגי רב

גאון עוזנו נשבר יעף מאתנו גובה וגאון
גדול מספד וכבר יב נפל היום שרו גדול
חסיךתו מלאה הארץ ותורת אמתו י ב חסיד

הופיע מהר

מךןךסופר בתורת משה

משה עלה בע״ב שנה וימתשם משךץ
 משה בהגאון מוהד׳׳ר,ה״ה הרב הגאון מהו
שאול זצ״ל קאצנאילנבאגען וכאן שנה הרבה תני
 ד/ומתני ולית ליה שיעורא ברובה ומזה עלה לאב׳
 שוואבאך, בק,ור״מ במדינת אנשבך וישיבתו הרמה הי
 תגצב״ה א״ם.
. .י
8) Vgl. meine Kurpfalz S. 240 ; Jahrbuch VI, 173.
4) R. Isaak Seligmann war ein gelehrter Vorsteher in Z e c k e n d o r f,
der gemeinschaftlich
mit R. Simon Akiba Bär das  פי שנים,qSulzbach
(
1702)
herausgab ; er kopierte im Jahre 1664 in Fürth
in
ciem obengenannten

*
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Pürth wohnhaft genannt wird 1) und zwei Töchter, Jente und
Chaja, hatte 2).
ßechtsbescheide von R. Mosche Katzenellenbogen, seinen
Söhnen und von Zeitgenossen sind handschriftlich in cod. Oxford 841
und 2190,2 enthalten 3) ; eine Kopie von seiner Hand befindet sich
dort im cod. 1604. Im  קול יהודה, סvon R. Jehuda Glogau sind
mehrere talmudische Novellen von ihm mitgeteilt . Approbationen
1735),
(
1724), פי שביםAltona
(
erteilte er u. a. zu  מהדם לובליןFürth
( . 1751). Weitere
1740) 4) und ד״ שימות לדשב״אdas
(
 סדר תפלהFürth
Approbationen s. in  דעת קדושיםS . 100, wo verschiedene sonstige
Angaben der Berichtigung bedürfen. In  שדת שב יעקבS . 53 steht
von ihm eine Anfrage v. J . 1733.
Levi Gumperts), einer von acht
(
Kleve , Salomo Salomon
Söhnen des Löb Kleve ; er siedelte sich in Fürth an und trug
zum Aufblühen dieser Gemeinde wesentlich bei. Näheres über ihn
und seine Familienbeziehungen bringt das Buch ״Die Familie
Gomperz“ von Kaufmann-Freudenthal (Frankfurt a. M. 1907)
S. 266 ff., auf das hier verwiesen sei. Zur Ergänzung der auf
Fürth bezüglichen dortigen Mitteilungen sei hier erwähnt, dass
Salomo Kleve und seine Frau Zortel auch vom Yerfasser des
1729) als seine Verwandten und Gönner be(
 באר יצחקOffenbach
zeichnet werden 5). Die von ihm errichtete Nebenschule (Klaus)
wird 1723 handschriftlich erwähnt. Sein Sohn Josua Feibelmann
(Kaufmann-Freudenthal S. 270) wird als Mäzen genannt (s. d.).
Bethamidrasch des R. Abraham )akob den cod. Oxford 1794 und starb 17Q9
in hohem Alter. Er gehörte zur Gesellschaft der Chassidim, die Natan von
Gaza als Profeten verehrte; vgl. auch Kaufmann, Letzte Vertreibung, S. 203;
Eckstein, Gesch. d. Juden in Bamberg, S. 68 n. 4 und S. 168.
1J Sie ist wahrscheinlich die Gattin des Dajan R. Isachar Nieder«
werrn (s. d.).
2) Ich entnehme einen Teil vorstehender Angaben den codd. Oxford
1019 und 1794; vgl. auch Anhang Beilage VI.
3) Die von Benjakob S. 560 No. 138 als in Frankfurt 1857 gedruckt
verzeichneten Rechtsbescheide sind nicht von ihm, sondern von R. Mosche
b. Nachum Katzenellenbogen.
4) Dort erwähnt er .auch seinen Schüler Michael b. Abraham Kolm
(s. oben unter Michael Fürth).
5) Ueber Aron Auerbach, den Schwiegersohn des Salomo Kleve, der
bei Kaufmann-Freudenthal nicht erwähnt ist, siehe unter Auerbach.

Als Tochter des Secharja ( Zacharias) Kleve (das.) wird auch Mirjam
angeführt, die durch Heirat mit der Familie Eeinganum verschwägert
war 1). Ueber den von den Brüdern Gomperz angekauften und
für die Fürther Synagoge gestifteten Vorhang s. unter Naumburg.
Krailsheim , Naftali Hirsch, war Bezirksvorsteherund
starb in hohem Alter in Fürth 2). Seine Gattin Sprinz war die
Tochter des gelehrten R. Chajim und starb im Alter von 92 Jahren3).
Sein Sohn Gabriel, der Vorsteher in Fürth war , stiftete zu
seinem
Andenken einen Brunnen im Vorhof der Synagoge. Auch eine
Tochter Gutei wird als Gattin des Manni  כ׳־צBaiersdorf genannt,
die 1710 in Fürth starb 4).
Krakau , Salomo 5) war
stellvertretender Rabbiner in
Schnaittach;
seine
Gattin Kela war aus Mainbernheim
gebürtig ; seine Tochter Frumetla war mit Simon, dem Sohne des
R. Jeidel (s. d.) , verheiratet , der im Jahre 1748 den
Glauben
wechselte und den Namen Matthäi annahm6) ; sein Sohn Wolf
war Kassier beim Krankenverein und wird als Mäzen gepriesen
(s. u. Mäzene).
Krön , Jakob, Rabbinatsbeisitzer zur Zeit des R. Josef
Steinhart ; er wird schon 1759 in Fürth genannt , blieb aber
ohne amtliche Stellung bis 1776. Im Sommer 1777 kam er an
das Lehrhaus des R. Herz Braunschweig in Braunschweig
und wurde zum Abschied von der Gemeinde Fürth noch mit
einem Geldgeschenk bedacht. Er starb in Braunschweig
am
24. Tischri (18. Oktober) 1794.
1) Bezüglich
der anderen Kinder s . meine Blätter V, 90 n . 16.
2) Im Memorbuch
der Altschule
findet sich folgender
Eintrag:
כמר נפתלי הירש גראלסום בר גבריאל ז״ל בעביד שעסק דכ ימיו בהכנסת
יאא״נ הישיש הזקן ונשוא פנים
ובנו הפ״ו כהר״ר גבריאל בנה באר מיים תיים בהצד ב״ה בעד הזכרת נשמתו
אורחים וצדקה וגמילות הסדים
*מ1 ב״זohne
(
Sterbedatum ) .
s) Vgl . Kaufmann -Gedenkbuch
S . 443 No . 119 ,
wo das Sterbejahr
fehlt ; in der vierten Zeile heisst es in meiner
Abschrift , ; מצות הin der 5 . Zeile
muss selbstverständlich
 בתstatt  שאתstehen . Chajim ist vielleicht
mit jenem
identisch , dessen
Grabschrift
S . 409 Nr . 5 mitgeteilt
ist.
4) Kaufmann - Gedenkbuch
S . 437 No . 90.
•) Weinberg ;a . a . O . S . 119 nennt ihn Salomo aus
Kolin.
ß) Vgl . Würfel , Nürnberg , S . 122.
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kopierte 1579 in
Jakob , aus Fürtb
Levi , Josef
a. M. das  ס׳ באר מיםחייםd . i. ein Raschikommentar
Frankfurt
von R. Chajim b. Bezalel 1).
, aus Fürtb erhielt 1801 die Erlaubnis
Levi , Israel
ein Singkonzert zu geben 2).
in Bamberg
, Mosche, Vorbeter in F ü r t h 1678—1730,
Lippschütz
a . M. ; er war sehr
Sohn des Salomo Chasan3) in Frankfurt
gelehrt und stellte , laut Eintrag im Memorbueh, viele Schüler aus;
im Fürther Minhagbüchlein (Vorwort und S. 3 a) wird er als
Rabbinatsbeisitzer bezeichnet . Im Wormser Kollektenbuch vom
Jahre 1698 unterzeichnet er als Vorbeter und Beglaubter im Aufder Bücheruntersuchung
trag der Vorsteher in Fürth 4). Bei
die vor die Kommission
jenen,
unter
im Jahre 1702 befand er sich
l ) Vgl

. Revue

des

Etudes

Juives

XX

, S . 94.

4) Vgl. Eckstein, Nachträge S. 48 n. 2.
3) Er hiess Josef Moscheh Salomo b. Mosche Jizchak und starb !671
in Frankfurta. M. (GrabsteininschriftenNo. 997). Ein anderer Salomo Chasan, der 1704 dort starb (das. No. 1485), ist mit dem hier Genannten nicht
identisch (gegen Brüll Jahrb. VII, 168), was schon daraus hervorgeht, dass in
dem unten genannten Wormser Kollektenbuch unser Mosche Lippschütz
1698 seinen Vater als bereits verstorben bezeichnet. Gelegentlich sei hier
bemerkt, dass ein Chasan Samele aus Frankfurta. M. als Schwiegervater
des Süsskind Oppenheim bezeichnet wird, dessen Sohn der bekannte würtembergische Finanzminister Süss Oppenheim gewesen sein soll (vgl. Grünwald, Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde, 1909 S. 57).
4) Die Gemeinde Fürth leistete damals zum Wiederaufbau der zerstörten Wormser Synagoge den ansehnlichen Beitrag von 300 Gulden. Der
hierauf bezügliche Eintrag im Wormser Koltektenbuch, über das im האסיף
1893 S. 179 und in der Monatsschrift (Beilage zur Jüd. Presse) 1891 S. 29
näheres berichtet wird, lautet wörtlich:
שמעו ותהי
 תהת היותה כאלמנה.» אשר באש יקודד.  עיר הישנד! שביהודה.  ןה היתה זאת בימינו. נפשנו
 תבנה. גלמודה
 אלא שצריכה. מכונה1? וארמנותי׳ תשוב ע.  ק״ק ווירמייזא תחזור ליושנה.זתכוגן לתודה ולתעודה
. רתמים מרזבים
 מה שעשו קהל קדוש. נאמר. והגה ראה ראינו הראשון תהלד.סיוע בת גדיבנו בשערי תב רבים
זרגקנזדט תשועה
 עכ״ז לבבות ישראל.ם קרובים ביותר והקרוב קרוב קודם, ואם שד. היא העולה על כולה.גדולה
.בולם קרובים
 אמרנו גם אנו בריחוק מקים לבא בעזרה בסך שלש מאות. בבל מאורם.שוקדים לבית אלקים לדדם
זהובים דיינש
ולצוד
בספינל
בידינו
ולהשלימם
לק״ק
זרנקלדט
על
יריד
'
הסמוך
ע״י
חלוף
•ושם כביר תמצאנה ידם
שבה המגיע
 וגם למשולהים.  ותחשב לנו לצדקה כשבר המרבה.לבס״פים ותעשנה תושי' ולהוי אד למצוה רבה
נאמנים
דאתאו
לידן
מדאסהיר
בהק
שהם
מיקירי
אותה
העיר
ושהמה מהשרופים והבלו״אים נתננו לד»ם מתנה
 וממנה ידאו ובן יעשו.הגונה
לב
ערי
ישראל
.
וברוך
ה׳
אשר
אל
השבית
לנו
גואל
.
ב״ד
הכותב
וחותם
בפקודת
אלופים דוונים
 י'׳ב מנחם תנ״ה ־לפ״ק הק' משה בלא״א מהרי ליפשיץ זצ״ל ש״ץ ונאמן דק״ק,פ״ו יצו יום א
 פיורדא לע״ע.
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geladen wurden 1). Im Jahre 1718 war er Mitglied eines Schiedsgerichts , das die Schuld Verhältnisse der Gemeinde Schnaittach
zu regeln hatte 2). Er starb am 24. Cheschwan (4. November)
1780 In Fürth im Alter von 79 Jahren. Sein Sohn Salomo war
Vorbeter in Wallerstein
, Pfersee
, Prag und zuletzt in
Metz, wo er 1717 aufgenommen wurde und 1758 starb ; er war
durch seine Gattin Machla der Schwiegersohn des R. Samuel
Feibesch Sofer aus Wien 3)Verf
(
. von  לקט שמואלmit  דרוש שמואל,
Venedig 1694) und verfasste das Buch תעודת שלמהOffenbach
(
1718),
ein selten gewordenes Werkchen, das Anweisungen für den Vorbeter und seine Dienstführung enthält.
London , Samuel,
d . i. Salman b. Mosche Raphael aus
Nowogrodek
in Litthauen, ein sehr rühriger Buchhändler
und Buchdrucker, der viel auf Eeisen war4) und mit Vorliebe
solche älteren Werke zum Druck beförderte, die im Buchhandel
vergriffen waren. Als Herausgeber des פועל צדקFürth
(
1749)
bemerkt er in der Vorrede dieses Büchleins, er sei, nachdem er
viele Bücher in hebräischer und deutscher Sprache herausgegeben
hatte , durch mancherlei missliche Umstände arm geworden und
jetzt als alter Mann in die berühmte Stadt Fürth gekommen.
Hier hielt er sich eine Zeitlang auf und edierte ausser dem genannten Buch auch das  ם' הגןmit Zusätzen (Fürth 1747). Ueber
das von ihm herausgegebene liturgische Sammelwerk קהלת שלמה
vgl . Perles, Beiträge , S. 138 ff. In dem in der Frankfurter Stadtbibliothek befindlichen handschriftlichen  פני לבנהvon R. Josua
Heschel Lewuw 5) wird im Gutachten No. 19 die Frage erörtert,
ob die von Salomo London im Jahre 1733 in Amsterdam
herausgegebenen Gebetbücher wegen ritueller Bedenken zu verbieten
seien, worüber Hirsch, der Sohn des Salomo London, sich beschwert
1I Vgl . Kaufmann -Gedenkbuch S . 462.
*) Vgl . Weinberg a. a. O. S . 116.
*) Er bezeichnet sich als einen der aus W i e n Vertriebenen , starb
in
Jerusalem
und war der Sohn des gelehrten R. Juspa Kohn (Vrf. von פתוגת
pdd Lublin 1635) und der Enkel des R. Josua Falk Kohen (Vrf.
des דרישה ופרישה
und des ) סמ״ע.
4) Er hielt sich in Amsterdam , Frankfurt a. M., Offenbach , Hanau
und
Fürth auf ; vgl . Cat . Bodl . 9117, wo der Fürther Aufenthalt übersehen
ist.
*) Vgl. über ihn mein , Nathanael Weil  ״S . 66.

8
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hatte ; R. Josua Heschel hält diese Anfechtung für völlig ungerechtfertigt , was er in einer sehr interessanten Auseinandersetzung
näher begründet.

Mäzene.
Lob, Schwager desR . Jakob
Neta b. Jehuda
1. Natan
und
b. Naftali
, Lema
Kohn Popers in Koblenz
im
die
2),
Gelehrte
drei
),
1
Samuel
b.
Neta
Natan
Sabei
יורה
דעה
אשלי
רברבי
den
Kosten
ihre
Jahre 1711 3) auf
4) drucken Hessen.
lomo Proops in Amsterdam
5) Hess
Lichtenstadt
b. Seligmann
2. Abraham
1766)
(
Fürth
קיצור
mit Wolf Krakau s ( . d.) den מעבר יבק
drucken.
b.
Lob Wesel 6) und Cbajim
b. Jehuda
3. Mosche
Druckkosten
die
bestritten
d.)
.
(
s
Lob Niederwerrn
( . 1766).
des קהלת שלמהdas
4. J 0 s p e 1 L u s , d. i. Elieser Jospel 7), Sohn des Jizchak *)
1726)
(
1722) und des *מעשה חייdas
(
*) Herausgeber des  מרפא לנפשFurth
hierüber und über alle folgenden Fürther Drucke wird näheres im 3. Teil
vorliegender Arbeit berichtet werden.
2)  בק״קפירדא.ר שלשתן יושבין באזזלי תזרר2 אsagt der Drucker im Vorwort zum
Amsterdamer . דעד.יורד.
s) Dieses Jahr fällt in die Zeit der Bücheruntersuchung in Fürth,
wo nichts gedruckt werden durfte.
4) Hiernach ist die Angabe Steinschneiders in Jüd. Typogr. S. 71, woTeil des Schulchan Aruch gedruckt habet
nach Sal. Proops nur den ersten
zu berichtigen.
5) Seligmann (Pinchas ) Lichtenstadt war als Vorsteher und grosser;
Stadlan sehr geachtet ; er starb in Fürth am 14. Tamus (17. Juli) 1780.
6) Enkel des ersten schlesischen Landrabbiners R. Bendit Wesel,
dessen hier genannter Sohn Jehuda Lob in der genealogischen Aufstellung
bei Kaufmann-Freudenthal a/a . O. S. 232 und 266 zu ergänzen ist.
7) Er starb in Fürth am 13. Elul (8• Spt ) 1710 (Kaufmann-Gedenkbuch
S. 424 Ho. 44), dort starb auch sein Vater Jizchak b. David am 16. Adar
(3. März) 1695 (das. S. 421 Ho. 36) und dessen Gattin Sara am 5. Kislew
(20. Hov.) 1678 (das. S. 441 Ho. 114) ; Jospels Gattin Lea starb dort am
24. Ab (9. August) 1711 (das. 442 Ho. 115 und die Richtigstellung in meinen
Blättern 11, 64) und deren Sohn Zwi Hirsch am 8. Ab (4. August) 1710 (das.
S. 428 Ho. 61).
8) Hicht der Sohn Juda Selkes , wie Kaufmann (Let2te Vertreibung S•
4) annimmt.
n.
205

1
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aus L a n g 10 i s *), Mäzen des R. Jechiel Krochmal für die
Herausgabe des מקרר החייםdas
( . 1697) 2).
5. Simon
b. Na tan Hoch he im s ( . d.) liess 1767 das
selten gewordene  עצמות יוסףwieder abdrucken.
6. Maier Arnstein
und seine Mutter Bilga unterstützten
den Josef Salman aus Pressburg,
Verf . des מנחת עני
(das. 1787), der am Schlüsse dieses Buches auch R. Löb
Berlin
und dessen Sohn Wolf s ( . u. Berlin) , sowie den
Wolf
Ulmo s ( . unter Ullmann) als seine Wohltäter
bezeichnet.
7. Jakob
Falkenau
(s. d.) und Noach
Chäjim
Zbi
Berlin s ( . d.) werden als Mäzene in der Fürther Ausgabe
des  ) יד החזקה1765 —1767) wiederholt rühmend genannt;
Seckel
Bär, Sohn des Jakob Falkenau, beförderte die
Herausgabe des  ס׳ מאיר עיני חכמיםSulzbach
(
1783).
8. Salomo
Schneior
b . Mosche Zbi mit seiner Gattin
Fromet und Josua
Feibelmann,
Sohn des S a 10 m 0
Kleve s ( . d.) , mit seiner Gattin Eifka werden im Vorwort
der Fürther Mischnajotausgabe 1741 als Mäzene dankbar
erwähnt ; Josua Feibelmann, der hier mit dem besonderen
Beisatze  תורה וגדולה בקנה אחדgekennzeichnet wird, beteiligte
sich auch 1737 an den Druckkosten der Sulzbacher  מגידים3).
9. Abraham
Bing s ( . d.) war ein Gönner der Chasidim
und unterstützte sie bei der Drucklegung ihrer Werke durch
Gastfreundschaft und Geld Vorschüsse, wofür ihm R. Mordechai b. Jehuda Löb Aschkenasi, der Herausgeber des אשל
אברהםFürth
(
1701), in der gesondert erschienenen Vorrede
_ (das. s. a.) seinen Dank aussprach4).
1) Nach L a n g 1o i s gehört auch der Wilhelmsdorfer Drucker Jehuda
Lob b. Josef ; vgl . Steinschneider Jüd. Typ. S . 82 mit dem missverstandenen

ג* למי3 לund dem in Klammern beigefügten Langelebe, wozu übrigens Stein״
Schneider selbst ein Fragezeichen anfügt.
2) Der Verfasser dankt im Nachwort den zahlreichen Fürther Gemeinde ״

mitglicdern, die ihn während des Druckes unterstützten נעלהעסקן

ביהוד האיש מאוד.

; ו אשר הכניסני לביתו ופרנס אותי בל ימי השבתות חוץ שאר טובות אשד הטיב עמי/במצות כמר יוספל לוז יצ
Auch im  אשל אברהםFürth
(
1701, letzte ,Seite ) dankt der Korrektor für die Gast״
freundschaft , die er im Hause des Jospel Lus genossen hat.
*) Vgl. Weinberg a. q. O . S. 89, 142, 199.
4) Es heisst dort in bezug auf Abraham Bing : הפריז לע מדתו והכניס את מורי

*
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Samuel
Bonfed
(s. d.) und seine Gattin unterstützten
B. Efraim Beischer , Babbiner in Wertheim,
bei dem
Drucke seines  שער אפריםdas
( . 1728) 1).
11. Baruch
b. Mordechai
Margoliot
Jaffe s ( . d.)>
dessen Schwiegersohn Löb Schnaittach
mit seiner
Gattin Selda und der Drucker Isaak
Zirndorf
mit
seiner Gattin Sorl nebst den ״Vorstehern und Edlen der
Gemeinde Fürth“ machten sich um die Drucklegung des
Buches , עטרת אליdas
(
. 1776) sehr verdient 2).
12. Benedikt
Lämle , Simon Manus 3) und Samuel
Meir Hassfurter
mit Konsorten gewährten die Mittel
zum Druck der zweiten Sulzbacher Talmudausgabe (1755—
1763)4) ; vgl . Weinberg a. a. 0 . S. 64.
13. Abraham
b. Wolf Aub (s. d.) und David b . Joe
 כ״ץwerden
als Mäzene auf dem Titelblatt der שדת מהד״י
מטראניFürth
(
1768) gepriesen, für die sie auf Veranlassung
des B . ItzigPfalzburg 5), Schwiegersohn des B . JosefSteinhart, und des gelehrten B . Jakob Dernburg,  מ״ץin Floss
die Druckkosten bestritten.
14. Hirsch
Frankfurter
s ( . d.) wird von K. Abraham
aus Przemysl,
dem Verfasser des פתח האהלSulzbach
(
1691), als Mäzen genannt ; ebenso auch im Vorwort zu
קיצור של״הFürth
(
1693), den sein Schwiegervater Michel
Epstein aus Frankfurt
a . M. verfasste.
10.

 וממש פגה מקום ממקומו בדי ?*'תן מקום למקשיבים ההבירים. . .  הבאים. אמידים. . . דבי לביתו ופגה מקומות
 ועוד היתה ידו נטויה להזיל בספי מהבו להלוות ךס מסוים לצורך הדפסת הספר הקטן אור נערב.

1 גVgl . das . S. 1 b, wo der Vrf. dem Samuel Bonfed und seiner Gattin seinen Dank ausspricht und dabei bemerkt :  זהב מפיסם והלוו יל ךס מסויים£הזי
 שלקהו אותי לביתם נאוה קודש מפתם אכלתי ומייגם מסבתי ומסרו יל הדר מלא ספרים ושט. . . להוצאת הדפום
 לי שם ממה וכסא ושולחן ומגירה.
2) Vgl . das . S . 4.

8) Wohl identisch mit Simson Manes, Schwiegersohn des Druckherrn
Aron Frankel in Sulzbach; vgl . Mtsch . 1906 S. 77.
4) Wenn es sich vielleicht auch hierbei um ein Geschäft handelte , so
war die Unterstützung dieser Fürther Männer um so schätzenswerter , als es
damals sehr an Talmudexemplaren fehlte ; in Polen wurde der Talmud verbrannt und in Frankfurt a. M. waren sämtliche Frankfurter und Amsterdamer
Ausgaben versiegelt und wurden nicht freigegeben ; vgl. Zunz, syn. Poesie
355; Horovitz, Frankfurter Rabbinen 111,17, vgl. auch Weinberg a a. 0 . 8. 86**
5) Vgl. Jahrbuch VI, S. 198.

*l
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Israel
Brandes
(s. d.) stellte 1766 Geldmittel zur
Verfügung, um Talmudexemplare drucken zu lassen und
hierdurch das Talmudstudium zu fördern, das aus Mangel
an Büchern Not gelitten hatte (vgl . S.127 Anm. 4).
16. Lippmann
Frankel,
Sohn
des Drucklierrn Aron
Frankel aus Sulzbach
, und Abraham Wetzlar  ףnebst
anderen Freunden aus Fürth unterstützten den Druck der
dritten Sulzbacher Talmudausgabe (1766) 2).
17. Götz b. Löb Wilmersdorf
in Fürth, Mäzen des R.
Mosche Kohn in Weikersheim,
Verf . von דרבוני זהב
(Fürth 1785) 3).
15.

Mannheimer , Isaak, Rabbinatsbeisitzer unter R. Hirsch
Janow, im Memorbuch als דיין מפורסם יצחק איצק בן היה מהור״ר בערמן
 כ״ץ זצ״ל מנדדים, auch als Bärmann Thal eingetragen, lebte 1769
hier als Privatmann, wurde später zum Deputierten der Gemeinde
und 1786 zum Dajan gewählt ; er starb ' kinderlos am 1. Kislew
(30. November) 1788. Als Beweis des Ansehens, das er genoss,
dient der Umstand, dass trotz des Neumondstages ein Hesped
durch den Dajan R. Josef gehalten wurde. Seine Gattin Slawa,
die ihn als Witwe heiratete , war eine Schwester des Abraham
Ulmo in Fürth 4). Ein
—
Dajan gleichen Namens (Eisik Mannheim) lebte in Sulzbach und stand mit R. Wolf Hamburg in
Briefwechsel 5).
Merzbach
, Jakobi
. , Sohn des Sender , Rabbi ־
natsbeisitzer unter R. Baruch Rapoport6) und Angestellter der
l) Wetzlar hielt sich vom Jahre 1767 an in Wien auf , wie auf dem
Titelblatt der seit dieser Zeit erschienenen Exemplare angegeben ist. Diesen
Familien'(?) bezw. Ortsnamen trägt auch der Fürther Vorsteher Joel, Sohn des
gelehrten R. Jehuda, Schwager des Rabbinatsbeisitzers R. Jakob Jechiskija
Hess (s. d.), der 1706 starb (Kaufmann-Gedenkbuch S. 411 No. 8). Auch
)ehuda Lob, der Schüler und Verwandte des Mainzer Rabbiners Dr. Leo Sb
mon und Herausgeber seines Werkes * זרעיהודדvgl
( . Jahrb. 111
, 226) trägt den
Hamen Wetzlar; s. auch Salomo Wetzlar.
*) Vgl. Weinberg a. a. O. S. 86 u. 160.
8) Siehe dort Schluss der Vorrede.
4) Vgl. meine Blätter III, 57, No. 85.
Vgl.  שעדזקניםH, 75 ;  שמלתבנימיןI, 60 ff., 11, 1.
 )יVgl.  שו״ת שב יעקבII S. 50 b, wo er 1739 ein Rabbinatsprotokoll unterzeichnet.

3
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Bärmannschen Klaus, starb am 13. Ab (26. Juli) 1741. Seine
Gattin war die Tochter des B. Michel Epstein 1) ; sein Sohn
Simeha,
der ebenfalls in der Bärmannschen Klaus als Lehrer
angestellt
war 2), starb 1772 ; sein Sohn Aron Chajim starb 1816
in Offenbach; seine Tochter Pesle war die Gattin des Dajan B .
Sender
Mitwitz (s. d.) und starb 1757.
Merzbach , Jakob II ., Sohn des gelehrten B . Selig , war
stellvertretender Babbinatsbeisitzer s) zur Zeit des ß . David
Strauss ; im Jahre 1790 wurde er von der Gemeinde mit
dem
Morenutitel ausgezeichnet ; er starb bald nachher am 28.
Tebet
(4. Januar) 1791. Seine Gattin, Tochter des B . Samuel
Adelsdorf,
schloss einige Monate nach dem Tode ihres Gatten eine
zweite
Ehe mit B . Isachar Niederwerrn (s. d.).
Metz , Kofmann ( )מהור״ר יקותיאל קאפמן ב״ר נחמן שמש,
war
vermutlich aus Metz und ein Schwager des Dajan B . Josef
Hess
(s. d.) ; er wird 1774 als stellvertretender
Babbinatsbeisitzer genannt und unterschreibt als solcher eine Approbation
zu שבעה
משקיןFrankfurt
(
a. M. 1774) gemeinschaftlich mit B . Ascher
Eisass (s. d. näheres hierüber). Als eigentlicher
Babbinatsbeisitzer
erscheint er erst anfangs 1776 und verblieb in diesem Amte
bis
zu seinem in jungen Jahren am 28. Ijar (8. Mai)
1785 erfolgten
Ableben. B. Hirsch Janow und drei Dajanim hielten ihm
ehrenvolle Leichenreden ; auch B. David Dispeck (s. d.)
widmete ihm
einen Nachruf4).
Michel von Dornberg der
(»
reiche Michel“) Hess sich
1538 in Fürth nieder , nachdem ihm vom Markgrafen
Georg von
Brandenburg im Jahre 1537 ein Geleitsbrief erteilt worden war,
und musste sich verpflichten, ein Haus für etwa 600 fl.
zu bauen
(Henle S. 27 und 225) . Dieses Haus wurde in der
Geleitsgasse
errichtet (das. S. 54). Die gegen seine Niederlassung vom
Bat
*) Vgl . oben bei Hirsch Frankfurter.
2) Eine Tochter des R. Simeha , Fradel, wurde
die Gattin des Simon
Hirsch Weil (s . d.)• Simeha ist der Schreiber der
Hndschr .  לבבהua von R. Josua Heschel Lewuw , Rabbiner in Schwabach (
Frankfurter Stadtbibliothek )3) Als solcher unterzeichnet er ein
RabbinatsprotokoU im SulzbachAmsterdamer Streit wegen Drucklegung des Talmuds ; vgl .
Jahrb. I, 77. Im
. בחדר.שפדFurth
(
1790) ist er als Subskribent verzeichnet.

 ףVgl
.  פרדסדודS. 235.
JahrbuchJ. L. G. VIII.

9.
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in Nürnberg bei dem Bischof von Bamberg und bei der Regieerhobene Beschwerde hatte keinen Erfolg.
rang in Ansbach
Als Schutzgeld musste er dem Dompropste 400 fl. bezahlen 1).
( . S. 226), später in der
1540 wohnte er in Schwabach das
Klosterstrasse in Berlin; auch in Frankfurt a . 0 . soll er ein
stattliches Haus besessen haben. Wie es scheint, war er eine
durch Reichtum und Selbstbewusstsein imponierende Persönlichkeit.
) erregte er durch die
(
Auf dem Reichstag zu Augsburg 1548
Pracht seines Auftretens, wodurch er manchen deutschen Fürsten
überstrahlte, grosses Aufsehen2). Wegen seiner stattlichen Erscheinung galt er als natürlicher Sohn des Grafen von Reinfeld.
Nach Wechsel vollen Schicksalen wurde er 1549 von den Magdebürgern gefangen genommen und soll nach erlangter Freiheit an
den Folgen eines Sturzes seinen Tod gefunden haben3).
Mitwitz 4), Sender b . Meir, wurde wenige Jahre vor
seinem Ableben Rabbinatsbeisitzer unter R. David Strauss ; er war
von mütterlicher Seite ein Enkel des Vorstehers Mosche Pessels.
In seiner Jugend besuchte er das Lehrhaus des R. Jakob Kohn
Popers in Frankfurt a . M. und war Genosse des R. Jakob Berlin
(s. d.), R. Lob Pfersee 5) und R. Wolf Aub (s. d.) 6). Er starb im
Alter von 58 Jahren am 2. Cheschwan (3. November) 1758; laut
Sterberegister wurden von R. David Strauss und drei Dajanim
Trauerreden gehalten ; bei seiner Beerdigung fehlte kein Gemeindemitglied. Sein Vater R. Meir b. Alexander Mosche, ein grosser
Asket , war 47 Jahre lang Klausrabbiner bei R. Bärmann Frankel
und starb 17567). Seine Mutter Pesle war die Tochter des R.
Jakob Merzbach I. (s. d.) und starb hier 1757. Nach ihrem Tode
x) Würfel , historische Nachricht von Fürth, S . 22.
2) Vgl . Mtsch . 1861 S . 239 nach Räumers historischem Taschenbuch,
3. Folge , II, 279 ff.
3) Vgl . Mtsch . 1865 S . 425 ; Geiger , Ztsch . f. Gesch . der Juden, II, 340.
4) Flecken in Oberfranken , gewöhnlich מימץ, auch  מימיץund  מייייץge «*
nannt und geschrieben ; Würfel S. 69 nennt ihn Sender b. Maier von Mez
bei Bamberg.
5) Vgl. meine Blätter I, 27.
6) Vgl.  באד יעקבS . 75 b, 76 a, 78 a, 94 d, 120 a, 125 a ; an allen diesen
Stellen wird R. Sender als scharfsinniger Gelehrter bezeichnet.
 )דDas Klausmemorbuch sagt von ihm עסק בתורת ה׳ ימים ולילות והי' שחי בתענית
 בל יום והי' מסגף עצמו בבמת מיני סגופים.

131
heiratete R. Meir eine zweite Frau , die er bei seinem Ableben in
gesegneten Umständen hinterliess. Sein Sohn Mosche Seeb Aron
starb 1755.
Model (Öttingen ) Mordechai Marx
(
), Sohn des Ansebel
Model in Ansbach und der Sprinzel, einer Tochter des Hofjuden
Simon Model; er war 1691—1701 Buchdruckereibesitzer in Fürth.
Er war Hofjude bei dem Markgrafen Wilhelm Friedrich von
Ansbach und besorgte als solcher bedeutende Lieferungen für
den Hof und für das Militär. Der Markgraf hatte an ihm in
Geldangelegenheiten eine kräftige Stütze und schützte ihn dafür
in seinen Handelsgeschäften in möglichster Weise. Die Familie
Model genoss für ihren Warenversand vollständige Zollfreiheit und
Marx Model erhielt vom Markgrafen das Privileg, dass ausser ihm
niemand im Fürstentum Ansbach den Talmud drucken durfte.
Diese und ähnliche Bevorzugungen, die er beim Hofe und infolge
dessen auch bei der Regierung genoss, weckten seinen Stolz, der
häufig in Hass und Verfolgung ausartete 1). Er benutzte aber
auch seine einflussreiche Stellung, um für seine Glaubensgenossen
einzutreten und religiöse Bestrebungen, wenn sie seinen Beifall
fanden, zu fördern und zu unterstützen 2). In Ansbach errichtete
er für sich eine besondere Synagoge und besoldete hierfür einen
Vorbeter 3). Er starb ums Jahr 1736.
Seine Gattin Feil war die Tochter des gelehrten und angesehenen Vorstehers Elia Eger in Fürth 4). Vier Söhne und drei
 ףVgl . Henle S - 72 ff.
2) Simon Akiba Bär nennt ihn im Vorwort zu ) עבודת בורא2. Auflage)
 נד״ו מאנשגאך1?ר״רמאד. ראש המדברים השתדלן הגדול ראש לכל הקציני' פ״ו המדינה ד.
Er liess
drucken oder förderte den Druck von  פתה האהלSulzbach
(
1691) ;  מדרש רבותauf
בראשיתFürth
(
1692); חלקי אבניםdas
(
. 1693), wo Model vom Vrf., R. David Lida,
im Vorwort als  אהד המיוהד המפירפם במדינת אשכנזund als המפורסם במעלתו בהכמתו ובנדיבתו
bezeichnet wird ;  ש״עאה״־עdas
(
. 1694); תפארתהקודשdas
(
. 1701) ;  אור בערבs ( . a.);
vgl . auch Kaufmann -Gedenkbuch S . 404 n. 1. Die Druckerei Models befand
sich im Hause seines Schwagers Zbi Hirsch b. Josef ha-Levi (s. d.).
3) Vgl. Mtsch . 1898 S. 563.
4) Dessen Gattin Rachel Bela st . 1695; vgl . Kaufmann-Gedenkbuch
5 . 442 Nr. 117, wo in der 8. Zeile (vgl . das . n. 6) der Name des Vaters
 דודdurch
Akrostich hervorgehoben ist , was hier übersehen wurde . Im
gleichen Jahre starb der gelehrte Mosche b. David Eger (das . S. 412 Nr. 10).
Maier, Sohn des Elia Eger, war 1728 Vorsteher in Fürth; vgl . שאילת יעב׳ץ
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Töchter gingen aus der Ehe des MordecHai Model•und der Feil!
hervor. Der älteste Sohn Efraim, der in Ansbach
wohnte
(Henle S. 46), war Gatte der mit ihm verwandten Bela , einer
Tochter des Primators Abraham öttingen Lichtenstein in Prag.
Der zweite Sohn Eisik 1), Gatte der Sorle, einer Tochter des
Efraim WaUerstein, übersiedelte nach Berlin, wo er 1713
starb2). Kallmann, der dritte Sohn, heiratete Sprinze, die
Tochter des Manasses (Manis) Chasid in Mergentheim,
und
liess sich dort nieder ; er starb 17293). Der vierte Sohn Elia
war an Sara Treinle, die Tochter des Vorstehers Salomo Schneior
(s. d.) von Fürth,
verheiratet 4). Die älteste Tochter, Ella,
wurde die Gattin des Wolf Oppenheim, eines Sohnes des Hoffaktors Samuel Oppenheim in Wien5); die zweite Tochter* Sara,.
II S. 31 b ; Würfel S. 164. — Mordechai Model und seine Gattin Feil werden
auch am Schluss der Vorrede zu ס' תפארתהקודשs*( . o.)/ lobend erwähnt . Das ־
Memorbuch von Zirndorf
enthält folgenden Eintrag : מי שבירך אבותינו אי״ו הוא:
•יברך את האלוף המרומם הראש והקצין הפרנס כהד״ר מרדכי מאדל בר אשר »!גתו מ' בייאל בת מהו' אליה
 וגעשה הפ בבית הבנסת שלגו הבימהומגדול, הימיםh בעבור שנדב לבז הטוב והישר כמשאלות לבו לטובה בשכר זה הקב״ה ישמרהו ויצילהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומתלה וישלה ברכהוהצלחה.עוז מכספווממונו
 יצליח ויתן לו ה' הן והסד ורהמים בעין כל השרים והמושלים ובעין לכ תאיו.ד:בכל מעשה ידיו ובכל אשר יפ.ויאריך ימיו ושנותיו וזוגתו וכל הנלווים אליו מעתה ועד עולם ונאמר אמן
 )נHenle S. 79 ; er wird auch auf dem Titelblatt von תפוחי והבFürth
(
1693) genannt.

 ףMtsch
. 1898S. 563-

3) Vgl. meine Blätter III, 55. Wie mir Tänzer-Göppingen aus archi ־״
valischen Quellen mitteilt , war Kallmanns ältester Sohn Anschel mit Pess,
einer Tochter des Jankoff aus Pappenheim,
verheiratet ; Anschel starb
1704 sehr jung ; 1705 erfolgte die Abfertigung seiner Witwe durch Kallmann.
Model vor dem Rabbinatsgericht in Fürth. Pess liess sich bald nachher
taufen , heiratete den gräflich Pappenheimischen ״Castner “ Johann Jakob
Schaden und führte dann noch einen Prozess wegen einer Chaliza׳Abfertigung von 150 fl., den sie gewann. Kallmann hatte noch einen jüngeren
Sohn und zwei Töchter.
4) Vgl. Henle a. a. O., Mtsch. das . S. 562; Kaufmann׳Gedenkbuch
S. 402, wo Brann in Nr. 10 die Irrtümer Kaufmanns in der Mtsch. a. a. O.
bezüglich der Verwandtschaft der Sara Treinle in richtiger Weise darlegt.
Elia ist wohl identisch mit dem von R. Jakob Kohn Popers in  שביעקבII,
S. 105 genannten reichen und vornehmen Elia aus Ansbach;
vgl . auch
Mtsch. 1901 S. 542, wo in Nr. 5  מאדלst .  מענדלzu lesen ist.
5) Ella war wohl die zweite Frau des Wolf Oppenheim , dessen erste
Frau Freude 1717 in Hannover starb (Magazin 1,82 ; Kaufmann-Freudenthal S. 245). Die ebenfalls als dessen zweite Frau von mir (Kurpfalz.

Heiratete äen Vorsteher Seligmaim in Fürth; die dritte Tochter»
;Mannele, wurde die Gattin des Löb Pappenheim in EHin gen 1).
Den Namen Mordeehai Model trugen verschiedene Persönlichkeiten, die nicht immer in richtiger Weise auseinander
gehalten werden. Man muss unterscheiden 2):
1. Mordeehai Model, Sohn des Jehuda Selke in Georgens.gemünd s ( . u. Frankel), Eabbinatsbeisitzer für Schwabach,
seine Mutter war eine
und Iller eichen;
Schopf loch
geborene Günzburg; er ist Herausgeber des ס״ אספקלריה המאירה
(Fürth 1776), das er mit dem Kommentar  מנחת עניversah. 3)
2. Mordeehai Model Öttingen, der ältere 4), Sohn des Elia
 הלד, dessen Frau Bunlin die Tochter des reichen und angeseltenen Simon Günzburg war 5).
Enkel des Vorigen,
3. Mordeehai Model Ries aus Öttingen,
in Wien,
Eabbinatsbeisitzer
Schnaitach,
Rabbiner in
6).
starb 1675 in Berlin
S. 173) bezeichnet « Schifra Rebecka , !geb . Reinganum, aus Mannheim
war nach einer von Wachstein ״Wien mir zugegangenen Mitteilung die Gattin
des Wolf b. Emanuel Oppenheim.
x) Vgl. Israelit 1864, S. 134; David Maggid, Geschichte und Genea״
alogie der Günzburge, S. 256.
2) Zur besseren Orientierung vgl. die Stammtafel im Anhang
Beil. VII b.
3) Vgl. Kaufmann, Letzte Vertreibung , S. 198 n. 2 und S. 200 n. 5;
Maggid, Günzburge, S. 58. Verfasser des  אספקלריה המאירהist R. Zbi Hirsch
‘Horwitz, dessen Enkel R. Dob Bär Horwitz der Schwiegervater des Heraus ״
gebers ist.
4) Sein Name wird als der eines Stadlans und Wohltäters in verund in Metz;
schiedenen Memorbüchern erwähnt , u. a. in Öttingen
vgl. Pinner , Katalog, S. 108, wo  מודילst .  מודילzu lesen ist.
5) Vgl. Maggid a. a. O. S. 180; 'Mtsch. 1898 S. 559. Die von Kaufmann , wie er an dieser Stelle mitteilt , nicht aufgefundene Grabschrift der
Bunlin glaube ich in den Frankfurter Grabsteininschriften Nr. 5816 entdeckt
zu haben ; das  אmit nachfolgender Lücke dürfte den Namen  אליהbedeuten.
6) Vgl. meine Blätter IV, 33 und die dort verzeichneten Literatur״
!nachweise , wozu auch Landshut  עמודי העבזדהII , 284 und Weinberg a. a. OS. 36 zu vergleichen ist. Im .Anhang Beil. XI veröffentliche ich einen
'interessanten Brief von ihm an Wagenseil (vgl. Kaufmann, Letzte Ver״
treibung , S. 69).

*
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4. Mordechai Model x), Rabbiuatsbeisitzer
in T 11 r b i m
(Urenkel von Nr. 1), Herausgeberder  שו״תמהריב״לFürth
(
1692) 2);
das von ihm verfasste דכ לבוש מרדכי על התורהscheint
nicht
gedruckt zu sein, denn es wird in keinem Katalog aufgeführt.
5. Mordechai Model, Hofjude und Druckereibesitzer
in
Fürth s ( . oben)
Mosche
b. David
Samuel 3), Rabbinatsbeisitzer
zur
Zeit des Wolf Butschatscher ; er widmete sich eifrig der
Waisenfürsorge , er war Kassierer des Vereins für Auslösung Gefangener
und übte Liebeswerke an Lebenden und Verstorbenen . Kurz
vor'
seinem Tode wurde er , laut Sterbebuch , auch zum Vorsteher ernannt;
er starb im Jahre 1694. Sein Vater wird in der Grabschrift 4) als
־הרב הגדול
 מעוז ומגדולbezeichnet , muss also ein bedeutender Mann
gewesen
sein5). Seine Gattin Rösle , Tochter Isaaks , starb am 13.
Cheschwan (27. Oktober ) 17086). Im Sterbebuch sind auch die
Söhne
Lämle und Seligmann verzeichnet.
Naftali
H i r sc h b. J e sa j a , Gelehrter aus Fürth,.
Verfasser eines kleinen bebr . Rechenbuchs  נפתלי אילה שלוחהFürth(
1699) mit einer interressanten
Approbation von R . Samuel
Schotten in Frankfurt
a♦ M.7).
Naumburg
, Elkana,
Vorbeter in Fürth,
Sohn des
Vorbeters Wolf b. Baruch Naumburg in Grossglogau
(
von
dem ein  זמר לספר תורהerschien , D.yhernfurth 1692) ; er lebte
am
*) Ob dieser Mordechai Model mit dem von Dukesz in אה״ו
 הבמיS . 15
angeführten und in Altona 1726 verstorbenen blinden R. Model b.
Naftaliä
Herz Öttingen identisch ist, bedarf noch näherer Untersuchung.
2) Näheres hierüber im 3. Teil vorliegender Arbeit; vgl. auch
Mtsch. 1898 S. 560 (das• S. 561 n. 1 ist 255 st. 215 zu lesen).
3) Vgl. auch Würfel S. 39.
4) Kaufmann-Gedenkbuch S. 417 Nr. 24.
5) Nach einem Eintrag im Sterbebuch hatte Mosches Vater
auch den
Beinamen Grunam ( )גרונםund wäre dann mit שמואל בר יעקב הנקראגרונם
identisch»״
der in der Markgrafschaft Ansbach mit dem Sitz in
Gunzenhausen
das
Rabbineramt versah und etwa 1670 starb; vgl. Hock, die
Familien Prags*
S. 73 n. 2, wo bei den Literaturnachweisen auch noch die
Approbation zu
 זקזקיןדגודאzu verzeichnen gewesen wäre ; Weinberg a.
a. O. S. 59 und 65 ״
(an letzterer Stelle ist Grunam st. Reinganum zu lesen).
6) Kaufmann-Gedenkbuch S. 441 Nr. 112, wo es am Schluss
heissen
muss  תס״טלפ״ק,נפטרת בש״ק י״ג השון ונקברת ביום א.
 )דVgl. Mtsch. 1906 S. 743 (Nr. 589, wo Approbation st.
Gutachten zvt>
lesen ist).
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Anfang des 18. Jahrhunderts und beschäftigte sich neben dem
Vorbeteramt auch mit Kunststickerei . So lieferte er der jüdischen
einen kostbaren Thoravorhang mit
Gemeinde Amsterdam
Zubehör. Als diese die gelieferten Paramente zu teuer fand
und sie wieder zurückschickte , kauften sie die Gumberts, das
sind die Gebrüder Salomo und Mosche Gomperz (s. u. Kleve) , für
1200 fl. und schenkten sie der Hauptsynagoge in Fürth 1)•
Im Jahre 1714 lieferte er für die Synagoge in Hildesheim
ebenfalls einen Thoravorhang, dessen Aufschrift den Namen des
kunstverständigen Verfassers trägt und der dort noch jetzt an
Elkana wird auch 1713 als
Festtagen als Zierde dient2).
Beistand einer Frau zur Erlangung eines Scheidebriefes genannt3).
Der Familie Naumburg, die sich zur Nachkommenschaft
des Metzer Rabbiners Chajim Jona Teomim (Verf. von )קיקיון דיונה
Der obengenannte
zählte , gehörten verschiedene Gelehrte an.
ältere, als Vorder
,
Samuel
denen
Elkana hatte drei Söhne, von
verschiedenen
bei
1726
wirkte 4) und 1724—
beter in Kassel
Sohn,
zweite
Der
war5).
Druckwerken als Korrektor tätig
in
Vorbeter
war
,
Baruch, der Namensträger seines Urgrossvaters
zum
(
s( . Anm.4) und Verfasser des  עיטורביכוריםGlossen
Wittelshofen
 מקוד ברוך,
קטן
1750
Jahre
im
scbriebjer
ferner
 בעל הטורים, Fürth 1752) ;
Anonymus
eines
Angriffe
die
auf
desVorbeterstandes
eine Ehrenrettung
*) Vgl . Würfel
S . 268.
Freudenthal

S.

26 ;

Grunwald

,

Mitteilungen

, IX , 40 ; Kaufmann«

, S . 98 n . ; Grunwald
Wertheimer
2) Magazin I, 83 ; Kaufmann , Samson
 מפירדאbei
Wortes
des
Anfangsbuchstabe
der
a . a . O . XV , 37 , wo auch
ist.
mitzurechnen
Jahre
der
Zählung
, IV,
Schudt , jüd . Denkwürdigkeiten
a . a . O . nach
3) Grunwald
2 S . 218.
Gattin
seine
dort
er vor 1754 und hinterliess
starb
4) In Kassel
״AmsterSeeligmann
von
Mitteilung
einer
ich
wie
Michle und seinen Sohn Wolf ,
auf
 ס' עיטור בבוריםenthält
befindliche
dam entnehme ; das in dessen Bibliothek
בעבדי
פה
ק״ק
קאסיל
נתאדהתי
בבית
Eintrag
autographischen
folgenden
dem Titelblatt
גיסתי האשה התשובה הצנועה
 אלמנת אהי המנוה מהוד״ר שמואל אברהם ז" ל ש״ץ דק״ק קאסל, מרת מיבלה ית
זגתקבלתי בסבר פנים יפות
 הנני אומד לה יישר, זעל זד. מיזם כ״ב סילן עד ד״ח תמוז תקי״דל בלי ידים רפות
 והשם ב״ה יאריך.בהה
ימיה
וימי
בניה
בלי
יגע
ואגהה
.
וזאת
בתבתי
למשמרת
ולבל תהי׳ האמת נעדרת בספרי
הז אשר הברתי ונתתי לרודן
 לראי' חתמתי. בנה הוא בן אהי הבה' המופלא ב״ת מאלף שי׳ להיות ול למזכרת
'ביום עד״ה המת תקי״דל הק
ברוך ש״ץ ונאמן בוייטלשהאם; במדינת אנשבך באא״מו המנוח מה ' אלקנה ש״ץ
.בוימבודג זצרה״ה מפירדא זהותם לע״ע פה קאסל
5) Näheres

im 3 . Teil vorliegender

Arbeit.
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(cod. Oxford 2192 Nr. 1). Hirsch, der dritte Sohn,
wird im עיטור בכורים
(S. 81 b.) als Bräutigam erwähnt. Baruch,
Verf. des  עיטור בכורים,
hatte einen Sohn Jakob, der den  נחלת יעקב, einen
Kommentar zu
mehreren der kleinen Talmudtraktate, herausgab (
Fürth 1793)
und mit Wolf Heidenheim, an dessen Machsor
komm entar er mitarbeitete 1), innig befreundet war. Im Jahre 1773
erhielt er von
dem Mainzer Rabbiner Teble Scheuer den ^ nTitel (cod. Oxford
2192 Nr. 1). Er schrieb auch Novellen zum
Pentateuch und zum
Talmud, die 1781 in Offenbach
beendigt , sowie Predigten,
die 1777—78 gehalten wurden und
handschriftlich vorhanden sind
(cod. Oxford 959 und 1016 Nr. 1)♦ Er lebte
1770 in Mainz,
1781 in Offenbach,
kurz vor 1784 in Frankfurt
a . M.
und dann wieder in Offenbach,
wo er im Lehrhause des Isaak
Speier als Lehrer angestellt war2) und in der Nacht
des 6. Schebat
(3Ö./31. Januar) 1811 starb. Durch seine Frau
Sorle, die 1801
in Offenbach
starb , war R. Jakob Naumburg mit R. Salomo
Posen in Friedberg verschwägert , der sich
auch in seiner
Approbation zum  נחלת יעקבSchwager des Verfassers
nennt3). Der
gleichnamige Enkel Jakob, ein Schüler des R. Abraham
Lissa in
Frankfurt
a . M., schrieb drei Bücher, zu denen er
unter dem
Titel  פתחי שעריםein Inhaltsverzeichnis nebst
einigen Predigten
und Gutachten aus den Jahren 1796 —1801
herausgab (cod.
Oxford 1711 Nr. 3 und Zusätze hierzu S. 1159).
Naumburg , Wolf, ( מוה״רר זאב וואלף בן הר״ר יונה נוימבורג
)הדיין
Rabbinatsbeisitzer zur Zeit des R. Josef Steinhardt , wird
1766
zum erstenmal in Fürth genannt und starb im
besten Mannesalter am 29. Cheschwan (6. November) 1771.
Sein Sohn Elchanan
*st im  דרך סלולהFürth
(
1803) als Subskribent verzeichnet ; ein
anderer Sohn, namens Meier, wird im Fürther
Protokollbuch vom
Jahre 1803 als Bräutigam erwähnt.

Vgl . Mtsch . 1901 S. 425 und 1909 S . 361.
2) In dem 1801 in Fürth erschienenen יהודה
 מנחתist
bacher Pränumeranten als הרב מזה״רד יעקב ג״ב
verzeichnet.
*)

er unter den Offen-

3) Vgl. meine Blätter IV, 84 ; eine
Trauerrede auf seinen Tod enthält
der  להם♦ תודהS - 77 b.

3
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Niederwerrn
1) , Isachar , Sohn des Löb2), wird 1158
als Vorsteher und Kassierer , 1795 als stellvertretender Babbinatsheisitzer und 1801 als definitiver Kabbinatsbeisitzer unter
K. Salman Kohn erwähnt ; er starb am 17. Juli 1809; B. Salman
Kohn, der Dajan ß . Salomon Bär Friedberg (s. d.) und B. Wolf
Hamburg widmeten ihm Trauerreden. Er heiratete in erster Ehe
eine Tochter des B. Mosche (Katzenellenbogen ?) und in zweiter
Ehe im Jahre 1791 die Witwe des Dajan B. Jakob Merzbach II.
(s . d.), Tochter des gelehrten B . Samuel Adelsdorf *). Chajim,
der Bruder des B . Isachar Niederwerrn, wird als Mäzen genannt

(S. d.).
Oberndorf , Seligmann,
Babbinatsbeisitzer
unter
B . Baruch Bapoport, bei dessen Beerdigung er eine Leichenrede
hielt.
Ottensoos,
Name einer aus Ottensoos Mittelfranken)
(
stammenden Familie , welcher verschiedene Vorsteher und Gelehrte
angehörten. Ihr Stammvater ist Mosche Ottensoos (e♦ 1700) ,
dessen Sohn Löb als Babbinatsbeisitzer und Deputierter oft
genannt wird 4) • Ein Sohn dieses Löb war
Ottensoos
, Hirsch, der 1768 im Fiirther Protokollbuch erwähnt wird. In diesem Jahre wurde nämlich über ihn
der Bann verhängt , weil er das Buch  צאינה וראינהmit Kommentar
auswärts ohne Wissen des Babbinats hatte drucken lassen. Ein
Nachdruck, der in Offenbach erfolgte , wurde gleichfalls mit
Bann belegt 5). Das Gesuch des Hirsch Ottensoos um Verleihung
des ^ n-Titels an seinen künftigen Schwiegersohn David Grünhut
aus Prag 6) wurde , laut Protokollbuch, vom Fiirther Gemeinde*) Name eines Dorfes in Unterfranken, vgl. auch Anhang Beil. Ml.
2) Löb Niederwerrn, genannt Löw Kohn, war Vorsteher in Furth und
Hoflieferant; er erhielt 1763 Zoll-, Geleits ׳und Mautfreiheit und durfte
Ober- und Untergewehr fuhren (Barbeck S. 84) ; er starb 1782. Seine
Tochter Tauble Lea (st. 1808) war an den Rabbiner Michel Scheuer in
Mannheim verheiratet (vgl. meine KurpfalzS. 266).
3) Vgl.  שו״ת הינוך ביתיהודאNr . 118.
4) Weinberg a. a. O. S. 186.
5) Näheres hierüber im 3. Teil vorliegender Arbeit.
6) Später scheint er in Fürth gewohnt zu haben, wie aus Hock
:S. 75 hervorgeht.
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Vorstand abgelehnt. Sein Sohn Jona wird ebenfalls erwähnt.
Ein anderer Sohn,
sich um die Mitte des
liess
Ottensoos , Elchanan,
als Verleger mehrerer
er
wo
,
nieder
Fürth
in
Jahrhunderts
18.
erteilten Approhierbei
den
In
wird.
genannt
jüdischer Werke
bationen wird er als angesehener Gelehrter bezeichnet. 1782
erhielt er, laut Protokollbuch, eine Unterstützung von der
Gemeinde, um von hier abreisen zu können; dort wird auch sein.
Sohn Meir genannt1).
Ein dritter Sohn des Hirsch Ottensoos war
David, geb . ums Jahr 17842),gest . 22. Mai 1858
Ottensosser
in F ürth; er war der letzteaus dem Zeitalter der Bibelübersetzer
und Bibelerklärer, die der Mendelssohn -Wessely sehen Schule angehörten und gewöhnlich als ״Biuristen “ bezeichnet werden. Aus
seinem Geburtsort Fürth kam er sehr selten heraus und zeigte
den Typus eines gelehrten Sonderlings. Bis an sein Lebensende
unverheiratet, widmete er sich ganz und gar dem Lernen und
Lehren. Solange die Talmudschule in Fürth bestand , genossen
die meisten Jünger dieser Schule seinen Unterricht in der
deutschen Sprache und Grammatik. Nach Auflösung der Schule
erteilte er Privatunterricht und besorgte Korrekturen in der
Zirndorfschen Buchdruckerei. Obgleich Autodidakt, besass er
ein ziemlich umfangreiches Wissen ; er war Kenner des Arabischen,
der neueren Sprachen, der Geschichte und der Philosophie ; allein;
er blieb immer an der Oberfläche und v ersenkte sich nie in die
Tiefen der Wissenschaft . Seine Uebersetzungen sind wörtlich
ohne Eingehen in den Geist der hebräischen Sprache. Seine
Geschichte der Juden ist eine flüchtige und oberflächliche Arbeit,,
desgleichen seine rabbinische Chrestomathie und seine moralischen
Erzählungen. Das Beste , was er geschrieben hat, sind die Briefe
über den More Nebuchim.
Er verfasste folgende Schriften:
1. Hebräische Erklärung zum Buch Jesaja (Fürth 1801).
2. Desgleichen zum Buch Ijob (das. 1805).
1J Ueber weitere Mitglieder der Familie Ottensoos s . Weinberg a. a. O.
*) Ich schliesse dieses Geburtsjahr aus einer Bemerkung am Schluss
seiner Uebersetzung des  ) צרי היגק1854) wo es heisst : להשגתי ספר זה ואני בן
שבעים שנה.
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3. Einleitung und Erklärung zu Jesaja und Jirmija (bis
Kap. 11) in der Propheten- und Hagiographen-Ausgabe
קריה נאמנהdas
(
. 1807 und 1810).
4. Hebräische Erklärung zu  בהערת עולםdas
( . 1807 u. 1821) .
5. Desgleichen zu עוללות הבוהןdas
( . 1808).
6.  השלוםDanklied bei der Friedensfeier (das. 1809).
7. Vorrede, Uebersetzung und Erklärung zu  קעדת לת״ב, gemeinschaftlich mit H. H. Schwabacher (das. 1811).
8. Hebräische Erklärung zu בקשת הלמדיןFrankfurt
(
a. O. 1812).
9. Uebersetzung von  תרנום שני על מגלת אסתרSulzbach
(
1820).
10. Geschichte der Juden in 3 Teilen (Fiirth 1821—1825).
11.  סידור תפלות ישראלmit anderen gemeinschaftlich übersetzt
(das. 1822).
12. Uebersetzung der Bücher Jesaja, Jirmija und Jecheskel
(Basel 1822—1827) .
13.  מורה דרךAuszug aus dem More Nebuchim (bei der Pentateuch-Ausgabe  דרך סלולה, Fürth 1824—1826).
14. Anmerkungen zu Lippmanns Uebersetzung des  פ׳ צהותnebst
Empfehlungsschreiben (das. 1827).
15. Der Levit von Efraim, eine biblische Erzählung nach dem
Französischen bearbeitet (Sulzbach 1829).
16. Eulogiura zu Lippmanns Uebersetzung des ס׳ השםFürth
(
1834).
17. Uebersetzung zum מהזור מכל השנהdas
( . 1836 —1838).
18. Babbinische Chrestomathie (das. 1839).
19. Uebersetzung und Erklärung zu סבוב הרב ד פתדדהdas
(
. 1844).
20.  ספורי מוסרMoralische Erzählungen (das. 1846).
21.  אגרות המורהBriefe
über den More Nebuchim, aus dem
Hebräischen übersetzt (das. 1846).
22.  אמרי דעת רמב״םAnalekten aus den Schriften des Maimonides
(das. 1848) .
23.  הכמת בני קדםProben morgenländischer Weisheit (das. 1851).
24. Uebersetzung zu צרי היגוןdas
( . 1854).
Popitsch
, Samuel, Sohn des B. Jakob, Babbinatsbeisitzer 1) unter B . Bärmann Fränkel ; er stammte aus Krakau
und starb, 81 Jahre alt, am 23. Tischri (6. Oktober) 1711 in
 )גEr unterschreibt sich 1691 als  ; זעידא דמן דייגאדק״קפירדאim Memorbuch
heisst es von ihm . ; העמיד תלמידים הרבה זהי׳ דיין הקהל ש; ים הרבדvgl. WürfelS. 56 u. 69.

Fürth 1). Er war als Korrektor in der Druckerei des Josef
b. Saiomon Schneior beschäftigt 2) und zeigte sich gegen solche Gelehrte , die ihre Werke selbst einer Korrektur unterzogen, sehr
zurückhaltend3). Sein Sohn Jakob war Drucker und Possenmacher (Klesmer), beides auch gemeinschaftlich mit seinem Bruder
Jirmija Arje vulgo Löbele Fürth (s. d.)4). Als Drucker zeichnet
er in den Jahren 1701 und 1722 und ist wohl mit Jakob Koppel
b. Samuel identisch, der 1676 eine rabbinische Entscheidung
gegen Josel Witzenhausen mitunterzeichnete 5).
Kindskopf
, Josef, Josel
(
) b. R. Mosche, Rabbinatsbeisitzer unter E . Raruch Rapoport, stammte aus Frankfurt a.M.6),
weshalb er auch häufig unter dem Namen Josef Frankfurt angeführt wird7). Er war Schwager des Vorstehers Salomo
Schneior II. (s. d.). Das Amt eines Dajan bekleidete er ungefähr vom Jahre 1708 bis zu seinem am  ) עי״ח אלול31 . August)
1750 in hohem Alter erfolgten Ableben8).
Seine Gattin Sara
war die Tochter des Lemle Ulmo Günzburger9) ; seine Tochter
Rifka starb 1771 in Frankfurt a . M. (Grabschriften Nr. 3401).
In den Fürther Protokollbüchern wird auch ein Sohn Mosche
1l Vgl. Kaufmann-Gedenkbuch S. 402 u. 404; die Grabschrift das.
444 , deren zweite Zeile am unrichtigen Platze ist und oben als Aufschrift
stehen sollte , hat ein falsches Sterbedatum ; anstatt  יום שני סוכותsoll es' «נם
 ששהה תנדהheissen . Die Grabschrift ist in cod. Hamburg , der Brann vorlag
und den auch ich eingesehen habe , nicht von Cnollen , sondern von
Christian Wolf selbst eingetragen , der vielleicht die Abkürzung  ש״תIn
 שניסובוהaufgelöst , das ohnedies kein Kenner der hebräischen Sprache so geschrieben hätte•
2) Vgl.  מגלהעמוקותFürth
(
1691) und תורתכתניםdas
( . 1692) Epigramm.
3) Vgl.  עלה דיונתdas
( . 1694) im Nachwort.
4) Vgl. אשלאברהםdas
( . 1701) letzte Seite.
5) Diese Entscheidung ist der 1676/78 in Amsterdam
erschienenen
Bibelausgabe vorgedruckt.
6) Die Familie Rindskopf, die ihren Ursprung auf R. Lippmann Heller
( ) תוספות יזם טובzurückführte , war auch in Deutz ansässig ; vgl. Deutzer
Memorbuch ed. (eliinek S. 38 ff., 57 ff.
 )לVgl. Cat. Bodl. 5967; Berliner-Festschrift S. 110 Nr. 106.
8) Das Memorbuch des Waisenvereins zeigt folgenden Eintrag תזקן
 אומנתו בתמידות הדיין מצוין בקהלתגו המשים שגת מודנו הדב ם׳ יוזלזצ״ל־.המופלג בתורה ותורתו היתד
ד״ק וכה ׳.
9) Vgl . meine Blätter II, 50, Nr 86.
S•
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genannt. K. Josel Kindskopf ist Verfasser des Buches תזדת מסף
(Wilmersdorf 1725), in welchem die pentateuchische Massora
haggadisch ausgelegt wird. In der Einleitung zu diesem Buche
Verbote von
wird auch das  תורת משה, סauf die 613 Ge ־und
dem Verfasser erwähnt, das jedoch nicht gedruckt ist . Eine
Approbation von ihm vom Jahre 1713 findet sich in der im
gleichen Jahre mit Nachmanides’ Kommentar versehenen und in
In einer
Pentateuchausgabe .
erschienenen
Wilhermsdorf
Approbation zu dem gleichen Werk bezeichnet K. Abraham Brod
in Metz unsern K. Josel als seinen Verwandten.
unter ß . Hirsch
ßother , Mosche, Kabbinatsbeisitzer
Janow, im Fürther Sterbe- und Pfänderbuch erwähnt, aber sonst
nicht bekannt ; seine Witwe Telzele , Tochter des Isaak Zirndorfer, starb 1787. Der Familienname ßother kommt auch in
Prag vor (vgl . Hock S. 336).
Salomo b. Jehuda, Talmudlehrer in Fürth und dann
wo er am
und Hammelburg,
Schulrektor in Schnaittach
22. Elul (5. September) 1635 starb. Seine Gattin Hindle war
die Tochter des Mosche Chiskija  הלויin Fürth 1) ; sein Sohn
Jirmija Mosche war Kassier für die Armen des heiligen Landes und
starb 1669.
Salomo Schneior I ., Sohn des Joel b. Samuel, Grossvater des Salomo Schneior II . (s. u.), gelehrter Vorsteher, der
am 5. Kislew ( 16. November) 1662 in Fürth starb 2). Das
Memorbuch sagt von ihm :  היה איש ישר למדן מופלג ולומד בכל יום.
Er ist Mitunterzeichner des Protokolls im  שו״ת צמח צדקNr . 110
über seine Familie findet sich im
v . J . 1657  ף. Näheies
Kaufmann-Gedenkbuch S. 399, wo auch deren Stammtafel verzeichnet ist.
II. 4), Sohn des Josua Abraham,
Schneior
Salomo
stand als Vorsteher von Fürth und den Landgemeinden in
*) Matitja, Sohn des Mosche Chiskija, war Vorsteher in Fürth und
stiftete eine Ihorarolle für das Hekdesch ; ein anderer Sohn, Abraham,
Vorsteher und Stadlan, starb hochbetagt, nachdem er wertvolle Paramente
für die Fürther Synagoge gestiftet hatte.
2) Vgl. Kaufmann-Gedenkbuch S. 414 Nr. 19.
3) Vgl

. Jahrbuch

VI S . 165.

4) Vermutlich ist er mit  זלמן פרנסidentisch , der auf dem Titelblatt des
אריה

(
' בל0 Wilhermsdorf

1673 ) genannt

ist .

Stammtafel

seiner

Familie

im

*

7

hohem Ansehen; so oft Meinungsverschiedenheiten auftraten,
wurde er als Schiedsrichter und Vermittler beigezogen 1). Im
Alter von nahezu 80 Jahren starb er in Fürth am 11. Tamus
(25 . Juni) 1692 2) ; seine Gattin Pessel , Tochter des Josua Mosche
(s. u. Josef Noach Mosche), eine äusserst fromme Frau, die ein
asketisches Leben führte, starb kurz zuvor am 3. Nissan
(20. März) 1692 3). Aus dieser Ehe gingen neun Kinder hervor
und zwar :
1. Jis ^ah, Gattin des Eisik Bing , starb 1690 in Fürth;
ihre Kinder sind Abraham Bing (s. d.) und Treinle, die Gattin
des angesehen Man, die 1709 starb4).
2. Der Buchdrucker Joseph (s. d.)
3♦ Fromet, Gattin des ft . Abraham  לכי5), st. 1695 in Fürth6).
4. Abraham (Jakob) starb im Alter von 52 Jahren am
6. Adar (25. Februar) 17007) ; seine Gattin Gitel war die Tochter
des Jehuda Löb. Nach Inhalt der Grabschrift und des Memorbuchs8) stiftete Abraham ein Lehrhaus in Fürth und hinterliess
KaufmanmGedenkbuch vor S. 399, die
ergänzt wird.

durch

vorliegende Darstellung

1J Vgl. Weinberg a. a . O. S. 46.
2) Vgl. Kaufmann «Gedenkbuch S. 415 Nr. 22 ; S • 416 Z. 2 möchte ich
st .  מפינותlesen ;  נבחרהst .  נבתרהsteht tatsächlich im cod . Hamburg . Aus
der Grabschrift geht hervor , dass Salomo Schneior Vorsteher und Gelehrter
war , wonach
Steinschneiders
Bemerkung
in Jüd . Typ . S . 48 richtigzustellen ist.
מפרצוה

3) Vgl. KaufmanmGedenkbuch
S . 439 Nr . 102, wo das Sterbedatum
!auten muss  ; נפטרת יוםיג ונקברת ע״שק ד' גיסן תנ״בihr Bruder war der Dajan
Josef (s . d.J.
4) Vgl. das . S. 431 Nr . 71 ; die 3• Zeile lautet richtig יינה מסכה להבמים
לנבק חדלנהיzu(
letzterem Worte vgl . Prov . 20,5 ) ; die letzte Zeile heisst קדמה
 ; השבה לבגישה תעמוד לקץ ימינהdas Sterbedatum entspricht dem 5. (nicht 6.) Juli 1709.
5) Vgl . Anhang Beilage Hb.
6) Vgl. Kaufmann «Gedenkbuch S . 433 Nr . 76.
7) Vgl. das . S . 443 unten ; Z. 1 auf der folgenden Seite muss selbstverständlich
 מהזיקst .  מהזיקותgelesen
werden , wie auch tatsächlich
dieses
Wort in meiner Abschrift des cod . Hamburg so lautet.
8) Das Memorbuch
der Neuschule
S. 33 hat folgenden Eintrag:
יאא״ג האלוף המרומם כמר אברהם בן הפ״ו כהר״ר זלמן שניאור ז״ל בעבור שעסק בל ימיו במצות ובמעשים
טובים זבנה בית המדרש בביתו והספיק כל הלומדים בתוכו מביסל והניה ךס גדו בדי שיתקיים לעד ויורשי
. 'נתנו צדקה בעבורו ב״ז ונו
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zu dessen Verwaltung eine grössere Geldsumme. In diesem
Lehrhaus lebte und wirkte R. Mosche Katzenellenbogen (s. d.).
Hier lebte auch der fromme und angesehene R. Isaak Selig•
mann aus Zeckendorf 1), der i. J . 1664 in diesem Bethamidrasch verschiedene W erke kabbalistischen Inhalts kopierte
lind ein Anhänger des Sabbatianers Nathan Gazati war2). Gitel,
die Gattin Abrahams, war die Tochter des Jehuda Löb ; seine
Tochter Chaje wurde 1726 die Gattin des R. Jakob Brandes,
sie 1753 als Wöchnerin
wo
Rabbiners in Darm stadt,
starb 3).
5. Deichele, Gattin des Mosche Schneior, starb 17104).
6.

Sara

Treinle , Gattin des Elia Model

in Ansbach , s . o.

unter Model.
7. Bunla, zweite Gattin des R. Bärmann Frankel in
wo sie 1736 starb . Das Memorbuch der Klaus berichtet
Fürth,
von ihr, dass sie ein Kapital stiftete , dessen Zinsen für Thorabeflissene verwendet werden sollten5).
8. Hirsch, den ich als Sohn des Salomo Schneior hier einfüge, scheint mir mit Hirsch Frohm6) identisch zu sein; erbetrieb
mit Marx, der nach der Taufe den Namen Philipp Ernst Christfels führte, kabbalistische Studien und war ״kein sonderlicher
1*).
Verehrer der alten Rabbiner“ ; er starb 1739 in Fürth
Auch nach Zirndorf spendeten Abraham und seine Gattin, laut
dortigem Memorbuch, in die restaurierte dortige Synagoge eine Thorarolle
mit Zubehör und einen grossen Leuchter.
 )גSiehe oben unter R. Mosche Katzenellenbogen.
2) Vgl. Anhang Beilage VI. Ums Jahr 1682 hielt sich auch R. Mordechai Mochiach in Fürth auf (Kaufmann-Gedenkbuch S. 455).
3) Vgl. Jahrbuch III, 230 n. 4.
4) Vgl. Kaufmann-Gedenkbuch S. 429 Nr. 67.
5) Vgl. das. S. 402 n. 2 und meine Blätter V, 90 n. 13.
6) Frohm, Fromm, volkstümliche Abkürzung für Awrohom, so hiess
der Vater des Salomo Schneior ; Henle S. 170 erwähnt die Brüder
Abraham und Josef Fromm als Besitzer der Buchdruckerei LJ. 1690 und das
sind keine anderen, als die unter Nr. 2 und 4 oben Genannten. Hirsch
Frohm wird 1697 auch unter den Leipziger Messgästen erwähnt (Mtsch.
1901 S. 479). Er wird von Cnollen (Unschuldige Nachrichten auf 1713
S. 413) R. Hirsch From Schneier genannt und als ״ehrlich und redlich
auch sonderlich gegen Christen Dienst-eyffrigster Jude* bezeichnet.
7) Vgl. Kaufmann-Gedenkbuch S. 459.
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9. Eine Tochter , die mit Isaak Seligmann b. Ascher Lämel1)’
ans Fürth verheiratet war ; er wandte sich nach P r a g , um in
die Talmudschule des E . Abraham Brod einzutreten , und starb
dort 1699 2).
Schnaittach
, Nathan b . Meir, Kabbinatsbeisitzer in
Fürth; er war ein Schüler des E . Wolf Hamburg und übersiedelte in späteren Jahren nach dem heiligen Lande, um dort,
wo schon einer seiner Söhne gewohnt haben soll, seine Lebenstage zu beschliessen . Ein anderer Sohn wohnte in Metz 3).
R. Nathan wird in  שמלת בנימיןI , 109,  שער זקנים11,117 , שו״תריב״ם
 שנייטוךS . 7 a, 7 b, 8 a, 10b, 33 a und 49b genannt. Sein Bruder
R. Josef Schnaittach , am 17. September 1773 in Fürth geboren,
war ein Schüler des R. Salman Kohn 4) und wurde später
Rabbiner in Brau ns b ach. Von
da übersiedelte er im Jahre
1821 nach Freudenthal
in Württemberg, wo er nach vierzigjährigem segensreichem Wirken am 22. Siwan (31. Mai) 1861
im 88. Lebensjahre ins Jenseits einging . Seine Gattin Telzele, ;
mit der er sich 1795 vermählte, war die Tochter des Abraham
Wittelshofen aus Ansbach. Ein Teil der von ihm erteilten
Gutachten und Eechtsbescheide wurde lange nach seinem Tode
von Samuel Berlheim in Eadomysl
in
Druck gegeben
(Drohobycz 1891). Aus den angefügten Approbationen ist das
grosse Ansehen ersichtlich , in welchem R. Josef Meir vermöge
seiner Frömmigkeit und Gelehrsamkeit bei seinen Zeitgenossen
stand . Charakteristisch für die religiösen Anschauungen des
Verfassers ist das Gutachten Nr. 35 (S. 15b) hinsichtlich
der
deutschen Predigt . Ein Responsum von ihm aus dem Jahre 1803
findet sich in  תשובה מאהבהvon R. Eleasar Fleckeies , Teil I, Nr. 44.
Schnaittach
, Salomo, Sohn des Isserle , mit dem Beinamen מדפיס, wird in einem Fürther Protokollbuch vom Jahre
1772 genannt.
Schlenker, Name einer in Fürth bekannten und mehrfach
erwähnten Familie, deren Ursprung vielleicht auf Schönlanke
' *) Siehe unten bei Ullmann.
2) Hock S. 272.
3) Vgl.  שו״ת ריב״םשנייטזךS . 4 in der Approbation des R. Simcha Bam~
berger aus Aschaffen bürg.
4) Vgl. Jahrbuch VI, 206.
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( )שלאנקיin der Provinz Posen zurtickzufübren ist 1). Moscbe und
Joel Schlenker erhielten 1662 von der Dompropstei in Ba m ־
berg einen
Schutzbrief mit der Erlaubnis, in Fürth
zu
wohnen ; desgleichen Joel , Sohn des Aron Schlenker, i. J . 1692.
Lazarus und Abraham Hayum Schlenker wohnten in Unterfarrnbach
bei Fürth.
Häufig treffen wir Träger dieses
Namens als Drucker und Setzer . Seligmann, Sohn des Chajim
Josef Schlenker, wird 1740 als Geschäftsteilhaber des Druckherrn
Chajim in Fürth
genannt .
Jirmija, Sohn des Mosche
Schlenker, ist Herausgeber des ס׳ ירים משהFürth
(
1764). Elchanan, Sohn des Leser Schlenker, ist 1756/57 Drucker in
Fürth. Joel und Mosche, Söhne des David Schlenker, werden
1764— 1776 als Drucker in Fürth erwähnt . Feile , Tochter
des Mosche Schlenker und Gattin des Setzers Jakob Hirsch in
Wilherms
dorf, unterstützte diesen 1726 im Setzen. Sisel
Schlenker klagt 1791, laut Fürther Protokollbuch, bei der dortigen Gemeinde gegen den Drucker Itzig b. Löb, als er in diesem
Jahre ein Machsor drucken wollte und von ihm daran verhindert wurde2).
Schwabacher
, Chajim
Hirsch Heimann
(
), lebte
in Fürth als Lehrer und unterrichtete auch die dortigen
Talmudjünger in der deutschen Sprache. Ueber seine Herkunft
und Familie ist mir nichts näheres bekannt. Er starb 1855 vermutlich in Sulzbach. Von seinen wissenschaftlichen Arbeiten
sind zu erwähnen:
1. Uebersetzung des  בחינות עולם, gemeinschaftlich mit Samson
Hamburger (Fürth 1807 und 1821).
2. Uebersetzung des  עוללות הבוחןdas
(
. 1808).
3.  חשלוםDanklied bei der Friedensfeier , gemeinschaftlich
mit David Ottensooser (das. 1809).
4.  הדרכת הילדLehrbuch für den Leseunterricht (das. 1812) .
5.  קרן תושיהZeitschrift für die reifere Jugend (nur ein
Heft erschienen, das. 1817).
 )גVgl. JahrbuchV, 125, wo Lewin diesen Namen mit der deutschen
Ortschaft Schlenke in Verbindung bringen will, was mir nicht als zutreffend erscheint.
2) Näheres im 3. Teil vorliegender Arbeit
Jahrbuch J. L. G. VIII.
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6. Uebersetzung za Esra und Nehemia in der Propheten( . 1818).
und Hagiographenausgabe קריה נאמנהdas
b . Nesanel , genannt R. Selig , war
Chajim
Selig
nachdem er vorher
1697 Vorbeter und Beglaubter in Fürth,
; er starb hier
hatte
versehen
Vorbeteramt
das
in Lemberg
erste Gattin
seine
;
verheiratet
dreimal
war
ums Jahr 1701. Er
starb 1655 bei der Geburt von Zwillingen ; die zweite , Rebecka^
starb 1673 ; die dritte , Vögele , starb 1700. Bei ihm wohnte in Fürth
siebzehn Jahre lang sein Schwiegersohn R. Meir Tarnopol, später
(
1) und Verfasser von  מאור הקטןFürth
Rabbiner in öttingen
der
in
Edlen
und
Reichen
der
Gunst
die
genoss
er
;
1797)
Fürther Gemeinde.2)
b. Jakob wurde 1801 Rabbinatsbeisitzer unter
Simcha
R. Salman Kohn und starb am 30. Kislew (13. Dezember) 1814.
Das Memorbuch der Mannheimer- Schule in Fürth widmet
ihm folgenden Nachruf יא״נ הדיין העניו אשר שם לילות כימים לעסוק
 תמימים ומלבן דין כאורים והומים מורנו הרב ר׳ שמחה ביה יעקב סג־׳ל,בתורת ד
בעבור מבואו ועד צאתו בעבודת הקודש הי׳ עסקו ודרבי לשון ותקון סופרים מלבו
לא סרים והעמיד תלמידים הרבה והי׳ בקי בחדרי תורה ומאוד הי׳ נזהר במצר קלה
/כבחמורה ויגע בתורה ובתפלה כל ימיו ויראתו קודמת לחכמתו ב״ז וכר
Sein Sohn Juda steht als Subskribent in ס׳ מנחת יהודה
(Fürth 1801), sein Sohn David desgleichen im חומש דרך סלולה
III . Teil (das. 1824).
b . Jakob, Rabbinatsbeisitzer unter
, Josef
Simon
R. Salman Kohn und in späterem Alter Rabbiner in Adelsd 0 r f 3), wo er am 12* Tischri (6. Oktober) 1815 starb ; er
wurde am folgenden Tage in Fürth beerdigt . Das Memorbuch
rühmt seine grosse Menschenfreundlichkeit und erwähnt ferner,
*) Eine Skizze seines Lebens habe ich in der Israel ; Monatsschrift (Beilage
zur jud. Presse ) 1899 Nr* 11 veröffentlicht ; vgl . auch Kaufmann , Letzte
Vertreibung , S . 201, wo R. Meir Tarnopol mit dem Rabbiner R. Meir b.
wird, wie ich im Jahrbuch VI, 165 bereits
Ascher in Fürth verwechselt
mitgeteilt habe.
Korrektor
2) VergL Titelblatt und Vorwort zu מאיר הקטן, dessen
R. Selig war.
*) Vgl. oben bei Niederwerrn . Ein Wolf, Sohn des Hirsch von
wird 1686 durch Schutzbrief der Dompropstei in Fürt h auf'
Adelsdorf,
cod . Oxford 1861, wo Josua b. Jechiel i. J. 1669
genommen .  אטרישדארףin
gleiche Ort.
der
wohl
ist
genannt wird,
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•dass er von frühester Jugend bis zum spätesten Alter das
Tborastudium pflegte und zu verbreiten suchte.
Sondheimer
, Hillel
Wolf, lebte
als Gelehrter
1783 in Fürth; er war der Sohn des Wolf Sondheim1) und der
Rebecka, einer Tochter des R. Hillel Minz, der an der Lemle
Moses Klaus in Mannheim
als Rabbiner angestellt war und
dem Familienstamm Katzenellenbogen angehörte 2). 1783 bewarb
er sich um die Rabbinerstelle in Aschaffenburg;
seine Be׳Werbung blieb aber damals unberücksichtigt, bis er 1786 gewählt wurde und im Sommer 1788 die Stelle antrat . Er
fungierte hier zunächst als More Zedek und erst vom Jahre
1803 an führt er den Titel eines Oberrabiners. Dort entfaltete
-er 45 Jahre lang eine reich gesegnete Tätigkeit , bis er am
1. Adar II (2./3. März) 1832 im Alter von 83 Jahren sein Leben
*beschloss
3). Im Jahre 1830 stellte er für Moses Körner ein
Empfehlungsschreiben aus (vgl. dessen  קשת,רשפיS . 09).
Steinb ach , Maier, einer der Fürtber Gelehrten zur
.Zeit des R. Aron Samuel Kaydanower4), so genannt nach seinem
Geburtsort Steinbach
bei Langenzenn
in Mittelfranken;
seine Witwe Sorle starb 1776 in Fürth im
Hause ihres
Schwiegersohnes Lämle, der ein Sohn des R. Meir b. Ascher
war 5). •
Strauss
, Samuel, Sohn des Rabbiners David Strauss
in Fürtl 1({) ׳wurde 1737 in Frankfurt
a . M. geboren und
 ףDie Familie stammte wohl aus Sontheim
bei Heilbronn.
2) Vgl. meine KurpfalzS. 139 n.
3) Näheres über ihn bei Bamberger, Historische Berichte über die
Juden der Stadt und des Fürstentums Aschaffenburg (Strassburg 1900),
S . 43 ff. Irrtümlich ist dort R. Hillel wiederholt als Dajan in Fürth bezeichnet ; er war aber nur Privatgelehrter und wird auch in einem Eintrag
des Fürther Protokollbuches v. J. 1788 התורני
, aber nicht  דייןgenannt. Dieser
Eintrag erfolgte am 7. Ab, wenige Tage vor seiner Abreise nach
Aschaffenburg.
Siwan 1788 hielt er in Fürth eine Draschah und
wurde darauf mit dem Morenutitel beehrt.
4) Vgl.  אמונתשמלאלS . 3a ; das. S. 25 c wird auch ein gelehrter R. David
aus Steinbach erwähnt.
5) Vgl. Jahrbuch VI, 164; ein anderer Gelehrter namens R. Maier
-Steinbach (vielleicht Enkel des hier Genannten) stand mit R. Josef b. Meir
:Schnaittach in Briefwechsel; vgl.  שו״ת ריב״םשנייטוךS . 17b.
1
6) Vgl. Jahrbuch VI, 188.
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war unter R. Josef Steinhart Rabbinatsbeisitzer in Fürth> r
wo er in der Blüte der Jahre am 7. Tamu& (8. Juli) 1776 starbSeine Gattin war die Tochter des Jakob Eger in BambergVon seinen Töchtern wurde Sara Rifka die erste Frau des
R. Jechiel in Mainz, der ein Sohn des Hamburger RabbinersR. David Berlin war ; sie starb 1799 als Wöchnerin in Mainz;
eine andere Tochter , namens Chaje Rifka, war an Koppel*
Frankel in München verheiratet , wo sie im Jahre 1820 starb.
Ullmann
, ein in Fürth öfter vorkommender Familienname. Benjamin
Wolf
Ullmann,
Rabbinatsbeisitzer
unter R. Salman Kohn, war der Sohn des R. Löb und der
Lehrer des R. Wolf Hamburg, der allein ihm zu Ehren die
Leichenrede hielt . Sein Name wird 1780 zum erstenmal genannt;
ums Jahr 1790 wurde er Dajan und blieb in diesem Amte bis
zu seinem Ableben, das am 15. Adar (11. März) 1811 erfolgte.
Das Memorbuch bezeichnet ihn als  דיין מצויץ בהלכה בש׳׳ס ופוסקים. Am*
3. Dezember 1800 Unterzeichnete er mit R. Salman Kohn und־
R. Ascher Eisass ein Protokoll in Untersuchungssachen gegen die
Frankisten (Mtsch. XXVI , 289). Der Verfasser des  מנחת עניFürth*
(
1787 S. 41) preist ihn als seinen besonders grossen Wohltäter.
Bei seinem Ableben hinterliess er eine Gattin und mehrere
Töchter ; das Memorbuch verzeichnet seine Tochter Zippor, die
Gattin des Koppel Hamburg, die 1827 starb.
Zur Familie Ullmann, von der eine Abzweigung auch den Namen
Käsbauer trug, gehörte ferner der V orsteh er Isserlb .MoscheUlm o
der im Alter von 80 Jahren 1696 in Fürth starb 1) ; sein Sohn«
Jakob, Armenkassier in Fürth,
starb , laut Eintrag im Memorbuch, am 5. Adar (26. Februar) 16972) ; die 1745 bei den״
Kriegswirren in Prag an einem Tag
verstorbenen Jehuda*
Löb und Gabriel, sowie die im gleichen Jahre verstorbene
Esther waren wohl Sohn und Enkel des genannten Jakob3). Bele r
 )יVgl. Kaufmann-Gedenkbuch S. 414 Nr. 20 und meine Blätter 111
, 5#
*) Vgl. Kaufmann' Gedenkbuch S. 477 Nr. 25, wo das Sterbedatum»
zu

berichtigen ist

3) Vgl. Frei mann  אגרת פהלתS . 72 ; Hock S. 9, wobei jedoch zu bemerken ist, dass im Jahre 1745 der 23. Adar II auf einen Sabbath fiel.
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Gattin des Ascher
Lemel Ulmo , starb 1678 in Fürth 1);
deren Sohn Isaak Seligmann s. oben bei Salomo Schneior II ; die
'Tochter Hanna, Gattin des Abraham
Ulmo, starb
1701 in
Fürth;
2) Schändei , eine andere Tochter, starb dort 17043).
Ferner ist hier der Vorsteher und ansbachische Holfaktor
Mosche Ullmanii zu nennen,deretwa 1749 in Fürth lebteundbei
dem Markgrafen Farl Wilhelm Friedrich in Ansbach
in hoher
Gunst stand. Die Leitung der Vorsteherwahl, die in seine Hände
gelegt wurde, vollzog sich unter markgräflichem Einfluss 4). Sein
Sohn Salomo hatte bei seiner Verheiratung unter den vexatorischen Massnahmen der dompropstischen Beamten zu leiden5);
ein anderer Sohn, Abraham, starb hochbetagt c. 1790 in Fürth.
Jakob Meier b. Jehuda Mosche Ulmo 6), ein angesehenes
Vorstandsmitglied , wird 1702 bei der bekannten Bücherkonfiskation in Fürth !genannt7) und starb dort in der Nacht des
14 ./15 . Mai 1710 8).
Joe .l Ul .lmann, Sohn des Abraham, ertrank 1710 als
Jüngling in Fürth 9). Im gleichen Jahre starb die zwanzigjährige Gattin ♦des Abraham Ulmo 10 ).
Der gelehrte Israel
Isserl, Sohn des Ausschussmitgliedes
Saul Salomon Ulmo, wurde 1729 als 22jähriger durch einen
Büchsenschuss getötet 11 ).

♦die

*;) Vgl. KaufmanrnGedenkbuchS. 438 Nr. 99.
2) Vgl. das. S. 434 Nr. 82.
«) Vgl. das. S. 435 Nr. 87.
4) Vgl. Henle S. 101; Barbeck S. 83.
ö) Vgl. ;Henle S. 162; Würfel S. 30 u. 71 ; Barbeck a. a. O.
6) Jehuda Mosche, Schwiegersohn des oben genannten Isserl, war
Gönner des R. Mosche b. Menachem aus Prag, der den ®זדע קודFürth
(
׳1696) herausgab; vgl. Kaufmann, Samson Wertheimer, S. 46 n. 1.
7) Kaufmann-Gedenkbuch'S. 462.
8) Das. S. 419 Nr. 29.
») Das. S. 428 Nr. 64.
10) Das. S. 436 Nr. 89. Abraham Ullmann wird 1686, 1687 und 1896
unter den Besuchern der Leipziger Messe genannt (Mtsch. 1900 S. 480).
 ) ״Die von Fronmüller S. 128 nach Egers Taschenbuch gebrachte
Mitteilung, dass 1728 Moses Kässbauer auf dem Schiessanger bei dem
:Scheibenschiessen durch .einen Soldaten des Ansbachcr Schutzkommandos

3
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Hierher gehört auch Chajim Ulmo , 0. 1600 Buchhändler
in Fürth; er war im Besitz einer grossen Bibliothek, worin
sich u. a. die Handschrift der Eechtsbescheide des R. Meir
Rothenburg befand, die 1608 gedruckt wurden 1)i Sein Name
findet sich mehrfach im cod. Oxford 908 2). Dort ist auch za
lesen , dass Chajim Ulmo bei dem hohen R. Löb in Pr ag Talmud
studierte , wo auch einmal ,,R. Samuel aus W o r m s u3) übernachtete ; i. J . 1625 befand er sich in Jaroslaw;
u . a. erwähnt er auch dort den Rabbiner Abraham Aschkenasi in
Lember g 4) und R. Jakob b. Samuel aus Schwein
für t 5).
Vorbeter.
Würfel
(S. 61) 6) nennt im ganzen sechs׳
Vorbeter und zwar:
1. Chajim Selig (vgl . Selig).
2. Mose, (vgl . Lipschütz).
3. Elkone (vgl . Naumburg).
4. Josef Bimbach, der seine Stelle aufgab und nach Polen
ging, weil ihm der Rabbiner Baruch (Rapoport) jemand an die
Seite setzte , der ihm ״verdrüsslich “ war.
5. Samson Oesterreicher.
6. R. Meier.
Hierzu kommen noch folgende Vorbeter,- die anderwärts
verzeichnet sind:
aus Unvorsichtigkeit
zuführen und scheint
 לVgl . Vorrede

erschossen
auf einer
Blochs

wurde , ist wohl auf
Personenverwechslung

obige Angabe
zu beruhen.

zurück• ״

zu  שו״ת מהר״ם ב״ב.

*) Dort steht S . 50 b זכמה פעמים בהיותי שלו ושאנן בפוירט בביתי קורם שיצאתי בגולה
*להוליך מתתיה בני לבית תלמוד כאשר יגעתי ב״ה ומצאת* ואיני חש והס לע לכ הכבוד שברחה ממגיוד״פםד
 לעולם זכו' ואז בזב* ן,ממק שמצאני שזכיתי לבן תודה השב״ה יהייהו ויאושר בארץ זרעו זרע אנשי' יהי כבוד ה חיים אולמא. ההוא היו דברי נשמעין ומחית• לע ידם קו לא עשו עוד.
3) R. Samuel Bacharach , Vrf . des  יחוט השניst . 1615.
4) R. Abraham
b . Joel Aschkenasi
Katzenellenbogen
Buber  אנשי שםS • 2.
5)  על פי מהרד״* שווייגבודט ז״ל מצפתheisst
In cod . Oxford 1832 erwähnt ; vgl . über
Schweinfurt , S . 24 n . 1 ; die betreffende
 יוק* אומS . 55 b.
6) Würfel

nennt

nur die Namen

, st

1637 ;

vgl.

es hier : dieser Gelehrte wird auch
ihn Stein , Geschichte
der Juden im
Stelle
steht
in dem gedruckten•

und sonst

nichts.
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7. B . Anschel 1) Herrlingen2), dessen Grabstein laut Inschrift 5)
der älteste auf dem Fürth er Friedhof ist , starb am 21. Cheschwan
(11 . November) 1607 ; seine Frau Breinle , Tochter des Baruch
הלוי, starb am 28. Kislew (22. Dezember) 1650 4).
8. B . Ascher , Vater des Babbiners Meir, war nahezu
dreissig Jahre Vorbeter in Fürth und starb 1632m Salzburg,
wo er beerdigt wurde 5).
9. B . Itzig Schnaittach , Vorbeter bis etwa 1749.
als * Vorbeter gewählt,
6), 1782
10. B . Eisik Prostitz
starb 1795.
Levi ), 1798 gewählt;
(
11. B . Israel von Glogau Israel
ein Konzert za
Bamberg
in
,
Erlaubnis
die
er
1801 erhielt
wo er starb.
geben7) ; er wurde später Vorbeter in Paris,
12. B . Löw, wohl derselbe , der als  לע חזן, רim קהלת שלמה
(Fürth 0. J .) als Buchhändler genannt ist 8).
13. B . Sanwel Ermreuther , Sohn des Seligmann, wird 1747
als Vorsänger und Beglaubter erwähnt9) und starb i. J.
war der Schwiegervater des Dajan B. Josef Hess
1767; er
(s. d.).
14. B . Chajim Wolf, Sohn des B . Löw (Nr.
als Obervorsänger gewählt und legte 1762 sein
(
ist Verfasser (Plagiator ) des  זמר לפוריםFürth
berichtet
im 3. Teil vorliegender Arbeit näheres

12) wurde 1749
Amt nieder ; er
1793), worüber
wird.

Herr )גDer hebr. Name ist Ascher b. Jekutiel ; Jekutiel b. Mosche
wurde
beerdigt
bürg
Press
in
und
vertrieben
lingen , der aus Wien
verwandt.
(Kaufmann -Gedenkbuch S. 451), ist vielleicht mit dem Förther
2) Vgl. Kaufmann -Gedenkbuch S . 419 n. 12.
3) Vgl . das .’ Nr. 31 u. S . 394 n. 1.
4) Vgl. das . S . 435 Nr. 84, wo in n. 3 irrtümlich der 19• Dezember
als Sterbetag angegeben ist.
5) Vgl . Jahrbuch VI, 166.
in Mähren.
= Prossnitz
6) Prostiz
48 n. 2.
S.
Nachträge
,
 )דVgt. Eckstein
Ich halte diesen Löw für identisch
n.
166
,
VIII
8) Vgl. Brüll Jahrb.
über den Ankauf des WaisenUrkunde
eine
der
,
יהלרר
,
בן
שמעון
ש״ץ
ונאמן
mit
mitunterzeichnet
hauses in Fürth v . J. 1764
9) Vgl . Jahrbuch I, 72***).

*
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15. R. Feibelmann b. Mosche Hamburg (ob identisch mit
Mose Buttenbeim bei Würfel S. 62 ?) war Unter Vorsänger
unter
Chajim Wolf (Nr. 14).
16. Salomo b. Isaak Schreiber, Vorbeter im Bethamidrasch;
er wird auch als Korrektor des  שער אפריםFürth
(
1728) erwähnt.
17. Jakob b. Lob Lipschitz in der Klaussynagoge , st. 1797.
18. Mosche  רבWindsbach
(
?), Vorbeter in Fürth,
später
in Pretzfeld
und Kunreuth 1).
Die Namen der Vorbeter aus späterer Zeit sind im Memorbuch (3. Teil) unter Nr. 187 angeführt.
Weil , Jakob b . Jesaja aus Fürth,
war More Zedek
in Gailingen bad
(
. Seekreis) und Uehlfeld
(
Mittelfranken)
und starb am 28. Kislew ( 13. Dezember) 1773 als
Rabbiner in
Bruchsal.
Weil , Simon
Hirsch,
ums
Jahr 1729 in Prag
geboren als Sohn des R. Nathanael Weil () קרבן נתנאל, des späteren
Oberlandrabbiners in Karlsruhe,
und der Vögele aus Prag.
Näheres über seine Lebensverhältnisse habe ich in meinem
 ״Nathanael Weil“ (Frankfurt a. M. 1898) S. 21 berichtet .
Zur
Ergänzung sei hier noch angeführt, dass Simon Hirsch zweimal
verheiratet war. Die Hochzeit mit seiner ersten Gattin war am
 אלולm (14. August) 1749, mit der zweiten am 4.
Kislew
(16. November) 1757 ; diese, namens Fradel , war die Tochter
des
Simcha Merzbach3) und starb 1777 in Fürth. Von
seinen
Kindern finde ich in dem Protokollbuch der Fürther Gemeinde
eine Tochter Vögele erwähnt, die sich 1801 mit Itzig b.
Löb
Oppenheim verheiratete ; sein Sohn Simcha heiratete 1815 , ein
Schwiegersohn , Salomo b. Josef Basch4) , verheiratete sich 1781
und wurde 1796 als Porscher in Fürth angestellt . Simon
Hirsch
lebte in Fürth in sehr misslichen Verhältnissen und
ernährte
sich kümmerlich als Privatlehrer und Korrektor. Ausser
den in
meinem genannten Buche aufgeführten Arbeiten gab er
auch
 ףVgl Weinberg a. a. O. S. 173.
*) Vgl. Anhang Beilage I.
3) Siehe |akob Merzbach I.
4) Ein Marx Basch wird 1806 als Schulmeister
verzeichnet ; vgl.
Anhang Beilage V.

3
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den  אלדד הדדmit jüdischdeutscher Uebersetzung heraus. Er
auf 1) und starb
hielt sich auch einige Jahre in Amsterdam
am 14. Januar 1802 in Fürth.
Wetzlar , Salomo (  )שלמה זלמן בן המנוח ב״ה שמעוןaus Fürth
Ethik in
verfasste als Jüngling eine  הקירות הלבbetitelte
Das von
jüdisch -deutscher Sprache und starb bald darauf.
sittlichem Ernst getragene Buch wurde später von Salomo
London (s. d.) herausgegeben und erschien 1731 bei Salomo
Familie Wetzlar war auch sonst
Props in Amsterdam. Die
in Fürth vertreten (s. unter Mäzene) .
Wiener , Simon, auch Simon Enskeles 2) genannt, wurde
1792 Rabbinatsbeisitzer unter R. Salman Kohn. 1805 starb
hier seine Gattin. Nachdem ihn 1812 die Gemeinde mit dem
Morenutitel beehrt hatte , wurde er als Dajan und More in Adelsd 0 r f angestellt , wo er 1815 starb und beerdigt wurde. In
Fürth wohnte sein Sohn Wolf.
?) wird 1800 im Sterbebuch als
(
ג״הGunzenhäuser
Wolf
Rabbinatsbeisitzer genannt ; näheres über ihn ist nicht bekannt.
, Aron, auch Aron Halle genannt, geboren
Wolfssohn
) als Sohn des
(
edereh nheim Eisass
Ni
ums Jahr 1754 in
dessen Uebermit
,
Aerzte)
dortigen Arztes Dr. Wolf (s. unter
Siedlung nach Fürth i . J . 1760 dieses auch für den jungen
Aron die zweite Heimat wurde. Er lebte eine Zeit lang in
Hamburg und Berlin und ging von da im August 1792 nach
Breslau, um als Lehrer an der dortigen Wilhelmsschule zu
wirken ; dort erfolgte später seine Ernennung zum Königlichen
Professor und Direktor. 1807 kehrte er nach Berlin zurück
und wurde dort Erzieher der drei Brüder Beer, besonders des
später berühmt gewordenen Komponisten MeyerbeerB) . Dort verkehrte er häufig und in inniger Freundschaft mit David Friedländer und schwärmte, wie dieser, für Fortschritt und Aufklärung
im rationalistischen Sinne. Er gehörte zu den Gründern der
 )גVgl. die Approbation des Rabbiners Saul in Amsterdam zu תזדתנתנאל
(Fürth 1795).
2) Im Fürther Protokollbuch v. J. 1792 lautet der Name 'שמעק ב״ר♦עקב ב
. Ein R. Ascher Enskele kommt 1763 im Memorbuchvor.
ענזקלי
3) Wolfssohn stand zu der Familie Beer auch verwandtschaftlich in
Beziehung; vgl. Freüdenthal, aus der Heimat Mendelssohns, S. 26 n.
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״Gesellschaft der Freunde“ und war ein eifriger Mitkämpfer im
der damaligen Sturm- und Drangperiode der Mendelssohnschen
Schule. 1808 beteiligte er sich an der Gründung des Westfälischen Konsistoriums und soll später infolge von Angriffen, die
Tobia Feder in seinem  להט החרב המתהפכתgegen
ihn gerichtet
hatte , nach Frankreich gegangen sein1). Seinen Lebensabend
verbrachte er in Fürth, wo er am 20. März 1835 im Alter
von 79 Jahren starb 2).
Wolfssobn gab den Abtalion, ״ein hebr. Lesebuch für die
jüdische Jugend ‘״heraus, das, von Friedländer empfohlen, zum
erstenmal in Berlin 1790
erschien und innerhalb fünfzehn
Jahren fünf Auflagen an verschiedenen Orten erlebte3) . Ferner
schrieb er eine Uebersetzung und Erklärung zu den Megillot
(Berlin 1788, Prag 1833— 1837) und zum Buch der Könige
(Breslau 1800). Auch beteiligte er sich mit anderen Gelehrten
an der Uebersetzung und Erklärung einiger Haftarot (Berlin
1790/91 ). Ein weiteres Werk von ihm ist ״Jeschurun, oder unparteyische Beleuchtung der dem Judenthuine neuerdings gemachten Vorwürfe“ (Breslau 1804). Endlich veröffentlichte er
noch ״Leichtsinn und Frömmeley, ein Familiengemälde in drei
Aufzügen“ (Breslau 1796, Amsterdam [1798]) und ״David , der
Besieger des Exils“ 4)♦ Auch einige Schulprogramme gab er in
Breslau heraus . Die Zeitschrift Meassef, deren Leitung er
1790 als Nachfolger Eucbels gemeinschaftlich mit Joel Löwe
übernahm, enthält von ihm verschiedene Aufsätze 5). •
Zbi Hirsch b. Chajim 6), geb . in Fürth am 3. Tamus
(27 . Juni) 1683, war 1712—1739 Besitzer der Druckerei in
Wiihermsdorf
und 1739—1753 jener in Fürth , wo er am
*) Vgl. Kerem Chemed I, 100.
2) Vgl . Mtsch . 1893 S. 419 ff. Das von Dr. Hochheimer herausge ״
gebene תורת חינך לנעריםFürth
(
1821) war dem Professor Wolfssohn gewidmet.
1828 erschien in Nürnberg , Ein Sendschreiben
an Prof . A. Wolfssohn in
Beziehung der jüngsten Schriften gegen Juden von D. F.M(
David
Fried׳
länder ).
3) Vgl. Meassef 1790 S. 224.
4) Vermutlich Gegenüberstellung von  גלותund גלית.
5) Siehe das Verzeichnis im Cat. Bodl . S . 2733.
6) .Urkundlich Hirsch Heym genannt ; vgl . Mtsch . 1898 S . 138, bei«
Würfel S. 7 steht ״Hirsch Majim ״st . Chajim.

3
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18. April 1767 starb. Er stammte aus vornehmem Hause, da
sein 1685 im Alter von 25 Jahren verstorbener Vater 1) ein Sohn
des i. J . 1702 heimgegangenen Eabbiners Jirmija in WurzCbajim hinterliess auch einen nachgeborenen
bürg war 2) .
trug und bei seinem Bruder Zbi Hirsch
Namen
dessen
der
Sohn,
Als Schüler des
tätig wara).
Korrektor
als Drucker und
hobenlobischer
als
und
d.)
(s.
4)
R . Mosche Katzenellenbogen
GemeinAnsehen.
Hoffaktor genoss Zbi Hirsch gebührendes
Buch
das
er
schaftlich mit Hirsch Frankfurter (s. d.) unterwarf
1691) genauer Durchsicht und vervollständigte
(
 פתח האהלSulzbach
1769) und stellte
(
es5). Er ist Verfasser von  ליקוטי נפתליFürth
auch den allseitig bekannten  ליקוט״ צביzusammen , der zum erstengedruckt wurde und seitdem vermal 1738 in Wilhermsdorf
sehiedene Auflagen erlebt hat. Ferner liess er die  סליחותnach
und Fürth drucken und versah sie
dem Ritus von Nürnberg
1714) ; auch das Reise(Wilhermsdorf
Kommentar
mit einem
zugeschrieben. Sein
ihm
wird
1714)
.
(
das
דרכי
handbuch נועם
tätig ; sein Sohn
Setzer
als
1765
1741—
Sohn Jehuda6) war
die 35 Jahre
Fürth,
in
Chajim7) errichtete 1737 eine Druckerei
lang , teilweise auch unter Mitwirkung seines Vaters, von ihm
geleitet wurde, bis er am 11. September 1772 aus dem Leben
schied.
);
Zbi Hirsch b. Chajim, Rabbinatsbeisitzer in Fürth &
er war Schwiegersohn des Armenkassiers Binjamin Wolf und ver )גGrabschrift im Kaufmann-Gedenkbuch S . 425 Nr- 47.
2) Vgl. über ihn meine Kurpfalz S . 239 n. ; Bamberger , Juden in
Würzburg S . 33 und meine Besprechung in ZfhB. 1906 S . 18•
3) Vgl. ־ רמב״ןChumesch ed . Wilhelmsdorf 1713, Vorrede zu  תוארna*
das . 1714.
1751).
(
4) Vgl. dessen Approbation zu ארבע שיטותFürth
 פתה האדnennt ihn הא? המופלג בתודה הקצין מוהר״ר צבי
5) Der Verfasser des 1?.
 הירש בהר״ר היים.
6) Vgl . Cat. Bodl . S . 2897 ; Zunz , z. Gesch . S . 268 ; Berliner -JubelSchrift S. 207.
der Ap*
7) Chajim wird von R. Josua Heschel in Schwa hach in
1764) in sehr ehrenden Ausdrücken genannt.
(
probation zu  אור הישרFürth
1759)
(
Jirmija, der Sohn dieses Chajim, wird im Vorwort zu ם׳ אשלי רברביFürth
erwähnt.
8) Im Memorbuch lautet der Eintrag  מופלא,מהור״ר צבי הירש בהר״ר חיים שהי בבית דין פה קהלתנו י״ץ ונתקבל לרב ואב״ד להמה קהלות.
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unutlich später Dajan in Posen 1), der infolge Gleichheit des
Namens zuweilen mit dem vorher genannten Fürther Druckereibesitzer verwechselt wird 2). Zu dem Buche אור הישר, worin
R . Meir Popers  אור צדיקיםenthalten ist , verfasste er eine Beigäbe unter dem Titel  תפלה ישרה בכוונת הלבAmtsterdam
(
1709). Sein
"Vater Chajim starb 1694 und seine Tochter Malka 1737 in
Berlin
3).
l ) Vgl . Mtsch . XIV , 263 ; ob der dort

S . 122 genannte

Chajim

b . Zbi in

:Posen , Verf. von סם ההיים, sein Vater war , wird von Landshuth , Berliner
Rabbiner, S . 60 bezweifelt.
2I Vgl. Wolf bibl. hebr . III u. IV, 1865 ; Landshuth  עמודי העבודהII , 308;
<der Vater des Posener Dajans st . 1694, während der Vater des Druckherrn
4685 starb.
3) Vgl. Landshuth a• a. O.

• A nh a n g
•Beilage 1
Memorbuch der Klaussynagoge in Furths
3. Teil *) (Blatt 30—52).
 . 1מכור אלקים את נשמת הקצין פרנס ומנהיג כהר״ר דוד יצחק זעקל
־סג״ל בן הקצין המפורסם ׳בהר״ר יעקב ק א פ ל סגיל בעבור שעסק ביראת¬ה
לב הימים וסינף רוב ימיו בפינופים יועסק בתורה בצדקה ובניה מלבד שאר מדות
:טובות ומופלאות ועסק בצרבי ציבור באמונה וצוד• את בניו אחריו לעשות צדקה
•והסד הרבה ולהחזיק לומדי תורה עולמית מעזבונו וכן עשו בשכר זה ועצביה
עם נשמת אייו שדר״ל ועם שאר צדץ שבנ״ע אמן ,נפטר בשיט ונקבר יום א׳
ייב חשון תניב■ לפיק.
 .2יאא׳־נ האלוף המרומם הפרנס ומנהיג כהר״ר אהרן זכרי׳ ה ל ו י בן
׳הקצין פיו הדיר
דוד יצהק זעקל סנ״ל בעבור שעסק בעסקי שמים ובסגופים
:וקביעת עיתים
לתורה
לב
ימיו
והחזיק
ידי
לומדי
תורה
בחייו
וצוד
.
את בניו אחריו
להחזיק ידי
לומדי
תורה
עולמית מעזבונו נם עסק בצרכי צבור באמונה בשכר זה
ובו׳ .נוע בכבוד גדול ובשם טוב י״א ׳תמוז תנים לפיק.
 .3יאא־נ האשד .החשובה היקרה מרת אידל בת הקצין פיו ההיר דוד
יצחק זעקל סניל בעבור שעסקה ביראת ה׳ בצדקה ובניה כל הימים וציותה
אחריה ברצון בעלה לעשות צדקה והסד הרבה בשכר זה וכוי .נפטרה עשיק
ח׳ אלול תסיח לפיק.
 .4יאאינ מיו המאור הנדול הטהור יחיד מיחידים ובני עלי׳ שבדור מהוריד
שמואל עלי
יששכר זציל בן הפיו כהריר
דוד יצחק סגיל זציל אשר
׳הרביץ חורה בישראל הפליא עצה הנדיל תושיה לכל שואל נהג רבנות על מדינת
:אנשבך ונליל קיק שנייטך ונם פה קהלתנו היה ראש ישיבה ומורה הוראה הרבה
) Der 1. und 2. Teil stammt aus Wien und wurde 1670 nach der Verי;treibung der dortigen luden durch die Familie Frankel nach Furth gebracht, 272 if. und den wörtlichen Abdruck
vgl. meine Mitteilungen in Mtsch. XL1I
von Stern in der Festschrift zum 70» Geburtstage Berliners (hebr. Teil) p113 ff. — Die Ordnungszahlen sind von mir hinzugesetzt.
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שנים כאן נמצא כאן היה תורה ונתלה מכוונים ,החזיק לומדי תורה בחייו מהונו.,
והוא לא נהנה בגרונו ,ישב בסיגופים תמיד לכבוד קונו ,ותורת חסד רגל  .עלי
לשונו ,גם בתי מדרשות גדולות יסד על מכונו ,ולהחזיק בתוכו לומדי תורה.
עולמית מעזבונו ,מלבד שאר צדקות פזרונו ,ונדר כלי קודש של כסף שלו ועל
הטוב נזכירנו ,בשכר זה וכד .נפמר ונקבר יום שני בחג הסוכות תס״ט לפיק.
 .5יאא״נ האשה חשובה הצנועה מרת רעכל שרה בת מורינו הרב 1״
י ה ו ד א שהלכה לעולמה הטוב בעבור שעסקה ביראת ה׳ וצדקה ובדה כל
ד יעקב נתן לצדקה בעד הזכרת
הימים וגם בעלה הרב המופלג מורינו הרב
נשמתה הטהורה בשכר זה וכד .נו״נ בשם טוב כ״ב יום בחדש פיון תע״ח לפ״ק.
 .6יאא״נ מורינו הרב ר׳ שלמה בן הר־ר אליהו סנ־ל בעבור שהיה
יושב אוהל ועוסק בתורת ה׳ כל הימים ונם לרבות הלילות בבית המדרש של
בערמן סדל הדל בשכר זה וכד ).x
אמ״ו הגאון אביר ור״מ מהור״ר יששכר
 . 7יאא״נ מורינו הרב ר׳ אליהו אהרן בן הח״ר בנימין ה ל וי בעבור
שהיה יושב אוהל ועוסק בתורת ה׳ כל הימים וגם לרבות הלילות בבית מדרשו
בערמן הל וי הדל
של אמ״ו הגאון אב״ד ור״מ מורי מורינו הרב ר־ יששכר
בשכר זה וכד .ד כ״ד יום בחדש שבט תפ״ב לפ״ק.
אלישבע
 . 8יאא״נ האשד .חשובה הצנועה מרת טריינלא שרה
בת מורנו הרב ר ,י ש ש כ ר שמואל עלי ה ל ו י בעבור שעסקה ביראתה׳־■
קאפל סדל
יכונה
בצדקה ובדח כל הימים וגם בעלה הפ״ו הח״ר יעקב
נדר בעדה לצדקה ולבית המדרש בשכר זה וכד .דו כ״ד יום בחדש כסלו תפ״ג לפ״ק.
 .9יאא״ג האשד ,חשובה הצנועה מרת ניטל תמר בת החבר ר׳ יום טוב
בעבור שעסקה ביראת ה׳ בצדקה ודח כל הימים וגם בעלה החבר ר׳ יה ודא
סדל נדר בערה לצדקה בשכר זה וכד .דו כ״ח יום בחדש מנחם תפ״ג לפ״ק.
 . 10יאא״נ האשה חשובה הצנועה מרת עלא בת ר׳ בנימין בעבור
שנדבה לבה לנדר סך מה לחלק הרווחים בכל שנה ושנה ללומדי תורה שבבית.
המדרש לקיים עץ חיים היא למחזיקים בה ליום שכולו ארוך ובוכות הז וכד.
דו י״א אייר תפ״ו לפיק.
 . 11יאא״ג האשד ,חשובה הצנועה מרת ראדיש בת מורנו הרב ר׳ וכרי׳
בעבור שעסקה ביראת ה־ בצדקה ודח כל הימים ונם בניה נדרו בעדה לצדקה
ולבית המדרש בשכר זד ,וכד ,דו ר״ח שבט תפ״ז לפ״ק.
 . 12יא״נ האשד ,השובה הצנועה מרת ע ל א בת הדדר מיכאל בעבור
שעסקה ביראת ה׳ בצדקה ונ״ח כל הימים ונם בעלה ד,ח״ר י ה ו ד א סדל נדר
בעדה לצדקה בשיז ובד .דו נ׳ ניסן ת״צ לפ״ק.
יצחק בן מורנו הרב ר׳ יעקב
 . 13יא־נ הבחור חשוב הח״ר א לעור
בעבור שהיה עוסק בתורת ה׳ כל הימים ואביו נדר בעדו לצדקה בש״ז וכד.
נו״נ שבעה ימים בחדש תשרי תצ״א לפ״ק.
»sind unleserlich
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 . 14יאיג האשד .חשובה מרת פ י יא ל בת מורנו הרב
המנדה פיו הר״ר זכריה םנ־ל בעבור שעסקה ביראת ה׳ כל הימים ובצדקה ונ״ח.,
ונם צותה לעשות דבר טוב מממונה לאחר מותה ,בשיו וכוי ,נ״ו ביו בחדש סיון
תציב לפיק.
 . 15יא־נ האשד
■ השובה הצנועה והחסידה הרבנית מרת
בונלה בת.
הפד־מ הה״ר שלמה
שניאור אלמנת אמיו הגאון הגדול המפורסם אב״ד ור״מ
כמהוריר יששכר
בערמן סניל זצ״לה־ה בעבור שעסקה ביראת ה׳ ובצדקה
ונ״ח בל הימים ונדבה לבה לנדר סך מה שיהא הקרן קיימת עולמית ולחלק.
התוהים בבל שנה ללומדי תורה ולקיים עץ היים היא למחזיקים בה ליום שבולו•
ארוך ובזכות זה ובו׳ .ניו בשיט באסרו הג של פסה תצ״ו לפיק.
 . 16יא״נ האלוף התורני והקצין  )1מהוריד אברהם סג״ל זצ״ל בן הגאון
הגדול המפורסם מהוריד שמואל עלי
יששכר סג״ל זצ״ל שהלך לעולמו
הטוב בעבור שהי־ עוסק בתורת ה׳ יל
הימים
,
ונם
צוד
.
את
אשתו להחזיק את ידי
לומדי תודה מעזבונו ,ונם אשתו נתנה
לצדקה
בעד
הזכרת נשמתו הטהורה ,בש־ז
וכוי — .בשיק י״ט סיון תצ״ה יצאה נשמתו בטהרה ולמחרתו ביום א׳ נקבר בכבוד
נדול ובשייט.
ר׳

אליהו אשת:

 . 17יאיג מוינו הרב ר׳ אריה בן מוהד״ר משה ישראל הלוי זיל בעבור
שהי׳ יושב אוהל ועוסק בתורת ה־ כל הימים וגם לרבות הלילות בבית מדרשר
של אימו הנאון אביד ור* מ מהור״ר יששכר בערמן סנ״ל זציל — בשכיז ובו׳ ..
ניו א־ דדיה אייר תציט לפיק.
 . 18יא״נ האשד .השובה
הצנועה
מרת
ה
י
י
ל
ה
דינה
דבורה
בת
הקצין
פיו הריר יעקב סנ״ל
שהלבה
לעולמה
הטוב
בעבור
שעסקה
ביראת
ה׳ בצדקה
ונ״ה בל הימים ונם
בעלה
האלוף
הריר
מרדכי
א ו ם נ ה י י ם יצ״ו נתן לצדקה
בעד הזכרת נשמתה
הטהורה
בש־ז
וכוי
.
נפטרה בשיט יום ד׳ כיד מנחם תיק לפיק.
 . 19יא״נ
מורנו
הרב
ר׳
יעקב בן ר־
אלכסנדר זצ״ל בעבור שהיה
יושב אוהל
ועסק
בתורת
ה׳
כל הימים ונם לרבות הלילות בבית מדרשו של
אמיו הנאון אביד ור״מ מהוריד •יששכר
בערמן סניל זציל — בשיו ונו׳
נ־׳וי ינ אב תקיא לפיק.
 .20יא*נ הישיש הרבני הדיין המצוין בקהלתינו מהודר י י ד י ל בן המנוה
כמ״ר שמשון זיל בעבור שישב באהל ועסק בתורה יל הימים ונם לרבות.
הלילות בביהמיד של הנאון אביר וריט
מהודר יששכר
בערמן סג״ל זצ״ל
ונם בניו נתנו צדקה עבורו בש״ז ובו.,
נ׳
יום
ד׳
י־
מנהם תק״ו לפיק.
 .21יאיג האלוף והתורני הקצין מהודר זכרי׳ יוסף בן הנאה״ג המפורסם
מהודר שמואל עלי
יששכר סניל זציל שהלך לעולמו הטוב בעבור שהיד,
עוסק בתורת ה׳ בל הימים ונם צוד .את בניו להחזיק את ידי לומדי תורה וגם
נתנו לצדקה בעד הזכרת נשמתו הטהורה בשיז וכוי  ,ה׳ י -ד מיון תקי׳ו.
 Letztes Wort ist wieder durchstrichen.ף
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שפרה בת
פרומטלה רבקה
 . 22יא* נ האשד .השובה הצנועה מרת
הקצין פ״ו הריר יעקב סדל שהלכה לעולמה הטוב בעבור שעסקה ביראת זד
בצדקה וג״ח כל הימים ,ונם בעלה האלוף הריר נטע שי ף יצ״ו נתן לצדקה
בעד הזכרת נשמתה הטהורה בש״ז וכד .נ״ו כיג טבת תקיט לפיק.
 .28יא״נ אשד .חשובה מרת ?ן ער כ ה בת הקצין הנדיב המפורסם מהור׳־ר
משה אברהם המכונה ר׳ אברלה לונדין זצ״ל שד לכה לעולמה הטוב בעבור
שעסקה ביראת ה׳ כל ימיר .ונם החזיקה יתומים על שולחנה כמה שנים וגם בעלה
הרב הגדול המפורסם מהור״ר ק א ם י ל נר־ו סג״ל נדר בעדה לצדקה בשיז וכוי.
דו כ״ג פיון תק״ט לפ״ק.
מהוריד יחיאל
מרת קילה בת
 .24יאיג האשד .חשובה הצנועה
ע פ ש ט י י ן סג״ל זציל בעבור שעסקה ביראת ה׳ ודח כל הימים ובשיז וכד.
ט׳ סיון תקיט לפיק.
היפכלה בת החסיד הריר
 .25יאיג האשד .חשובה הצנועה מרת מילכה
מ ע נ ד ל ו ו י נ ר סג״ל בעבור שעסקה ביראת ה׳ כל ימי׳ וכמה שנים התענה
משבת לשבת בימי תשובה בשיז וכוי .יום ג׳ כ״א סיון תקיז לפיק.
משה פעסלש
 .26יא״נ האשד .חשובה מרת הנה בת היה פיו הריר
זציל בעבור שעסקה ביראת ה׳ וניח בל הימים בש״ז ,יום ה־ נ׳ ניסן תק״ג לפיק.
 . 27יאאינ האשד .חשובה הצנועה מרת ב י ל א בת היה החבר ר׳ יעקב
סגיל אלמנות ( )soהמנוח מהור״ר אברהם סגיל זציל בעבור שעסקה ביראת ה*
וצדקה וג״ה כל הימים ונדבה לבה לנדר סך מה שיהא קרן קימת עולמית ולקיים
עץ חיים היא למחזיקים בה ליום שכולו ארוך בשכר זה וכד .נ׳ ליל ד׳ ונקברת
יום ה־ ב׳ טבת תק״י לפיק.
 .28יאא־נ החבר ר׳ א ר י ׳ בן מהור״ר יעקב זציל שהלך לעולמו הטוב
בעבור שהיה יושב אוהל ועוסק בתורת ה׳ כל הימים וגם לרבות הלילות והיה
שליח ציבור בבית המדרש הלז בשכר זה וכוי .נפטר בליל ש״ק ב׳ דר״ח אדר
תקי״א לפ״ק.
 . 29יאא״נ איש ישר ונאמן וגובה הזדר יצחק ז ע ק ל בן הנאון הגדול
בערמן פדל זצלה״ר .בעבור שהיה עוסק בצרכי
אביר ור׳ט מהור״ר יששכר
ציבור באמונה וג״ח ופיזור ( )soמהונו דבר טוב ללומדי תורה והיה אפטרופס בבית
המדרש — בשכר זה וכד .דו י״ד מנחם תקי״א לפ״ק.
 .30יאאע הא״ה הצנועה מרת רחל י ט ל ה בת החבר ר׳ מ ר ד כ י דל
יוסף סדל דל בעבור שעסק׳ ביראת ׳ה
מב״ב אשת המנוח מהור״ר וכרי׳
ודה כל הימים — בשכר זה וכוי ,נדג ז׳ אדר שני תק״ה לפ׳יק.
 .31יאא־נ הירא וחרד אל דבר ה׳ טוב לשמים ומטיב לבריות עד מאד
המפורסם נדו כיה יעקב אהרן בן פ׳יו המנוח כהר־ר אהרן זכרי׳ סדל זצ״ל
וביען שבניו נותנים צדקה עבור נשמתו — בשכר זה וכד .נוע עם ד׳ עריח
.
.אלול תקי־׳ב לפיק.
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 . 32יאאע האשד ,השובה הצנועה מרת עלינה יעל בת מורינו ד,רב ר¬
ק א פ ל םנ־ל זצ״ל בעבור שעסקה ביראת ה׳ בצדקה ונ״ח בל הימים .וגם בעלה
המופלא ר׳ ב ענד ט נתן לצדקה בעד הזכרת נשמתה הטהורה — בשכר זה ובר.
נפטרה בשם מוב ביום א־ של פסח ונקברה בו ביום תקי״ד לפ״ק.
זאב אהרן בן מהור״ר ם ע נ ד ר נר״ו יען
 .33יאא־נ החבר ר־ משה
שאביו ואמו ניתנים צדקה עבור נשמתו בשכר זה וכר .נו״נ י״א שבט תקטיו לפ״ק.
 34יאא״נ מורנו הרב הכולל המפורסם מהור״ר יעקב בן הגאון הגדול
המפורסם אב״ד וד* מ מהור״ר שמואל עלי יששכר סג״ל זצ״ל שהלך לעולמו
חטוב בעבור שהיה עוסק ויושב באוהל של תודת ה׳ כל הימים וגם לרבות הלילות
ופיזר מהונו ךס עצום לבנין בית המדרש לכבוד קונו ונם יוצאי חלציו נתנו לצדקה
בעד חזברת נשמתו הטהורה — בשכר זה וכר .נו*נ כ״ב אדר תקט״ו לפ״ק.
אלכסנדר
 .35ייא לטובה א־נ התורני הרבני החסיד מהור־ר מאיר בן
משה זצ״ל יען שהיה יושב בבד ",מ מיז שנים ועסק בתורת ה׳ ימים ולילות והיה
שדד בתענית כל יום והיה מסנף עצמו בכמה מיני סגופים בשכר זה וכו .נו״נ
יום ב־ י״ז אייר תקט״ז לפיק.
בר אשר צ״ד שהלך לעולמו יען שבנו
 .36יאא״ג החבר ר־ אברהם
החבר ר• דוד נתן צדקה עבור נשמתו — בשכר זה תהא נשמתו וכר ,נו״נ
עש״ק ביב טבת תקי״ז לפיק.
 . 37יאא״ג הא׳־ה מרת פ ע ם ל י בת התורני מהור״ר יעקב מ״ב זצ* ל אשת
התודני מהוריד סענדר מ י מ י ץ נר״ו יען שבעלה נתן צדקה עבור נשמתה —
בשכר זד ,וכר .נרג נ׳ תמוז תקי״ז לפיק,
 .38יאא* נ החבר ר׳ שני אור ב״כ יעקב מיטה דל שהלך לעולמו הטוב
יען שאשתו ובניו נתנו צדקה עבור הוכרת נשמתו — בשכר זה וכר .נוע יום
א׳ עריה טבת תקי״ה לפ״ק.
 .39י״א ברחמיו הנתלים והעצומים את נשמת הזקן וישיש טהור ויחיד
ביחידי סמלה הדור ,איש ישר וכשר ,עניו וחסיד משבט לוי ,הוא ניד,ו התורני
מהוריר נתן אברהם בן איש חי בר פועלים ,ד"ה הריר יהוד א לי ב סנ״ל זצ״ל
מדא דעובדא טבא  ,מתלמידי אהרן אוהב ורודף שלום בין הבריות ומקרבן לתורה,
ואמת מבקשים מפיהו ,ורבים השיב מעון ושימש הברא קדישא דדח לילות וימים,
עבד נאמן ,זבה ומזכה לישנו הפ ואינו פה בזה ובבא ועשה לעצמו צורך רבים דע
אשר שב מצבא עבודה והשלים נפשו לרצון קונו וסיגף כל ימיו בסיגופים גדולים
ומדים ,ואכל לשובע נפשו ,ונהנה מיניע כפיו באמונת אומן לפני קהל ועדה
הקדושים קרוב לארבעים שנה בכשרון ויתרון ,והי־ מהמשכימים ומהמעריבים
להתפלל בזמנו מלבד שארי מעלות ומדות טובות שהי׳ וב פעל צדק וניתן צדקה
עבורו — בשבר זה צדק לפניו יהלך לעשות דרך תחת כנפי שכינה ,להוות בנועם
זדולבקר בהיכלו ולקץ הימין יעמידהו ,ומנחל עדניו ישקהו ויצרור בצרור החיים
נשמתו וישם כבוד מנוחתו דלוה אליו השלום ,ועל משכבו יהא שלום עם נשמת
11
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אידי ובו־ .נפטר
רצ״א.בשם טוב ונקבר בבבוד יום א׳ עשרה בתמוז תקי״ח לפיק
שמיני למחזור
• .40אא״נ הרבני הדיין המצוין מהוריד אלכסנדר בן התורני הרבני
מהור־ר מאיר מ ימי ץ זציל יען שהיו בו במה מעלות ומדות טובות לאץ מספד
ואשתו
ובנותיו נתנו צדקה עבור נשמתו — בשכר זה וכר .נוע בשם טוב עש״ק
ב׳ חשון תקי״ט לפיק.
 .41יאא״נ האשד .זקינה והגונה מרת נחמה בת האלוף התורני מהור״ר
אהרון
זצ״ל ממגורשי ווינא בא והתישב ב זול צ באך והשתדל להיות מדפים
למלאכת
שמים
כל
הימים
והיה
פועל
צדק
ועשה
צדקה וחסד והיא היתה אשת
מנחם
מ
נ
ל
י
בן
ש
מ
ש
ו
ן
דל
עשתה
צדקה וחסד וגדלה בני׳ לתורה גם בנה
הריר
שמעון
נתן
צדקה
עבורה
בשכר זה וכוי .נפטרה בשיק י״ד תמוז ונקברה
למחרתו
ביום
ט״ו
בו
שנת
תק״ך לפיק.
 .42יאא״ג החבר ר׳ דוב בן מורינו הרב ר׳ ארי׳ ה ל ו י זיל בעבור
שהי׳
יושב אוהל ועסק בתורת ה׳ כל הימים יען בנו ר׳ משה נתן צדקה עבורו
בשכר
זה
ובו׳ .נו״נ בשם טוב יום ה׳ ב׳ תמוז תקייג לפיק.
 .43יאא״נ האשד .זקינה הצנועה מרת ר ע ל א בת
החבר
ר׳
משה זיל
בעבור
שעסקה ביראת ה׳ כל ימי׳ שבנה ר׳ משה נתן צדקה עבורה בשבר זה וכר,
נפטרה יום ב׳ י׳ אב תקיץ לפיק.
 .44יאא״ג איי וכשר טהור גברא גבר בכולא מדקדק ודורש בהרי אותיות
שבתורה
החבר ר׳ יצחק בן הקדוש הריר ישעי׳ ז״ל בעבור שעסק בתורה בל
ימיו
ולא
פסק
פומי׳
מגירסא בשכר זה וכר .נפטר אור ליל ב׳ ונקבר למחרתו
ז״ב
אדר
ראשון
זאת
הקת
התורה לפיק.
45
.
יאא״נ כמר יעקב בן מהוריד שמואל העב י נגע ן דל עבור שניתן
צדקה בעד הזכרת נשמתו בשכר זה ובו־ .נוע יום ב׳ כיג ניסן תקב״א לפיק.
 .46יאאע החבר ר׳ י ד .ו ד א בן מהור״ר יעקב ק א פי ל סג״ל דל שהלך
לעולמו
הטוב יען שבנו החבר ר׳ מאיר מגיל נתן צדקה בעד הזכרת נשמתו
בשכר זה ובו׳ .נוע יום ב׳ היי כסלו תקכ״ב לפיק.
 .47יאאע הזקן וישיש איש תם וישר תמים בדרכיו וחסיד במעשיו מורינו
הרב
ר׳ יעקב בנימין בן הגאון הגדול המפורסם אביד ור״מ מהוריר שמואל
עלי
יששכר
סנ״ל
זצ״ל
שהלך לעולמו הטוב בעבור שהי׳ שוקד על לימודו
יום
ולילה והקדיש ס״ת והפריש מהונו לצדקה והיה בהברא המשכימים להתפלל
בזמנו
וגם
בנו
נתן
צדקה
בעבור הוכרת נשמתו הטהורה — בשכר זה וכוי  .נוע
יום א׳ ער״ה שבט תקב״ב לפ״ק.
 .48יאאע הא״ח מרת
שרה
בת
כ׳ י הו ד א ליב דל בעבור שהי׳ בה
מעלות
ומדות טובות וניתן צדקה בעבורה — בשכר זה וכו׳ .נפטרה בש״ק
ונקברה ביום א׳ ב״ד טבת תקכ״ג לפיק,
 .49יאאע כהר״ר דוד בן כהר׳־ר אברהם זצ״ל בעבור שבניו נותנים.
צדקה עבור הזכרת נשמתו בשכר זה ובו׳ .נוע יום א׳ דסוכות תקב״א לפ״ק.

מאטנזוס דל אשת
 . 50יא״נ האיזז מרת י ט ל בת כהריר קאפל
כהריר יוסף ש נא ט ך דל בעבור שבניה נותנים צדקה עבור ה־נ — בש״ז ופו* -
עש״ק א• דריזז אייר תקכ״ב לפיק.
 . 51יאא״נ הזקן החבר ר■ י ו ס ף בן החבר רבי יצחק דל בעבור שכניו
נותנים צדקה עבור הזכרת נשמתו בשכר זה ונו־ .נו־נ יום ב׳ נ׳ שבט תקכיג לפ״ק.
 .52יאא־נ האיח הצנועה והחסודה והיולדות ( )soמרת דינה ר י ק א בת
שוחט יצ״ו שהלכה
ענזקלה סג־ל אשת ה״ה הריר יעקב
זדה כ־ אשר
לעולמה הטוב בעבור שעסקה ביראת ה׳ וצדקה ודה כל ימיה — בש״ז ובו׳ .נ״וני.
יום ה׳ ב׳ דדיה אייר תקב״ג לפיק.
 53יא־נ האשה הנמה וחשובה מרת י ט ל ה בת כ׳ מ ת ת י ה ו דל אשת
מהוריד פ י י מ ל פדל ז״ל בעבור שהי׳ בה מעלות ומדות טובות ובני׳ נותנים.
צדקה עבור הזכרת נשמתה בש״ז ובו׳ ,נ״ו עשיק כיו איש תקכ״ד לפיק.
 .54יאע האשד .חשובה היולדת מרת ניטל בת ה״ה כ׳ אשר סג״ל אשת.
מזולצאך בעבור שהי׳ בה מעלות ומדות טובות ובעלה ואביה
כ׳זעלינמן
נותנים צדקה עבור הזכרת נשמתה בש״ז וכוי .יום ה׳ ט״ז אלול תקביד לפ״ק,
 . 55יא״נ התורני החבר ר׳ אברהם בן התורני פ״ו כהר״ר יצחק לאוויטץ־
שהלך לעולמו הטוב יען שבנו נתן צדקה בעבור הזכרת נשמתו בש״ז וכוי .יום.
ה׳ ז"ך שבט תקב״ג לפ״ק.
החיר מרדכי בן הה״ר שמחה שהי׳ עוסק בתורה
 .56יא׳־נ הביח
בתמידות ומוכתר בנימוסים הלך בדרך תמים וניתן לצדקה עבור נשמתו הטהורה.
בש״ז וכוי .נפטר בש״ק ונקבר ביום א׳ כ״ו אלול תקכ״ג לפיק.
 .57יא״נ האשד .השובה מרת רחל י ט ל ה בת מורנו הרב המפורסם.
מהוריד יעקב זיל שהלכה לעולמה הטוב בעבור שעסקה ביראת ה׳ וצדקה ודה
כל ימיר״ ונם בעלה התורני כהר״ר ברוך יפה יצ״ו נתן צדקה עבור ה* נ —
בש״ז ובו .,עש״ק ביב סיון תקב״ו לפיק.
 .58יא״נ האלוף התורני הוזיר ש נ י א ו ר דוב בן האלוף התורני נוכה
הקהלה החיר יצחק זיל בעבור שבניו נותנים צדקה עבור דייג — בשיז וכוי,
נפטר בשיק ט״ז סיון ונקבר למחרתו ביום אי י״ז בו תקב״ו לפיק.
 .59יא־נ האשד .השובה והגונה מרת ק י ל א אשת האלוף התורני הח״ר
ש ג י א ור דוב זיל בעבור שהי׳ בה מעלות ומדות טובות ובני׳ נותני׳ צדקה-
עבור ה*נ בש״ז ובו׳ .יום א׳ כיד סיון תקכיו לפ״ק.
שמואל יעקב בעבור שהיו בו מעלות:
 .60יאיג הוזיר .שמואל בן הוזיר
מדות טובות ואשתו נתנה צדקה עבור ה״נ — בשיז ובו׳ .נפטר ליל א׳ ונקבר
למהרתו יום ב־ ט׳ אלול תקל״א לפ״ק.
.61אי •נ אשד .השובה מרת ש ר ל ה בת האלוף והתורני מהוריד זכרי׳
סניל זציל בעבור שבעלה הה״ר מאיר  ,סנ״ל נתן צדקה עבורה — בש״ז ובו׳־■,.
יום א׳ י״ודיאב תקליא לפיק.
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 .62יא״נ הח״ר א ש ר בן מהור־׳ר
נתן אברהם סג״ל זצ״ל בעבור שהיו
:בו .
מעלות ומדות טובות ואשתו ובניו נתנו צדקה בעד ה״נ — בש״ז וכוי .נפטר
■בשיק
ו־
אייר
ונקבר למחרתו יום א׳ ז׳ אייר תקל״ב לם*ק.
. 68־יאע הה״ר אליעזר
אהרן בן האלוף והקצין פיו הר״ר ברוך
■ב ע נ ד י ט ה* ב יצ״ו בעבור
שהי׳
בו
מעלות
ומדות
טובות ואביו נתן צדקה
.בעד
ה״נ בש״ז ובו׳ .נפטר ליל ש״ק ונקבר למחרתו יום א׳ ביו חשון תקל״ב לפ״ק.
64
.
יא״נ
החי
ר
יהודא
יוסף
בן
האלוף
והקצין גובה הקהלה ר׳ זכרי¬
¬ם ר ע .נ
ק ל סג״ל בעבור שהי׳ בו מעלות ומדות טובות ואביו נתן צדקה בעד ה* נ
בש״ו • וכר .יום ב׳ ט״ו אייר תקל״ב לפיק.
 .65יא״נ מורנו הרב ר׳ שמחה בן מורנו הרב הדיין ר׳ יעקב בעבור
׳שהי׳
יושב באוהל של תורה כל הימים לרבות הלילות בביהמ״ד של אמ״ו הנאון
אב״ד
ור״מ
מהור׳ר
ב
ע ר מ ן ושאר מדות ומעלות שהי׳ בו — בש״ז וכד .יום
ג׳ י״ד א״ר תקליב לפ״ק. . 66יא־נ האשד ,חשובה והנונה מרת מערלה בת ר־ י צ ח ק סג״ל אשת
•התורני

ר׳

.זלמן

ד ינק ל ש פי ל

דל

בעבור שהי׳ בה

מעלות

ומדות

טובות

■וניתן צדקה עבור ה״נ — בש־ז וכד .יום א׳ כ*ו מרחשון תקל״ג לפ״ק.
 . 67יא* נ איש ישר וכשר תמים במעשיו ,הד מבני עלי׳
שבדור
,
ורצד
•לכל
ומוכתר במעלות ומדות שמנו חדל ,התורני המפורסם פ״ו הריר בענדיט
•ה ־
ב
זצ״ל ובעבור שהי׳ בו מעלות טובות תרומיות והי־ אהוב למעלה ואהוב
למטה,ועסק במו״מ וג״ח של אמת ,ורדף צדקה וג״ח בהסתר ,והי׳ עוסק בצרכי
:צבור
באמונה
,
והניח
אחריו ברכה להחזיק לומדי תורה ,ושארי כשרון מעשים
טובים
שהיו
בו
,
ובניו נתנו צדקה עבור נשמתו — בש״ז וכד .יום ב׳ כ״ו תמוז
תקל״ב לפ״ק.
 .68יא־נ הח״ר יעקב משה בן הודר שמואל
יעקב בעבור שהי*
.בו
מעלות ומדות טובות ,ואשתו נתנה צדקה עבור ה״נ — בש״ז וכר .עש*ק י׳־ג
.טבת ק״ה״ל״ת לפ״ק.
 . 69יא״נ הה״ר סיני בן הדדר יצחק
הכהן בעבור שהיו בו מעלות
:ומדות
טובות ובניו נתנו צדקה עבור ד,״נ בש״ז וכו׳ .עש״ק כ״ו אייר תקליא לפיק.
70
.
יא
*
נ
האשד
,
חשובה
מרת
פ
ר
אד
ל
בת
מהור״ר
שמחה בעבור שהי׳
בה
מדות ומעלות טובות ובעלה התורני ר׳ שמעון הירש נתן בעבורה צדקה
.בש״ז
וכו׳
.
ד׳
כ״א אייר תקל״ז לפ״ק.
 . 71יא׳ :נ האשד ,חשובה היולדת
מרת
ל
יבלה
בת
ר׳
הנוך
ארי׳ המכונה
ליב ז
ולצב ערג אשת ד,ודר קאפמן פיט בעבור שהי׳ בה מעלות ומ׳ט ועסקה
בצדקה
וג״ח
בל
ימי־
ובעלה
נתן
צדקה
עבורה
בשיו
וכד
.
נפטרה יום ב־ ונקברה'
■ביום ג׳ י״ט .מנחם קהלית לפיק.
 . 72יאאיג איש ישר ובשר תמים במעשיו ,חד מבני עלי׳ שבתר ורצוי
•לכל
ומוכתר במעלות ומדות שמנו חדל ,התורני המפורסם נ*ה הריר זכרי׳ ב ם • י
;הר״ר
ק א פי ל סג״ל זציל ובעבור שהי׳ פזרן בממונו לצדקה ועסק בצרכי צבור
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וקבע עתים לתורה יומם ולילות באמונה ובדו נתנו צדקה עבור נשמתו בשכר־זה־.
ובד .נפטר ביום נ׳ ונקבר ביום ד׳ י״ט חשון תקמיב לפ״ק.
 . 73יאאע האשד .השובה מרת מרים בת ר,
אשר
אשת
המדקדק ר¬
יצה ק שעסקה ביראת ה־ כל ימי׳ — בשבר זה ונו .,נרג בש־ט יום ה׳ י״נ.
ניסן חקביט לפ״ק.
 . 74יאא״נ
א״י
וכשר
החבר ר׳ אהרן בן המדקדק הסופר ומונה אותלות.
של תורה ר׳ יצהק
אויערבאך שהיה עוסק בתורה כל הימים — בש״ז וכו׳ ..
נו־נ יום א־ ב־ שבט תקכ״ד לפ״ק.
 .75יאא־נ איש ישר וכשר החבר ר׳ אשר בן ודה ר׳ מרדכי בעבור־
שהיי בו מעלות ומדות טובות ובניו נתנו צדקה עבור הזכרת נשמתו בשיז וכו׳..
נפטר בשיק ונקבר למחרתי יום א׳ ח־ אלול תקמיב לפיק.
 . 76יאא־נ איש ישר וכשר החבר ר־ דוד בן החבר ר׳ דוד בעבור שד.י׳׳
בו מעלות ומדות טובות ואשתו נתנה צדקה בעבור הזכרת נשמתו — בש״ז וכוי.
נפטר י׳ כסלו תקיב לפיק.
 . 77יא״נ החבר ר׳
צבי
סופר
ביר
יצחק
סופר
בעבור שהי־ בו מעלות.
ומדות טובות ואשתו
נתנה
צדקה
עבור הזכרת נשמתו בש״ז וכו׳ (בלי פרט ).
.78אי *נ האשד .חנונה חשובה וחסודה מרת ב ר י י נ ד ל בת כהר״ר א ש ר־
בהן אשת כהר* ר יעקב
בש״ז ובו־ .ג״ו ביום ה־
 .79יא־נ האשה השובה מרת
אשת המופלא בתורה כ״ה שמעון
צדקה בעבורה שהי׳ בה מעלות ומדות
תקמ״ה לפיק ונקבר׳ ,למחרתו ביום ד׳.
 .80יאע האשד .חשובה מ׳ פ ע ס ל י ר ב ק ה בת המנוח כמר נ ב ר י א ל
ניב זיל אשת המופלא בתורה כיה שמעון א י כ י ה ו ז י ן יצ״ו בעבור שבעלה:
ובנה נתנו צדקה בעבורה ושהי־ בה מעלות ומדות טובות בש״ז וכוי .נפטר־ ליל¬
ד׳ ונקבר׳ למחרתו ביום ה׳ ד׳ אדר תקיך לפיק.
 .81יא־נ הביה החתן הריר אברהם י ה ו ד א י ר א ו ב ן זיל בן התורני־
הריר שמעון א י כ י ה ו ז י ן יציו בעבור שהי׳ עוסק במוימ באמונה והי׳ בו
מעלות ומדות טובות ואביו ואחיו יציו נתנו צדקה עבור נשמתו בש־ז ויוי .נפטר־
משיק ונקבר למחרתו יום א׳ י־ב אדר תקמ״ו לפיק בפלאם.
 .82יאיג איש ישר ר׳ יצחק זעקיל בן ר־ יעקב קאפיל פרענקיל•
סניל זציל בעבור שניתן צדקה עבורו בש״ז וכו׳ .יום ב׳ ט־ סיון תקמיו לפיק.
 . 83יא־נ אשד .חשובה מרת מ ערל א בת ר׳ יעקב ק א פי ל סג״ל
זצ״ל אשת ר׳
ליב פרענקיל סניל זציל בעבור שניתן צדקה עבורה בשיו•
ובו־( .בלי פרט).
 .84יא־נ הזקן איש םת וישר תמים בדרכיו וחסיד במעשיו מורינו הרב ר'
אדי׳ ל י ב משה בן מורינו הרב ר־ אברהם סניל זציל שהלך לעולמו הטוב
ליפשיץ

כ׳ד .מרחשון

יציו בעבור שהי׳ בה מעלות ומדות טובות.
תקמיז לפיק.
ניטל ש ר ה בת המנוח כיה א י צ ק זצ״ל
איכיהוזין יציו בעבור שבעלה ניתן ( ) so׳
טובות — בש״ז וכו־ .נפטר׳ ליל נ׳ טבת.
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■בעבור שהי׳ שוקד על לימודו יום ולילה ושאר מעשים טובים שהי׳ בו בש״ז וכר.
יום א׳ י״א שבט ונקבר למחרתו ביום ב׳ תקמ״ח לפ״ק.
 .85יא״נ האשד .חשובה מרת פ ר ו מ ט בת מורינו הי־ב המפורסם מהוריד
פרענקיל סנ* ל
משה קן זצ״ל מ פ פ" ד אשת נובה הקהלה הריר זכרי׳
זצ״ל בעבור שבני׳ נתנו צדקה עבורה — בש״ו וכר .נפטרת ליל שיק נ׳ תשרי
ונקברת למחרתו יום א׳ תקמ״ט לפ״ק.
 .86יא*נ איה מרת ש י נ ד ל מ ל כ ה בת האלוף והתורני כיה יואל זיל
בעבור שבעלה מהוריר מאיר סג״ל נתן צדקה עבורה — בש״ז וכוי .יום ה׳
כ״ב שבט תקמ״ח לפיק.
 .87יא״נ א״ח מרת הנה בת כ׳ד .וואלף דל אשת כיה יעקב ליפשיץ
יצ״ו בעבור שהי׳ בה מעלות טובות בשיז ובר .א׳ כיח אדר תקין.
 . 88יא״נ איש ישר וכשר תמים במעשיו ,חד מבני עלי׳ שכדור ורצוי לכל
ומוכתר במעלות ומדות שמנו הזיל ,התורני המפורסם פרט הריר ארי׳ ל י ב בן
המבורג זציל ,ובעבור שהי׳ פזרן בממונו לצדקה ועסק
פיו הריר בענדיט
בצרכי צבור וקבע עתים לתורה ועסק במו״מ באמונה ,וגיח עם החיים ועם המתים,
ובנו ר׳ ק א פ י ל שי׳ נתן צדקה עבור נשמתו — בש״ז וכוי( .בלי פרט).
 .89יא״נ איח מרת רחל בת כיה ליב ליפשיץ אשת כיה משה סגיל
יצ׳ז בעבור שהיו בה מעלות טובות בשיו וכו׳ .עשיק עריח ניסן תקמיט לפיק.
 .90יא״נ הזקנה א״ח מרת רבקה אשת החיר דוד ציד זיל בעבור שהי׳
בה מעלות ומיט ובני׳ נתנו צדקה בעבורה — בש״ז וכו .,י״ב ניסן תקניב.
 .91יא״נ א״י וכשר החיר אברהם ש מ ע ו ן בן התיר יששכר בעבור
שהי׳ בו מעלות ומ״ט וקובע עתים לתורה והי׳ מעשרה ראשונים בבהיכ ואמר כל
יום תהלים בצבור ובניו נתנו צדקה ע״נ — בש״ז וכו׳.
בהיר יוסף בעבור שהי׳ איי וכשר ומוכתר
 .92יא״נ הח״ר אלחנן
.במעלות ומ״ט ועוסק בתורה תמיד עם מויט באמונה ובניו נתנו צדקה ע״נ —
בש״ז וכו׳.
 .93יא״נ ה ש" ץ א״י וכשר הח״ר דוד ק ר אורי׳ בעבור שהי׳ בו
מעלות ומ״ט וקובע עתים לתורה ואחיו נתנו צדקה עבור נשמתו — בשיו ובר.
 .94יא״נ א״י וכשר תמים במעשיו ואהוב לכל ומוכת־ במעלות ומיט
התורני המפורסם םו״מ הח״ר בנימין בן פוים הריר ב ע נד י ט הי ב זציל בעבור
שקבע עתים לתורה ועסק במו*מ באמונה ופזרן בממונו לצדקה ועסק בצרכי צבור
זניח ובניו שי׳ נ״צ — בש״ז וכו׳.
 .95יא״נ איה מרת סלדה שרה בת התיר ברוך יפה אשת ר׳ ל י ב
שנא טי ך מפה בעבור שהי׳ בה מעלות ומיט ועסקה בצדקה כיי ובעלה נתן
צדקה בעבורה — בש״ז וכו׳ .עש״ק ייז אלול תק״ן לפיק.
שנאטיך
 .96א״נ א״ח נענה בת חיים ע ל רן אשת הריר אלחנן
זיל בעבור שהי׳ בה מעלות ומיט ובני׳ נתנו צדקה בעבורה — בשיו וכוי .י״ט
כסלו תקניב לפיק.
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 .97יא״נ א״ה זקנה והצנועה מרת יארה בת הריר ל י ב ליפשיץ
אלמנת
הז״ר יעקב • דל בעבור שהי‘ בת מ״ט ובני׳ נותנים צדקה עבורה —
בש״ז ובו׳.
 . 98יא״נ איה מאפי בת הריר תירץ
רינדלס מהמבורג אשת גובה
הקהלה הריר ב ע ר מ ן המבורג מפה בעבור שבעלה נתן צדקה עבורה— .
 .99יא״נ הבתולה ננענדל בת ד ע פ ו ט י ר ט י הקהלת הריר י י ז ל ה
ו ו ע ר ט ה י י ם בעבור שאביה נתן צדקה עבורה — בש״ז וכוי.
 . 100יאע האיה מרת ר א כ י ל הנולד׳ מן לאה אשת הריר ל י ב ב״נ
הדיר בערמן
המבורג מפה בעבור שבעלה נתן צדקה עבורה — בש״ז וכוי.
. 101
יאינ
הא״ה
מרת
פ ר ו מ ט הנולד־ מן פולי אשת הריר בנימין
וואל ף
דיש
בעבור שבעלה נתן צדקי .עבורה — בש״ז וכוי.
 . 102יא״נ איה מרת בילה הנולד־ מן ט י י כ ל י אשת הריר דוד ל י ב
נייאשטעטל בעבור שבעלה נתן צדקה עבורה — בשיו וכר.
 . 108יא״נ איה נענה הנולדה מן ג נ ע נ ד ל אשת הריר יששכר כ ־ ץ
נ ע ד ר ו ו ע ר ן בעבור שבעלה נ* צ עבורה — בש״ז וכוי.
 . 104יא״נ החיר יעקב צ ב י בן התיר אליעזר זצ״ל בעבור שהי׳ איי
ובשר וקובע עתים לתורה כל ימיו ואשתו ובניו נתנו צדקה ע״נ — בשיו ובו־.
עש״ק י״נ פיון תקניג לפיק.
 . 105יאינ התיר
יצחק
בן
הה״ר
שמשון
בעבור שהי׳ א״י וכשר וקובע
עתים לתורה והי׳ עוסק
במלאכת
ה־
לבתוב
ס״ת ומזוזות — בשיז וכוי.
 . 106יאיג הזקן הזדר אברהם בן ר׳ משה
אולמא זצ״ל בעבור שהי.
בו מעלות ומדות טובות — בשיז וכו־.
 .107יא״נ הא־ח והצנועה מרת פראדכי שרה בת ר׳ דוד ליב נ״ש
אשת הריר ק א פי ל ה* ב בעבור שהי׳ בה מעלות ומיט ובעלה נתן צדקה עבודה
בזבות הז ובו׳ .יום ה׳ ביב תמוז תקנ״ו לפיק.
 108יא״נ האיח והצנועה מי' מיי כ לה רחל בת כיה פיוג יא קב () so
פ ע ם ל ם אשת ביה ק א פ י ל ה ״ ב בעבור שבעלה נ־צ עבורה — בשיו וכו־.
א• היי השוץ תקנ״ט לפיק.
 . 109יאיני החיר ק ל ו נ מ ם בן מהור״ר יוסף מגיל זצ׳ל בעבור שהי׳
איי ובשד והי׳ עוסק במו״מ באמונה וקבע עתים לתורה — בש״ז וכוי.
 . 110יא*נ הוזיר שמשון בן המנוח הריר
דוד ,Jצ ח ק זצ״ל בעבור
שהי• איש בשר וישר והי• עוסק במלאכת הקדש ללמוד עם תלמידים באמונה
והוא יה* קובע עתים לתורה בל ימיו ואחיו נתן צדקה עבורו — בש״ז וכו׳.
 . 111יאיג איי ובשר תמים במעשיו וקבע עתים לתורה הזקן הריר
משה
בן הריר ב ע ר מן סניל פ ר ע נ ק ל זיל בעבור שהי׳ בו מעלות ומדות טובות —
ביז ובו׳ .עשיק ייא בסלו תקניד לפיק.
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 . 112יא״נ הילד ב ע נ ד י ט בן הר״ר ק א פ י ל בן פרט ר׳ ל י ב ה* ב
זציל בעבור שאביו נתן צדקה עבורו — ב*ז ובר .ליל ג׳ כ״ז השרי הקנית לפיק •
ונקבר למחרתו ביום די.
 . 113יא״נ מהוריד מאיר בן הריר י ודא דל הלוי פ רע נקל שהלך
לעולמו הטוב בעבור שהי׳ עוסק ויושב באהל של תורת ה׳ כל הימים ונש לרבות
הלילות — ביז וכר .יום ג׳ י״ב טבת תקנ״ו לפיק.
הר״י יוני'
 . 114יאיג האשת השובה וצנועה מרת צ א ר ט ל ה בת
נריליננן בעבור שהיי בה מעלות ומיט ובעלה
ש ל ענק ר אשת הר״ר ליזר
נתן צדקה עבורה — בזכות זה וכר .עש״ק כ״נ■אייר תקניז לפיק.
 . 115יא־נ איי וזקן הה״ר יעקב בן הח״ר לי ב ליפשיץ זציל שהלך
לעולמו הטוב בעבור .שהי׳ עושק בתורת ה׳ והי׳ ש״ץ בבהב״נ הלז — בש״ז וכר.
נפטר בליל שיק י״א טבת ונקבר יום א־ י״ב טבת תקנית לפיק.
 . 116יא״נ האח״מ ניטל בת הריר נטע ביב אלמנת פדמ הריר בנימין
ה״ ב זצ״ל בעבור שהי׳ בד .מעלות ומ״ט ובני׳ נתנו צדקה — בש״ז וכר .עשיק
כיה אדר תקנ״ה לפיק.
 . 117יאינ הה״ר משה בר הי י ם מפיב שהלך בדרך המים כל ימיו
בעבור ישבניו נתנו צדקה עבור נשמתו — ביז וכר .נ׳ ה׳ ניסן תקנ״ז לם״ק.
לאה דבורה חי ילה בת היב
 .118יאינ הא״ה הזקנה החסודה מ׳
הריר שמעון
בומסלא זצ״ל אלמנת המנוח
מהוריד בצלאל
ההסיד
ש ו ו א ב ך זצ״ל בעבור שהי׳ בה מעלות ומיט ועסקה בצדקה ונ״ח כל •מיה ובנה
נתן צדקה בעבורה — ביו וכוי .א״ח השבועות תקנ״ה לפיק.
 . 119יא״נ איה וחשודה מ׳ העפלי בת מהוריד זע ק יל שנאטיך זצ״ל
נריליננן זיל בעבור שהי־ בה מ״ט ועסקה
אלמנת המנוה הריר יעקב הירש
בניה כל ימיה — ב״ז וכר .נ־ ה׳ כסלו תקים לפיק.
 . 120יא״נ א״י וכשר ומוכתר במעלות ומדות התורני המפורסם פוימ וגיה
הריר אליהו ל א ו ו א ט י ץ זיל ובעבור שהיו בו מעלות טובות ועסק במויט
ובניח באמונה וקבע עתים לתורה — ב״ז ובר ( .י תקס״ה לפיק.
פרענקל זציל
צבי הירש
 . 121יא״נ א״י וכשר התורני כמהוריר
ובעבור שעסק בתורה כל ימי חייו ולמד בבהמ״ד דקלויס ושארי מעלות ומדות
טובות שהיו לו — ביז וכוי .י׳ תמוז תקסיה לפיק.
נטע המבורג שהי׳
 . 122יא״נ הביח הריר ב ע נ ד י ט בן התורני הריר
בו מדות טובות ואביו נתן לצדקה עבור נשמתו — ביז וכר.
 . 123יא״נ א״י הודר משה בן הח״ר יהודא הכהן דל בעבור שהלך
בדרך הישר בעיני אלקים ואדם ואשתו נתנה צדקה עבור נשמתו — ביז וכוי .יום
_
ו׳ כיה שבט תקס״ז לפיק.
1J Der Todestag ist nicht angegeben.

 . 124יא״נ א״י וכשר במעשיו ובדרכיו ה״ה התורני המפורסם פרםוג״וד•
הריר ב ע ר מ ן בן פו״מ הריר ב ע נ ד י ט ה* ב זיל בעבור שהי׳ עוסק במ״ם
באמונה ופרם לרעב לחמו ופזר נתן לאביונים ,ובג״ח עסק שנים רבים ,וההזיק
לומדי הורה ושאר מעלות ומדות טובות רבים שהיו בו — ב"ז וכוי .ה׳ ה-
תמוז תקם־ח לפיק.
 . 125יאע
הדיין
והחסיד
מד,וריר
משה
ו
ואל
ף
בן
כהר״ר
לי ב אולמא
זיל שהלך
לעולמו
הטוב
בעבור
שהי׳
עוסק
בתורה
יומם
ולילה
וגם ישב באוהל
לש הורה
והרביץ
תודה
בישראל
ושארי
כשרון
מעשים
טובים שהי׳ בו ואשתו•
ובנותיו
נתנו
צדקה
עבור
נשמתו
—
ביז
וכוי .יום ב׳ שושן פורים תקע״א לפיק.
 . 126יא״נ איי וזקן החיר ראובן בער בן ר׳ זלמן
דינקלשפיהל־
זצ׳ל שהלך לעולמו הטוב בעבור שהי־ עוסק בתורת ה׳ והי׳
שיין
בבהיג הלז —
ב״ז ובו׳ .עש״ק יויד כסלו תקעיד לפיק.
 . 127יא־נ האיה מרת ניטל בת הריר זעליג פ" ב אשת הריר ראובן
בער זצ״ל בעבור שהי׳ בה מעלות טובות וניתנה צדקה — ביו ובו׳ .נ׳
ה׳ טבת תקעיד לפיק.
 . 128יא״נ איי ובשר עסק במוימ באמונה " הזקן ה־״ר ישראל בן פו* מ
ודיין מהוריד לאזי
האלברשמאט זציל בעבור שהי׳ תמים בדרכיו והי׳ בו
מעלות טובות — ב״ז וכו׳ .נפטר ליל ש־ק ב׳ אלול ונקבר ביום א׳ ג׳ אלול
תקעיה לפיק.
 . 129יא״נ הא״ה והחסודה מ׳ ר ע כ ל בת הריר י ו ד א זיל אשת התורני
הדיר ישראל
האלברשטאט זציל בעבור שהיתה עוסקת בניה עם החיים
והמתים — ב״ז
ובו־
.
נפטית
ליל
נ׳
יו״ד
אדר ונקברת למחרתו יום ד׳ יר׳ד אדר
הקע״ד לפיק.
. 180
יא״נ
האיח
ויקרה בעלת ניה וצדקה ויראת את ( )soה׳ מאוד מ׳ יהודית.
מאלצלה
בת
המנוח
פיו
הריר
ליב
האמבורג
זציל
אשת
הריר
נטע ה״ב —
ביז וכוי .נפטרת משיק ונקברת יום אי ט״ז איר תקע״ה לפיק.
 . 181יא־נ איה צנועה וחסודה מרת צפורה בת הריר אלי׳ ניד זצ״ל
אשת הריר בער איה בעבור שהי׳ בה מעלות ומ״ט ועסקה בצדקה וג״ה ויראת.
ה׳ בל ימיה ובעלה ובנה נותנים צדקה בעבורה — ב״ז וכוי .נפט־ת ביום ד׳
ונקברה ביום ה׳ ייב בסלו תקע־ו לפיק.
 . 182יאיג איש הם וישר תמים בדרכיו וחסיד במעשיו מורנו הרב ר׳
אליעזר בן מורנו הרב ר׳ בנימין זאב ז ו ל צ ב ע ר ג בעבור שהי׳ עוסק
בתורה יום ולילה וה־ביץ תורה בישי־אל ושארי כשרון מיט שהי׳ בו ואשתו•
ובניו נותנים צדקה עבור נשמתו — ביז וכו׳ .א׳ י״נ טבת תקעיו לפיק.
 . 183י*א ברחמיו העצומים א*נ זקן וישיש טחו־ ויחיד ביחידי סגולה הדור,
איש ישר ובשי ענו וחסיד משבט לוי התורני הדיין בק״ק ש ו ו א ב א ך רדיו׳־
א י צ ק בן נ־׳ה היה ה׳ זכרי׳ פ ר ע נ ק ל ז״ל סנ״ל בעבור שישב על כסא:
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 1הוראה במה שנים ושאר מ״ט הי׳ בו ואחיו ר׳ ז ע ק י ל שי׳ נתן צדקה בעבורו
.ב״ז וכוי .יום ד־ ד׳ תמוז תקע״ה לפ־ק.
 . 134יא״נ א״ה הצנועה מ׳ פיגלא בת גיץ ה׳ קאפיל וו״ש דל אלמנת
הדיין מהו׳ אי צק ם ר ענק ל זצ״ל בעבור שהי׳ בה מעלות ומיט ועסקה בצדקה
וג״ח ויראת ה׳ כל ימיה וגיסה ר׳ ז ע ק י ל שי׳ וקרובי׳ נתנו צדקה בעבורה —
ב״ז ובו׳ .יום א׳ ירד אדר תקע״ו לפ״ק.
ישראל בן הח״ר ליב ש נא טי ך שהי׳
 . 135יא״נ הב״ח הח״ר חונה
עוסק בתורה בתמידות ומוכתר בנימוסים והלך בדרך תמים וניתן לצדקה עבור
נשמתו הטהורה — ב־ז ובו׳ .יום ג׳ כ׳ תמוז תקע״ו לפיק.
 . 136יא״נ הצדיק וישר החיר בער בן כ״ה שמעון א י כה וי ז ן דל
בעבור שהי׳ בו מעלות ומדות טובות והי׳ קובע עתים • לתורה ועסק במו״מ באמונה
והי׳ איש גומל הסד וכנו ר׳ מ נ ל י שי׳ נדר עבור נשמתו מתנה  .לצדקה — ביד
יוכו׳ .יום ב׳ ב׳ דר״ח א״ש תקע״ח לפ״ק.
 . 137יא״נ א״ה ויקרה בעלת ג״ח וצדקה ויראת ה־ מאוד והיו בה כל
מעלות ומדות טובות מ׳ חיי׳ רבקה בת הדיין קהלותינו מהוריר ז נ ו ו י ל
פרענקיל םג״ל במינבען בעבור שבעלה
ש ט ר ו י ס זצ״ל אשת ר׳ ק אפיל
נתן צדקה עבור נשמתה הטהורה — ביו וכד .יום ד׳ כ״ו אייר תק״פ לפ״ק.
 . 138יא״נ א״י וכשר במעשיו ובדרכיו היה התורני הריר ז ע קי ל בן ניה
פרענקיל בעבור שהי׳ עוסק במו״מ באמונה ופזר נתן לאביונים
ה־יר זכרי׳
ובניה עסק שנים רבים והחזיק לומדי תורה ושארי מעלות ומדות טובות רבים
׳שהי׳ בו ואשתו ובניו נתנו צדקה עבור נשמתו ב״ז ובו׳ .עשיק ביה תמוז תקים.
משה ארי׳
 . 139יאא*נ האיח צנועה וחסודה מרת בילה בת מהור״ר
.פרענקל אשת כיה יעקב שוועלהיים בעבור שהי׳ בה מעלות ומיט ועסקה
׳בצדקה ובנ״ח ואחי׳ נתנו צדקה בעבורה — ב״ז וכוי .נ״ו עריה אייר תקפיא לפיק. . 140יא״נ הא־ח זקינה צנועה וחסודה מרת קרינלה בת מהור׳־ר זנוויל
■נירו אשת כיה ליפמן ה" ב בעבור שהי׳ בה מעלות ומ״ט ועסקה בצדקה ובטח
׳ובנה נתן צדקה בעבורה — ביז וכוי .נ״ו יום א׳ ז׳ תמוז )1תקפיא לפיק.
 . 141יא״נ הא״ח ויקרה בעלת ג״ח ויראת ה׳ מאוד מרת הנלה בת הריר
יי ע ק ב שוחט זציל אשת ר׳ נטע בעבור שבעלה נתן צדקה עבור נשמתה
׳הטהורה — ב״ז וכד .נ״ו יום א׳ א׳ דר׳ה השון תקפיא לפיק.
 . 142יא״נ איש ישר וכשר החבר ר׳ צבי המכונה הירש בן מהוריד
א ר י׳ המכונה ל י ב סנ״ל פ ר ע נ ק י ל בעבור שהי׳ בו מדות טובות ועסק במויט
באמונה וגומל חסד וכמה מעלות טובות הי׳ בו ואשתו ובניו נתנו צדקה עבור
•נשמתו — ביז ובו׳ .נ׳ עשיק טיז אדר ראשון תקציב לפיק.
 . 143יאינ הדיין המצויין בהלכה העניו הגדול מהור׳ר יוסף שמעון בן
:ביה יי ע ק ב סג״ל בעבור שמקטנותו עד עת פרידתו לא מש מאוהל של תורה
1J Sonntag war der 8. Tamus.
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־והרביץ תורה הרבה ותמיד היה עוסק בצדקה ובדה עם החיים והמתים ולסוף ימיו
נתמנה להיות מורה הוראה בק״ק
אדעלסדארף והנליל ומשם נתבקש לישיבה
של מעלה ובנו נתן צדקה בעבורו — ב״ז וכוי .נפטר בש״ט בקיק א " ד יום ב׳
י״ב תשרי תקע־ו לפיק ונקבר כאן יום נ* י״נ תשרי.
 . 144יא״נ איש ישר ובשר במעשיו החבר ר׳ בנימין זאב המנונה
ו ו א ל ף בן ההבר ר׳ ש נ י א ו ר המכונה זלמן
דינקעלשפיהל בעבור
שהי׳ בו מעלות ומדות טובות ועסק במוימ באמונה והי׳ איש גומל חסד ושארי
מעלות ומדות טובות רבים שהיו בו ואשתו ובניו נותנים צדקה עבור נשמתו —
ב״ז ובו־ .נ״ו עש״ק י״נ תמוז תקפיא לפיק. .
 . 145יא* נ איש ישיר וכשר במעשיו החבר ר׳ ל י מ א המנונה יהודה בן
החבר ר־ יואל הים בעבור שהיו בו מעלות ומדות טובות ועסק בטר׳ט באמונה
ועוסק בין ביום ובלילה בתורה ומקיים והגית בו יומם ולילה והי׳ איש גומל הסד
ושארי מעלות ומדות טובות רבים שהיו בו ובניו נותנים צדקה עבור נשמתו —
ב״ז ונו׳ .נפטר ביום ב׳ ונקבר ביום נ׳ י״ג תמוז תקפ״ו לפיק.
 .146אי *נ צי פ ר אשת ר׳ קאפל בן ר׳ ליב
המבורג בת הדיין
■מהוריד ו ואל ף אולמן זציל שנפטרה יום א׳ כ״ג אייר תקפ״ז לפיק עבור
שבעלה נדר לצדקה עבודה — ב״ז ובו׳.
 . 147יא־נ האשד .חשובה הצנועה והפודה א״ה
מרת רבקה הנולדת מן
אמה הצדקת מרת מאטל עיה ומאביה הריר יה יא ל מיכל דל
מזאנדהיים.
והיא היתה לאשת נערים לבעלה ר׳ דוד בן מהור״ר א י צ ק צ " ד זציל ,בעבור
שהי־ הב מעלות רבות ומדות טובות ויראת ה׳ כל ימי׳ .ובעלה ובתה נותנים צדקה
בעבורה — ב״ז וכוי .נפטרת ביום ב׳ ונקברת ביום נ׳ י״ב פיון תקעיא לפיק.
 .148יאע האשד .חשובה צנועה והפודה א״ח וי״א וג״ח מרת שרל הנולדת
ןמ אמד .הצדקת מדת מרים עיה ומאביה הצדיק הר״ר מ א ה ר ם ז״ל מ פ ל א ס.
ובעלה זווג שני שלה הי׳ לפי מעשיה הצדיק מהוריד איצק
צירנדארף זציל,
בעבור שהי׳ הב מעלות רבות וטובות ובפרט שעסקה במו״ט באמונה ובניה ובנותיהנותנים צדקה בעבורה — ביז וכוי .ניו ביום ה׳ י״ב תמוז תקע״ד לפיק.
 . 149יאיג איש זקן ישר וכשר תמים במעשיו וקבע עתים לתורה ולתפלה
מוהל ובעל תוקע וקיים בסוף ימיו איש אשר ימות באוהל כמהור״ר יצחק המכונה
איצק הנולד מאמו הצדקת מרת רבקה עיה
מהאללאנד ומאביו הצדיק והחסיד
כהריד דוד צירנדארף זצ״ל בעבור שהי׳ בו רוב מעלות וכשרון • מעשיו ובניו
■נותנים צדקה בעבורו — ב״ז וכוי .נפטר ביום ב־ ונקבר ביום נ׳ היי אדר שני
תקפיו לפיק.
.150
יא״נ
האיד
!
צנועה
וחסודה
בעלת צדקה ויראת ה׳ מאוד מרת טריינלה
תב כיה
ליב
פרענקל
סניל זציל אשת כיה בנימין כהן בעבור שהיה בה
י שאת מעלות ומיט ועסקה במוי׳ם באמונה ובעלה ובני־ ובתה נותנים צדקה בעבור
•נשמחה הטהורה — ב״ז ובו׳ .ניו יום ׳נ כ״א אדר תקפיזין לפיק.
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 . 151יא״נ איש ישר וכשר זקן תמים במעשיו וקבע עתים לתורה ולתפלה
אליעזר אהרן המכונה ליי פט ן
בעל■תוקע כהר״ר לי ב המכונה ארי׳ בן כ״ה
הא מבורג בעבור שהי׳ בו רוב מעלות ומדות טובות ובניו נותנים צדקה בעבורי
ב״ז ובו׳ .נ״ו יום ד׳ נ׳ השון תקצ״ה לפ״ק.) 1
שנאטיך דל והנולד מאמו
 . 152יא״נ הר״ר מרדכי חיים בן ר׳ ליב
ימרת סלדה בת ר׳ ברוך יפה זיל בעבור שהיה בעל מו״מ טובות וקבע עתים־.
לתורה ועשה דברים טובים לתועלת נשמתו — ב״ז ובו׳ .נפטר בשיט במינבען
הבירה יום אי י״א ניסן תקצ״ד לפיק.
 . 153יא״נ אשה השובה הצנועה מרת פרומיט רה ל בת הדיין ראש ביד
מהור״ר שניאור דוב המכונה זלמן בער זצ״ל אשת ר׳ משה דינקעלשפיהל
בעבור שהיתה יראת ה׳ גומלת הסד בעלת צדקה ולמדה בניה לשמור דרך ה׳ נם
בעלה ובניה יחי׳ נתנו צדקה בגינה — בת וכו׳ .נפטרת בשיט משיק ונקברת
למחרתו יום א׳ שמהת תורה תקצ״ה לפיק.
 . 154יא״נ א־ש זקן ישר וכשר ירא אלקים בעל גומל הסד השכים והעריב
לבה״כ ר׳ אהרן בן כהריר י א קב פ ר ע נ ק ל סניל זציל בעבור שהי׳ בו רוב
מעלות ומדות טובות ובנו נותן צדקה בעבורו — ב״ז וכו׳ .נפטר ביום א׳ ייא
ונקבר ביום ב׳ י״ב ניסן תקצ״ו לפיק.
 . 155יא״נ אשד .חשובה צנועה וחסודה וניה מרת פי י ע לה בת כ״ה ארי׳
המכונה ל י ב אשת כיה ל י ב ה א מ ב ו ר נ בעבור שבני׳ ובנותי׳ נותני׳ צדקה .
בעבורה — ביז וכוי .נ״ו ביום ו׳ עשיק ייט אדר ראשון תקציט לפיק.
 . 156יא״נ איש תם וישר במעשיו ובדרכיו הזקן החבר ר׳ יום טוב  .בן
רינדסקאפף זצ״ל ממשפחת תוספות י״ט הוא עסק במד־מ .
החבר ר׳ שמואל
ובדה באמונה ונם עסק בתורה כל ימי חייו ומקיים מ״ש בתורה והנית בו יומם
ולילה ונם שארי מעלות ומדות טובות שהי׳ בו מלבד גדול־ ענותנותו וחסידהו ובנו ־
נותן צדקה בעבור נשמתו — ב״ז וכו׳ .נפטר יום ג־ ונקבר ביום ד׳ כ׳ כסלו
תר׳א לפ״ק.
נרילננן י
 . 157יא״נ החבר התורני ר׳ אליעזר בן החבר ר׳ יעקב צבי
אשר שקד על דלתי בה״כ יום יום הלך בתם לבבו ביראת ה׳ מהיל אל חיל י
לעסוק במקרא במשנה ובגמרא בזכות זה ובזכות צדקתו וענותנותו ילך מהיל אל
היל בעלמא דקשוט להזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו וינוח על משכבו ויעמוד■
לגורלו לקץ  .הימין אמן .נפטר באורתא דיום ד׳ ונקבר ביום ה׳ ח׳ אייר תר״א לפיק.
 . 158יא״נ איש תם וישר בדרכיו ובמעשיו וקבע עתים לתורה אפי׳ כשהיה.
בעל יסורים גדולים ומקבלים (  )soבאהבה ועסק בניה בגופו ובממונו הריר מנה ם.
בן כהר״ר אהרן יששכר א י כהו י זן בעבור שהי׳ בו רוב מעלות ומדות טובות ..
ובוו נותן צדקה עבור ה״נ — ב״ז וכו׳ .ה׳ ט״ז טבת תר״ה לפ״ק.
*) Hier folgt das Gebet für Kranke.

 . 159יאע א " ובשי הדיר יהודא בן כהר־ר שלמה בעבור שעשה צדקה'
ונ״ה בממונו והשבים והעריב לבהנ״נ וקבע עתים לתורה — בשין ובד .נפטר'
ביום א׳ ונקבר ביום ב־ א‘ ההיט סכות י״ז תשרי תר״ה לפיק.
 . 160יא״נ איה אשת חיל הצדקת והחסידה מרת
רחל מרים אשת מהד
ו
ו א ל ף ה* ב בעבור שהי׳ בה כמה מעליה ומדות טובות נפה פרשה לעני וירי׳
שלחה לאביון עוסקת במו״ם באמונה ימי חיי׳ ובעלה עם ייה נותני׳ צדקה עבור
ה־נ — ב״ז ובו׳ .נפט׳ ביום שיק י״ז כסלו ונקברה ביום א׳ יית בו תקצ״ז לפיק.
 . 161יא״נ הנאה׳־נ המצויין בהלנה התורני מהוריד מנחם מענדל בן כיה
נפתלי קדנוי זצוקיל בעבור שעסק בתורה יום ולילה גם כשחי• בעל מו״מ
והרביץ תורה בישראל — בזכות זה ובזכות צדקתו וענותנותו הגדולה שהי׳ בו
תנצב״ה ובו־ .נפטר בערב ריה ונקבר ביום א׳ דריה תר־ג לפיק.
 . 162יא"נ איה אשת היל הצדקת והחסידה
מרת בילה בת ר׳
יעקב
שוועלהיים אשת כ׳ יואל
איבהויזען בעבור שהי׳ בה כמה מעלות ומדות
טובות בפה פרשה לעני וידי־ שלחה לאביון ועוסקת בגיח ובעלה עם י׳־ח נתנו
צדקה עבור ה* נ — ב"ז ונוי .יום נ׳ כ״נ תשרי תקצ״ו לפיק.
 . 163יא״נ הא־ח אשת היל הצדקת והחסידה מרת שינלד .הייה בת ר׳
שמעון
העביננען אשת ר׳ אלי׳
איכהויזען בעבור שהי׳ בה כמה מעלות
ומדות
טובות
בפה
פרשה
ובו׳
ועוסקת
בג׳־ה
ובעלה עם י״ח נתנו צדקה עה׳־נ —
ב־ז
ובו׳
.
נפט׳
איה
של
פפה
ונקבי
ביד ניסן תקצ״ו לפ״ק.
164
.
יא״נ
הא״ח
הזקנה
הצנועה הסודה וי״א אשת חיל
מרת רילה בת
ר׳ משה אשת הה׳ ר ליפט ן
רינדסקאפף דיל בעבור שהי׳ בה במה מעלות
ומדות טובות לאין מספר ובפרט מה שעסקה בצדקה ונ״ח כל ימיה ובנה נות
צדקה עבור נשמתה — ב״ז ובו׳ .ד׳ יויד איר תקצ״ז לפ״ק.
 . 165יא״נ איה אשת היל ויראת ה׳ מרת שינלה בת כיה
שמואל
דינדפקאפף זיל אשת ההבר ר׳ אליעזר גרילינגען ז״ל בעבור שהיתה בעלת
צדקה ולמדה בניה ללכת בדרך ה׳ ובנותיה נתנו צדקה עבור נשמתה — ב״ז וכוי.
נו״נ ביום נ׳ ייד בסלו תר״נ לפיק.
 .166יא״נ האיח אשת חיל וייא מרת ייטל בת כיה מענדל די שפע ק
אשת מהו׳
משה היים רינא זציל בעבור שהי׳ בה במה מעלות ומדות טובות
עוסקת
במרס
באמונה
ימי
חיי׳ ונם בג״ה וחותנה מהו׳ יואל נעץ ניי ואשתו וי״ח
נותני־
צדקה
עה
*
נ
—
ב״ז ובו׳ .יום ב׳ של דיה תריו לפיק.
167
.
יא״נ האיזז והצנועה אשת היל וייאמרת קילה בת כהריר שמואל
דיק אשת ביה זעלינמן פארנבאך בעבור שהיה ( )soבה כמה מעלות ומדות
טובות בעלת צדקה והשכמת בהבינ ובנה נותן צדקה ער.״נ — ב״ז ובו׳ .כיה
אייר ודר לפיק.
. 168
יא־נ
איש
זקן
ישר
וכשר
במעשיו
כיה ראובן המכונה זעליגמן בן
ביה יעקב
פארנבאך
בעבור
שהי־
בו
רוב מעלות ומדות טובים ועסק במו״ט באמונה
ואוהב
תורה
ולומדיה
ומהזיק
ידי לומדי תורה ועסק בניה בגופו ובממונו ושאר
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מעלות ומדות טובים שהיו בו ובנו נותן צדקה עה״נ — .נפטר ביום א' ונקבר׳*
ביום ב׳ ג ,אדר תר״ט לפיק.
 . 169יא״נ מורנו ורבנו יחיד מיחידים ובני עלי׳ שבדור מהוריד א ב רה¬ס
בני מי ן בן כיה אליעזר אהרן דצ״ל אשר הרביץ תורה בישראל הפליא עצה
הגדיל תושיה לכל שואל הנהיג הישיבה פה קהלתינו הרבה שנים והורה הוראות .
בישראל היה אפוטרופס ורב בבהמ״ד ובבהב־נ של אביו זקנו הרב מהו׳ ב ע דמן
פרענקיל זצ״ל כאן נמצא כאן היה תורה וגדולה במקום אחד החזיק לומדיי•
תורה ועשה צדקות בישראל גם היה מוהל ובעל תפלה וכיבד את אלקים מהונו
ומגרונו וגמל חסד עם החיים והמתים ועל הטוב נוכירנו — בוכות זה ובו׳. .
נפטר ביום ד׳ ד׳ סיון ונק׳ ביום ה׳ ערב שבועות תר״י לפיק.
 . 170יא״נ איש תם וישר שמש ונאמן בקהלתנו ועסק בל ימיו עסקי שמים•
באמונה השכים והעריב לבהכינ ראשון לכל דבר קדושה וג״ח עם החיים והמתים
ועוסק בתורה מאהבה ושארי כשרון מ״ט שהי׳ בו התורני המופלג בתורה התיר•
איכהויזן דל בעבור שבניו נותנים צדקה בעבורו —
יואל בן הח״ר שמעון
ביו וכו׳ .נפטר ביום ד׳ כיו שבט ונקבר ביום ה׳ תרי״א לפיק.
 . 171יא״נ איש תם וישר במעשיו נובה דקהלתינו ואפטרופס דב״ה של
קלוים כיה שלמה המכונה ז ל מ ו נ ה בן כיה יצחק ו ו ע ד ע ל ו ס זיל בעבור ־
שעסק בצדקה ונומל חסד עם החיים והמתים ושאר מעלות] ומדות טובות רבים
שהי׳ בו ואשתו ובניו נותנים צדקה עבור נשמתו הטהורה — ביז וכו׳ .יום עשיק
כיד אב תרייא לפיק.
אפפענבאכער בן.
אפפענהיים
 . 172יא״נ הישיש הרבני הודר מאיר
ברוכסאל אשר שקד על דלתי בהב״נ יום.
הרב מהוריד יודא אשר אב״ד בקיק
יום הלך בתם לבבו ביראת ה׳ ולן באוהל תורתו — בזכות זה ובזכות צדקתו
ילך מחיל אל חיל בעלמא דקשוט לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו וינוח על
משכבו ויעמוד לגורלו לקץ הימין אמן .נפט׳ בליל שיק כ׳ חשון ונקבר למחרתו
ביום א׳ תרייב לפיק.
מרת הנלה בת
 . 178יא״ניהאיח וקנה צנועה וחסודה אשת היל וי״א
פרענקל סנ״ל זצ״ל בעבור שהי'"
שנאטיך אשת כהר״ר אהרן
בהר׳ר קאפל
בה כמה מעלות ומדות טובות ובנה נותן צדקה ע״נ — ביו וכו־ .יום א׳ ט׳ ניסן
תרי״ג לפיק.
זולצבאך בן כהריר אהרן ליב
 . 174יא״נ חודר יצחק המכונה ז עקל
זיל על אשר העיר את רוחו לחשוב מלאכת מחשבת בבהכ״נ הנקרא קלויס
עטרת תפארת ובלי קודש לספר תורה ונם עיי אימון שלו הרבה הידורים לבהכ״ג
את הבל נדיב (  ) soלבו לשם שמים ולזכרון לדורות עולם — ב״ז וכו׳ .יום¬ג
ב׳ דריה אייר תרי״ב לפיק.
דינקעלשפיהל וציל
 . 175יא״נ הה׳יר משה בן הה״ר בנימין וואלף
בעבור שעסק במוימ באמונה ירא אלקים מיום עמדו על דעתו בבל נפשו ומאודו .

175
קבע
ובד.
ב־זז

ונומל
עתים
עה״נ
צבי

עתים לתורה עשה צדקה וחסד עם כל אדם
היי אלול תרי״ב לפ״ק.
 . 176יאע ההבר ר׳ אהרן מאיר המכונה
זעלינמן
פייכטוואננען בך
יעקב ארי■ דל איש תם וישר במעשיו ירא אלקים בעבור שהי׳ מוהל
הסד עם החיים והמתים ושקד על דלתי בהב״נ יום יום ערב ובקר וקבע
לתורה ושאר מעלות ומדות טובות רבים שהי׳ בו ואשתו ובניו נותנים צדקה
— ב״ז וכוי .שושן פורים תריייב לפ״ק.
 . 177יא־נ איש תם וישר במעשיו אפטרופם דקלויס כ״ה אברהם בן כ״ה
המכונה הירש
פעלהיים דל סדל בעבור שהשכים והעריב לבהכ״נ ודה

ולא מש מדרך הישר — ב"ד

עם המתים ושאר מעלות ומדות טובות שהי׳ בו ובניו נותנים צדקה ע״נ — ביד
ובו .,כץ אדר תרי״ד לפיק.
 . 178יא״נ א״ח צנועה
וחסודה
מ׳
ש
ר
לה
בת
כ
"
ה
חיים
וומיד
אשת כיה
איצק
שאפפלאך ז־ל בעבור שהי׳ בה כמה מעלות ומדות טובות ובני׳ ובנותי׳
נותנים צדקה עבור הזכרת נשמתה — ביז וכוי .נפטרה ו׳ כסלו תרטיו לפ* ק.
 . 179יא״נ איש ישר
ובשר יצחק בן כיה
נפתלי המכונה אי צק
שאפפלאך דל בעבור
שהלך
לבהב״נ
ערב
ובוקר
כל
יום
ויום
ועסק בדה
בנופו ובממונו עם החיים ועם המתים ושאר מעלות ומדות טובות שהיו בו ובניו
זבנותיו נותנים צדקה עבור הזכרת נשמתו  - -ב״ז וכוי.
תרטיו לפיק.
. 180
יא״נ
איש
ישר
וכשר
ביר
.
אלחנן בן כ״ה צבי
ארי׳ המכונה
הינ ל ע ד
ע
י
מ
ו
י
ל
דל
בעבור
שהשכים
והעריב
לבהכיג
כל
יום
ויום
לומר
תהילים
ועסק
בדה
בנופו ובממונו עם החיים ועם המתים ושאר מומ״ט שהי׳ בו
ואשתו וי״ה נותנים צדקה עבור הזכרת נשמתו — ביו וכוי .נפטר יום ד׳ ריח
אדר ראשון ונקבר יום ה־ תרט־ו לפיק.
 . 181יא״ג א״ה צנועה וחסודה בעלת דח וצדקת כפה פרשה לעני וידיה
שלחה לאביון מ־ הנה בת ב״ה ליפט ן
רינדסקאפף דל אשת כ״ה אי צי ק
בער פרענקל סדל בעבור שהי־ בה
כמה
מעלות
ומדות
טובות
ובעלה ובני׳ ובנותי׳
נותנים צדקה עבור הזכרת נשמתה
—
ביז
וכוי
 .נפטרה יום א׳ ו׳ ונקברה ביום
ב׳ ז■ אייר תרמיז לפ״ק.
 . 182יאיג איש
תם
וישר במעשיו ובדרכיו הזקן החבר ר׳ דוד בן החבר
ר׳ מנחם
מענקי צ י מ מ ע ר זצ׳ל בעבור שעסק במו״מ באמונה קבע עתים
לתורה
כל
ימי
חייו
החזיק לומדי תורה מהונו השכים והעריב לבה״כ כל ימיו
ראשון לבל דבר קדושה נומל הפד עם החיים והמתים גם סינוף (  ) soאת עצמו
בסינופים שונים לעשות רצון קונו ושארי כשרון מעשים טובים שהי׳ בו מלבד
נודל ענותנותו וחסידותו ואשתו ובניו נותנים צדקה עבור הזכרת נשמתו הטהורה
בה ובו־ .נ״ו ביום ה׳ י־ב ניסן תרט״ז לפיק.
 . 183יא״נ איש תם וישר ביה יצחק
שפריננער
ובניו נותנים צדקה עה״נ
ביז ובו׳  .נפי יום נ׳ ד׳ דהיה סכות תרי״ה לפיק.
נפטר יום ש״ק י״א אלול
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יצחק אשד
דוד כן סהור־ר
 . 184יא״נ איש תם וישר הזקן החבר ר׳
־עסק במלאכת שמים וקבע עתים לתורה וגומל הסד עם חיים ומתים והלך לביתך
•נאוה קודש עד בא יבא בעל הגן ונטל פריו בימי בכורי ענבים ונתן אל מקום
:אשר פעל וכונן — ב״ז ובו ( .,בלי פרט).
 . 185י״א את נשמת האשה חשובה מ־ פריינלרי בת הדיר יוסף ליב
עללערן אשת ה׳  -איצק שפרינגער .נפטרה יום א׳ ב׳ שבט תי־־ח לפיק.
ר׳ נתן המכונה נ ט ע
אלקיםהחבר
 . 186יא״נ איש תם וישר ירא
אטטענזאזער בעבור שהי׳ בו מעלות טובות ומדות רבים ועסק במו* מ
באמונה וגומל חסד עם החיים והמתים ושקד על דלתי בהבע יום יום ערבובקר
ובניו נותנים צדקה עודני — ביו וכד .נפטר שיק י׳ אדר תרייח לפיק.
שמות החזנים
 . 187על הטוב נכתבים לזכמן עולם בהיכל ה׳ את
־המופלגים העומדים בבדיכע הלזה והמבבדים את ה׳ מגרונם והיה אחר השיץ ר׳
מהייצפעלד הנזכר למעלה (  ,)N0. 145נתמנה לחזן החסיד והעניו התורני
לימא
־הריר משה זצ״ל והוא כהן לא׳ עליון ,עסק בתורה כהיי וסיגף גופו בבמה
סיגופים ,נתבקש למעלה בשנת תקיץ לפיק.
אחרי מות משה עבד ה׳ נעמד לחזן הזקן ורגיל ופרקו נאה היאי״א הודר
כל הירש ם א' ר ש,ר
יכונה הירש א י ק ל ה י י מ ר הנקרא בפי
•נפתלי
ועמד על משמרתו ער סוכות תר״ד לפיק — .ואחריו המשורר נעים וערב הח״ר
ארי׳ ז־ל הי־ רצוי לכל אחיו עד שנתבקש
שמעון
שמואל זאב ביה
למעלה רך בשנים בשנת תרי״א לפיק — .כל אלה נתמנו ברבנות של אדמיו
מהו׳ ו ו א ל ף זצ״ל  — .ואחרון חביב העמיד אדמיו מהו׳ יואל נר־ו את התורני
מוכתר במו״מ טובות דיח״ר ארי׳ בהה״ר יהודה זצללה״ה עד שהלך לעיה ביום
:ה־ כיה איש תרי״ט לפיק.
ממנו לא יסוף זכרם
שבו תמימים למנוחתם
בצל אל תתלונן נשמתם.
 . 188יא״נ התורני כהר״ר וכריה בן כיה יוזל זצ״ל נ י י א ב ו ר נ ע ר
פרענקלז״ל בעבור
בערמן
כצר מנזע קודש ה־ב הגאון מהוריד יששכר
שקבע עתים לתורה פזר נתן לאביונים והחדק לומדי תורה ועשה חסד עם המתים
ועם החיים ונדב ספר תורה ובנדי קודש לכבוד ה׳ ולתפארת בבהכע הקדושה
שהדיר זקנו הרב הנזכר בזכות זה ובזכות הצדקת שנדבו אשתו ובנו בעבורו תהא
נפשו וכוי .נאסף יום נ׳ רחדי־מ סוכות תרל״ג לפיק.
 .189ייא לטובה נשמת הרבני מהוריד יואל בן כיה ליב דל גע פ ץ
אשר נהג בצדק ועסק כל ימי חיתו בתורה ועבודה ובנית והחזיק לומדי תורה ופזר
נתן לאביונים וגס השתדל מאוד בטובת בה״כ של הרב מהוריד ב ע ר מ ן זצילמשה חיים זצ* ל
גם תוכר לטוב נשמת אלמנתו מרת הנה בת הצדיק מהוריד
בעבור שגם היא כפה פרשה לעני וידי׳ שלחה לאביון ועל ידי עסקה במוים בפת
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הב לב בעלה לעסוק בתורה בזכות זה ובזכות הצדקה שנדבו בניהם בעבורם
תהיינה נפשותם ובו־( .בלי פרט).
איכענהייזער זצ״ל
 .190יא״נ איש תם וישר כיה אלי׳ בכ״ה יואל
בעבור שעסק במו־מ באמונה ורדף צדקה והסד כל ימי הלדו השכים והעריב
לבהבינ היה ראשון לכל דבר שבקדושה וג״ח עם החיים ועם המתים — ב״ז וכוי•
נפטר בשביעי דפסח וני ביום ד׳ ב״נ ניסן תרל״ה לם־־ק.
 . 191יא"נ איש ירא את ה׳ ובמצותיו הפץ מאוד ב״ה יעקב בן כיה
פדאהנקנעבט סניל ז״ל שמש דבהכ״נ קלויס אשר הלך בדרך
אהרן
טובים ועסקו בתודה ובמע״ט כל ימי חייו ויהי ידיו אמונה עד בא שמשו —
ב״ז ובו׳ .נפטר אור ליום ג־ ד׳ אדר ראשון ונקבר בו ביום תרל״ה לפ׳ק.
.192אי *נ איש חיל וירא חטא כיה משה בן יהודה זאב ב י ר נ ב ו י ס
סנ״ל ועל הטוב יזבר שמו בי השלים נפשו לרצון קונו והלך בדרך טובים כל
ימי הלדו שקד על דלתי ה־ יום יום ערב ובקר ונמל הפד עם החיים והמתים —
ב״ז ובו־ .נפטר יום ה׳ י׳ תמוז ונקבר בעש״ק י־א בו תרל״ד לפיק.
בנימין בן הח־ר
 . 193על הטוב יזכר שמו שם הרדייג מהוריר יהודה
נעקארזאולמערז״ל אשר ינע מעת קטנותו בעמלה של תורה
צבי
נתן
והנדיל ועשה פרי יב לו יד ושם בהלכות ובאגדות .מקדם היה רועה עדת ישרון
ק״ק ש נ י י ט א ך והגליל שנות רבות וככלות כהו לעת זקנתו כי כבד עליו משא
בל העם עזב את משמרתו ותקע אהלו בק״ק פה עיר מולדתו ועוד לא חנ ולא
שקט והשקה לבל צמא מבאר מים חיים מעין נובע אמת והבמה ודעת שקד על
דלתי בהב״נ יום יום להשכים ולהעריב תפלתו וגמל הסד עם החיים ועם המתים
סבל עול יסורין באהבה וישלם המלאכה ברוח נדיבה — ב״ז ובו׳ .הלך להיי
עד יום נ׳ נ׳ אלול תר״מ לפ״ק.
ראובן
 . 194יא״ג הצדיק הרבני המופלא ומופלג בתורה מהו׳ יעקב
המבזג־ ז ע ל י ג מ ן ד י נ ק ע ל ז פ י ה ל ע ר דל זקן וישיש שקנה חכמה ושימש
גדולי עולם לא מש מאהל של תורה וסיים השים ד־ פעמים עסק בצרכי צבור
באמונה שלמה ורבים מילדי ביי הכניס בבריתו של א״א ע״ה ויותר מחמשים שנה
עסק בגמילות חסדים של אמת ויותר מששים שנה היה בעל תוקע נאהב לצבור
ידו הקדושה היתד .פתוחה בכל עת לעניים ולאביונים וב״ז ובו׳ .משיק כ׳ תמוז
תרמיא לפיק.
 .195יא״ג הצדיק המופלא ומופלג בתורה עטרת תפארת הקהלה מהוריד
מנחם המב׳ מענקי בן הה׳ ר־ דוד צ י מ מ ע ר הנולד מן רבקה ג ע ל א
חיה דל שעסק מנעוריו עד עת פטירתו בצרכי הקהלה באמונה שלמה ,גדר גדר
ועמד בפרץ ולחם בכל בהו מלחמתה של תורה ושל מצות במה וכמה מילדי בני
ישראל הבנים בבריתו של אברהם אבינו והיה כמה שנים גבאי בב׳ הכנסת דמנדלי
יתומים עיניו היו פקוחות על אלמנות ויתומים ובעצתו נתיסדה בית חינוך לומדי
ספד תלמוד תורה ,תמיד היה מחכה לביאת הגואל קיבץ כסף הרבה לעניי ארץ
12
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הקדושה והיה כמה שנים גנאי של ארץ ישראל נמל הסד עם החיים ועם המתיס
זכותו יגן עלינו .אשתו ובניו נדרו צדקה בעבורו — וגיל ונו׳ .נפטר כשיט יום
ד׳ כיב אדר שני תרמ״א לפיק.
 .198יא״נ צדיק המופלא ומופלג בתורה החיר יצהק המכר לעקל בן הה״ר
דוד צ י מ מ ע ר הנולד מן רבקה נ ע ל א חיה ויל אשר שקד על דלתי
התורה ובה״כ מידי יום ביומו ונם בלילה לא פסק פומיה מנרסא והי־ כמה שנים
גבאי דחברה קדישא דמנדלי יתומים ועסק בצרכי הקהלה באמונה ,לבו הקדוש
וידיו הטהורים היו פתוחים בגלוי ובסתר לעניים ולאביונים עושה ומעשה ותמך
בכל כחו תלמידי חכמים ותלמידיהם וסיגף גופו בכל מיני סינופים לכבוד קונו
וטרה ויגע לימד בית תינוק לומדי ספר וגידל בניו ובני ביתו לתורה למצות
ולמע״ט בכל לבו כיבד את ה׳ מגרונו להתפלל לפני התיבה בימים הנוראים דבק
בלב ונפש בקונו ויוצרו עד צאת נשמתי הקדושה לשמים זכותו ינן עלינו ,אשתו
ובניו נדרו צדקה עבורי — בזכות זה וכו .,יום ד׳ י*ג טבת תרמ״ה לפ״ק.
 . 187לזכר עולם יהי׳ צדיק המופלא מהור״ר ליפט ן בן הח׳יר שלמה
מאזזענבאכער דל סבלן גדול ועניו גדול גדר גדר ועמד בפרץ למד ולימד
אחרים ונהג א״ע בחסידות וקדושה כל ימי חייו ואף שהי׳ פרנסתו בצמצום פזר
נתן לאביונים ועניים ומרורים תביא בית מעשיו הגדולים אין להם שיעור ואין
להם מספר זכותו יגן עלינו — .נשמתו הטהורה עלתה למרום ביום א׳ ט״ז שבט
תרנ״א לפ״ק.

a.

II

Beilage

וויררא.
Diese Ortsbezeichnung findet sich mehrfach und wird zuweilen
irrtümlich mit Fürth wiedergegeben , das aber niemals mit einem
 nichtsפירט  geschrieben wird. So ist wohlפ , sondern immer mitר
anderes als Fürth , wo ums Jahr 1455 Mose, ein Vorfahre des
Buchdruckers Gerson Soncino, gegen Fra Juan Capistrano, den
bekannten Judenfeind, gekämpft und ihn mit seinem ganzen Heere
, wo der gelehrte R. Jechiel,פורטי von dort verjagt hat 1). Dass
Grossvater des angesehenen Simon Günzburg, herstammte, nicht
Fürth, wie Brüll (Jahrb. V, 223) annimmt, sondern Porto bei
Mantua bedeutet , hat Steinschneider im Cat. Bodl. S. 2828 bex) Vgl. Grätz VIII, 214; Cat. Bodl. S. 3052; Steinschneider, Hebr.
Bibi. 18, 82.
4
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-richtet 1).  ודרדאdürfte in den meisten Fällen mit Wöhrd , einer
'Vorstadt von Nürnberg, gleichbedeutend sein. Es kommt schon
1325 in Nürnberger Listen vor ; 1433 lebten dort 61 jüdische
"Personen2) ; auch im Nürnberger Martyrologium begegnet uns dieser
Name3). 1434 und 1438 werden die Juden von ״Werde" vom
Kaiser besteuert4). Aus der Mitte des 15. Jahrhunderts werden
dortige Juden wiederholt genannt 5). Unter den 1509 bei Konfis;kation der jüdischen Schriften auf Pfefferkorns Angeberei genannten
Gemeinden befindet sich auch Wöhrd 6). 1518 wurden die Juden
von dort vertrieben7).
Ein Abschreiber Susslin von da ist
im cod. Oxford 689 vom Jahre 1418 erwähnt. Der Ort kommt
auch wiederholt in  שרת מהר״ם מעץNo . 74 vor ; wie dort berichtet
wird, hielt sich auch der Rabbiner Jakob Margolis zuweilen dort
auf. In einem Stammbaum auf dem Yorderblatt des cod. de
Rossi 764 8) heisst es : .עסף מודרדא אשר ממנו יצאו כל משפחות ודרדא.»)
;Hierher gehört wohl auch  ודרדim cod. Hamburg S. 94 und דדדדא
 )גVgl. auch meine Blätter II, 41 n. 4. Den Rabbiner Jakob aus פירד,
dessen Tochter Blümle 1662 in Prag starb (Hock S. 389), weiss ich nir:gends unterzubringen.
2) Vgl. Stern -Salfeld, Nürnberg im nittelalter , S. 206, 276 und sonst
(s. dort das Register).
3) Vgl. Salfeld, Martyrologium, S. 61, 65, 221; פירתdas
( . S. 68 u. 69)
ist Pfirt im Eisass ; וירדא
( . S. 69) ist Wörth im Eisass ; vgl. das.
das
;S. 240 und 253.
4) Geiger, Ztschr . f. Gesch . d. Juden in Deutschland UI, 123 undj 127.
5) Vgl. Müller, Aus fünf Jahrhunderten , S. 47, 62, 206, 212.
6) Geiger, Ztschr . f. Gesch . der Juden in D., I, 171, wo Fürth steht,
was aber S. 248 richtiggestellt ist , dagegen unrichtig in Misch. 1875
S. 342 und 395.
7) Zunz, synag . Poesie , S. 54.
8) Hebräisch im  אוצר טוב1878 S . 45 und übersetzt im Magazin II, 1.
9) Josef von Werd, der 1375 als Einwohner von Nördlingen
genannt wird (Müller a. a. O. S. 206), ist wohl mit dem hier Genannten
identisch , ln dem Stammbaum wird auch ein Natan als Stammvater der
Familie Kursner aufgeführt ; sollte vielleicht der Name Natan קו־שגבר
, der
1620 auf einem Fürther Grabstein vorkommt (Kaufmann-Gedenkbuch S. 442
Nr. 116), hiermit seine Erklärung finden ? Das mhd. Kursner entspricht be;kanntlich dem heutigen Kürschner.
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im cod. Berlin S. 53 ; vielleicht auch Elasar von  ווירדאin einer
handschriftlichen Stammtafel bei Steinschneider, Hebr. Bibi. IX , 24.
Ob an einzelnen obengenannten Stellen vielleicht auch an
(Donau ) Wörth zu denken ist , möchte ich hier wenigstens andeuten. Die dortigen Juden werden schon im ersten Drittel des
14. Jahrhunderts genannt 1) ; dort lebte auch der Rabbiner Jakob
Weil 2) ; 1617 war dort eine Rabbinerv ei Sammlung3).

Beilage

II

b.

•אוליסום.
Dieser Ortsname findet sich im Kaufmann-Gedenkbuch bei
den Fürther Grabschriften S. 418 No. 26, S. 425 No. 51 und S. 426
No. 53 4) und ist eine crux interpretum. Brann lässt es beim,.
Worte bewenden und gibt keine Erklärung. Cnollen schreibt zur
ersten Stelle einfach Ullisum (vgl . S. 418 n. 2) und an den beiden,
anderen Stellen macht er einen Elsatius daraus (vgl. S. 425 n. 9״
und S. 426 n. 3) ; er korrumpiert demnach  אולסוםin אולסוסElsass)
(
r
was bei der Ähnlichkeit der beiden Finalbuchstaben sehr erklärlich
ist . Auch der bei Henle S. 47 erwähnte Name ״Ulisses “, der
sonst nirgends vorkommt, scheint mir mit  אוליסוםbezw . אוליסוס:
in engem Zusammenhang zu stehen. Der im Kaufmann-Gedenkbuch S. 425 No. 48 genannte Salomo b. Jizchak wird in! Memorbuch als  שלמה זלמן ארליסרם בר יצחקverzeichnet . Samuel b. Abraham
 אליסוםwar Mitglied des Frankfurter Rabbinats und approbierte
mit diesem das  נשמת אדם,סHanau
(
1611) ; auch zu dem ׳ שפע טלnc
(das. 1612) und zu ים של שלמה ב״קPrag
(
1615) erteilte er eine
Approbation. Derselbe Name findet sich in  שדת חוט השניNo . 27
als  זנרריל אלייסוםund in  שרת מאמר מרדכיS . 40 a und .41 c als*
 מרה ונוויל אליסום מפ״פvgl
;
. hierzu Horovitz , Frankfurter Rabbinen Jlr
1J Wiener, Regesten S. 50 ; vgl. auch das. S. 148.
2) Vgl. mein ״Nathanael Weil ״S . 4.
3) Mtsch. 1880 S. 508 n. 2.
4) An den beiden letztgenannten Stellen schreibt Brann אולסם
,. während!
in meiner Abschrift des cod. Hamburg  אולסוםsteht.
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19 ff., wo dieser stets Samuel Hildesheim
genannt wird 1);
vgl . ferner Horovitz  מטה לויS . 2 No. 9, S. 8 No. 16 und S. 4N0 . 1;
Brüll Jahrb. VII , 153; Kaufmann , Jair Chajim Bacharach, S. 19
n. 2 ; auch an den zwei letztgenannten Stellen wird Samuel
Hildesheim
genannt .  הגאון מוהר״ר זנוויל אליסוםaus Frankfurt a . M. findet sich auch in cod. Oxford 758 No. 7. Ich selbst
glaubte früher,  אוליסוםmit Hildesheim
identifizieren zu dürfen
«(vgl. meine Blätter II , 52) , muss aber jetzt diese Ansicht auf.geben, da Hildesheim mit  הילעסוםoder  הילדסוםoder  הילסוםbezeichnet zu werden pflegt. Seitdem ich diesen Irrtum eingesehen
habe, bemühte ich mich um eine andere Lösung und glaube sie
jetzt nach mehrfachen Untersuchungen und Nachforschungen
gefunden zu haben.
Der Ort heisst Alesheim in Mittelfranken, der urkundlich
früher Alezheim Ohlesheim
(
) hiess , im Yolksmund heute noch
Alzem, auch Olzem genannt und als alte Burg und Bittersitz im
ehemaligen Fürstentum Ansbach bezeichnet wird 2). Simon von
Alletzheim
wird 1516 in einer Urkunde genannt 3). Meyer von
Ollatsheim
erhielt
1662 durch Schutzbrief der Dompropstei
Bamberg das Wohnrecht in Fürth und ist wohl identisch mit
Maier Ohlesheim, der in No. 26 der Fürther Grabschriften (s. oben)
als Vater des 1672 verstorbenen Armenkassiers Seligmann aufgeführt wird. 1807 wohnt in Fürth der Handelsmann Moises
Olesheimer (s. Beilage V) .
Als weiteren durchschlagenden Beleg für die Bichtigkeit
meiner Annahme verweise ich auf cod. Oxford 308, wo Bunem
Uransmann aus Gun deis heim das
(
in Oberfranken liegt ) als
x) Der

Frankfurter

Rabbiner

wird

von

Horovitz

als

Samuel

b9

Josef Hildesheim angeführt , während die genannten Approbationen von
Samuel b. Abraham
 אריסםals
Rabbinatsbeisitzer
unterzeichnet
werden ; es scheinen also zwei verschiedene Persönlichkeiten gewesen
zu sein
2) Vgl. 4. Jahresbericht des histor . Vereins im Rezatkreis für das
Jahr 1833, S. 53.
3j Vgl . Eckstein

, Gesch . der

Juden

in Bayreuth

, S . 110 ;

S. 129 wird Alletzheim
in Allersheim
umgewandelt
könnte übrigens auch auf A lit zheim
bei Gerolzhofen
franken zurückzuführen sein.

im

Register

Alletzheim
in Unter-

ו
Eigentümer zeichnet mit dem Zusatz (1נגונדילשום עתה בנהר אלטמויל
( . Catalogue S. 1151 add. zu No. 308).
מעשב כפר אוליסוםvgl
Ob die Heimat des Frankfurter Rabbinatsbeisitzers Sanfel
 אליסוםdas genannte Ales heim in Mittelfranken oder vielleicht
auch Alsheim in Hessen ist , möchte ich füglich dahingestellt sein
lassen.
Da es sich hier um die Identifizierung eines Ortsnamens
(
handelt, so sei gelegentlich noch bemerkt, dass טיטלבךKaufmannGedenkbuch S. 418 No. 27), das Cnollen (s. das. n. 4) mit ״Tettelbach“ und Brann in der chronologischen Übersicht (S. 447 No. 53)
mit ״Tittelbach “ erklärt, die aber beide nicht existieren, zweifellos
in Unterfranken entspricht.
dem Ortsnamen Dettelbach
. S. 433 No. 76) dürfte vielleicht mit Loch au in
(
 לייdas
Oberfranken identisch sein. ״Abraham von Lacha“ wurde 1686 ־
in bambergischen Schutz aufgenommen (Notiz von EcksteinBamberg).

Beilage III.
Ans den Protokollbüchern der israelitischen Gemeinde Fürth.
Hieraus seien hier jene Aufzeichnungen mitgeteilt , die entweder wegen der darin genannten Personen, oder wegen des
sonstigen Inhalts in religiöser und kulturgeschichtlicher Beziehung
von Interesse sind.
Hervorragende

P ersön liehLeiten.

) דיסלדורף ירושלמי הבא מצפת ביית מגילה עפה שהוא2 ליוד, שמעון בן ר,־לד
 איזט גבליבן איהמי מן מעות א״י ך,יושב בשבת תחכמוני • ללמוד בישיבה בא״י
 געבן הוצאות העגלה בבלל — משה בר אברהם אולמאן.  —״צו20 fl . — ,זהו:
♦— ריק״ זכריה קליף
) Sonntag, den 4. Nissan 515] 1755[( . י
 געלדערן האלט אהן אצל קהל י״ץ אום מתנה — גבליבן. ־הירושלמי מהוד׳ שמעון
" ממעו׳ ארץ ישראל לפניו ולפגי דמי מזונות ועגלה י״א זהו- נגעבן־ווערלן. •זאל אידים
liegt in der Altmark.
folgende Eintrag beziehen sich auf Simon von Gelder
und
*) Dieser
dem ; vgl. meine Mitteilungen in Mtsch . 1907 p. 208 ff;
 )גAlesheim
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(Sonntag, den 24. Siwan 544 [1784]).
1)  דדההגאון ר* נתן אדליד מפ׳־פsoll man
Dem  רבvon Boskowitz
 לסיועת הדרך10 הגריםgeben , auch seinen Baehurim Bletten gestatten,
solange sie hier sind, am  שבתund י״ט.
(7. Tisehri 1783).
Babbiner B . Sender Eisass 2) aus Freudenthal lernte 1749
in Fürth und heiratete später die Tochter des K. Jakob Hamei.
(1785).
B. Schalom, Sohn des B . Isserle Ullmann^), wird 1791 als
Dajan in  מדינתAnsbach aufgenommen und 1793 als Babbiner
nach Stampfen gewählt.
Babbiner Hirsch Katzenellenbogen 4) von Frankfurt a . O.
befand sich 1802 auf der Hochzeit seiner Tochter in Furth.
Finanzen

und Handel.

Zur Bestreitung der Kosten im siebenjährigen Krieg wurde
1762 von der Gemeinde ein Darlehen von 16000 fl. angeboten.
Die jüdische Gemeinde musste eine Kontribution von 20000 fl.
erlegen  חוץ הוצאות כסדרן ושלא כסדרן. Dieser Beitrag wurde schon
vorher vermutet, indem ein Beschluss allgemeiner Solidarität vorausging.
1763 wird das Verbot, Butter und Fische für andere auf־
zukaufen, als alt bezeichnet.
wegen der Teuerung Getreide in Ansbach,
1770 wird
u . s. w. angekauft und ein allgemeiner Fasttag anForchheim
geordnet.
1771 Beschlüsse der Kommission wegen der Gemeindefinanzen.
1l Vgl . Horovitz , Frankfurter Rabbinen , IV, 47.
2 יVgl . meine Kurpfalz p. 313 n. 8.
3) Vgl. Jahrbuch VI, 195 n. 4.
4) Vgl. meine Kurpfalz p. 201 n. 3 ;  דעתקדושיםp . 117 ; zu den dort
aufgeführten Literaturnachweisen gehört auch das Gutachten des R. Hirsch
Katzenellenbogen zum Hamburger Tempelstreit d. d. Winzenheim , 17. Marz
1819 ( אלה דברי הבריתp . 83) ; ferner eine Approbation zu Luntzschütz ’ כלילת יופי
(Rödelheim 1813) ; vgl . Mepi bei Ghirondi  תולדות גחליישראלp . 275.
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1808 wurde der Zoll nach Nürnberg aufgehoben , wofür
sich Abraham Uelilfeld in München besonders bemüht hatte ; für
die hierdurch erwiesene Gnade beschliesst die Gemeinde ein Dankschreiben an den König.
Auswärtige

Gemeinden.

1763 und 1764 wird den aus Kitzingen
Vertriebenen UnterStützung gereicht.
1797 sollten 26 Juden in Niederwerrn
vertrieben werden ; die Gemeinde beschloss, sich an David Wertheim1) in Wien
wegen Fürsprache zu wenden.
1800 sollte die jüdische Gemeinde Wilmersdorf Wilherms(
dorf), die seit 1718 zu Fürth gehörte , davon getrennt und der
Gemeinde Schwabach zugeteilt werden, was der dortige Dajan
haben wollte , während die Gemeinde Fürth sich widersetzte.
Bücherverkauf.
Der Dajan B. Jakob Posen 2) hat  ים של שלמהauf  גטיןdrucken
lassen und fragt 1763 an, ob er dieses Buch in Fürth abgeben
darf, oder ob ihn die Gemeinde dafür bezahlen will. Beschluss:
er bekommt 10 fl. von der Gemeinde und darf das Buch nicht an
einzelne abgeben.
Abstellung

von

Missbräuchen.
1747 beschliesst die Gemeinde, öffentlich in der Synagoge
bekannt machen zu lassen, dass sich keiner  הן קטן וגדולsoll gelüsten lassen, על קומעדיעאו שפיהל, die jetzt hier sind, zu gehen ; wer
Übertritt, den wird man gebührend strafen. Ferner auszurufen,
dass niemand  הדסיםhöher als für 12 Kreuzer kaufen darf.
1764 kam das Lotteriespiel auf und es wurde öffentlich jede
Beteiligung hieran verboten. Vier Personen, die namentlich aufgeführt sind und gegen dieses Verbot handelten, werden bestraft;
zwei davon dürfen ״kein Mahn und  חופהauf dem Schulhof halten,
0 Vgl. Jellinek, Worms und Wien , p. 12 ; Wachstein , die Gründung der
Wiener Chewra -Kadischa p. 14.
*) Josef Jakob, Dajan in Posen , Sohn des Dajan Itzig in Posen und
Enkel des Posener Rabbiners Jakob, liess den  ים של של*מהauf  גטיןin Berlin 1761
drucken (siehe das Titelblatt ) ; vgl . über ihn Landshuth  עמודי העבודהp. 105.

*

2 Jahre lang nach der  חתונהkeinen Schulmantel tragen *), am Tage
der Hochzeit und am  ש״קnicht aufgerufen werden; die zwei anderen dürfen hier keinen  שידוךtun ^״
Im gleichen Jahre wird gegen Bader und Kurpfuscher eingeschritten.
Im Ellul 1804 wurde auf Veranlassung des Rabbiners in der
Frauensynagoge eine schwarze Tafel aufgestellt , auf welcher ״mit
grossen Buchstaben“ folgendes stehen soll : ״Diese Tafel ist zu
dem Ende verfertigt , um jene Weiber, die sich erfrechen, auf das
Land mit Mannspersonen zu tanzen, sie auf dieser Tafel zum
Spott und Unterschied andere züchtige Weiber aufgezeichnet
werden“ 2).
der isr . Gemeinde bei der Wahl eines
.)
(
3)1770
Dompropstes
, בייא ערוועהלונג אתיש נייאן דומפראבשט.אהדי שנאבד ונשתקע ההנהגה
 דא האדון גראף פון. ודא בשנה זו. דש ההנהגה.אלזא איזט נוט בפונדן ווארדן
 עם כל מה שהיינו.) עקסעלענץ ערוועלט ארג׳ גהולדיגט ווארדן5 )תד4 שטאדיאן
Huldigung

p. 537•
. 1901
. Mtschr
 ףVgl
2) Vgl. Mtschr. 1. c. p. 539.
3) Ad vocem Huldigung bei der Wahl eines Dompropstes sei hier auf
ein dem Nürnberger Kreisarchiv entnommenes Aktenstück vom Jahre 1729 hingewiesen . Nach dem Regierungsantritt des Markgrafen Carl Wilhelm Friedrieh (1729—1757) meldet der bambergische Amtmann von Fürth »es seien zur
nicht nur die ״Schutzführer “ der dompröpstiHuldigung nach Kadolzburg
chen Juden, sondern auch der Rabbiner, die Vorsinger und der Schulktopfer durch den brandenburgischen Amtsknecht auf nächsten Montag zitiert
und es seien Anzeichen vorhanden , dass die Vorsteher selbst diesen
Streich angestiftet haben , um sich der Botmässigkeit von Ansbach zu entziehen und sich dadurch mehr Schutz zu erzwingen. Er (der Amtmann) werde
daher , bis weiterer Befehl eintreffe , vorläufig den Rabbiner, die Vorsinger
und den Schulklopfer kommen lassen und ihnen aufgeben, am Montag früh
9 CJhr beim Amt in einer gewissen Sache zu erscheinen ; wenn sie sich entmüssten , werde er sie, wenn
schuldigen wollen, dass sie nach Kadolzburg
sie es beim Amt nicht angezeigt hätten , in Arrest nehmen . Ferner werde
zitieren lassen und ihm
er den Monatsparnes Isaac Salomo n Frankel
bedeuten , bei Strafe von 1000 Rtlr. dürfe sich niemand unterstehen » bei
dieser Huldigung zu erscheinen . (Aus einer von Eckstein-Bamberg mir zur
Verfügung gestellten Abschrift. — Vgl. hierzu Henle S. 161 ff.)
4) Die von Stadion sind ein uraltes Adelsgeschlecht.
5) Hochgräflich.
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■מחויבי׳ להפריז הן לעצמו והן הנמש ;" אחריו .אורדינטליך צו פ־אטוקאלידן ,למק
־ידעו דור אחרון יקומו ויספרו לבניהם.
בהדש סיון תק״ל  .כאשר בא השמועה מבאמבערג  ,דש האדון גראף פאן
שטאדיאן הנ״ע  0נבחר ווא־דן להיות דומפראבשט .דעד שני ינדם לאחריו שלשה
פרנסים ה״ה פרג )2הר״ר יעקב פאלקינויא , )3פ״ו הר״ר בענדט ודב  )4ופד הר״ר
זעליגמן ליכט־שטאט )5לבאמבערג ,ובשם הקהל יצו דיא א״ט )6נדאטולאצ* אן
אבצושטאטין.
סוף אלול אונד נעמליך י״ז זעפטעמבר 1770בא אדון דפיר״ה )7הג־ל עם
שני דומהערן לכאן .אמנם ג׳ ימים קודם בואו איזט בבה״ב ע״י ודל )8דומפראב־
שטייא אמט כאן אן נקונדט ווארדן ,דש אדפ״י )9לכאן קומן אוני דיא הולדינוג
פאר נעמן ווירט .אומב דש זלא וואל הפו* מ והנובים אלז אויך וועלכר איעי לעה־) 10
האט .אין לאקא ״) פר בלייבן אוני דיא הולדיגונג בייא וואהנין זאל 5וביום
ביאתו איזט מן אדון אמטמאן ביפאהלין ווארדן דש הפד והגובי׳ זיך בארייט הלטן
זולין .אן אן קוניפט )12של האדון דפיר״ה ,נעבשטדיא גריכטשעפפין )13ובודנמיישטרש.
לאדון הנייל צו עמפפאננן אוני צור גליקליכן אן קוניפט גראטולירן .וכן היי .הבן
דך לפני הפתח של אמטהויו ערשט דיא בורגמיישטרש .אחריהם דיא נריכטשעפפץ.
ואחריהם הפד וגוביי .איין יעדי פ־טייא אין שני שורות ראנשירט ,והפ״ו וגוב " זיינד
אצל הפתח ולפנים נשטאנדין .וויא נון אדפיר״ה מן העגלה אב גשטיגן איזט ,זא
איזט תוך שורות הללו אין אמטהויז .להדר שלו גיגאננן .פון יעדר פ־טיי גדאטו־
לירט .אוני פאליגליך מן הב״מ גריכט שעפפין אוני פיו וגובי׳ עד פתח חדרו בנליידט
■ווארדן ,ואדפ״י בעברו דרך השורו׳ פנה עצמו לכאן ולכאן ,ונתן ידו לכל אחד ואחד.
הפ״ו והגובים הבן אחר זה אין אנטישאמבר )14זיך כמעט חצי שעה אויף
גהאלטן אוני אנהלטן לאזן .אומב איחנין אייני שעה צו אוידיענץ צו דעטערמינירן,) Hochgräfliche Excellenz.י
 .פרנס וגובה )2
Falkenau.

unter

. oben

3 ) Vgl

4) ßendit Hamburg s. 0• unter Berlin II.
6) Seligmann Lichtenstadt s. o. unter Mäzene
6) Untertänigst
.דומפרובשט ירום הנדל (ל

8) Hochlöblich.
.אמן דומפרובשט♦רום (8

10) Ein Lehen.
n ) Loco.
Ankunft.

n ) An

13) Gerichtsschöppen.
14) Antichambre.
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וואן נעמליך איר אונטרטעהניני
אויף וורטוננ מאכן אוני דען גוועהנליכן רעגעל) 1
דעפדעזענטירן קענטן אוד
זאלטן .והי■ התשובה למחר וואן דיא הולריגונג פאסירט
זיין ווירד.
למחרתו דינר בל אנשי
המקום א־ן אמטייויז ערש־נ־ן .דמולים ואע בערבוב " .
אוד עוד דיא דולדינוננ האט
אן
דנאננן
.
איזט
בפאהלין ווארדן .יהירי■ זולין אב־
טרעטן .אוד דיא בורנר זאלין
צו ערשט איר פפליכט אב שטאטן | :והטעם הא״נ
מוזטן מיט אויף ריבטוע
אצבעותיה׳
שבועה אב לעדן והנימולי■ אינם בכללן)5
וויא דיזוש נשעהן אוד
אלי
בותר זאלבש פרריכטט הבן .הבן כל היהודים שהיו
שמה ,איינד באך רעם אנדרן
לאדון דאפיר״ה מוזן דיא הנד געבן שטאטש)2
פפליבט טרייאי שוץ פרוואנדין צו זיין.
חצי שעה לאחר כל
המעשה זיינין ד .פדמ בכלל עם הנובים .במנחה ההולכת
לפניהם צוד ננעדיגן אודיענץ
נלאזן ווארדן .והמתנה האט בשטאנדין אין ששה
בלאטן )3צערטיילט .אוד
נעמליך י״ב נרויזי ברועה לעבקוכן .דז שטיק א א׳ זהוב.
י״ב ווייזי נרויז* לעבקוכן דז
שטיק א חצי ר״ט ,וי״ב גרויזי אפליסידן . )4אוד י״ב
נחיזי ציטדונין  .וועלבי
השלשה הזנים ונאמן אהד | :במקום השמש אשר הי
באבלות דה ימים J:
נטראנן
,
וההזני
■
ונאמן הדל היו מלובשים בבגדי שבת  .ונם
מיט בריימי הויב
אוד
אפגין
מאנדל אוד נרויזן שבת קראנן .אוד כך על פקודת
אדפ״י מוזן
בדעקט
בלייבן
בכיסוי הראש .אוד נר ניט אבציהן דערפן  .ואחריהם
הולכים
הנובי׳
והפרנסים
שנים
שנים כסדר לתוך החדר ,וביד הפרנס החדש הי׳
הביס
פון
רויטן
סאמיט .על
ריבים איזט דער וואפין )5של אדון דפיר״ד עם ר״ת
של
שמו
סביב
הוואפין
נשטיקט אוד מיט איינין זילבר פרגולדיטן פינל  )6איין
ניפאסט
.
פדשלאסן .נוועזן.
ובתוך הביס היו מאה שפעציום הגרים  ,)7וחפודח)8
האט זד קומפלימענט
מיט
אליר
סובמיסיאן
(
!
)
בשם בל היהודי׳ איט אבגשטאט,
ואדפ״י נטל הביס מידו והשיב
הסד ומשפט לבל דבר .ע*כ על ראשון ראשון ,והבטיח להיות ליהודי■ בנטיית
המעשה
פאלינט וועדים אוד וואש מאן איינין יעדן נעבן מוזן.
להאדון דומפראבשט יר־ד .מאדי
שפעציום הנרי■  h 100וועלכי גקאשט הבןfl 509 5 10
להאדץ נה״ר )9וזינדיקוס רייטר וי״ו דינריםh 6
30 583 .
הסעקדעטאריוס של אדפ״י ד
בייארשיטאלר7 5 12 • .
546 555
) Regal (Geschenk ).ג
2) Stets.
8) Platten.
4) Apfelsinen.
5) Wappen.
6) Bügel.
) Speziestaler.י
 .פרנס החודש )8

9) Geheimrat.
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546 : 55
7 : 12 .טאלר
לקאמר דינר שלו ג׳
15 : — .
)2 לאדון קשטנר[) ודר ראהרבך ג׳ הגרי׳ או סופרין
7 : 12 .טאלר
לסעקרעטאריום פאבר אצל א׳ סעדיקוס ג׳
9 : 36 .טאלירש
לאדון אמטראן כאן ד׳
2 : 24 .
.
לאדון גריכט שרייבר כאן א׳ טאלר
1 : 12 .טאלר
)4) של אדפ״י חצי ב׳8לויפר
2:— .
לשני לאקייאף) של אדפ״י
— : 36. .סינדיקום
לאקייא של אדון
fl 592 : 7
fl 22: 16 - • • )6סאטיט צום בייטל מיט שנדקר לאן לויט אושצוג
14 : — • • • ח זילבר פר גולטיטי פיגל עם ש״מ לויט אויזצוג
9 : 57 .קונטא
ציטמני מיט אפליסינין לויט
12 : — .
ברויני לעבקוכן י״ב א׳ א׳ זהו־
9:— .
ווייוי לעקוכן י״ב א הצי ר״ט
72 : 13
5:—.
) מ׳ שכר טרחתו7ר׳ ליב בן זעליגמן ג*ש
664 : 20כ״ץ
ם״ה ששה מאות ששים וארבעה זהו׳
,)8 ' מלבד ההוצאו׳ לבאמב

Beilage IV.
Satzungen (Takonaus).

Was im allgemeinen darüber zu berichten ist , hat
Dr.
Friedr . Neubürger in der Monatsschrift 1901 p. 410 ff.
unter den
Recbtsquellen zum Yerfassungsrecht ' der jüdischen Gemeinde in
Fürth bereits mitgeteilt. Die ausführlichsten Satzungen,
die
noch in Urschrift vorhanden sind und mir zur Einsicht
Vorlagen,
tragen das Datum des 27. Nissan 548 — ולפרט אל כל ע ד ת
לסדר
 ) בני ישראל25. April 1786). Sie bestehen aus 499
Paragraphen
1) Kästner= Renn tmeister.
*) Sovereign.
3) Läufer (Kurier).
4I Bayerisch.
5) Lakaien.
6) Sammt zum Beutel mit Stickerlohn laut Auszug.
7) Goldschmidt.
*) Ausser den Kosten nach Bamberg.
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der Satzungskommission
mit den 15 Originalunterschriften
 ). Die ersten 83 §§ handeln von den Gemeindeבעלי התקנות(תיקוני נוב־ם  )§ 84— 114( ,תיקוני שידוכי בנים ämtern . Dann folgen
( )§ 169— 194 ,הנהנת דעפוטירטין  )§ 146 — 168 (,הנהנת ערך (§ 115—145),
תיקוני  )§ 208 —251 (,הנהנת בה״ב  )§ 195 — 207 (,פער ארדנונג עם בייא דציר
הנהנת הנאב״ד  )§ 317 (,הנהנת ב* קור הולים  )§ 252 —316 (,נבאים דצדקה וב״ח
הנהנת גבאים חדת  )§ 329 — 379(,הנהנת דיינים  )§ 318 —328 (,נר״ו וברירתו
 )§ 459 —465 (,הנהנת מלבושים  )§ 408 —458 (,הנהגת ממונים (§ 380 —407),
 )§ 475 —499 ).תקנות פרטיות  )§ 466 —474 ( ,הנהגת סעודות
Als Beispiel für die Schreibweise der Satzungen und auch
als Beitrag zur Kulturgeschichte teile ich hier in wörtlicher
Abschrift jene Kapitel mit , die sich mit der Kleiderordnung und
den Gastereien beschäftigen.
הנהנת
מלבושים.
תנ״ט .יען כי נבהו בנות ישראל ותלכנה נטויות נדון ומלבישות עצמן
בעדי עדים וישמהו אל ניל העמים .ובלעדי זאת אשר כמעט קט נלאינו נשוא
נאותן וגודל לבבן .כי דלונו עד למאוד באריכות הנלות המד והחל הזה ,אף נם
לזאת פחד ורהב לבבינו פן נהי ,לבוז בעמים .אשר בקרבם אנהנו יושבים באומרם
עם ה■ אלה ומארצם יצאו .ותהת כלי נולה מתגאים ומחיהרים יותר ממנו אשר
לא בדת ,ויהשבו עלינו ,אשר ידינו רמה בעושר וברוב יל .וכמה חששות בדבר
הז  .לבן נבון יהי■ הדבר הזה להסיר בל הנטופות והרעלות והשרות ובו׳ ולעשות
להם סייגים ונדרות ברזל נבנה להן ,שלא תפרצו עוד פרץ .אך מי כהחכם יודע
לפרש כל הדברים אשר בהן נתגאו ולנקוב אותן בשמותן .דאהערא יתבארו להבא
איזה דברים פרטים אשר עליהם ישרהו הד״ד *) בעיון נמרץ ושקידה רבה לבל
תעבור אשה אהת מכל אלה הנאמר שם והעוברות תענש היא ובעלה טי ליטר,
שעוה לצדקה ,וזה לפעם ראשון ,אבל אם תוסיף לעבור פעם השני ויותר יוסיפו
הקהל יצ״ו קנס כהנה וכהנה לפי תואר הענין ,אור וועלבר זולכש לדץ )2אן
בריגנן ווירט ,בקומט מרץ חלק חמישית מקנם ומדי שנה בשנה בחדש אב
זוללין מקהל יצ״ו שלשה פרנסי ,עפ״י גורל וששה ב״ב מן ר קלפות נבהר ווירדן,
אשד ישרהו על כל הנאמר להבא ,דש פונקטור ( )soאור שטריקטא בפולגט וירט.
והמה יתנו אל לבביהם לתור ולדרוש היטב ,וואש דוא וואהל אן דערן להבא אן
נפיהדטן קליידר ארדינונג פיר איין נריף נשעהין ,אודר וואש זונשטן פיר ריאין
מאדען אשר לא נפרשו עד הנה תוך קליידר ארדינונג פיר מיסברויך איין נעשליכין
עדשטדי צו פערבעסרן  ,לעצטרי אבר מיט נרעסטן נאך דרוק  ,וואש נור
מענליבשט צו שטייארין.
).

Deputierten

(
die
דודפזדירטי ף
.לגבאי צדקד2) .
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ת״ם .כסף וזהב איזט נדר ערלויבט צו טראגין אויף הייבליך אונד שטערד
ליך ,אנדרי אהרט אבר אמט הכל כאשר לכל אסור צו טראנין ,הן במלבושי פעלץ
נרענן הלז טיכר ,מנעלים וסנדלים יהי׳ מה שיהי׳ ובאיזה אופן שיהי׳ עש דיא
הניין גוועריקט אודר גשטיקט ,אודר דרויף ננעהט אודר גברעסהט ,אודר על אופן
אחר אן גהעפטט אף גם כחוט השערה מן כסף וזהב ,ואפי׳ מזויף אסור משום
מראית העין ,הן בחול או בשבתות ויי״ט ,וגם אם שמהות מה להם ,אונ׳ וואן
שוהן מקדם קדמתה ליגין הבין ,אין הפרש בדבר ,איזט כלל ובלל אפור מחוץ
להדר צו טראנין.
תס״א .בטבעתים ונזמי אוזן ,גם קארדל שטיין  ,0עש מענין זיין אבנים
יקרות אודר יובעלין )2איזט ערלויבט ,אנדרר אהרט אבר אלש נעהמליך פאציל
מאהש ,)3האנדבריסילעטין ,) 4יהי׳ מה שיחי׳ איזט אסור צו טראגין ואפי׳ זיופים
אסורים מפני מראית העין .אויך איוט אסור הן נשים או בתולות אייני אוהר על
מלבושי׳ צו טראנין כחקת העמים ,והעוברת על א׳ ובפרט אויף לעצטערן פונקט
אשר לא נקוה ,וואן זולטי מאשר .א׳ או מבתולה א׳ איבר טרעהטין ווירדן ,תענש
לפעם ראשון בקנס המבואר לעיל בסימן תדט ,אין פאל אבר בייא פערנר* איבר־
טרעטונג זוללי אוהני רוקזיכט האשה או משפחתה על המכשלה הזאת הקנס §ער
טאפפלט ווירדן ,ונוסף לזו בשתי בה״כ האשה או הבתולה המסרבת בשמם אב
נרופין ווירדן דש זעלביא התקנה איבר טרעהטין הוט ,למען תשמעון בנות ישראל
ולא תזידון עוד.
תס״ב .ווייזה שפיצין זינט נור ערלויבט אויף הויבין צו טראנין ,ווייטר
אבר בכלל ופרט הן על פלעק ,האלו טיכר מאנשעטין ועל איזה אופן שיהי׳
זיין אסור צו טראגין ,רק כדל על הויבין ,בקנס י״ח ליטר׳ שעוד .לצדקה ,ומחויב
כל ב״ב להזהיר אנשי ביתו וישקוד היטב לעבור זד» ואם העלם יעלים מה שיהי׳
ע״ז וכיוצא בה נאמר ויראת וכו׳ וכל הנאמר למעלה .בייא פרעמדן הבאים
לקהלתנו ,איזט איהנין ערלויבט וי״ו שבועות לאחר ביאתם לכאן כפי נהוג במקום
שיצאו משם ,ביז מאן איהנין הנהגת קהלחנו עקספרעמירט האט.
תס״ג .כל הנשים והבתולות לא תלכנה ברחוב עם קוהר מאנדל ,למען
לא תהי׳ בנות ישראל פרוצות בלכתן כחוקות העמים .אסור לכל הבתולות ללכת
בשערות מסולסלת שקורץ פריזיערט ,ועבירה גוררת עבירה עי־כ הרבה חילולי
שבת וי״ט גשעהן מעדן .דאן זול דיזש אויף דש שעריפסטי פערבאטן יין,
והעוברת על כך ,ומכל הנאמר למעלה תענש בקנס הדל .)5
?) Gürtelsteinי
2) Juwelen.
3) Vielleicht passements, Spitzen zum Besatz des Rockes u. ä., Borten, Tressen.
4) Bracelet.
5) Bei dieser Gelegenheit sei hier erwähnt, dass die jüdischen Frauen
in Fürth bei Regenwetter besondere Regentücher auf dem Kopfe trugen,
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תם־ד .אשה אשר אין לה בנים נשואים ,דערפי בטרם כלות כ״ה שנים
מעת התונתה ניבט אוהד מאנדל אונד שטערנלי לבה״ב גיהן .וויילין אבר עד הנה
מהנשים דיזר פונקט זעהד שטארק איבר שרימן ווארדן ,ובבן זול להבא על תקנה
זאת
מן דעבוטאציאהן באשר נתבאר לעיל בסי׳ פ״ב ,השגהה פרטית בעינא פקיחא
אבסעמוירט
ווירדן
.
זוא
באלד
אייני
אודר
מעהררי
נשים אלש איבר טרעהטר
בפונדן מירדן ,זול אותו דעבוטאציאהן לפהיח *) אן צייגין ,זעלבינע אוהני ריק־
זיבט
משפד,תה אודר זונשט יהי׳ מה שיהי׳ תיכף מאותו אשד ,או נשים ששה.
ליטר׳
שעוד
.
קנס
לפעם
ראשון אב פארדרן צו לאזן .ובלי הנחה לג״ץ בהענדיגין
מוז
 ,ואם תדדה העוברת עוד פעם איבר טרעטין זולטי ,דאן זאל מיט מי״ת ליטר׳
שעורי
לדין
בלאסטט
מירדן,
ר.ם*ה .קיין ביב מי
שיהי׳
דערפי
בשבת ויי׳ט גם בשעת השמחות אשר
לו,
ניבט אוהד שוהל מאנדל לבה״ב דהן ,רייבי קאמיסעהלר זינט כלל וכלל למי
שיהי׳
ובאיזה
אופן
שידיי׳
אסור
ברהוב צו טראגין.
הנהנת

סעודות.

תס־ו .בל מקום שאתה מוצא נדר ערוד ,אתה מוצא קדושה ,אבל עד
הלום נפרצו פריצות הרבה בריקודים ומחולות ונם הוצאות מרובות ללא צורך
פעראורזאבט ווארדן ,דאהערא זול נאנץ אונד גאר פערבאטין זיין קיין טאנץ
בהורים עם בתולות יהד צו נשטאטן .וכאשר יתבאר לעיל בהנהגת ממונים נומרי
תמ״ז ,לא ביום סבלונת והופה ,אף גם בלילותיהן ובל ז׳ ימי המשתה .הן בבית.
החתן והן בבית הברית ומכיש בבית אחר ,אבן בבית הכלה ובבית המשתה בשעת.
המשתה איזט טאנץ ערלויבט נשים ובתולות לבתה ולא יראה ולא ימצא שום
זבד
ביניהן ,ומה טוב וואן אום דיזי תקנה צו סוטינירין להבא הבתולות בליל
הסבלונת
והבחורים בליל החופה זוללין אינפעדירט מירדן ,והעובר על תקנה זאת,
הן
בהוד או בתולה ,זוללין דיא זעלביד בקנס חמור כפי תואר העדן בילאסטט
ומדק ,ונם הבעל סעודה אויך הלצנים והמזמרים וכל המסייעים לדבר עבירה
ההיא יענשו.
תס׳ז .ולמען עשה משמרת למשמרת זול בייא קיין התונה ערלויבט זיין
להשיב אנשים ונשים בהדר א׳ ,אם לא בהפסקת וילון ,בקנס י״ח ליטר׳ שעוד,
לצדקה ,והסערוויד  )2וגם בעל פעודה יענשו כן.
הס״ה .שמעקין זוללין בבל החתונות ,הן אצל מאהן או הופה ,ונם בכל
הסעודות ליה*׳ מי שיהי׳  .אסור זיין ,ונם כל מיני דגים אסורים המה בכל סעודות,
, ob diese
um die wertvollen Schleier vor Nässe zu schützen ; eine Anfrage
שו ת עבזדת
in
sich
findet
,
dürfen
werden
Regentücher am Sabbat getragen
 No . 80.הגרשוני
.לפדגסהחודש (י3
*) Serwer (serviteur), der die Speisen aufträgt.
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חוץ בשבתות וי״ט או סעודת החברות ,בקנס ח״י ליטר׳ שעוד .לצדקה ,אויך
זעלציר וואסיר איזט אסור בקנס הנ״ל.
תס״ט .בשבת אחרי השדוכין או קנס לענין וגם בשבת לפני חתונה אסור
לעשות שפינהאלץ )1אודר אויזפיהרן לבחורים או בתולות ,בקנס י״ח ליטר־ שעות
לצדקה ,ולא יועיל התנצלות עבור זה ,דש זעלביד אוהד אינפעדירט קוטן ווירדן,
אוני וואן אויך ווירקליך אוהני אינפעדירט קוטן זולטץ רעם ג־ינגשטן אויף וואנט
ניבט גמאכט ווירדן דערף בקנס הדל ,אכן אם החתונה במקום אחר איזט בשבת
שלפניו שם־נהאלץ ערלויבט,
ודע .עש ואל הינפירא קאסירט ויין ,דיא און ניטירן פער שווענדירונג( ,)soזוא
עד הנה פער אורזאכט ווארדן ,בשבת אחרי הנישואין לשום אשה ניבט ערלויבט
ווירדן הכלה מתוך בה״ב לביתה איין צו לאדין ,אויך הכלה דערפי קייני טיט
לביתה נעמין ,בקנס ג׳ ליטר׳ שעות לצדקה ,אפי׳ מאהן פיהרין ,זוא עד הנה טיט
גמיון אויף וואנט איבר טרעהטין ווארדן ,איזט להבא אויף דש שעריפשטי פער
באטין ,דש וועדר מאהן פיהרין אודר אשה אחרת ,הן הכלה או שאר נשים ניבט
טיט לביתה נעמין דערפין בקנס ג׳ ליטר׳ שעוד .על כל אשת ואשת ,דיא זיך
אונטר שטיהן זולכים צערמאניע צו צעלעברירן.
תע״א .בייא יוריש קירץ )2איזט עד הנה פילי אויף וואנד אונד אויף רוהר
אשר לא בדת פער אורזאבט ווארדן ,ווללין להבא כלל קייני נשים ווייטר וצ
יוריש קירץ קוטן דערפין ,כי אם אשת הסנדק ,נשי המוהלים ,בנות היולדת,
בנות גפאטירן אמותיהן ואהיותיהן והמילדת ועוד שתי נשים וועלכי לעשיית הנרות
שקורין יודיש קירץ עמבלואיהרט ווירדן ,בקנס ג׳ ליטר־ שעות לצדקה ,מלבד
הנוכרי־ כדל וגם אלה הנשים לא תלכנה יחדיו לבית היולדת תוך הרחוב ,כאשר
נעשה עד הנה ,מפני מראית העין ,וגם בחזירתן דערפין קייני מן הנשים האלה
לבית נפאטרן דהן בקנס הדל לכל העוברת אחד מכל הדל ,ויעמדו משגיחים
ע״ז מצד הקהל יצ״ו.
תע״ב .גפאטרן דערף אויך ניבט מעהר בלכתה לשאת הילד הנימול עתה ( )so
לבה׳־כ ,כאשר עד הנה ,אין פער שידיד בה״כ דהן ,זונדרן מוס וא גלייך מתוך
אותו בה׳־כ וואו זיא ביום הברית שטיהט ,לבית אשר הילד שם דהן ,אונד זעלביגש
אוהד אנדרשט אבהוילין ולשאת אותו לבה■ כ ,בקנס י״ח ליטר׳ שעוד .לצדקה אם
תעבור ע״ז.
תע״ג .אצל יולדת בשבת צאתה מביתה לבה־כ ,דערף ווייטר דאמאנד מיט
גיהן ,כי אם נשים הנזכרות למעלה אצל יודיש קירץ ,ואותו ערב שבת לפני
) Spinnholz , Sabbat vor der Hochzeit ; vgl . Glückeisג
Memoiren ed.
Kaufmann p. 64 und die dort angeführten Literaturnachweise ; Brüll
'Central
anzefger p. 62 ; Kaufmann , Jair Ch. Bachrach , p . 92.
2) Die Kerze , die man anzündet , wenn das Kind
'gejüdischt “ (be״
schnitten ) wird. Mit dem Zubereiten dieser Kerze wurde eine kleine
'Fest
•lichkelt verbunden
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 חוץ לשני, צאתה מביתה לבה״ב דערפי קיינם קיין לעבקוכן ויין שרף שיקין
 לצדקה- בקנס גי ליטר שעוד, ואפי־ לאבי־ ואדר ואמה או לשאר קרובים,חזנים
 לשום אדם. דעס נלייכן זול להבא מן התן וכלה ובר מצוד,מבל א׳ ששלחה
 כה* נ בקנס הנ״ל,  חוץ להגאב״ד נר״ו וחזנים, יהי־ מי שיחי־ קיינים לעבקובן שיקן
.אויך המקבל איזט מחויב בקנס הנ״ל
 דעיפי קיין קאנפעקט יהי׳ מה שיחי׳ אויף גטראגין, זכר בליל שבת.תע־־ד
 אצל, ומחמת יין זול באופן הלז אבסערווירט ווירדן אונד נהלטין זיין,ווירדן
 עבן, ולא יותר צו דעפאנסיהרין.עשיר ד־ מדות ובינוני ב׳ מדות והפ״ע מדד
.בקנם הנ״ל

Beilage V.
Statistik.

Zahl der israelitischen Einwohner in Fürth,
soweit
sie
aus urkundlichen und gedruckten Quellen nachweisbar ist.
a. 1601 — 22 Familien.
1675 — 23
 מals
ansbachische Schutzverwandte.
1690 - 28
,
1703 — 53
״
 ״darunter »
21 Hausbesitzer.
1706 — 100 Hausväter , 180 Beständer, 61 Hausbesitzer.
1714 — 55 steuerbare Familienhäupter unter ansbacbiscbem
Schutze.
1716 — 350 bis 400 steuerbare Familienhäupter unter dom•
pröpstlichem Schutze.
1726 — 1540 Familien.
1752 — c. 500 Haushaltungen.
1780 — 2600 Seelen.
1806 — 2673
 ״, 543 Familien.
1807 — 2680
״
1809 — 2499
״
1812 - 2446
״
1813 — 2450
״
1817 — 2500
״
18191) — 537 selbständige Bürger einschliesslich Witwen.
1) im Jahre 1820 war unler den israelitischen Gemeindebediensteten
folgender Personalb estand : , 1 Oberrabbiner , 5 Unterrabbiner, 9 Parnossen,
3 Kassiere, 1 Kaalschreiber , 2 Beglaubiger, 1 Hospital • und 1 Wundarzt,
Jahrbuch J. L. Cr. VIII.

13

*
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1825 — 2510 Seelen.
1828 — 2531״
1830 - 2515״
1840 — 2950״
1851 — 2649״
1852 — 2651"
1867 — 3116״
1871 — 3250 ״
1875 — 3317״
1877 — 836 umlagepflichtige Gemeindemitglieder.
1909 — 2841 Seelen, worunter 786 Umlagepflichtige.
Im Anschluss an diese Zahlen seien hier aus dem 1807 erschienenen  ״Adress - Buch
der Königlich
Baier ’schen
Stadt Fürth“ jene Notizen mitgeteilt , die sich auf die israelitischen Einwohner beziehen1).
Unter einer Gesamteinwohnerzahl von 2629 Familien und
10032 Seelen befanden sich bei den Juden 543 Familien und
2673 Seelen (1129 männlichen und 1544 weiblichen Geschlechts).
In der Schrotgasse
(
Schützenstrasse
) Nr. 62 (2) 2)
Herzfelder, Lehmann Joel.
Am Markt Nr . 67 (1) Koppel, Löw Levi , Sensal ; Nr. 69
(3) Bermann, Benedict Levi , Handelsmann und Glasfabrikant;
Nr. 228 (4) Wertheimer, Em. Isack , Kaufmann.
In der Fischer g a s s e (obere Fischerstr .) Nr. 135 (2) Muhr,
Joseph Lazarus, Schächter 3).
3 Vorsänger , 1 Schulrufer , 1 Schulklopfer , 1 Almosendiener , 1 Spital verwalter , 2 Krankenwärter , 2 Schächter , 1 Scharrinspektor , 2 Scharrschreiber,
1 Scharrdiener , 18 wohltätige Brüder erster und 24 zweiter Klasse, 15 wohltätige Schwestern , sämtlich zur Totenbrüderschaft gehörig, dann 2 Grabsteinhauer . — Von den israelitischen Bewohnern trieben 37 Ausschnittwarenhandel , 5 Band-, Seide- und Zwirnwaren -, 6 Glaswaren-, 11 Juwelen-, 2 Lederwaren -, 8 Manufakturwaren -, 1 Papier -, 3 Putz- und Modewaren8
״, Spezerei -,
13 Wechsel- und Staatspapier -, 11 Tuch-, 12 Sensalgeschäfte ; ausserdem
waren hier 3 israelitische Lottokollekten und eine Lesebibliothek. Dazu
kamen 98 patentirte Landkramhändler , 8 Garküchen- und Kaffehaus-Inhaber “.
(Fronmüllers Chronik von Fürth p. 203).
1) Das folgende ist der Beilage zum Fürther General-Anzeiger vom
6. und 13. Oktober 1907 entnommen.
2) Die heutigen Str assennamen und entsprechenden Hausnummern
sind in Klammern angegeben.
3) Das Haus wurde 1693 gebaut.

*
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) Nr. 143 Juden(
Königsplatz
Feuerhäuslein
gemeindliches Gebäude (heutiges Tuckla?) *) ; Nr. 144, (GustavStrasse 4) Heidenheimer, Abraham; Nr. 146 (Königsplatz 2)
Ansbacher, Löw Hajum; Nr. 147, (das. B) Neuburger, Wolf,
Barnos und Juwelenhändler ; Nr. 148 (das. 4) Zirndorfer, Samuel,
Erben ; Nr. 149 (das. 5) Frankel , Salomon Beer, Sohn; Nr. 178
(das. 1) Schlanker, Beer Seeligmann.
) Nr. 152
(
Helmstrasse
Im Höllenplattengässlein
(3) Dinkelsbühler, Seckel Beer, Chyrurg; Nr. 154 (7) Ermenreuther , Seligmann2); Nr. 155 (9) Henle, Wolf, Agent und
Juwelenhändler; Nr. 156 (11) Benjamin, Löw, Lazarus.
) Nr. 158 (3) Merz(
Helmplatz
Im Botengässlein
bacher, Wolf.
) Nr. 183 Ullmann,
(
Schindelgasse
Im Schindelhof
Moises, Güterbestätter ; Nr. 185 Adelsdorfer, Moises Samuel;
Nr. 187, Zirndorfer, Isack David, Buchdrucker.
) Nr. 235 (49)
(
Königsstrasse
In der Rosengasse
Lämmlein, Seligm. Bendert, Relicten ; Nr. 240 a und b (57/59)
Bessels, Jac . und Cons., jüdischer Vorsteher und Wechsler;
Nr. 298 (64) Weinschenk, Jos . Koppel ; Nr. 301 Ansbacher,
Schielo, jüdischer Gemeindediener; Nr. 302 Bessels, Aron Hirsch,
Handelsmann, Oppenheimer, Samuel Mos., Silberschmelzer; Nr. 305
(50) Burgbrebacher, Abrah., Handelsmann ; Nr. 306 Judenschaftliches Gebäude.
(
Strasse KönigFrankfurter
In der mittleren
und
Kaufmann
strasse) Nr. 251 (73) Heilsbrunner, Israel Phil.,
jüdischer Vorsteher ; Nr. 288 (Rathausanbau) Königswärter3)
Hajum und Julius, Gebrüder, Kaufleute ; Nr. 292 (78) Mannes,
Seckel Simon, Handelsmann.
Beim

*) Tuck־Frauenbad.
2) Sanwel Ermreuther, Vorbeter (s. o.). war wahrscheinlich sein Vater.
3) Die Familie Königswärter, die aus Königswart in Böhmen stammte,
wurde durch die Verehelichung des Jonas Hirsch Königswärter, (geh. 1740
in Königswart, starb 1826 in Fürth) mit Charlotte Oppenheim in Fürth
begründet. Dessen Sohn Simon und Enkel Wilhelm hatten hier klangvolle
Hamen (Fronmüllerp. 185). Ein anderer Sohn des Jonas, namens Markus,
a . M. nieder und gründete dort das beHess sich ca. 1824 in Frankfurt
kannte Haus gleichen Namens, dessen Abzweiger dem österreichischen Adel
angehört (Dietz, Stammbuch der Frankfurter Juden, p. 172).
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In der oberen
Frankfurter
Strasse
(KönigsStrasse) Nr. 262 (91) Gunzenhäuser, Moses Levi, AVechsler;
Nr. 263 (93) Schnattacher , Meyer Joseph, Glasbeleger 1).
In Doktorshof
(
Königsstrasse
) Nr. 296 (68) Meier,
Marx, Adelsdorfer, Löw ; Nr. 297 (66) Weinschenk2), Samson Löw.
Im Juden  ־Schulhof
(
Königsstrasse
) Nr. 303 Judenschaftliches Gebäude, die alte Tuck ; Nr. 304 Judenschaftliches
Gebäude, die Oberrabiners-Wohnung.
Im Glaitshausgässlein
(
Geleitsgasse
) Nr. 315
Friedberger, Abrab. Handelsmann ; Nr. 316 Merzbacher, Alexander,
jüdischer Schullehrer ; Nr. 318 Mannes, Jac ., Geflügelhändler,
Ensle , Jakob ; Nr. 319 Riega , Gerson, Wittib und Milchhändlerin;
Nr. 324 die jüdische Waisenschule.
In der Markgrafengasse
Nr . 325 Hirsch, Joel,
Viehhändlers Witt ., Nr. 326 Ullmann, Michael Moises, Schullehrer ; Nr. 327 Ullmann, Abraham Moises, Schullehrersrelikten3);
Nr. 328 Bamberger, Aron, jüdischer Beglaubter und KahalSchreiber; Nr. 329 Cohn, Aron Löw ; Nr. 332 Löb, Simon,
Musikant, Oppenheimer, Beer, Schriftsetzer ; Nr. 334 Moises,
David Löw, Holzhändler ; Nr. 335 Zirndorfer, David Menke
Wechsler ; Nr. 336 Gumperts, Samuel Wittib ; Nr. 337 Hirsch,
Hajum, Garkoch, Bamberger, Nathan, Handelsmann.
Auf dem oberen
Gängenberg
(
vulgo
: Gänsberg;
Bergstrasse ) Nr. 338 Veitei , Jud. Sim., Schächter, und Veitei,
Simon, Jacob, Schullehrer ; Nr. 339 (8) Ensle, Jacob, Wittib;
Nr. 340 (10) Moises, Samson, Viehhändler; Nr. 341 David, Seligmann
und Cons., Unterhändler ; Nr. 345 Dünkelsbieler, Benjamin
Wolf, Handelsmann.
Auf dem unteren
Gängenberg
(
Bergstrasse
) Nr. 360
Gosdorfer, Lippmann Löw.
Auf dem mittlern
Gängenberg
(
Bergstrasse)
Nr. 361 Hirsch, Isaac , zehn Gebotsschreibers Wittib ; Nr. 371
Gosdorfer, Israel Löw, Meier Moses, Handelsleute.
*) Wahrscheinlich der Vater des gelehrten Josef Schnaittach (;) ריב״ם
s . o. unter Schnaittach.
2) Den Namen Weinschenk soll nach Würfels Annahme der erste
Jude geführt haben, der 1528 in Fürth Aufnahme fand.
3) Vgl. oben unter Ullmann.
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Nr. 872 Farnbacher, Mois.
Im Schützenhöflein
Hirsch, Buchdruckergeselle ; Nr. 373 Wolf, Moises, Buchbinder;
Nr. 375 Schächter, Moises Jacob ; Nr. 378 Ickelheimer, Moises
Hirsch.
Nr . 385, 386, 381
- Schulhof
Hinter dem Juden
Jüdische Schulgebäude ; Nr. 388 (24) Olesheimer1), Moises,
Handelsmann ; Nr. 466 (11) Nathan, Moises Meier, Wechsel - und
Juwelenhändler ; Nr. 467 (13) Cohn, Is . Abrab., Handelsmann;
Nr. 469 (17) Gosdorfer, Lämmlein Hirsch, Kaufmann und Spiegelglasfabrikant ; Nr. 470 (19) Cohn, Lämmlein, Handelsmann;
Nr. 471 (21) Wertheimer , Joseph Isaac , Kaufmann und VorSteher.
(
MohrenHinter der Armen - und Waisenschule
Henoch,
Erlanger,
Schulmeister,
Strasse) Nr. 395 Basch, Marx,
Spiegelmacher ; Nr. 396 Hirsch , Wolf Moises, Handelsmann ;
Nr. 398 Kindskopf, Nehm, Kelicten ; Nr. 461 (1) Berliner, Wolf
Löw 2), Handelsmann ; Nr. 462 (3) Wassertrüdinger , Salomon,
Handelsmanns Wittib ; Nr. 464 (7) Judensehaftliches Stiftungshaus.
) Nr. 403
(
Sternstrasse
In der Sternbeckengasse
(8) Brandeis, Israel Sam., Wittib ; Nr. 456 (17) Schweizer, Sal.
Israel , Kaufmann; Nr. 457 (19) Berolzheimer, Baruch, Kaufmann.
) Nr. 409 (5)
(
Bäumenstrasse
In der Altneugasse
Neckarsulmer, Löw Juda, Handelsmann ; Nr. 433 Ickelheimer,
Isr., Wechsler.
) Nr. 459 Kindskopf, Beer
(
Obstmarkt
Am Holzmarkt
Lippmann, Kaufmann und Vorsteher ; Nr. 460 Hirsch, Jos , Witt.
) Nr. 482
(
Todenacker Rednitzstrasse
Beim jüdischen
das jüdische Hospital.
Nr . 523 (4) Bendert,
erstrasse
In der Alexand
Gabriel Hirsch Benjamin, Glashändler ; Nr. 524 (2) Ascher,
Samuel, Kaufmann und Resident ; Nr. 530 (Neckarsulmer, Moises
Samuel, Wechsler ; Nr. 531 (11) Weinschenk , Abraham Koppel,
Wechsler.
 )גVgl. zu diesem Namen Beilage Hb.
2) Vgl. oben unter Berlin II.
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Angestellte
derJuden.
1 Oberrabbiner, 5 Unterrabbiner oder Juristen , 9 Barnosen
und Cassiers, 1 Ober Vorsänger, 3 Untervorsänger, 1 KabalSchreiber und Beglaubter ,

1 Beglaubter ,

1 Arzt,

1 Chyrurg,

2 Hebammen, 1 Schulruffer, 1 Almosendiener, 1 Schulklopfer,
1 Spitalverwalter, 1 Spitalpfleger, 2 Schächter, 1 Oberscharren־
Schreiber und Waagmeister , 2 Unterscharrenschreiber, 1 Tnspector

und Waagmeister, 2 Waagmeister.
Handlungshäuser
der Juden.
Glashändler
und Glasfabrikanten.
Bendert, Gabriel Hirsch, Nr. 523 ; Bermann, Benedict Levi,
Nr. 69 ; Gosdorfer, Lämmlein Hirsch, Nr. 469 ; Wertheimer,
Joseph Isaac, Nr. 471.
Juwelenhändler.
Ascher, Samuel, Nr. 524 ; Ascher, Samuel Hirsch, Nr. 524;
Gumperts, Zacharias 1) Nr. 253 ; Henle, Wolf, Nr. 155; Nathan,
Moises Meyer, Nr. 466 ; Nathan, Gebrüder, Nr. 466 ; Neuburger,
Wolf, Nr. 167.
Manufactur - und Kurzwarenhändler.
Beroldsheimer, Baruch, Nr. 457 ; Cohn, Isaac Abraham,
Nr. 467 ; Dettelbacher, Seligmann Moises, Nr. 458 ; Hamburger,
Koppel Lippmann2), Nr. 253 ; Offenbachers Sohn, Lippmann,
Nr. 455 ; Schweizer, Salomon Israel, Nr. 456 ; Schwellheimer,
Elias, Nr. 147 ; Strassburger , Aron Lazarus, Nr. 239 ; Wertheimer, Joseph, Nr. 470.
Tuch -, Seiden - und B au mw ollen W
- ’arenh ändler.
Bessels, Aron Hirsch, Nr. 302 ; Burgbrebacher, Abraham,
Nr. 305 ; Dormitzer, Wolf, Nr. 287 ; Friedberger , Abraham,
Nr. 300 ; Högberger, Koppel, Nr. 294 ; Heilbrunner, Israel,
Philipp, en gros, Nr. 251 ; Hirsch, Joseph Witwe. Nr. 460;
Kohn, Benjamin, Nr. 259 ; Königswärter, Gebrüder, Nr. 288 ;
0 Vgl. oben unter Kleve.
2) Vermutlich ein Bruder des R. Wolf Hamburg (s. Jahrb. VI, 209),
dessen Vater Lippmann hiess und dessen LJrgrossvater Koppel ein Sohn des

R.

Bärmann Frankel

war.
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Ottensooser, Mirel, Nr. 407 ; Rindskopf , Beer Lippmann, en gros,
Nr. 459 ; Rindskopf, Simon, Nr. 437 ; Tachauer, Samuel, Nr. 307.
W echselhändler.
Ascher , Samuel, Nr. 524 ; Ascher , Samuel Hirsch, Nr. 524;
Bessels Jakob, Nr. 240 ; Cohn, Moises, Nr. 434 ; Eisig , Joseph,
Nr. 429 ; Gunzenhäuser, Moises Levi , Nr. 262 ; Henle, Wolf»
Nr. 155 ; Henle, Elkan, Nr. 249 ; Henle, Wolf Jacob, Nr. 249;
Ickelheimer, Israel , Nr. 433 ; Königswärter , Gebrüder, Nr. 288;
Königswärter, Harsch, Nr. 292 ; Nathan, Moises Mayer, Nr. 466;
Ransberger, Israel , Nr. 228 ; Weinschenk , Abr. Koppel, Nr. 531;
Wertheimer, Isaac Emanuel, Nr. 228 ; Wertheimer, Emanuel
Isaac , Nr. 228, Wertheimer, Joseph , Nr. 471 ; Zirndorfer. David
Menke, Nr. 335.
Sensale.
Gumberts, Zacharias Philipp *), Nr. 249 ; Koppel, Löw Levi,
Nr. 68.
Wirte.
Ettlingers Wittwe , Wirtin zum goldenen Hirsch, Nr. 34.

Beilage VI.
Aus cod. Oxford 1794.
Die meisten Stücke dieses Codex sind kabbalistischen
Inhalts und wurden aus einer Handschrift des R. Abraham
Rovigo durch R. Itzig Zeckendorf in dem Bethamidrasch des
R. Abraham b. Salomo a. 1664 in Fürth abgeschrieben . Am
Schluss des Codex steht folgende von R. Pincbas Katzenellenbogen geschriebene Notiz , die ich bei meinem Besuch der Bodleiana abgeschrieben habe.
. ♦ . קונטרס הלזה מצאתי מונח תוך הפנקס של אאמ״ו הגאון זצלה״ה והוא
המנוח איש ישר וצדיק תמים וחסיד גדול התורני כהר־ר יצחק דל שהיה נקרא
בשמו ולכבודו ד' איצק צעקנדאדף* ) ודד' עומד ומשמש בבהמ״ד הנמל שבק״ק
1J Vgl Kaufmann-Freudentbal , die Familie Gomperz , p. 270.
2) Vgl . oben s . v. Katzenellenbogen.
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פיורדא שהוקם ע״י המנוח איש כשר כשית הנניד והנדיב הריר אברהם בהר״ר
זלמן דל מק׳ הדל אשר באותו בה* מ הי ' אאמיו הגאון מהר״מ זצלה״ה הי ' יושב
ומרביץ תורה מן זמן הקיץ ת׳ם עד כי הסתיו עבר שנת עת״ה תקום לפ״ק שעלה
ונתקבל לאב״ד במדי ' אנשבך והי׳ איתן מושבו בשוואבך .והיה הר״ר ר׳ יצחק
הי ' זקן גדול בימי בחרותי ונפטר בשנת תשיט ,וכנראה מתוך השפר הלו שהעתיק
הש״ע של האר״י דל בשנת תב־ד וכן האור נערב ) 1שמו לא היו באים לבית
הדפוס .וכמדומה לי שהי׳ מעתיק אותו מתוך הכתבים שתי׳ ביד איש קדוש וטהור
חכם המקובל מהר־ר אברהם רוו־נא זצלה״ה אשר מידו היתד .זאת לתלמיד שלו
לחבר ס׳ אשל אברהם .וזכורני שזה שנת תס־ה או תם״ו כאשר פיניתי להפוש
במקראו ' תדך כדי למצוא הפסוק של שמי פנחס ולא מצאתי מאז ופעם א׳
בלילה נראה לי האיש קדוש מהר׳א רוויגא דל הדל בחלומי ואמר לי אמור זה
הפסוק פודה י' נפש עבדיו ולא יאשמו כלה חיסיםבו ובזה הלשון אמר לי
אף שאינו מסיים באות ם׳ מ״מ כל האותיות של שם פינחס כתובים בו כדל .ומאז
אני אומר אותו הפסוק אף אחר שמצאתי פסוק שלי המתחיל בם ' ומסיים בס'
והוא במשלי ט״ז פ ' ייא פלס ומאזני משפט לה׳ מעשהו בל אבני בים ,אני אומר
שניהם ולא עוד איידי דסלת ' אלבשייהו יקירא וחביב עלי מאוד הפסוק הטוב
הדל ומאיש קרוש וטהור הדל שהי׳ עורנו בחיים אני מקדים אותו הפסוק .וזה
יום ו׳ עש״ק בהעלותך עלירת לפ״ק מצאתי קונטרס הלזה וגמרתי לדבק אותו
בדבק טוב עם הספר של כה׳ המנוח החסין הריי הדל ויזיר שמו לטוב וזכר
צדיק לברכה.
־«) Gedruckt in Fürth a . 1701; siehe hierüber den 3. Teil vorliegenג
der Arbeit.
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Beilage VIII.

שיר ומזמור אשר שרו בני ישראל על יום משיחת נאפאלעאן האדיר קיסר פראנזע
פה פאריס יום ד׳ א׳ של ריח אדר ראשון ה ' תקפיד»
Fäte religiease
cölöbröe ä Paris , Le 10 pluviose an XIII,
par les Franqais da culte judaique ä l ’occasion du
couronnement de Napolöon 1).
Nach der Ouvertüre, die von Lazare Chailly verfasst ist,
folgt eine Hymne, deren hebräischer Teil von R. Mendel Kargau
gedichtet ist , während die freie französische Uebersetzung Michael Berr zum Verfasser hat. Die hebr. Hymne2) lautet:
י אל לכם כיום דמיה נוגנים גם
שרים  6נם על כעלות וזכסא  $ךם עלית
־•t
•:
־\ * t
ז •*
_על עוז מלכנו בבן היטיבו והידד ענו
חי חי .יזכיר שמף ובפיו ביכה
יום לשמחה נבחר בו נניל וקול נרים
כי בעט מלאכותיך שסף בלב כל חקת
בשמחתנו:
כל מה לצהל כל לב לשמח
מאז כמה כל רוח לראותן 5באשר הןך
 2השמלם כי לאספו נגהם ואור בל לזרים  7הךבורה מןרח אל פרח תנתר
בער מפלשי עב• קרני השמש בל לבקיעו תמץ מהם נפת  .ותאצרהו הבלתה
־לנפשה תאגור הלרוותעסיס תחתר
רוח זלעפה לסוער תמרורים לצריח
הלא למלאות פינו מעדנים מגמתה
מגערת הר_עם הררי עד לתפלרו דנועו
 8כן מלכנו לא לשאת אלמת כבוד ? שית פלא
לא להשתרר לע המון נו.ים תשוקתך
אך למען הצליס עמך ? שית כל אלה
עשתנוסיף ראה אלקים 1יהי עזרך

 3ולרום  .הסער ורוח ים לאט ינופף
פני שחק הבריקו גם  .יסף שאגת רעם
לצא אדם ממאסרו הלוך וטפוף
בעלי כנף  .ישאו תה  .וישכחו  .זעם

 4כלעו־פל כסה ארץ אפלה בבין אבני .קבר  9ללש טורף אתה לקמי עמך ובני מרי
אדיריה בקרבה בחשך לדמו כיושבי בור ו.נשר חופף לבני אמונים אוהבי אמת
עדי השמיע אלקים קול " קפאתי את השבר תסעף פארת  .רשעים ותמימים לעשו פרי
בחךתי״_ולהיאור בימינך שבט סמר בשמאלך תךבנו״קמת
באנפארטלעצור בעם
נצמדים
בלבך • • * T I
וזעם  :י 1 :
חסד - :
וחמלה * -־V
נקם *T : V
•TT10

 5בקר .קרני שחר בלי .עלטה כילאירו
כי לטהר היום  .עדי עולב הן לנירו
כן מעללי איש קצתם לע כלם לבשרו
משפטו מה להי  .עדי שיבתו .לעירו
israe-

der Aliance

der Bibliothek

 ..תמסץ גם תישא כאשר תעש הלבורה
אוהביה תשביע מנר סלונה תכאיב זדים
 , ,צדיקים תחלה במתקה

in

sich

befindet

ךא

סוךרים במרה

) Die Druckschriftי

lite in Paris , die sie mir in freundlicher
Weise zur Verfügung stellte.
2) Deren Aufschrift lautet :
זאת ד.שירר ,אשר שרו קד 1?,ישדן בבית תפלתם לעדר«
.שמחת לבבם !?*פאר הוד מלכם מאת מהוד״ד מענח 1קארגויאדג " ו
אהבת צדק ותשנא רשע על  pמשחך א*7קים (תחלים מ״ה ח׳ )
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זי שבט מושל אויל מוט בתל לע עמו
?פיסם ;בלבו ובקרבם ;שימו אוררים
פקודיו למשא .לע שכם סלון לנו;תמו
ךא פיהם ; שחק ולבם צורח תמרורים

 8יצהלי

איץבאנאפארט מלךתם השורר

האדים שדות מדם נפשו בלחפצה
יושר לזקו משפט למשקפת ?גמד ממודד
מפי מושל נבון רק טוב ואל ?נרל .יצא

 12ךבבות_עמים אתיו ראו בי לא תאמינו  19נם אם רבים _עמים .יפלו למשואת
ארצם
בעתה
אל באלה חלקנו אשר טוב מוזם זנח
ונוזליהם
מהולים
בדם
־־ X :
 Tך T
.. .. . .
:
•
Tאתה תהי מוצק בי דב עושה פלאות
הביטי-
נאפאלעאןמלך עלינו
תחת שבט ממשלתו העם בל ; אנח
לוחמת לף מרום ומה'_יעש לף אךם ?
 13פקודיו עומרי כסאו בלמו אהבי יושר
במשלחתם אל
ישנו
ולמצותו
יאוו
מבעד לחלון ;שקיף ופנימה לא ;.ראה
 * * :־־ ;
* ;
;
 T־ X:
—:
 5דןה ; פיקו תפקידם מובילים אישר
כשכבת הטל ;מם בעת השמש ;הל
בען ח־עו יכ קר טוב מאדוניהם .יאוו
יכ אחר ארגיעה מאיהליף ; דאה
20

;נע בי  .יגעדעריף לא תשתע וחבהל

 14דון־שי חכמה המעניקים לעם תושיה ; 21תר מלכותך במקום נאמן תקויעה
צןזלו! כי ;נתן לבם ארוחה ומהלכים
של_ות.ןעם תשנה כנצניסעליזע:ן
_ 1עלי מםחר״עצכם לחי לנפן פותה
הצלחת ארצך תראה ופיך תתעה
דלע נבעת המרכלת תבנו טיבת מלכים כהר רך תפיס משנאיך והיו לאין
 15ואת יושבת פאריס התקוממי ושמחי  22שוכן שמים ; פתח אויבות אסמו
להק ת עתצים שבת ננדע שבט מענ;ך להריק ברכה וטוב במטרות ערץ
;שעךאב ;ימ ;נון ;עברו תשבחי
_על ראש מלכנו _על ראש נןיר_עמו
פתחי שער׳ שקט ורוח שב לחמותיך
ומבךכתו תביר יאזעפינענקרת הארץ
 18יאזעפינע! םא זכרתיך ופעיפיסחרחרות  23גם אל לואי גם אל יאזעף אחים בחד
כותרת הארץ שושנת והבנות לעור״עידם )ראשונים
במלכות
פעמיהם —מה Tיפו)
 ;; V •• T
אהללך! ומעשי ; שרך בלי ספורות
הטה אל ח?זךף בל יבואם מגור ופחד
אעיד •בי הוא אור
והשמש
השמים!
*X
בחצי —  • —Xתעך־ם  ;.שע מעשות ח;ל לא ;יעפו
 :־־ דז v
—*
1 17זיו.יפ הוריק לב אסמיו למען נךל.ך
ממשלה ןח ובבור ב ;ךך לא מסר
המ שאלתך אשר לשאל שאר לך ?
אם

נאפאלעאן בזרעתלך מה

ךל

 24שב גם"עלם שירו שפתתיכם סבענה

וסי נאפאלעאן מלכנו יעלה מעלה
תחייאזעפינ ^ המלכה .עלמת תפפת שתה
יססר? ;חי כל בית המלך לעולם  -סלה :
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Beilage IX.
Farrnbach.

Nach Würfel S. 7 und Henle S. 170 wurde die jüdische
Buchdruckerei, die bisher in Farrnbach
bestand , i. J.
1690 nach Fürth verlegt . Nach unserer Auseinandersetzung
(s . o. unter Salomo Schneior II) waren Eigentümer der Druckerei
die Brüder Abraham und Josef Fromm, Söhne des Salomo
Schneior. Wenn auch die Druckerei bis 1690 in Farrnbach
bestand, so gingen dennoch keine Druckwerke aus ihr hervor ;
wenigstens ist mir kein einziges Buch bekannt, das diesen
Druckort aufweist . Es ist daher anzunehmen, dass die Drucker
Abraham und Josef , die wohl aus Farrnbach stammten , die
Druckerei nicht dort, sondern in Fürth errichteten . Die ersten
Druckwerke erschienen 1691 in Fürth und tragen den Namen
des Druckherrn Josef b. Salomo Schneior.
In (Unter ) farrnbach volkstümlich
(
Fernbach genannt)
bestand wohl immer nur eine kleine israelitische Gemeinde. Im
Jahre 1582 wurde bei dem Rat in Nürnberg,
laut
Akten
des dortigen Stadtarchivs , darüber Klage geführt, dass die
Juden in Fürth und Farrnbach
den vom Main her durchpassierenden Wein während der Lagerung in diesen Orten verfälschten und es wurden strenge Massregeln hiergegen getroffen1).
Lazarus Schlenker in Unterfarrnbach
baute dort ein
kleines Häuschen auf einem von Meier Schlamm erkauften
Boden ; dort wurde auch die Synagoge errichtet , wofür eine
bestimmte Abgabe an die Dompropstei zu entrichten war ; nachher war Amsel Pollak und 1745 Abraham Hayum Schlenker der
Besitzer ; auf Verfall des Häuschens hat die Gemeinde i. J.
1824 durch Salomo Jakob Farrnbacher den Platz um 27 fl. und
mit 1 fl. 5 Kr. verhandlohnt 2).
Im Jahre 1762 bildeten die Juden in Farrnbach laut
Fürther Protokollbuch, wahrscheinlich infolge ihrer geringen
Anzahl3), keine selbständige Gemeinde mehr und unterstanden
1) Fronmüller

S . 52 ; Barbeck

S . 48.

2) Aus dem Saalbuch der bambergischen Dompropstei im Nürnberger
Kreisarchiv nach Notizen von Eckstein-Bamberg.
3) Im Jahre 1819 wohnten dort nur sieben jüdische Familien (Mtsch.
1901 S. 413 n.).

2
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Vollständig jener in Fü rth; Beschlösse
des Farrnbächer VorStandes hatten nur dann Gültigkeit , wenn ein Vorsteher oder
Dajan aus Fürth ihre Zustimmung erteilten.
Dort wohnten auch Abkömmlinge der Familie Eleve,
nämlich Gabriel (starb 1739) und Salomo (starb 1770), Söhne des
Isaak Kleve und seiner Gattin Lena Rebecka (starb 1775),
Tochter des R . Wolf Brandes 1).
Von dort stammte ferner der Rabbinatsbeisitzer R . Lob
Farrnbach (s. d.) ; Mosche Hirsch b. Simon Farrnbach , der als
Korrektor in Fürth 1787
(
) und in Sulzbach
(
1802
) tätig
war ; ein gelehrter R . David Teble Fernbach wird als Schüler
des R. Wolf Hamburg in Fürth
genannt *) ; David Fernbacb,
Lehrer der Arithmetik und Vorsteher einer Schule in Berlin,
kündigte im Meassef VH , 175 ein Rechenbuch  חושב. מעשרoder
 ״Arithmetische Resultate “ an ; ein David Farnbach in Lissa 3)
zeichnet als Subskribent des  תלמוד לשון עבריBerlin
(
1802).
Beilage Xa.
Brief des R. Chaggal Chanocb Frankel an Wagenseil vom Jahr 16734).
ביה
שלמא רבא לנברא רבא ויקירא הוא אהובי האדון שר ונכבד החכם השלם
.כבוד םש האדון יאהן חרישטוף וואגן זל יצ״ו
האמת לא אכחד שקבלתי כתב ידי אדוני מעלת כבודו לנכון ובתוכו ראיתי
 במ״ב שחלק לי מכבודו ברבוי התוארים שתאר אותי בהם כאילו אנכי.מדל הענוד
היודע לישר מעקשות למישר ולגלות תעלומות לתרץ הקושיות ולבאר כל הספקות
עד שמעיב שאלני איזהו שאלות ובקש ממני לרוות צמאונו והנני יודע כאשר הלב
יודע מרת נפשו שאין בי מקצת המעלות אשר חלק לי מעכית ולא כן אנכי עמדי
 ומעתה אשיב שולחי דבר לפי טק שכלי.קד כאחד מקטני הלומדים מבני עמינו
 ואל יתרעם מע*כ שלא באתי במגילת סופר עד.ובאולי יכנסו דברי באזני אדוני
עתה ה־ יודע יב מצדי לא יבצר דבר יכ היה בדעתי להשיב תכף כאשר מן הראוי
לאיש אשר כמוהו םג הבטחתי למ״כ בהיותו עמי פה פירדא שלא לעכב תשובתי
 אבל הסבה האמתת היא באשר.אפילו רנע אחד וראוי שלא לשנות מוצא שפתי
*) Kaufmann-Freudenthal , die Familie Gomperz , S . 275.
2) Vgl . dessen  שמלת בגימקS . 39 und 62 b und  בהלת בנימיןS . 9 b.
3) Die Famile Fernbach war in Lissa
und G1 e  נw i t z vertreten;
vgl . Lewin , Gesch . der Juden in Lissa S. 321.
4) Wagenseils Epistolar No . 41 in Cod. BH 18 der Leipziger Rats«
bibliothek.
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שהאיש מבני עמי שהביא לידי כתב מעי־כ לא היה בכאן עד יום ד ערב שבת
קודש העבר ואנכי לא ידעתי עד כה למי אשלח הכתב בכדי שיגיע לנכון לידי
מע״כ ,ואילולי זאת כנר הקדמתי תשובתי אל רום מע״נ .בנן מעתה אם רצון מ* כ
החפץ בכך לדעת עניות דעתי הקלושה באיזה ספק יודיעני שם האדון למי אשלח
הכתבים .גם יודיעני מ״כ היחס או הטי״טל של מ״כ למען לא אקצר בכבודו הרמה.
ויודע אני מרוב ענוות מ״כ שהוא מוחל על כבודו ,עם כל זה צריך אני לדעת
שלא לקצר בכבודו נגד בני עמו מאחר שהכתבים באים לידי מ־כ על ידי אמצעי
ואני מצפה על תשובת מ״כ ואז כי יבואו דברי מ״כ אלי ויוסף דבר בי באיזה
עניין המתבקש אחשה ולא אתמהמה ואשיב שולחי דבר תכף בלי שום שהיי׳.
ועתה אחוד .את דעת* הקלושה בשאלות וקושיות של מ״כ .ראשון דאש זיא
ווישן וואלן דען אייגנטליכן טעם פון חלוט .הבין מ״כ צו ערזעהן אין דעם חומש
בספר ויקרא קאפיטל כיה אלדארטן שטיט דאש גנץ עניין פון ןתי7גךי חומה♦
אונ׳ שטיט דרבייא גשריבן לצמיתות דא מעכט דער תירנס דרויף לחלוטין דאש
איזט זא פיל אלש אייגנטוהם ,וועלכיש אין ירושלים האט ניט זיין קענן מאחר
שלא נתחלק לשבטים ,באמת איז מיר שאלת מ־כ בעניין זה עטוואש צו קורץ
מאחר דו דער טעם גאר מפורש איז אין דער גמרא ,אלש הבין מ* כ דך בעשטר
מאמין צו ערזעהען אין דעם חומש .דאש אנדר בעניין זיזין וגזוזטראות ,מוזן מ־כ
עטוואש מער מדקדק זיין אין דעי גמרא אדר אין רש״י .אין דעם דז איין חילוק
איזט צווישן זיזין אוני גזוזטראות כאשר פירש רש״י וזה לשונו זמין הם קורות
היוצאים מן הכתלים ,גזוזטראות על פני העליה מבחוץ ,נון האבץ מ״כ צו ערזעהן
ח גזוזטראות זיינן בכותל למעלה אוני זיזין זיינן בכותל למטה .וויא אויך זאלכיש
צו פינדין איוט בספר ערוך בערך זיז .מטעם זה זאגט דיא גמרא ב׳ טעמים אי
מפני אוהל הטומאה דאש איזט דער טעם פון גזוזטראות שהם בכותל למעלה
ועושין אוהל על הטומאה ( כאשר פירש רש״י לשם ווה לשונו שהגזוזטראות
מאהילות כוי) ולא הזכיר שם זיוין מאחר שהזמין הם למטה ואין אדם יכול לכנוס
לשם תהתיהן .והטעם של זיזין הוא משום דלא לתזקי עולי רנלים דהיינו אותן
וועלכי פון אנדדין אורטן נאך ירושלים קומן דיא זעלביגין זיינן דיא זמין און
בקאנד אוני מעכטין זיך אן דיא ויזין שטופין אדר שטוסין ,יועלכיש בייא דיא
אין וואונר אין ירושלים ניכט צו פירכטין איזט דר ווייל זיא דיא אורטן גאד
וואלבקאנד זיינן .כבשונות קאן גאר וואל זיין דז אין דעם לשון כבשן אלש צו
פר שטין איוט וויא אויך מ״כ בספר ערוך בערך כבשן צו עמעהן האבץ ,אונ׳
רש״י איז תופס הקיצור והדא מנייהו נקט והוא הדין לאידך .גם קאן אויך וואל
זיין דז אין ירושלים גאר קיין צינל גוועזין זיינן זונדר אליין לויטר גזית כי דבר
זה תלוי במנהג כנזכר במשנה ראשונה במסכת בבא בתרא מקום שנהגו לבנות
גזית כפיסין לבנים כר .גנות ופרדסים איז יוא איין נוי בייא דער שטאט זא פיל
וועלכר דיא פרדסים צו איין נוי האבץ וויל זעלביגר ווירט נוויש קיין סרחון
לאזין בייא וואונן .הערגעגין אבר וואן דיא פרדסים זאלטן לנוי ערלויבט ווערדין
פילליינט מעכטין אונטר דענן זיין וועלכי ניט צו איינן נוי זונדרין צו אירין נוצין

דיא פרדסים בדאן מעכטין זעלבינין מעכטין דעם סרהון ניט אכטן דא הער איזט
זעלביש נענצליך פר ווערט .תרנגולים בפירוש הרמב״ם .במחילה מכבודו האבין
מ״ב וצ ערזעהן אין דער משנה בפרק מדובה דף ע* ט ב׳ אלדארטין שטיט נאשר
בתב הדמבם אוד רש־י איז מפרש הטעם באריכות וזה לשונו ישראל אין מגדלין
תתנולין בירושלים מפני הקדשים שהיו מקריבי׳ על המובה ובעלים אוכלים אבל
הבהנים אין מנדלים אפילו חוץ לירושלים מפני טהרות תרומה שלהם וועלכיש
בייא ישראל ניט צו פר זארגין איזט דרווייל זיא קיין תרומה עשין דערפין.
בנמרא מסכת סוטה בעניין נר ,האבץ מ־ב צו ערזעהן בהרמב״ם פרק ו׳ מהלכות
בהלות שמה איז מפורש דז בן הגר ניט יורש ,וויא אויך מפורש איזט בגמרא
מסבת קדושין פרק קמא דף י״ז ע״ב  .והטעם איז גר שנתגייר כקטן שנולד דמי
ךב פירש״י בקדושין  .בעניין הלוקח פירות מעם הארץ עד וגזרו על דמאי של
עמי הארץ מוז איך קורץ שרייבן דר ודיל זיך זעלכיש ( וועלכיש איין היפשר
פילפול איזט אין דער גמרא ) ניט וואל דורך דער פעדער פער טיידשן לאשט.
נלייך וואל מיל איך עטוואש מעלדין בדרך קצר דהיינו עש שטיט אין דער משנה
•והנן בהן נחל האט פר שטערט דעם וידוי על המעשר מפני הטעם וויילן מיר
זאלץ עש כפי התודה דענן לויים נעבין אוד אן איצא ( וויילן עזרא דיא לויים
נשטראפט האט) אלש זאל מן עש דיא כהנים געבין ,דא הער נשיכט דאש נבאט
ניט ודא אין דער תורה נמעלדיט על כן זאל מן דעם וידוי ( וועלביר אין דער
תורה ספר דברים נעמליך אין 5 .בוך אין 26 .קאפיטל בייא דעם מעשר גמעלדיט
איזט ) ניט מער זאנין  .דארויף פראנט דיא גמרא איין קושיא דרווייל עזרא הסופר
האט נור דיא לדים נשטראפט אום דעם מעשר ראשון ,אוד דער וידוי שטיט
בייא מעשר שני אלש קענט מן דעם וידוי נעבין מעשר שני דאך זאגין  .אויף
דאש איז דיא נמרא מתרץ כל בית שאינו מתודה על מעשר ראשון כוי פירוש
ודיל ער ניט קאן זאנין אונד בקענן דז ער מעשר ראשון אן רעכט גהערינן נעבן
האט אלש איזט דער וידוי נאר בטל נווארדן  .איבר דאש פראגט דיא נמרא נאך
איין קושיא אין דעם דז דא נמעלדיט איזט דז דער וידוי איז בטל ווארדן דא
איז צו פר שטין ח מן דאש מעשר ראשון אוד מעשר שני אלש צו רעכט לפי
תקנות עזרא נליפערט האבץ אן נהערינין אורטין ,אוד דיא בריתא מאורינן שטיט
הלוקח פיחת מעם הארץ ( וועלכר נחשד איז על המעשרות) האבץ דיא חברים
נור תרומת מעשר נעבין מייל דער עונש מיתה דרויף איזט אבר מעשר ראשון
ושני האבץ זיא נאד ניכט נעבין מטעם דהמוציא מחבירו עליו הראי׳  ,אלש ווער
דיא בריתא ווידר דיא משנה .על זה איז דיא גמרא מתרץ תרתי תקון פירוש
שע ב׳ תיקונים א׳ מהם בייא דיא חבירים וועלכי יוא מעשר נעבין זונרר אליין
דז זיא נעבין דיא כוהנים כפי תקנת עזרא אוד ניט כפי התורה דענן לויים
זעלבינין האבץ קיין וידוי נזאגט ,ב׳ על לוקחי דמאי של עמי הארץ זאלין נור
תרומת מעשר נעבין ,אוד האבץ דאש מעשר ראשון ומעשר שני בייא זיך בהלטין
ודיל איין צווייפל איזט אוב דער עם הארץ האט געבין בכן הדין בכל ספק ממון
המוציא מחנית עליו הראי־  .עניין מפרטין לענל איז רש״י דל מפרש .באריכות
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אלש קאן איך ניט ווישן וואש פר איין ספק דא איזט ,אונ׳ בין זאלכי פראג
אודר קושיא מיט מער ערקלערונג ערוורטיג .עניין' עטרות חתנים מנפרית וסלח
מפורש במקום אחר הטעם להזכיר חטא סדום ועמורד .ששיט תא דרכם בניאוף
אשת איש ובמשכב זכור ונענשו שנעשה ארצם גפרית ומלה ,וכדי לעורר בל
החתן שידבק באשתו ולא כשאינו מינו עושים לו כתר ממלח ונפרית דוגמת כתר
של זהב כדי שיירא מן העונש ,ועוד טעמים הרבה והם דרך רמז ובפעם אחר
אאריך ביותר .ותו לא מדי רק אצא ואומר שלו׳ מבעל השלו׳ כעתירת הטרוד
והגולה ממקומו חנוך לוי.
Fürte den 22. Janvare 1673.
 wollenמעיב
mich wissen losen ob sie mein Handtschrifft
gern lesen oder ob sie lieber mein teütschen schlechte schrifft
 sein belieben geschehen, soמ״כ haben wollen, solle ins Kinfftigweit wie miglich ist.
Adresse : An dem Edel vnd gestrengen Hoch vnndt wohl gelehrten Herrn H. Johan Christof wagesöll zu eigenen
Händen za za stellen
Altdorf.
Beilage Xb.
Brief des R. Chaggai Chanoch an Wagenseil vom Jahr 1683 1).
ביה

שלמא רבא לנברא רבא ויקירא הוא אהובי אדוני החכם המופלא הפלא
ופלא כבוד שמו יאהן כרישטוף וואגן זאהל יצ׳יו.
הנה טרם אחלה לדבר מול מעלתו בדברים אלו שבכתב אבקש את פני
אדוני לבלתי ישים עלי אשמה על דבר כותבי כתבא דא כי מרוב צרות לבבי
והדאגה אשר בלבי אנכי עושה את הדבר הזה כדי לקרר מר נפשי ורוחי יכ לעצור
במילין מי יוכל לקול השמועה אשר שמעתי נם בעיני ראיתי חמן ףא של מעלתו
עשה רושם בכתב הספר אשר אזן וחקר ותקן הוא מחדש בתוכו הראה טדל
שנאתו על אחינו בית ישראל הנפוצים בארבע רוחות השמים כאשר אמרו בעלי
התלמוד שלנו גדולה היא השנאה שהיא מקלקלת את השורה וראיה להם מבלעם
הקוסם דכתיב ביה ויחבוש את אתונו דמשמע שחבש הוא בעצמו תא החמור ףא
שהיו לו כמה משרתים כדכתיב ושני נעריו עמו מכל מקום לנודל שנאתו דע
ישראל ושהיה נחפז לקללם קלקל הוא את שורת הדין עליהם וחבש הוא עצמו
את אתונו כן אדוני בחבורו הנזכר בשנאתו היה מקלקל עליט את שורת הדת
בהזכירו דברי דופי ושמצה מה שלפי דבריו נמצאו בספריט אמנם לא כן הדבר
ובמחילה הפריז על המדד .כי לא היו ולא נהיו׳ ולא נמצאו ענינים ההם בשום
( Wagenseils Epistolar No. 27 in Cod. BH der Leipziger Ratsbibliothek.י
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אחד בספדינו ונראה מזה כוונת מ־כ רק לעורר עלינו קנאת המון עם ולהעלות
אף וחימה וקצף ונוסף נם הוא על שונאינו ולא היה די למעלתו ^ מלא את
לבבו לדבר בשם חכמינו דל דברים אשר לא עלו על מחשבות לבבם אף גם
זאת ועוד אחרת הוסיף בנו שברון רוח וענמת נפש במה שהסמיך פרענות לפרענות
ועשה מחברת לבל הצרות והתלאות והרפתקאות והנזירות שנתחדשו עלינו מיום
נלותינו מעל אדמתינו את כולם העלה על ספרו למען יביט בהם עין הקורא
ומתוכם ילמדו להרע עמנו ח־ו יכ אם עלה מחשבתו לדבר אחר היה למעלתו
להזכיר נם כן לפעמים מכשרון מעשים הנמצאים בספרינו לטובת ולשבח של כל
העמים והמושלים עלינו ואחד מהם מה שאמרו חכמי המשנה שמחויבים אנו
בנלותינו להתפלל בשלומה של מלכות ובן אנו נוהגים בכל קהל עדת ישראל
להתפלל אל אלדינו שבשמים מדי שבת בשבתו למען יאריך שנות המלכים
והשרים והמושלים עלינו ויצליחם בכל אשר יפנו ותפלה זו ערוכה ושמורה בכל
סדרי התפלות שלנו אף במדורי׳ הקטנים שהתינוקות של בית רבן קודאין ומתפללין
בהם וכמוהו רבים הם הענינים הנמצאים בספרינו כולם שוים לטובת העמים שאנחנו
פזורים ביניהם .מכל אלה מה שהם לטובותינו החריש והתאפק והעלים הדברים
ועשה תא עצמו באלו לא ידע אותם  .והנה מאד אתמה לנפשי בזכרי הימים
הראשונים ושנים הקדומים מיום היותי מכיר ויודע בטיב מעלתו מדי דברי בו
מאחינו בית ישראל מצאתי את שאהבה נפשי שהיה דורש טוב על כלל עדת
ישראל םנ באזני שמעתי הנה מפיו תצא ואלי יקרא איך ידו נטויה להטיב עמנו
לחבר חבור מיוחד המורה על שבח היהודים כדי להסיר מעלינו קנאת המון עם
החורקים שניהם עלינו בכל יום תמיד ולהוציא מלבם שנאתם אלה דברי פי חכם
חן ולשונות של חיבה שמעו אזני מפי מעלתו לא פעם ולא שתים רק שלשים
ורביעים וחיבה יתירה נודעת לי ממ־כ שהוא מצד עצמו יצא ללמד זכות על הכלל
בולו ואדם אין אשר בקש זאת מידו אז אמרתי בלבי מה נפלאת אהבתו עלינו
והייתי שמח וטוב לב שמחתי ושמחתי אחרים בהזכיר ננדם ממדת טובו דמעלתי
את לב אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי מדוע נהפך מעלתו לנגדינו מטובה לרעה
ומאוהב לאויב וע״בות הענילה ' ) שדדו עבותות אהבה נתקו מעלינו ומטוב אדוני
אל דאינו ומרעתו רע לנו עד מאד עקב אשר היה בו רוח אחרת ולבש בגדי
נקם לרדוף אחר בלב המת כמונו שה פזורה ומשנאתו הוא מעורר מדנים ושנאה
שהיחד .יותר מן אלף שנה כבושה חזר הוא וניער אותה עלינו הנדחים .והנני
מודה לע האמת ומכיר אני את מקומי הנמוך והשפל שאינני כדאי להתווכח עם
מעלתו םנ שאני רניל כל שנותי להתרחק מן הויכוח כאשר אדוני יודע דרכי
וטבעי מאז דברו עמי םנ האדון הנעלה כבוד שמו כרישטוף ארנולד מעיר נירנבורג
הוא יתן עדו ויצדיקני בזה שהייתי תמיד ממאן לווכח נם עתה לא באתי בתוכחת
מנולה על המעשה אשר מעלתו עשה לנו כי יודע אני שהוא מרומים ישכון שקט
ושאנן באין מחריד ואנכי הדל והצעיר לבית לוי מך הערך ושפל המצב מי אנכי
יב אבוא דע הלום להוכיח למעלתו הרמה והנשאה הנבור למעלה והחלש למטה
l) Wagenseil.
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ואיך החלש יאמר גבור אני לילך בגדולות ובנפלאות ממנו בצרוף שכבר נעשה
מעשה ונשלחו הספרים ביד הרצים אל כל עיר ועיר מדינה ומדינה ואין חב בידי
מעלתו להשיבם והצועק על מה שעבר הרי תפילתו שוא הוא העולה על רוחי
ומחשבתי שאין טובתינו מסורה מעתה בידי מעלתו אחר שכבר רופס הוא להרע
להטיב לא ידע כי אין בידו ספר .אמנם סוף מעשיו מוכיחין על תחילתו שאף
אם במגילת סופר כתוב באתי מאז ומקדם טרם כלה לדבר דבריו שבכתב ספרו
הנזכר והייתי מרבה תחינה ובקשה לפניו לחוס על שארית ישראל לבל יפוצו
מעיינותיו חוצה גם אם היו דברי טובים ונכוחים לא היה מעלתו שומע לי ולא
אאריך בסיפורי דברים כאלו שאינם לתועלת מעתה רק נשליך יהבינו על אבינו
שבשמים אשר עזרנו עד עתה הוא יתן בלב המלכים השרים והמושלים לרחם
עלינו ולא ישמעו לקול מלחשים וחוברי חבורים העומדים עלינו בשוט לשונם
חרב חדה .אך אומר לי לבי באולי אחד או שנים מעיר וממשפחה מעדת ישראל
שחטאו נגד מעלתו ובנלל כן על כל העדה יקצוף מ״כ והשנאה שהיא תלדה
ברבר אפשר שתבטל ואנכי היודע שבמקום גדולת מעלתו שם מצאתי ענותנותו
דמר שהוא בשפה ברורה מדבר ודבורו בנחת עם הבריות משיב כהלכה לכל
כענין שואל על כן עתה יצאתי ובאתי לבקש את פני אדוני ואחת שאלתי ממנו
להודיעני על מה ולמה הרי האף הגדול הזה ומדוע נהפך הוא לאכזר עלינו בשנותו
את טעמו ומדת טובו .והנני על משמרתי אעמודה אקוה ואצפה נכספה נם כלתה
נפשי לראות גלילות ידו להשיבני דבר כאשר עם לבבו בענץ זה אז אדע כי
יקרה נפשי בעיניו ואשר עדיין לחלוחית אהבתו הישנה קיימת והיה כי תיקר נפשי
בשאלתי הנ״ל דתן מעלתו את דעתו להשיבני דבר יכול לשלוח אגרת התשובה
לידי בני ר׳ אלחנן יצ״ו הדר בפירדא או לידי הריר זלמן שניאור ואו בנקל יגיע
לידי לנכון ואחי׳ גם כן מוכן לשירותו ולעשות חטיבה מול חטיבה כיד ה* הטובה
עלי ובזה אקוד ואשתחוה מרחוק ואומר שלד מבעל השלום כעתירת הקטן לבית
לוי חגי חנוך לוי העומד על משמרתו הפ הענא יום ה׳ ז׳ אדר תמ* נ ‘ ) לפ׳ק.
אדברה שלו׳ להאדון הנכבד כרישטוף ארנולד מנירנבורג.

Die Adresse lautet:
לאלדורף
אל אהובי אדוני .החכם ולמדן מופלא כבוד
שמו יאהן  .כרישטוף וואנן זאהל יצ״ו
מהענא

' ist

[Vielleicht

auf einen Freitag fiel .

*) 5. März 1683, der jedoch
]?  zu lesenז' statt
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*Beilage XI
Brief des R. Mordechai Model[ Öttingen in Wien an Wagenseil 1).
עמ״י עש״ו
הידיד האהוב נחמד להשכיל  .לב חבם פיהו ישכיל  .מבין במקרא ושום שכל.
יב אראה מעשי אצבעותיך אשר כוננת משרים ישמח לבי ותגל כבודי  .ומאשר
יקרת ונכבדת בעיני סקלתי וסלקתי אחרי ניוד כל הטרדו׳ אשר כתרוני ממנוחה
הרדיפוני אף אשר רבו למעלה ראש ואשיבה מפני הכבוד  .אף כי נפלאה אהבתך
לי מקדם עכשיו ביותר אחרי רואי כי הופיע עליך נהרה וחלק אלודי ממעל
ללמדך ספר ולשון זהב לשון מדברת גמלו־ לשון זהורית ממהרת ועולה .צחו
זבו אמריך .הוצק חן בשפתותיך .עט סופר לשונך .דבריך כראי מוצקים  .הוד
והדר מפיקים .ירוצו ינוצצו כברקים .עץ חיים למחזיקים .לוית חן וענקים  .מדבש
ונופת מתוקים  .אמרה עליך נפשי  .אתה חותם תכנית מלא וכלול היופי .נקי כפים
בר הסיג משולל הדופי  .אתד ,השוקד על מרבץ הרועים ומי התבונות .בך בחר
השכל למלאות משבצות טוב ההבנות .אני רואה הליכות שכלך והלבבות נחפזו.
אשתללו רעיוני הסרעפות רעד וחיל יאחזו .אתה כרוב הסוכך כללות החכמות.
אל יערכך כפף וזהב נביש וראמות .ינצרך הצור ינהלך על מי מנוחות ונחלי עדן
השלימות .אמן  .ואתה הידיד אחת היא שאלתי אותה אבקש ונפשך יודעת שהשר
המאושר יב הוא אדוניך נתחייב לי סך ששה מוט חיטים ושלח לי שני מוט
השך משחור תאדם דלות ורקות שדפות קדים מעי מפלה .כסו פניהם חרולים
חושך ואפילה .ע״ב אנ אדיו־ בחסדך נשענתי היה לי מעיר לעוור לברור לי ד'
מוט הנשארים מנה יפה חיטים טובות .הכל צריכין למרי חיטי בריאות מלאות כגן
רטובות .ובזה אדע שאהבתני נפשך וכי יקרתי בעיניך להפיק רצוני  .ואני הנני
מוכן לרצונך לכל אשר תקראני .אענה כל הימים לרבות הלילות .ינצרך רם ונשא
ונבה מאוד משדד חוג ואוזר המזלות .הנה אלדים זה לו נאו תהילות .יאשרך
וינחך מענלי יושר וקו המסילות  .) 2כנפש נאמן אהבתך הטרוד מאד מרדכי
מתקריא מאדל איש מבית לוי איטינגן  .זעירא דבי דינא .פה ק״ק וינא  .הנותן
אמרתו יום ה׳ נ׳ אייר תי׳־ו חיים  ) 3לפ״ק.

Adresse:
לעיר מייזא
ליד הנביר הידיד האהוב הנחמד מכל כלי חמד
האדון יוחנן בריסטוף וואנינזייל שי׳
מעיר ווינא קרית מלך רב.
) Wagenseils Epistolar No. 19 in Cod. BH 18 der Leipziger Rats,ז
bibliothek.
2) Andeutung des Namens Wagenseil.
1656.
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Oie Nordwestgrenze

des

heiligen Landes.

Von

Dr. L. Grünhut in Jerusalem.

Unter den Grenzbestimmungen der bl. Schrift (Num. 34, 2 ff.),
figuriert ein Berg mit Namen Hör x) als Nordwestgrenze Palästinas . Nachdem aber ein Berg dieses Namens in Nordgaliläa 2)
unbekannt ist , so ergehen sich die Gelehrten, Geographen sowohl
wie Bibelausleger , in der Bestimmung seiner Ortslage in ver«chiedenerlei Vermutungen,von denen jedoch keine geeignet ist , völlig
zu befriedigen♦ So schreibt von Raumer 3), dieser Berg Hör sei
ein Vorgebirge des Libanon,
unbekannt, aber wahrscheinlich
4as nördlich von Zidon als Grenzpunkt bezeichnet ward. —
Diese ״Wahrscheinlichkeit ״ist leider sehr unwahrscheinlich, ja
noch mehr : sie ist entschieden unmöglich. Das ergibt sich aus
folgendem. Ascher lag bekanntermassen nördlicher als alle Stämme
(Jos . 19,24ff .), mithin auch nördlicher als Sebulun. Wie kann nun
nur von Zidon gelegen haben, wenn schon
der Hör nördlich
Sebulun bis an Zidon heranreichte (Gen. 49, 3) 4)? — Schwarz 5),
geht weiter . Er hält den Ras esch-Schakkä, ein Vorgebirge südl.
von Tripoli (Tarabülus esch-Scham), für den von uns gesuchten
 )גEine kurze Abhandlung über dieses wichtige Thema schrieb ich in
״Hakedem“ (St Petersburg, 1908, Heft 1—2,51 —57) unter dem Vorbehalt,
auf die Frage später noch einmal zurückzukommen.
. kennt die hl. Schrift nicht. Vgl. W. Max
2) Den Namen Syrien, סודיא
Müller, Asien und Europa nach altägyptischen Denkmälern, C. X. : Der
ältere Name für Syrien. Die Araber nennen Syrien, einschliesslich Palästina,
Escb'Schäm.
3) Palästina 3, S. 26 Note.
4) Vgl. hierzu b. Megillah 6 a und Sabbat 26 a.
5) Das hl. Land, S. 9.
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Hör. Ähnlich so auch Fürrer 1). M. Porter 2) sucht den Hör am
äussersten Nordende des Libanon. Das wäre nach Neubauer*)
der ״Djebel cAkkär,“ mit welchem die Libanonkette sich, wie
heute angenommen wird, ihrem Nordende nähert. — Nichts, wie
man sieht, als ein Her- und Hinraten, wobei nichts Positives
herauskommt. Dass indess der Libanon zu Erez Jisroel gehört
hat (Dt. 8, 25), scheint den Gelehrten entgangen zu sein. Nun
steht aber neben ״den Libanon“ auch ״diesen schönen Berg“
(ibid.). Was für ein Berg mag dies gewesen sein, den die Thora
so benennt ? Estori ha - Pharchi 4), der zuerst auf diesen Umstand
aufmerksam macht5), glaubt nun, diese Bezeichnung gezieme einzig
und allein dem Djebel el cAkrä6). Es ist dies ein völlig isoliertes,
mächtig hohes, unmittelbar an den Amanus angrenzendes, ungemein wasserreiches und fruchtbares Vorgebirge, mit Pistazien
und Zedern, die himmelan emporragen, reichbesäet, in der Landesspräche aber deshalb Djebel el־cAkrä, der ״Kahle Berg“ genannt,
weil dessen Kuppe, merkwürdig genug, völlig kahl ist . Er liegt
gerade dem Euphrat gegenüber als bis wohin das künftige Erez.
Jisroel sich erstrecken soll, gemäss der Verheissung Gen. 15, 8
Dass nun dieser ״schöne Berg“ dem anderweitig genannten Hör
entspricht , dafür macht Estori verschiedene Umstände geltend DEstori befindet sich hier völlig im Einklänge mit der Überlieferung unserer Weisen. ״Welches Land ist Erez Jisroel und
welches Ausland? Herwärts vom Abhange des Amanus8) ist
D ZDPV 8, 16, ff.
2) Five Years in Damascus , Tome II, 354.
3) La Geographie du Talmud, 9.
4) Die christlichen Gelehrten , von der Regel ausgehend , dass בג" יבם׳'ת
am Anfänge des Wortes  חזקgesprochen wird, sprechen den Namen ״Parchi“
aus . Die Sephardim hingegen schreiben und sprechen פרחי, also רפה. Ich
vermute daher, dass der Name aus dem Arabischen stammt , in welcher
Sprache das Wort ( ״y ) ״Freude*4bedeutet , ähnlich so im Hebr.  שמהund
davon שמחה. Zu seiner Biographie vgl. Grünhut, ZDPV Bd. XXXIS . 28t ff.
5) Kaphtor wa-Pherach ed. Edelmann, Berlin 1852, S. 42 a unten. ^
6) Kahler Berg. Sonst wird seiten eines der Vorgebirge mit
(= ר, )דbezeichnet.
 )דA. a. O. Abs. 2.
8) Estori S.24 a (Absatz 2) schreibt : טורי סמנזם. Es muss aber מודוס [א]מנום,
Taurus Amanus, gelesen werden. Vgl. Grünhut, Midr. Schir ha Schirim
1,1 und IV, 8.
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Erez Jisroel , auswärts von da ist Ausland“ (b. Gittin 8 a). So״
die Baraita. Auf Grund dieser Baraita hält es Friedmann 1) für
ausgemacht, dass Hör ha-Har identisch sei mit Taurus Amanus.
Der Amanus ist aber kein palästinensisches , sondern ein kleinasiatisches Gebirge. — Man möchte hier fast Hildesheimer
beipflichten, welcher sagt : ״Es geht damit, wie mit der Übersetzung von  טורוס אמנוס = הור ההר, welche so stereotyp geworden . . .“. Allein, diese Übersetzung existiert höchstens in
den späteren Targumim ; sonst, wie z. B. in der citierten Baraita,,
kommt der Amanus selbst gar nicht in Betracht . Der Abhang
eines Berges ist ja noch lange nicht der Berg selbst. Übrigens
kann ״vom Abhange des Amanus und herwärts“, oder besser
״südwärts“ ebensogut auch exclusiv des ״Abhanges“ gemeint sein.
Und das ist sehr wahrscheinlich. Sodann aber kann hier nur
noch der Djebel el-cAkra in Betracht kommen, weil er allein ja
unmittelbar an den Amanus grenzt. - Diese Ansicht fand sehr bedeutende Anhänger, aber auch ebenso heftige Gegner. Bitter 3) sagt:
 ״Der jüdische gelehrte Geograph Estori . . Zeitgenosse Abulfedas . .
hatte seine Topographie dieses Landes im Jahre 1322 unter dem
Titel Kafthor wa-Ferach beendigt, hat sich viel Mühe gegeben . .,,
diese Grenzbestimmungen des Alten Testaments im Lande selbst
nachzuweisen. Er fand den Namen Hör zwar auch nicht , überzeugte
sich aber, die dadurch bezeichnete Grenzstelle . . . in einem Berge
wiedergefunden zu haben. . .“ Fürst 4) übersetzt die fragliche Stelle
ohne Bedenken mit ״Djebel el cAkra“, freilich ohne jedwede nähere
Begründung und ohne unseren Autor auch nur mit einem Sterbenswörtchen zu erwähnen. Während nun der gründliche Bitter
Estoris Ansicht stillschweigend acceptiert und der gelehrte Fürst
sich offen zu ihr bekennt, wird sie vornehmlich von Babbi Joseph
1J Bei Luncz, Jerusalem, Jhg. II, 33 ff.
2) Beiträge zur Geographie Palästinas, Berlin 1886, S. 54, 381.
3) Erdkunde, Westasien, Berlin 1852 Bd. XVI3, S. 6f . — Es ist mir eine
angenehme Pflicht, Herrn Ludwig Ritter von Zepharovich, k. u. k. österr.ung. Konsul zu Jerusalem, auch an dieser Stelle aufrichtigst Dank zu sagen,
für seine Freundlichkeit, mit welcher er mir sein Exemplar dieses Werkes
zur Verfügung gestellt hat.
4) S. dessen Bemerkungen in seiner Bibelausgabe zur Stelle.
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Schwarz aufs heftigste bekämpft1). Ich zweifle nicht, dass es Schwarz
einzig und allein um dieWahrheit zu tun war. Meiner unmassgeblichen
Ansicht nach ist es aber ebenso zweifellos , dass in unserem Falle die
Wahrheit auf Estoris Seite liegt . In nachstehendem wird es
unsere Aufgabe sein : erstens zu versuchen, ob Estoris Ansicht
sich begründen lässt , und zweitens Schwarz’ Einwände 2) gegen
ihn zu widerlegen. —
1.

a) Und ״Jehoschua nahm das ganze Land . . . Yon dem
״kahlen“ Berge 3) der sich hinaufzieht nach Secir, bis Baal Gad
in der Ebene des Libanon am Fusse des Hermon (Jos. 11,16 —17).
 בקעת הלבנון4) ist bekanntlich die Ebene zwischen dem Libanon
und Antilibanon, von den Alten Koifo! 2 vq{cc, Coelesyrien , heute
aber el-Bkäca genannt. Will man nun nicht den Yers auf den
Kopf stellen , wird man gern einräumen, dass hier das bekannte
Sec1r nicht gemeint sein kann, und zwar aus doppelten Gründen:
erstens hat dieses Sec1r, slidl. vom Toten Meere, niemals zu
Erez Jisroel 5) gehört 6), weil es weder Moses, noch viel weniger
Josua eingenommen hat ; zweitens betont ja der Vers : ״Und Josua
nahm“, eingenommen aber hat Josua ausschliesslich das Westjordanland. Wir glauben daher, unser Sec1r mit Sehcaräh zusammenstellen zu dürfen, einem Namen, den die nördlichste Gegend der Libanonkette geführt hat 7). Einen ״kahlen Berg“ aber,
der sich hinaufzieht nach Sec1r (= Schcaräh) gab es nur einen, und
das war — unser Djebel el־cAkrä ! —
ß) ״Und das sei euch die Grenze gegen Mitternacht : Von
dem grossen Meere sollt Ihr euch abmarken bis zum Berge Hör;
1j Das hl. Land 6, 18—19. S. auch Neubauer a. a. O. 9.
2) Hierbei werden wir uns auch mit Buhl, Geographie des alten Pa•׳
lästina S. 66, der auch indirekt Estori angreift, auseinanderzusetzen haben»
.
3) ההר החלק העלהשעיר. Siehe auch Gesenius WB s. v. שעיר
4) Wörtlich: Libanonspalte, von בקע, spalten. Dieses Tal ward auch
״syrischer Graben“ genannt.
5) So nennt Ez. 47,18 das Ostjordanland, insoweit es nämlich Besitz
«der zweieinhalb Stämme war. Vgl. Raschi zur Stelle.
6) Reuben’s Süd-Grenze war der Arnon. Sehr lag aber mindestens
11m

hundert

Km . südlicher

als

der

7) Vgl. Horowitz, ארץאבותינו

Arnon.

מהקרי,

Jerusalem 1910 S. 27.
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vom Berge Hör sollt ihr euch abmarken bis zum Wege  )גvon
Chamät und es seien die Ausgänge der Grenze Zedad 2); und es
gehe die Grenze^nach Sifron und es seien die Ausgänge Chazar
(Num. 34,7 —9). ״Und market euch als Grenze ab
an der Morgenseite
von Chazar cEnan . . ♦“ (ibid. 10). הצר עינן
ist bis heute eine noch unermittelte Örtlichkeit ; soviel darf aber
als sicher hingestellt werden, dass der Ort mit irgendwelchen
Quellen etwas gemein hatte . Denn woher sollte sonst dieser Name
kommen? Chazar Enan hat sich demnach schon von Natur aus
empfohlen, alsjGrenze zu figurieren; gleichwie denn auch der See von
Tiberias , der Jordan, das Tote Meer, der Bach Egyptens (Wadi
el-cArisch), das Grosse Meer und der Berg Hör, die in demselben Abschnitte zu den Grenzen gezählt werden, lauter natürliche
Grenzen darstellten. Schon dieser Umstand allein ist bestimmend
dafür, dass wir uns unter  לבא המתnicht etwa eine künstlich
angelegte Strasse vorzustellen haben, sondern uns vielmehr darunter einen natürlichen Weg denken müssen. Was kann das aber
für ein Wegjgewesen sein, den schon die Natur als Ausgang eines
Grenzpunktes bestimmt haben soll P Kein anderer doch wohl als
die grosse Bikaca 4), die tatsächlich vormals den Verkehr zwischen
dem Norden und dem Süden vermittelt hatte. Daraus, dass sio
Josua eingenommen hatte , scheint auch hervorzugehen, dass sie
als Inland galt . —
Diese Talebene setzt sich gen Süden in dem Merdsch *Ajün^
westlich vom Hermon, fort. So schreibt darüber Hildesheimer5)i
Diese fruchtbare, wasserreiche
Ebene
(Merdsch cAjün),
zwischen Libanon und Antilibanon, steht gegen Süden mit
der Chüle-Ebene und gegen Norden mit el-Bekäca (Coelesyrien)
durch enge schluchtartige Täler in Verbindung . . . Nehmen wir
1) לבא המת. Als analoge Bildung darf ihm  מבאan die Seite gestellt
werden, in der Bedeutung: Eingang, also : Türe;  לבאmuss demzufolge heissen :»
Zugang Im Sinne von Weg, Strasse.
2) Darüber weiter unten.
3) Nach manchen == Quellenhof. Was man sich darunter denken soll
davon habe ich mir keine rechte Vorstellung machen können.
4) Vgl. Schwarz, a. a. O. 6 —7 ; 35—36. Diese Erkenntnis habe ich
ihm zu verdanken.
5) A. a. O. 37- 38.
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. 25,31 ) die
(
nun Nachmanides zu Hülfe, der zu  ובתי ההצריםLev
oder
Feldhütern
den
die
Häuser,
solche
sind
״das
:
Erklärung gibt
Merdsch
für
wohl
es
gibt
so
,
dienen“
Wohnstätten
Landwirten als
*Ajün keine passendere Benennung im Hebräischen, als :  הצר עינן,
Quellenfeld1). El-Bikä'a, Merdsch cAjün, Chule-Ebene, oder richtiger:
Jordan, dessen weites Bett in jener Ebene liegt , sind reine,
durchaus von Natur gegebene Grenzlinien. —
y) זזה עול הארץ לפאת צפונה מן הים הגדול הדרך התלן לבא צדדה
 חצר התיכון אשר אל, המת בדותה סברים אשר בין גבול דמשק ובין גבול חמת
...  והיה נבול מן הים חצר עינון גבול דמשק וצפון צפונה וגבול חמת,בבול חורן
ופאת קדים מבין הורן ומבין דמשק ומבין הגלעד ומבין ארץ ישראל הירק״מגבול
. . . על הים הקדמוני תמדוEz( . 47, 15—18) .
Diese Verse lassen sich, ehe man weiss , welchen Örtlichkeiten
die aufgeführten Namen zukommen, schwer wiedergeben. Wir sparen
uns daher deren Übersetzung für später auf. Soviel aber sei
jetzt schon bemerkt, dass man kaum der Schwierigkeiten entraten
wird, wenn man nicht voraussetzt , dass ihnen die Grenzbestimmungen Num. 34 zu Grunde liegen . Das zeigt sich am besten
an dem Vers 20. . . . .  הים הגדול מנבול עד נכח לבוא חמת,ופאת ים
״Und die Abendseite : das Grosse Meer, von der Grenze (?) bis
gegenüber der Strasse von Hamat. Der ״Grenze ?“ Welche denn?
Offenbar setzt sie der Prophet als etwas längst Bekanntes voraus.
Es ist dies der Bach Egyptens 2) (Num. ibid., 5), der die Südwestgrenze gebildet hat. Nimmt man hinzu, dass die Bikcä bis
Chamat sich ausdehnte 3) , wie auch ferner das, dass Chamat
(schräge ) gegenüber unserem Hör lag 4) לdann ist die Westseite
״von der Grenze (Bach Egyptens ) bis gegenüber der Strasse
von Chamat“ genau präzisiert.
Noch ein Wort über die Bikä\ Die Bikäc, ein fruchtbares
Tieftal , lag, wie schon erwähnt, zwischen dem Libanon und dem
Antilibanon. Nördlich erstreckte sich letzterer bis unweit von
Ribla. Dasselbe lag Chawarin, einem Ort im Osten, blos etwas
südl. neigend , gegenüber. Seinen Anfang nahm der Antilibanon
. 12,13) = Ebene Aram.
(
1l Ähnlich so :  ארם,שדרHos
wegen des Schlammes, den er mit
genannt,
Alten
den
2) Von
sich führt. Ritter a. a. 0 . 36.
3) Schwarz a. a. O.
4) Estori ibid. 42 unten.
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oberhalb Damaskus. Damaskus gegenüber lag schon der Merdsch
cAjun. Um uns über den Norden von Chamat zu orientieren,
tun wir am besten , wenn wir uns Estori als Führer anvertrauen״
S. 46 a schreibt er : Zwischen Chamat und dem Gelände des
Hör gibt es eine ungeheure Wüste , mit Weideplätzen , heute
cAmk El־Charim )גgenannt, die sich nördlich von beiden weithin
ausdehnt. In Tossifta Demai II sagt ״R. Elieser bar Josi:
Reis , der aus  אנטוכיא2(  חולת3) kommt . . .“  חולתist ein in der
Geographie Palästinas häufig vorkommender Name ; so zunächst
als Bezeichnung der Banjas -Ebene.
 חולת אנטוכיאwird demnach nichts anderes bedeuten, als ״Ebene von Antiochia“. In
dieser Ebene liegt auch der bekannte See von Antiochia, der im
Talmud, wie ich anderweitig nachweise, schlechtweg  ימא של הילת4)
genannt wird. Die beiden Namen, cAmk und Chulat, decken sich
somit vollkommen. Zur Zeit des R. Elieser war die Ebene noch
gut kultiviert . Früher, zu der Zeit nämlich, als unsere Väter
Erez Jisroel einnahmen, war sie, wie wir aus den El-Amarnabriefen erfahren, wie überhaupt ganz Palästina , ägyptisch . ״Itakama hat geschlagen das ganze Amki, die Gebiete des Königs.
Und jetzt hat er seine Leute geschickt , zu besetzen Amki und
die Ortschaften, welche die Feinde, der König von Chatti . . .
zerstören 5).
Wie nachmals Antiochia ״der Kreuzpunkt der Strassen vom
Euphrat zum Meere und von der Bikäc nach Kieinasien“ war, so
dürfte in jener Zeit Chatti die Stadt gewesen sein, die  ״den Ver1) Diese

grosse

Ebene

heisst

heute

El -' Amk , ein Dorf Chärim

liegt

un ״

weit derselben (Bädeker6, 399). Amki (Vertiefung) wird auch in den
Amamabriefen erwähnt, wo es aber als Marne der Bikä vorkommt. Clausz
in der weiter zu nennenden Schrift No. 6.
2) Fragm.'Targum  לבוא חמת: אנטוכייא
למעלי. Antiochia war ״der Kreuzpunkt
der Strassen vom Euphrat zum Meere und von der Bikä nach Kieinasien.1'
Bädeker 340). Jedenfalls lebte im Munde des Targumisten noch die Ueber•״
!iefenxng, dass *" אsich bis unweit Antiochia erstreckt hatte.
3)  גיאübersetzt Onkelos : היל. חולGen
(
. 10,23) halten manche für
Coelesyrien. Vgl. Gesenius WB s . v. הול.
4) Vgl. Estori 21 a unten mit Midr. Thillim ed. Buber
24 und die
Noten hierzu.
5) Brief 119/25 ff. Clausz, Die Städte der EbAmarnabriefe und die
Bibel, ZDPV XXX, 7- 8.
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kehr des Abend - und Morgenlandes vermittelte “ . Darum war
deren Besitz von grosser Wichtigkeit für Egypten . Die genaue
Ortslage derselben wird wohl schwerlich mehr zu ermitteln sein.
[10n]) zu(
Ohne Bedenken aber darf man Chatti mit  חתלוןChet
man
wird
ן
sammenstellen . An der Weglassung des Consonanten
Yordemselben
man
wenn
kaum Anstoss nehmen dürfen , zumal
gange schon anderweitig begegnet . So wird in denselben Briefen
*En-Gannim schlechtweg  ״Gina“ genannt 1). — Des weiteren
wird Zedad ( ( צדד2) in unserem Texte mit Zedad , etwa zwei St.
nördlich von Chawärin , zusammengestellt 3), während Berothä ()בדותה
mit .Beiruth , der heute bekannten syrischen Hafenstadt identitifiziert
wird 4). Sibrajim , dessen Ortslage unbekannt ist , hat sich wahrscheinlich aus Siphron gebildet . Die Dualendung darf uns nicht
wundern ; findet man ja z. B. auch  דותין — דותן. Auch ist der
Übergang von  פin  בund  מin  ןsowie  זin  סsehr häufig . Eine Umbildung,
wie  זפרוןin  סברוםbezw . סכרים, ist nicht ungewöhnlich . — Während
nun aber Chatti und später Antiochia durch eine direkte Strasse
mit dem Meere und somit auch mit dem Hör verbunden war,
vermittelte den Verkehr zwischen ihm (Hör ) und den erstgenannten Städten die Bikä \ Dieselbe (Bikä c) benennt nun der
Prophet : הצר התבון.  תיכון, Stammwort תוך, davon  הרךMitte , bedeutet
das in zwei Hälften Geteilte . Das Targum hat dafür :  עגבאי5( בריבת
x) Clausz ibid. 22.
. ibid. 8). Dafür setzt Fragm.-Targ. : דאיוליסדקילקאי, was
(
2) אצדדה1לבNum
5v
Hildesheimer (a. a. O. Note 255) in  ־ = )אולםJvkcov) corrigiert . yjAvk<
der Kilikai“ wird nun heissen : Das grosse Tal von Cilicia. Wahrscheinlich
Indes
dachte sich darunter auch der Targumist die grosse Ebene el-Amk.
ist die Combination Zedad= Zadad doch sehr wahrscheinlich. Auch daraus
geht aber hervor, dass auch in alter Zeit in dieser Gegend die Nordgrenze
gesucht wurde.
3) Furrer

, ZDPV

8 , 16 ff.

4) Estori a. a. O.
5) So lesen die ältesten Ausgaben, so liest auch Raschi, der das Targum
*בבאי.
citiert. Hierzu bemerkt nun Kohut (s. v.) : Schwarz, D. hl. Land 278 :
lieber״
der
in
nicht
Schwarz
,
genommen
Muhe
die
Kohut
Hätte sich aber
Setzung, sondern im Originale nachzusehen, wäre ihm der fehlerhafte
! Die
Nachdruck erspart geblieben.  תבואותזזאדץed . princeps 16a liest : *בבאי
zum
Combination des Uebersetzers ist übrigens auch ein Nonsens ; denn bis
auch
zumal
,
erstreckt
nicht
Nordseite
die
See Samochonitis hat sich doch
die Ostgrenze in Dar Kanon (ibid. S. 8), nordwestl. von Damaskus, gelegen
haben soll.
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בקיע = נברכת — בריבה, Spalte ; Vgl. Aruch s. v.  ברך5 u . Artikel
 בקע.  ״ = גוביin Stücke gespalten“. Aruch s. v.  גב10 ). Möglicherweise liegt dem Worte das arabische *- ג1 <־
 ״יhindurchgehen, feldquerlaufena zu gründe, von welchem das Substantivnm
Graben
oder so ähnlich, heisst . Jedenfalls drückt damit der Targumist
einen Graben oder eine Spalte aus. Mit Rücksicht auf seine
Fruchtbarkeit nennt der Prophet diesen Graben  הצר התיכון, Feld,
das mittenhindurchgeht, Bruchfeld. Nun werden uns jene Verse
klar sein :  )״15 ) Und das ist die Grenze des Landes : Auf der
Nordseite 1) vom Grossen Meere : der Weg nach Chetlon (einer)־,
die Strasse nach Zedad,(16) Chamat2),Berota , Sibrajim(andererseits)
welche (Strasse) zwischen der Mark Dammesek 3) und der Mark
Chamat: das in der Mitte gelegene Feld , das an der Mark Chawrin4).
(17) Und es sei die Grenze 5) vom Grosssen Meere: Chazar cEnan
(an der) Mark Dammesek6). Was nördlich davon, das sei der Norden7)
(einschliesslich ) der Mark Chamat. Dies die Nordseite. (18) Und
die Ostseite 8): (Das Gelände) zwischen Chawrin9) und zwischen
Dammesek (Antilibanon) zwischen Gilöäd und Erez Jisroel 10 ),
(nämlich) der Jarden. Von der Grenze ( ) חצר עינןbis zur Ostsee
messet ; Und das ist die Ostseite n).“ Dass der Prophet den Hör
*) Seite ist nicht dasselbe, wie Grenze. Man muss daher die beiden .
Begriffe immer auseinander halten.
2) So Raschi, und mit Recht1
3) Bis gegenüber Dammesek lag der Merdsch ’Ajun. Wie schon erwähnt, verbanden diesen mit der Bikä‘ zwei Täler, durch das nördliche fliesst
der N- Litäni, durch das südliche der Derdära. Möglich, dass das Targum(S. 221,
Anm. 5) eines derselben im Auge hatte. In der Regenzeit mag sich aber auch
das von den Bergen herunterfliessende Wasser in der Bikä‘ aufgehalten
haben, weshalb, wenn man so will, der Name בריבה.
4) Als wie weit der Antilibanon reichte.
5) Hier erst also : Grenze! Das Gelände bildete einen halben Rundbogen, darum ward das Ganze bis Chazar Enan als Nordseite betrachtet.
6) S. Anm. 3.
 )לVom Hör ausgehend.
8) Des Ostjordanlandes (s. w.). Dies heisst : von der Ostseite messet
II. s. w.
9) Es steht nicht : Der ״Mark“ Chawrin, weil hier vom Ostjordanlande
selbst die Rede ist. Was aber nördlich von Chawrin liegt, gehörte nicht
mehr zu Palästina.
10) Als solches galt das Westjordanland (רד״ק
) . S. indes Raschi.
11) Erez Jisroels ; vergl. Raschi.

O+tl
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nicht erwähnt, geschah aus dem einfachen Grunde, weil er nicht
so sehr die Grenzen, als vielmehr die Seiten beschreiben wollte*
Erstere , wie wir gesehen, setzt er als gegeben voraus. Mithin
setzt sich Ezechiel nicht nur nicht in einen Gegensatz zuNum . 34^
sondern die Worte des Propheten bieten offenbar einen Commentar
zur Thorah!
J) ״All die Bergbewohner von dem Libanon bis משרפת מים44
(Jos . 13,6; siehe
hierzu Buhl 529).
Eine befriedigende Erklärung dieses Namens habe ich nirgends gefunden. Schwerlich
dürfen wir aber darunter etwa eine Stadt vermuten und den
Namen als nom. prop. nehmen. Es wird vielmehr eine Localität
sein, der man den Namen ihrer Natur zufolge beigelegt hat. Nun
sagt Gesenius (WB s. v.): ״Syr. locus confluxus aquae . . Daher jene
Alten richtig : confluxus aquae 44. ״ שרףfliessen 44 kommt auch, wie
mir Herr Geheimrat Prof. Barth mündlich mitteilte , im Arabischen
vor. In ganz Nordgaliläa gibt es aber nur einen Ort , wo ״die
Wasser Zusammenflüssen 44: es ist dies unser Hör. Der Djebel
el cAkrä ist , wie wir oben gesehen, reich mit Wasserquellen gesegnet , unweit desselben befindet sich der See von Antiochia, in
den der Karasü A), der cAfr1n und mehrere kleinere Flüsse sich
ergiessen, der sich wieder seinerseits , mittels eines Abflusses
nördlich von Antiochia mit dem Orontes vereinigt , welcher südlich
von Antiochia und keine Stunde nördlich vom Djebel el cAkrä in
das Mittelmeer mündet. — Die Überlieferung der Weisen wird
wohl nach alledem also auch hier, wie überall, Recht behalten,
denn ״Berge wanken, Hügel vergehen 44, aber ״das Wort unseres
Gottes — es besteht ewiglich! 44
II.

Die Einwände, die Schwarz 2) gegen Estori erhebt, sind:
a) Es sei unwahrscheinlich, dass das Land nördlich diese
Ausdehnung 3) gehabt haben sollte . Allein, er scheint vergessen
*) Wie der Bach Ägyptens, ward von den Alten auch dieser Fluss
fiäXag^ Schwarzbach, genannt. Somit erstreckte sich die Westgrenze vom
fiskag bis fast zum fislag . In einer solchen Grenzbestimmungliegt doch

wahrlich System !
2) S. 18 ; s. auch Neubauer 9.
s) BuhlS. 66 sagt : ״Doch muss es sicher als unrichtig betrachtet werden
wenn einzelne Gelehrte . . . auf Grundlage der Combination von Zedad mit
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zu haben, dass ursprünglich das Land unter zwölf Stämme hätte
Sollte deshalb, weil die zweieinhalb
verteilt werden sollen.
Stämme J) das Ostjordanland vorzogen , die Thora auf irgend einen
Teil Erez Jisroels Verzicht geleistet haben ? ! Was für neuneinhalb Stämme vielleicht zu viel war, wäre doch für zwölf
sicherlich nicht zuviel gewesen.
b) Es wäre meint Schwarz, eine ungerechte Verteilung,
wenn auf den Stamm Ascher ein so ausgedehntes (?) und umfangreiches Gebiet entfallen wäre (S. 18). — Dass man diesen Einwand erheben könnte, entging Estori nicht ; er hat ihn aber gleich
von vornherein illusorisch gemacht ; denn er weist (S. 49a ) haarklein nach, dass das Gebiet des Ascher nur gerade so gross
an Umfang war, wie däs Stammgebiet Jehudas.
c) Schwarz findet, dass die Pesikta rabb. (23) Lädikije,
gegen vier St. südl. vom Djebel el cAkrä, zu Surije zählt und nicht
zu Erez Jisroel (S. 19). - Auch diesem Ein wände begegnete schon
Estori . Es ist mir daher unerklärlich, wie Schwarz sich diese
dem heutigen Sadad östl . von Ribla, einen grossen Teil des Libanon von der
Nordgrenze umschlossen sein lassen . Man kommt auf diese Weise viel zu
weit nach Norden, was sich besonders dadurch zeigt, dass der Sprung von
der Nordostgrenze bis zum See Gennezareth an der Ostgrenze unter dieser
Voraussetzung gar zu unvermittelt wird“. Unvermittelt ist die Grenze durchaus nicht . Uebrigens war  לבא המתweder Nordostgrenze , noch der See
Gennezareth Ostgrenze . Der Norden reichte vielmehr bis an Chazar
Enan heran , die Grenze ging also an Lebo Chamat vorbei, wie denn auch
die Südgrenze einen ähnlichen Bogen beschrieben hatte ; während die Ostgrenze an Chazar Enan lag, wenn es auch allerdings wahr ist, dass ״Lebo
Chamat “ im Nordosten gelegen hatte . Num. a. a. O. wie Ez. a. a. O. lassen
letzteres , wie sich uns oben gezeigt, von der Nordseite umschlossen sein.
— Weiter sagt Buhl : ״Auch nötigt uns der Ausdruck . . . ״lebo Chamat“
keineswegs an die nächste Nähe von Chamat zu denken “. Jedenfalls aber
lag, wie wir oben gesehen , Chamat selbst innerhalb der Grenze des Gebietes!
*) Buhl sieht die Grenzangaben als ״ideale Schilderungen “ an, die nur
die Ansprüche des Volkes ausdrücken wollen“ (65). Demnach wüsste ich
wahrlich nicht , welches Verbrechen die Söhne Reuben, Gad und Halbmenasche begingen , indem sie ihr Ideal in Baschan erblickten ! Dass aber
Moses das Verlangen ungebührlich fand und es darum mit scharfer Zurechtweisung geisselte (Num. 32), zeigt uns doch, dass es sich hier nicht
darum handelte , was das Volk wollte, sondern lediglich darauf ankam
Das Ostjordanland findet man auch aus dem
es , was das Volk sollte.
Zukunftsbilde , das der Prophet Ezechiel sah , ausgeschaltet.

*
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Stelle hatte entgehen lassen können. Die Stadt Lädikije,  לודקיא-sagt
Estori (S. 45 a) , - im Talmud (b. Sab. 119 a) erwähnt  ־־also nicht
nur in der Pes . r., die doch viel jünger als der Talmud ist ! —
behandelten die Weisen als ausländische Stadt, weil zu der Zeit,
allenfalls viele Jahrhunderte nach dem Exile , also nach כיבוש עזרא,
das Land eine ganz andere Ausdehnung bekommen hatte. Das
nachexilische Palästina reichte nördlich über כזיב, Ecdippa x), nicht
hinaus, während das biblische nach Schwarz’ eigenen Worten doch
mindestens bis zum Käs esch-Schakka 2) sich erstreckt hatte.
Welche Entfernung aber zwischen Ecdippa und dem Eäs eschSchakka ! Nein, von  כיבוש עזראlassen sich keine Schlüsse ziehen
auf כיבוש עולי מצרים.
d) ״Aus Gen. 10,17 —19 ist auch zu ersehen, dass cArki,
Arwod, Sin (Tarabulus) nicht zu den Besitzungen der Kanacaniter,
die von Zidön bis Gaza sich ausbreiteten, gehörten, also auch
nicht zu Palästina 3).“ — Auf diese Weise kann man ja aber auch
hinwegdisputieren, dass das Land nördlich von Zidön und südlich von
Gaza je zu Palästina gehört hatte ! Zum Glücke aber wissen wir
doch mindestens soviel bestimmt, dass die Südgrenze am Bache
Ägyptens, vier Tagereisen von Gaza, gelegen hat ! Schwarz wird
daher zugeben müssen, dass die Urplätze der Kana'aniter keinen
Maßstab bilden können für das biblische Palästina . — Hieraus
sollten wir aber lernen, dass die Überlieferung der Weisen der
noch so scharfen Kritik Stand zu halten vermag!
*) Bloss einige Stunden nördlich von ‘Acco.
2) Südl. von Tarabulus esch-Scham, so heute, früher Tripolis genannt
3) Rührt vom Übersetzer her. In der ed. princeps findet man nichts
davon, weil R. J. Schwarz auch dergleichen gar nicht sagen konnte.
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III .*)
Verhandlungen

des Vorsteher׳Kollegiums

während der Jahre54180

. 5419.

5418.
Am 8. T i s r i.
die EidesDer Vorstand versammelte sich ; , es erfolgte
sich
verpflichtete
leistung auf die Tefillin. Durch diesen Eid
Angelegenheiten
jeder der Vorsteher, bei allen zu verhandelnden im Interesse der
Gewissen
seinem
nach
es
er
wie
,
so zu stimmen
das Beste hält.
Allgemeinheit und für den Dienst Gottes für
wurde
Bei Durchsicht der regelmässigen Unterstützungen
2 Mk.
um
Mk.
5
von
beschlossen, dem Isaque Mesiah seine Quote
auf
Mk.
6
ihre Quote von
tzu kürzen und der Clara
von
Sobrinho) wurden
(
3 herabzusetzen. Dem Daui Sobr0David
, sodass der
abgezogen
Mk.
20
Mk.
den ihm gewährten 140
Betrag von 120 Mk. verbleibt.
Am 5. desselben.
von
Dem Mos6 da Silva wird eine Reiseunterstützung
Rt . 10 gewährt.
Am 12. desselben Monats.
am MönkeDie Hanä Penga, welche in der Badeanstalt
Mk. 80.—
Miete
an
jährlich
dämm (monecadama) wohnt, soll
Gemeinde
der
Rechnung
zahlen, während die Unkosten für
gehen.
S. 159- 210.
 )־Vgl. Jahrbuch VI, S . 1—54 und VH,
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Mit Rücksicht auf das grosse Aergeruis, welches diejenigen Mitglieder geben, die bis heute den Beitrag zur Armenkasse nicht geleistet haben, und da es beständig nötig ist , neue
Ausgaben zu bestreiten, will zwar der Vorstand vorläufig zu
keinen strengeren Massregeln greifen, jedoch soll niemand, der
bis Eintritt des nächsten Sabbats mit seinem Beitrag zur Armenkasse noch im Rückstand ist, in der Hauptsynagoge oder in den
Medrasim Zutritt haben, solange er seiner Pflicht nicht nachkommt. Wenn diese Mahnung nicht fruchtet , werden jedenfalls
strengere Massnahmen erfolgen.
Am 24. desselben Monats.
Um Ausgaben zu vermeiden und die Gemeinde nicht zu
überlasten, soll von der bisher üblichen Verteilung von Kleidungsstücken (vestiaria) zu Hanucä abgesehen werden.
Ebenso beschloss man eine Herabsetzung der Prämien; nur
für die kleinen Kinder sollen 10 bis 12 Mark verausgabt werden.
Am letzten (ulto.)
Salamäo Cohem bittet um die Erlaubnis, zur Trauungsfeier
(a berahä) seines Sohnes und seiner Tochter 40 Personen einladen zu dürfen; denn, da es sich um zwei Brautpaare handelt,
sei er der Meinung, dass dies nicht gegen die Verordnung
verstösst.
Der Vorstand beschloss, er solle hiervon absehen und, der
Verordnung gemäss, nicht mehr als 20 Personen einladen, um
anderen ein Beispiel zu geben. Bei dieser Gelegenheit wird
verordnet, dass auch da, wo es sich um mehr als ein Brautpaar
handelt, nicht mehr als 20 Gäste eingeladen werden dürfen.
7. Hesvan.
Auf Befehl des Vorstandes wurde über Joseph da Silva der
Bann ausgesprochen, weil er das am 1. Nisan 5416 erlassene
Verbot übertreten hatte . Nur seinen Hausleuten und der von
dem Vorstande ernannten Person wird der Verkehr mit ihm
gestattet.
Am 12 desselben
wurde, da der Genannte Reue bekundete, dieser Bann wieder
aufgehoben.

*
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Am 12. desselben.
Nur Isaque Jesurun und dessen Bruder Aräo sollen in
Gemeinschaft mit Joseph Saruco das Fleisch rituell behandeln
dürfen (purgassem) ; letzterer soll 1/4 der Einnahme beziehen und
die beiden Brüder Jesurun 3/4. Dies gilt für die Dauer von
2 Jahren.
Am 24. desselben.
(Uebersetzung

).

Der Vorstand bat bereits verschiedene Mittel versucht , um
das von den Schächtern (bodeques) in Altona und Uansbeque
(Wandsbek) geschächtete Vieh für erlaubt erklären zu lassen.
Zu diesem Zwecke sind die Schächter von den Herren Chachamim
geprüft, aber bis heute nicht als befähigt befunden worden,
weshalb das nämliche Bedenken bestehen bleibt. Man werde
auch in der Folge nicht unterlassen, die nötigen Schritte zu tun,
um zu erlangen, dass dieses Fleisch für erlaubt erklärt wird.
Nachdem in dieser Sache die Strafe der Berachä von den
Kanzeln gegen diejenigen angedroht worden, welche von diesem
verbotenen Fleisch gemessen , hält der Vorstand es für an•
gemessen, um Gefahren (entropegos)  )גzu vermeiden, die Strafe
der Berachä aufzuheben für den Fall , dass jemand sich dieses
Vergehens schuldig macht, was wir jedoch nicht hoffen wollen;
vielmehr werden alle ermahnt, sich vor dem Genüsse von Fleisch,
gegen welches so viele Bedenken vorliegen , zu hüten.
Und wir werden zu Gott beten, dass Er uns mit aller
Vollkommenheit Seinem Dienste erhalte!
Am 5. K i s 1 e w.
Beschlossen : Zur guten Leitung unserer Gemeinde ist es
erforderlich, einige Familien deutscher Juden aus hiesiger Stadt
auszuweisen, weil hierzu triftige Gründe (cauzas bastantes ) vorliegen . Da nun dem Vorstande bekannt geworden, dass einige
derselben ihre Frauen hier und zwar bei Leuten unserer Gemeinde
zurückzulassen beabsichtigen , wird befohlen, dass keiner von
unserer Gemeinde sie bei sich aufnehmen darf, denn die
Polizeischergen (beleguins) werden sie schon zu finden wissen.
1I Der im Original angewandte Ausdruck ״entropeso “ entspricht dem
.
hebräischen מכשול
JahrbuchJ. L. GL VIII.
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(Referat

).

David de Limma ist mit der Gemeindeabgabe (direitos da
na§äo) *) im Rückstände. Es wird beschlossen, dass er, nachdem
die Trauung seiner Tochter stattgefunden (passado 0 dar berahä
sua filha) haben wird, gezwungen werden soll, Rechnung abzulegen , wie es alle übrigen tun.
Am 13 2).
Mosö de Tovar verlangt von Jacob Ulhoa eine Abrechnung
über .
. welche dieser angeblich von . . . . . . erhoben
haben soll. Ulhoa, von dieser Forderung benachrichtigt , versprach, durch seine Bücher zu beweisen, dass er nicht mehr als
crifr 900 einkassiert
habe . Um diese Differenz aufzuklären,
beschloss der Vorstand, Ulhoa solle zur Vorlage seiner Bücher
gezwungen werden, damit man feststellen kann, wieviel er einkassiert hat, und er müsse, wenn Touar’s Angabe sich als richtig
erweist , diesen befriedigen.
Am 19. Ki s 1e v.
Es ist darüber Klage geführt worden, dass unsere Schlachter
die Hammel nach erfolgter Schächtung nicht genügend beaufsichtigen . Da dieses nun mit vielen Bedenken verknüpft ist , wird unser
Schächter angewiesen, hierher Anzeige zu erstatten , sobald er etwas
Ungehöriges in dieser Hinsicht bemerkt, damit der Vorstand mit
Strafen dagegen einschreiten kann.
Am 17. T e b e t.
Einige Personen haben über die hohen Kosten geklagt,
welche sie für das rituelle Behandeln des Fleisches zu zahlen
haben. Der Vorstand hielt es daher für angebracht, eine Taxe
(taxassäo ) einzuführen und zwar sollen für ein Ochsenviertel
16 ß und für ein Hammelviertel 4 ß gezahlt werden ; mehr darf
niemand fordern.
(Uebersetzung

.)

Obschon einige Herren von der Bekanntmachung unterrichtet sein werden, welche der hohe Senat (este Illustre
 )נDireitos da nagao nannte man den an den Hamburger Staat zu
leistenden ״Schoss“.
2) Von hier ab enthält das Gemeindebuch zahlreiche Prozessverhandlungen, deren ausführliche Wiedergabe den Leser ermüden würdeEs sollen nur diejenigen aufgeführt werden, welche nach irgend einer
Richtung hin ein Interesse bieten.
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Senado) in hiesiger Stadt hat veröffentlichen lassen, erschien es
Vorstande dennoch angemessen, hier ein Gleiches za tun,
damit es zur Kenntnis aller gelange : ״Es wird nämlich allen
Bewohnern der Stadt verboten, in irgend einer Weise za einem
Aufruhr oder einer Erhebung Anlass zu geben. Ein jeder begebe
.sich abends früh nach Hause. Palls er durch die Notwendigkeit
gezwungen wird, das Haus zu verlassen, darf er keinerlei Waffe
mit sich führen; dagegen muss er von einer Laterne begleitet
sein, damit man erkennen kann, wer er ist . Auch wird darauf
hingewiesen, dass, falls man jemand im Besitze einer Waffe oder
*ohne Laterne antrifft, er schwer bestraft werden wird“.
Da dieses nun so sehr zu unserem besten und unserer
Ruhe gereicht, ersucht der Vorstand alle überhaupt, im besonderen aber die jungen Leute (Ss?^? mancebos), zur Nachtzeit
nicht umherzugehen, sondern sich früh nach Hause resp. zu ihren
Eltern zu begeben, wodurch sie es vermeiden, in der angedrohten
Weise bestraft zu werden. Sollte jemand diesem zuwider
handeln und verhaftet werden, so sei bemerkt, dass man sich
nicht zu Gunsten des Betreffenden verwenden wird. Gott
schenke uns Frieden und Ruhe, AmenI1)
«dem

(Ref erat . )

Auf Befehl der Herren H. H. beschloss der Vorstand, dass
für einen im Auslande (em terras estranhas) Verstorbenen in der
Synagoge kein Kadis gesagt werden darf; nur einem Sohne soll
es gestattet sein, den Kadis für seinen Vater oder seine Mutter
zu sagen. Ferner wurde verordnet, dass jeder, der2) nach
Spanien oder Portugal reist und wiederkehrt, zwei Jahre lang
nicht zum Sepher Thora gerufen und auch keiner Misvä teilhaftig werden soll.
Am 5. S e b a t.
Es wird beschlossen, dass die Herstellung der Massot dem
H. Moseh Guedon in Gemeinschaft mit Daniel Cohen zu überx) Diese Verordnung hängt vermutlich mit dem damals in Dänemark
herrschenden Kriegszustände zusammen.
2) Der Originaltext lautet : nToda a pessoa que for de )udeismo a
Espanha ou Portugal“. Die Worte ״de Judeismo“ sind unverständlich,
vielleicht liegt ein Schreibfehler vor.
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tragen sei. Die Massot sollen nach Gewicht verkauft werden*
und sind gegen eine vom Schatzmeister Ishac Nahmias auszustellende Anweisung (bilhete) zu verabfolgen. Der Preis sowohl
für Massot wie Simorim wird auf 21/2 ß pro Pfund normieft^
Es muss jedoch hierzu das beste Mehl verwendet werden. Den
Tudescos sollen die Massot, der Vereinbarung gemäss, zu l */2 ß;
geliefert werden.
Am 28. S e b a t.
(Uebersetzung.)

Die Herren Miguel Gomes Bravo und Moseh Jesurun sollen
als Schiedsrichter fungieren und, falls sie sich nicht einigen
können, einen Obmann hinzuziehen. Wenn alsdann alle oder
zwei von ihnen einen Spruch dahin abgeben, dass Frau Ester
Cohen, Witwe des Abraham Acohen und Tochter des Ishac
Machoro, ihren genannten Ehemann mit dem Teile beerbt, der
ihr von diesem, laut der ihr ausgestellten Ketubä, als Heiratsgut
überwiesen worden (dotada), und dass sie diese Forderung an
die Erbschaft geltend machen kann, welche ihrem genannten
Gatten von Seiten seines sei . Vaters Ishac Cohen zugefallen ist r
für diesen Fall verpflichtet sich Herr Selomo Acohen, über alles
Rede und Antwort zu stehen, was die Herren Schiedsrichter in
dieser Sache anordnen; gleichzeitig auch das herauszugeben, was־
er nachweislich von seinem verstorbenen Bruder in Händen hat, und
zwar wie wenn solches von dem höchsten Gericht in Israel und
von dem Hohen Senate, sowie von dem Reichskammergericht zn
Speyer (a Camara imperial de Espira) befohlen wäre. Urkundlich
dessen hat er dieses Protokoll in dem Buche der Herren Gemeinde-Deputierten und in deren Beisein unterzeichnet , zm
gez .: Selomoh Cohen.
Hamburg am 28. Sebat 5418.
3. Adar 5418.
Aus von dem Vorstande geheim gehaltenen Gründen wird‘
über Jakob de Vargas der Bann verhängt und nur seinen Hausleuten und dem Beauftragten des Vorstandes gestattet , mit ihm
zu reden. Am Schlüsse heisst es : Und Gott entferne das Bös#
von seinem Volke!
Dieser Bann wird am 7. desselben Monats aufgehoben.
Am 14. desselben.
Es wird angeordnet, das kein Hazan von der Tebä ein#

*
II.
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Bekanntmachung über Häuser (cazas) oder sonst etwas verlesen
«darf, ohne zunächst den Vorstand hiervon zu verständigen.
Bekanntmachungen über Bannspruch und sonstige GeWissenssachen (escrupulos) sollen von den Herren Hahamim
Die übrigen verliest der
von der Tebä verlesen werden.
ersterer bestimmt 1).
nachdem
je
Parnass oder der Hazan,
Am 28. desselben.
Bezüglich der von dem Vor stände verhandelten Angelegenheit zwischen David de Limma und Daniel Joseph de Vargas erklärt
«der Vorstand, dass genannter de Limma nur verpflichtet sei , beüber Ländereien (terras) ein
füglich der Angelegenheiten
iKompromiss zu schliessen , im weiteren aber nicht.
8. V e a d a r.
Der H. Roby Liau (Leao) bittet um Unterstützung , da er
.sich in grosser Not befinde. Ihm wird geantwortet , er solle bei
:allen sich bietenden Gelegenheiten in erster Linie berücksichtigt
werden, doch liege in diesem Augenblicke keine Veranlassung
vor , seinem Gesuche statfczugeben.
l) Den damaligen Zeitverhältnissen entsprechend , wurden auch Beikanntmachungen profanen Inhalts von der Tebä verlesen . Das Minhagimbuch gibt hierfür einige Formulare an, von denen zwei hier In der UrSprache folgen:
I. Para cousas perdidas.
Se faz saber a VM que —feira äs  ־־־־horas se perdeu . — Se pede a
<quem o achar se sirva restituhilo a seu dono ou a — e levarä — em re*compensa.
[I. Für verlorene Gegenstände . Es wird Ihnen kundgetan , dasg
.am —tag, um — Uhr ein — verloren gegangen ist. Man bittet den Finder,
ihn seinem Eigentümer oder an — zurückzuliefern und er wird als Belohnung — erhalten ].
II. Em occaziao que qualquer particular for forgado a sahir de sua
casa contra sua vontade e pretender seja impedido a outrem viver em
«dita casa , se pregoarä com ordern do Prezidente;
Se pede aos SS r08 Jehidim d’ este K. K. se sirvao nao alugar a caza
<ou os aposentos em que ao prezente vive n’ella o Sr. —־.
(Falls irgend ein Mitglied gezwungen wird, gegen seinen Willen aus:zuziehen und es sein Wunsch ist , dass andere davon zurückgehalten werden
in dem betreffenden Hause zu wohnen , soll mit Erlaubnis des Präsidenten
verkündet werden : »Die Herren Mitglieder dieser Gemeinde werden gebeten , gefälligst das Haus oder die Räume nicht zu mieten , weiche zur Zeit
von Herrn — bewohnt werden.)
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28♦ desselben.
(Uebersetzung

).

Nachdem Herr Jacob Baruch senior (0 velbo) die Legato
aus dem Testamente seiner Ehefrau, der verstorbenen Ribca
Baruch, zu Gunsten des H. Isbac Montalto, dessen Ehefrau
Raquel Montalta, sowie des Sohnes und der Tochter ausbezahlt
hat, wie aus den eigenhändigen Quittungen der Vorgenannten,
sowohl bezüglich des Testaments wie des Heiratsguts (ketubä)
hervorgeht , haben wir, Deputierte der Gemeinde, es für richtig
gehalten , über diese Tatsache ein Protokoll in dem Gemeindebuche zu errichten♦ Der Herr Schatzmeister ist angewiesen
worden, jenem (dem J. Baruch) hiervon eine Ausfertigung zu
erteilen , damit, falls in Zukunft jemand noch weitere Forderungen
stellt , wir verpflichtet seien, jenen mit aller Macht und Kraft zu
verteidigen , da wir wissen , dass er alle aus dem Testament
der Verstorbenen herrührenden Forderungen vollständig befriedigt
hat ; auch zu jeder Zeit zu erklären, dass diese Abmachung auf unseren
Befehl und nach dem Din unserer Weisen erfolgt ist♦ Hiermit findet
das am 2. Sebat 5417 ergangene Dekret seine Erledigung . Der
genannte Jacob Baruch kann wegen dieser Angelegenheiten niemals
wieder gezwungen werden, sich vor unserem Gericht (juizo}
zu verantworten.
Hamburg, am 28♦ Veadar 5418.
Am selben Tage wird beschlossen , unser Samas Abram de
Campos soll für das von ihm bewohnte Haus keine Miete zahlen r•
auch soll Salamäo Curiel ihm einen Rest vergüten , den er ihm
im vorigen Jahre in Abzug gebracht hatte.
Der Deborä da Fons£?( ׳Fonseca ) *) soll von Nisan anf
eine Unterstützung von 4 oriß. pro Monat gewährt werden♦
25. N i s a n.
(Uebersetzung

).

Herr Abraham Senior Teixeira hat sich erboten, allen ,den1J Der letzte Träger des Namens da Fonseca in unserer Gemeinde
war der in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts hochbetagt verstorbene
beeidigte Tabaksmakler Jeosua da Fonseca, aus dessen eigenem Munde
Schreiber dieses vernommen , dass er einem Herrn Wollheim, auf dessen
Bitte gestattet hat , den Beinamen da Fonseca zu führen.
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jenigen , welche die Absicht haben, nach Serepique 1)» einem von
den Holländern neu entdeckten Lande, auszuwandern, eine je
nach Grösse der Familie zu bemessende Reisennterstützung za
gewähren , unter der Bedingung, dass alle, welche von diesem
Anerbieten Gebrauch machen, eine Kaution dafür stellen , dass
sie innerhalb dreier Jahre nicht wieder nach hiesiger Stadt
zurückkehren. Da nun viele, ja die meisten, jene Kaution nicht
zu leisten vermögen, verordnet der Vorstand, in dem Gemeindebuche hierüber eine Erklärung aufzunehmen, durch welche wir,
die Unterzeichneten , uns verpflichten, binnen der genannten drei
Jahre nicht nach dieser Stadt Hamburg zurückzukehren. Falls
wir dennoch wiederkommen, soll jeder von uns gehalten sein,
sowohl das Geld, welches er von Herrn Abraham Senior, wie
auch das, welches er von der Gemeinde erhalten hat, zurückzuerstatten . Die Herren des Vorstandes können uns des Landes
verweisen und mit jeder ihnen angemessen erscheinenden Strenge
gegen uns Vorgehen, bis wir dem Wortlaute der Schrift des
Herrn Abrain Senior und den sonstigen , von dem Vorstande noch
hinzuzufügenden Bestimmungen nachgekommen sind, denn sie
übernehmen für uns die Bürgschaft . Dessen zur Urkunde unterzeichnen wir solches zu Hamburg am . . . . Anno 5418.
gez.
״
״
״
״

Imanoel de Campos
daniel de abraham de Campos
Davyd 0 Liveira
David Nunes
Jacob Senior.

Ri somi? 0 dr2 q. da osü? Ab. Senior Tyxyra. (ist zu lesen):
que dä 0 Senhor Abraham Senior
recebi somente 0 dinheiro
Teixeira = Ich habe nur das Geld erhalten, welches Herr
Abraham Senior Teixeira gibt.
gez . Davie yesorun
 ״Gabriel Luria
 ״eliau ysrael.
*) Der gänzlich unbekannte Name ״Serepique “ beruht anscheinend auf
einem Missverständnis • In Band 16 der von der American Jewish Historical
Society in New York herausgegebenen Mitteilungen vermutet Mr. Samuel
Oppenheim , dass es sich um eine Verstümmelung von Essequibo (auch wohl
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25. N i s a n.
Man hat bisher wegen begründeter Bedenken das Fleisch
von Altena und Wansbeque verboten. Jetzt , da, dank den Bemühungen der Herren H. H., diese Bedenken nicht mehr vorliegen , wird das von R. Haim in Altena und R. Meier in Wansbeque geschlachtete Vieh für erlaubt erklärt ; jedoch, laut der
mit unseren Fleischlieferanten (nossos obrigados da carne) getroffenen Vereinbarung, darf bis zum 1. Juni dieses Jahres kein
Fleisch solcher Tiere gekauft werden, welche von den genannten
Schächtern hier geschlachtet worden, sondern lediglich Fleisch,
welches der Schächtung in Altena resp. Wansbeque entstammt
und sodann hier eingeführt ist . Auch soll bis zum 1. Juni kein
Privatmann für seinen Privatgebrauch einen Ochsen im Schlachthause schlachten lassen.
Haim Sarucco legt dem Vorstande seine Bedürftigkeit dar.
Er bittet , man möge den von ihm der Gemeinde geschuldeten
Betrag nur zur Hälfte von seinem Gehalt kürzen ; die andere
Hälfte möge der Schatzmeister des nächsten Jahres ihm in Anrechnung bringen. Diesem Gesuch wurde stattgegeben.
Nachdem der Vorstand vor längerer Zeit alles Tanzen auf
Hochzeiten bei 30 Mark Strafe verboten hat, wird bestimmt,
dass , von jetzt an, zur Erhöhung der Freude an Festen und
auf Hochzeiten (para alegrar | »s festas e despozorios) solche
Tänze gestattet sein sollen, bei ^denen die Männer und Frauen
getrennt sind. Zusammen tanzen dürfen nur Verwandte ersten
Grades, also der Ehemann mit seiner Ehefrau, der Vater mit
seiner Tochter , der Sohn mit seiner Mutter, der Bruder mit
seiner Schwester . Alle übrigen Tänze sollen bei der vorerwähnten Strafe von 30 Mark verboten sein.
Am Schlüsse heisst es:

Der Gebenedeite Gott gebe Seinem Volke
lassungen zur Freude in Seinem heiligen Dienste!

stets

Veran-

Essebecke oder isekepe genannt) handelt. Daselbst heisst es , dass in einer
im Rijksarchiev im Haag vorhandenen Urkunde Isekepe als eine damals neue
holländische Kolonie bezeichnet wird.
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16. Ij a r.
Der Vorstand beschliesst, es soll allmonatlich ein jeder der
Herren H. H. in dem Medras Talmud Tora, an der Herrlichkeit,
-eine Predigt halten. Die Herren können unter sich vereinbaren,
vrelcher Sabbath ihnen hierzu am besten conveniert.
Allen in unserer Gemeinde wird bei Strafe der Berachä
verboten, das Dienstmädchen, genannt Dorotea, welches bei dem
H. H. Ishac Jesurun gedient hat und zur Zeit sich in Haft be:findet, im Hause aufzunehmen oder zu dulden, und zwar um die
schweren Schäden zu vermeiden, welche der Allgemeinheit
hieraus erwachsen könnten.
Da über das Gehalt des Schächters Haim Sarucco und über
die Bedingungen seiner Anstellung bisher in das Gemeindebuch
nichts eingetragen worden ist, geschieht dies nunmehr in folgen der Weise:
Die Gemeinde verpflichtet sich, dem genannten Haim Sarucco,
vom 1. Tisri des Jahres 5419 an, ein Jahresgehalt von cdfa 460
:zu gewähren, unter der Bedingung, das Sarucco dieses Gehalt
von den Fleischlieferanten oder von den Privatleuten , welche im
Schlachthause schlachten lassen, erhebt und zwar für jeden
 נß und für
), für jeden Hammel 22/
(
Ochsen 1/2 Risd eReichstaler
jedes Kalb 6 ß. Sarucco verpflichtet sich, jeden Roshodes eine
Aufstellung oder Abrechnung über das geschlachtete Vieh dem
Schatzmeister der Gemeinde zu überreichen, damit dieser ihm
den Betrag von seinem Gehalt in Abzug bringt. Am Ende des
Jahres soll alsdann eine Abrechnung stattfinden und, falls die von
ihm für geschlachtetes Vieh erzielte Einnahme nicht die besagten <y% 460 .— erreicht , wird die Gemeinde das Fehlende er־
ganzen, während ein etwaiger Ueberschuss an den Schatzmeister
auszukehren ist. Sarucco wird bei Strafe der Beraebä verpflichtet, bei Aufstellung jener Rechnung und Erhebung der
Gebühr von den Personen, für welche er schachtet , mit aller
Wahrheitsliebe und Genauigkeit zu verfahren. Der Vorstand
verfügt , dass diese Abrede und Vereinbarung in das Gemeindebuch einzutragen und durch Haim Sarucco zu unterzeichnen ist•
In der Zeit der Schlachtung kann Sarucco für Privatleute
Ochsen zum Einpökeln oder Räuchern schachten, indem er für
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jedes Stück Vieh, welches cassör ausfällt (que sairem casseres)
I erifc und für die fcrefot ausfallenden 8 ß erhebt . Dies soll, wie
bisher üblich, nicht auf sein Gehalt in Anrechnung gebracht
werden.
Hamburg, 16. Iar 5418.
gez.: Haym Saruco.
In Anbetracht der Schwierigkeiten, mit welchen bisher der
Fleischverkauf verknüpft war und noch ist, sowie der allgemeinen Klage über diesen Gegenstand, wird angeordnet, dass es
jedem in unserer Gemeinde freistehen soll, Fleisch zum Wiederverkauf oder zum eigenen Gebrauch zu kaufen, wofern die
Schächtung in hiesiger Stadt durch Haym Sarucco erfolgt*
Diesem ist zu zahlen: Für jeden casser ausfallenden Ochsen
1/2 Rt

., für

jedes

Kalb

6 j?,

1

Hammel

oder

1

Lamm

2 A/ 2 ß .

Sarucco ist angewiesen worden, sich seine Gebühr vor dem
Schächten zahlen zu lassen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass jeder das Vieh, welches er schachten lässt, sorgfaltig zu bewachen hat, um alle Bedenken zu vermeiden, welche
Gott von Seinem Volke fernhalten möge. Amen!
Ferner wird darauf hingewiesen, dass niemand Fleisch vom
Markte (pra§a) nehmen darf ; dasselbe ist bereits für verboten
erklärt worden. Ein gleiches gilt von dem aus dem Schlachthause bezogenen, sofern Haim Sarucco seine Marke nicht als
echt anerkennt, da man in Erfahrung gebracht hat , dass
diese nachgemacht wird. Ein jeder hüte sich also davor,
dieses Bedenken ausser acht zu lassen, denn man wird den
Contravenienten, der hierbei betroffen wird, bestrafen.
Am 2. Ab 5418.
Wegen der grossen Ausgaben der Hebrä (Krankenkasse)
uud der zur Zeit vorhandenen bedeutenden Verpflichtungen der
Gemeinde, wird die Verordnung getroffen, dass der neuzuerwählende Vorsteher der Kasse verpflichtet ist , dem präsidierenden Parnas jeden Monat aufzugeben, was zur Unterstützung
der Kranken erforderlich ist, damit nur das notwendigste
geschieht und unnütze Ausgaben vermieden werden.
6. II ul.
Da es mit Unzuträglichkeiten verknüpft ist , wenn die Herren
Makler das Geld der Gemeindeabgabe (direito da Nagäo) auf die

2B9
von ihnen gemachten Geschäfte in die Büchse werfen, bestimmt
der Vorstand, dass jene Herren nur das in die Büchse legen
sollen , was sie an Courtage schulden, während sie bezüglich des
Uebrigen eine schriftliche Aufgabe einzureichen haben, in derselben Weise , wie es von seiten der Kaufleute (mercadores)
Wollen sie alles schriftlich aufgeben, können sie
geschieht .
dies tun.
Am 8. desselben.
Allen, welche das Gewerbe der Tabaksbereitung betreiben,
wird bei 5 Kt. Strafe verboten, die Gehülfen christlichen
Glaubens (mossos da religiäo da terra) Sonntags oder an einem
ihrer Feiertage arbeiten zu lassen, weil solches grossen Anstoss
_
erregt .
Abräo da Fonseca lässt durch seinen Bruder Ishac da
Fonseca ein Gesuch einreichen, in welchem er um die Erlaubnis
bittet , sich, mit Rücksicht auf den Kriegszustand , im hiesigen
Bescheid : Dass zur Zeit noch kein
Gebiet niederzulassen .
zwingender Grund vorliege , hierherzukommen; sobald auch die
übrigen Herren in Glückstat durch den Krieg gezwungen werden,
von dort fortzuziehen, werde man die Sache von neuem erwägen
und das beschliessen , was recht und billig ist.
Auf Anordnung des Vorstandes wurde dem Abräo und dem
Daniel Fidalgo befohlen, sich nicht mit Ishac Senhor Dias in
Streitigkeiten einzulassen und einen gleichen Befehl bezüglich
der ersteren teilte man dem Letztgenannten mit. Beides erfolgte
unter Androhung der Berachä.
Ishac da Fonseca hatte dem Präsidenten gegenüber ungeziemende Worte (palavras mal consertadas) gebraucht. Ihm
wurde daher befohlen, bis zum folgenden Montag die Synagoge
nicht zu betreten.
Der H. H. Ishac Jesurun beklagt sich über sein geringes
Gehalt ; er befinde sich in sehr bedürftigen Verhältnissen und
bitte daher um Zulage. Man bewilligt ihm eine solche von
Mark 80, sodass er fortan im ganzen Mark 380 bezieht ; dafür
soll er aber verpflichtet sein, sich einmal wöchentlich nach der
Herliheit (Herrlichkeit) zu begeben, um rituelle Fragen zu beantworten (dizer os dinim); auch hat er im Sommer ein Mal
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monatlich im genannten Med ras

de Talmud Torä zu predigen, wohingegen die Predigten während der 6 Wintermonate in Wegfall
kommen.
28. 11 u 1.
Der Aufenthalt des Johanan N. N. ho surdo (des Tauben)
in hiesiger Stadt kann unserer Gemeinde zum Nachteil gereichen,
wegen der schweren Sünde (!norme peccado), deren er schuldig
befunden worden, ohne dass er irgend welche Reue oder Busse
an den Tag gelegt hat , wie uns dies der Torstand von Holland
(Amsterdam ?) brieflich mitgeteilt hat .
Aus allen diesen
Gründen halten wir es für nötig, dass er sofort die Stadt verlässt.
Palls er zu irgend einer Zeit zurückkehrt, soll öffentlich bekannt
gemacht werden, dass er als mit dem Banne belegt (enhermado)
und aus der Gemeinde ausgestossen gilt, um den Schaden zu
vermeiden, der aus dem Verkehr mit ihm entstehen kann. Die
alsdann im Amte befindlichen Herren des Vorstandes werden
hiermit beauftragt , diese Verfügung zur Ausführung zu bringen.
— Solches wurde mit Genehmigung und nach dem Gutachten der
Herren H. H. beschlossen. Der Allmächtige möge Veranlassungen
zur Sünde von Seinem Volke fernhalten*) !
Allgemeine Gemeindesteuer(finta), renoviert am . . Elul 5418.
(Im Original fofgt hier ein Verzeichnis der Gemeindemitglieder unter
Angabe der einzelnen Beiträge.)
Der höchste Beitrag war cdfc 660.—־. der niediigste ^ 1.- ־

27. IIul 5418.
Es erfolgte die Wahl der fünf Herren, welche, zusammen
mit zwei Mitgliedern des jetzigen Vorstandes, im folgenden Jahre,
es sei zum Heile ! (embora) fungieren sollen. Gewählt wurden
die Herren:
Doctor Baruch Nahmias, Deputierter;
Joseph Jesurun;
*1 Dieser Johanan, dessen portugiesischer Familienname mit Rücksicht
auf etwa vorhandene Nachkommen hier nicht wiedergegeben werden soll,
liefert den Beweis dafür, dass man auch sepharäische Glaubensgenossen
auswies , wenn ihr Aufenthalt der Allgemeinheit nachteilig zu werden drohte.
Ferner zeigt der oben unter dem 8. Eli ul, angeführte Fall des Isaac da
Fonseca, dass selbst portugiesischen Juden die Erlaubnis zur Niederlassung in
Hamburg nicht immer ohne weiteres erteilt wurde.
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Semuel de casseres;
Moseh pacheco;
Moseh Jesurun, Schatzmeister;
Ishac Senior, verblieb von diesem Jahre als Deputierter;

Jacob baruch, verblieb von diesem Jahre;
Gabai der Hauptgemeinde, Jeossuah Abaz;
 ״des Medräs T. T. a. d. Herrlichkeit, David Aboab;
 ״des Medräs Keter Thora, David de casseres;
 ״des Medräs Mag6n David, Jaacob de Limma;
Vorsteher der Hebrä, Jaacob Pardo;
Abram Naar;
Vorsteher der T. Thorä, Jacob Nahmias de Crasto;
David de Jaacob Fidanque;
David curiel;
: D?T. Ishac Pimentei;
Hauptgemeinde
der
in
Hatan Thorä
: Ishac da silva;
,,
Hatan Beresit ״
Aaron Senior;
:
Herrlichkeit
Hatan Th. im Medräs
: Ishac Nahmias de crasto►
״
״
Hatan B. ״
Im Namen des Gebenedeiten Gottes.
5419.
B. Tis ry.
Der neue Vorstand versammelte sich. Der Herr Haham
Mosä Israel nahm auf Ansuchen die Vereidigung der neu Hinzugekommenen (adjuntos) vor. Man schritt zu einer Revision der
Unterstützungsgelder (temidim) für die Armen; sie sollen un^־
verändert bleiben, jedoch mit folgenden Ausnahmen: Die e4
für die Schwestern von Jacob Jesurun wurden, weil eine von
8 reduziert. Aus gleichem Anlasse
ihnen verstorben, auf
4 für die Schwestern Dunquerquez*) auf cAfr%
wurden die
herabgesetzt.
Isaq Machorro ersucht namens seiner verwitweten Tochter
um Bestellung eines Curators (tutor), der in Gemeinschaft mit
x) Der Familienname Dunquerque weist offenbar auf die Herkunft aus
Dünkirchen hin»
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ihm deren Angelegenheiten wahrnehmen soll. Ihm wurde geantwortet , dies gehöre nicht zur Competenz des Vorstandes.
Simon Jesurun beklagt sich darüber, dass Joseph da Silva
ihm einige Tabakarbeiter abspenstig mache, um sie nach Lubec
zu schicken, wo sie bei dessen Sohn arbeiten sollen. Beschlossen:
Der Präsident soll, zusammen mit dem Herrn H. H. Mos6
Israel , dem Joseph da Silva hierüber Vorhalte machen und ihm
bei Strafe von Kt. 10 verbieten , selbst oder durch andere einen
bei einem Gemeindeangehörigen beschäftigten Arbeiter anzunehmen, um solchen nach auswärts (fora da terra) zu senden.
12. T i s ry.
Ein Gesuch der Witwe Sarä de Vargas um regelmässige
Unterstützung und Krankengeld, wie sie dies früher erhalten,
wird abgelehnt , doch gewährt man ihr Mk. 6 zur Pflege ihrer
kranken Tochter.
Die Verteilung der Salos Peamim Gelder für Succott wurde
in der Weise abgeändert, wie aus dem Keehnungsbuche (L2. das
Contas) zu ersehen ist . Dr . Baruch Namias bat, man möchte
etwas hiervon der Witwe des Samuel Aboab zukommen lassen,
welche von Amsterdam wieder hierher zurückgekehrt sei ; sie
befinde sich in sehr bedürftigen Verhältnissen und sei jeder Hülfe
würdig.
Dieses Gesuch wurde, unter Hinweis auf die am
19. Veadar 5415 erlassene Verordnung, abgelehnt ; es sei nicht
statthaft , von diesem für hiesige Arme bestimmten und gespendeten Gelde einen Teil für von auswärts kommende Bedürftige
zu verwenden.
26. T i s r y 5419.
Man verlas ein Schreiben unserer Brüder in Hebron, in
welchem sie um Beihülfe zur Bestreitung der grossen Ausgaben
jener heiligen Stadt bitten. Zu diesem Zwecke haben sie als
Saliach den Haham Jeuda ciff1) abgesandt, welcher in Amsterdam
eingetroffen ist , von wo aus er jenen Brief nebst einem Begiaubigungsschreiben (carta de credito) aus Jerusalem und einem
Empfehlungsbrief von Abraham Pereira in Amsterdam eingeschickt
hat. Beschlossen , ihm in Venedig 30 Ducaten Banco anzu2) Dieser Name ist im Original undeutlich geschrieben.
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weisen und in diesem Sinne dem Saliach und dem Abraham
Pereira zu antworten.
Joseph Jesurun, welcher an Stelle des Dr. Jaacob Bamcb
als Präsident fungiert, legt dar, Isaq (muss heissen Abräo) da
Fonsequa habe durch seinen Bruder Isaq um Erlaubnis bitten
lassen , mit seiner Familie hierher zu ziehen, da die Teuerung
in Glückstadt infolge des Krieges sehr zugenommen habe,
weshalb auch bereits mehrere Herren von dort fortgezogen seien.
Es wird beschlossen , das Gesuch abzulehnen, da bisher nichts
von Bedeutung vorgefallen sei, was uns veranlassen könnte, den
von dem früheren Vorstände im Elul erteilten Bescheid aufzuheben.
Boshodes Hesvan.
Man verlas ein Gesuch nebst Rechnung des Daniel Cohem,
151.14 bittet , die man ihm an Miete für das Talmud
welcher um
Tora Lokal (as camaras de T. T.) vom vergangenen Mai bis zum
nächsten Mai 659 schulde. Der Vorstand genehmigte dieses
Gesuch und, trotzdem es gegen eine Verordnung verstösst,
irgend jemand etwas im voraus zu zahlen, wurde der Schatzmeister angewiesen, ihm jene Mk. 151.14 gegen Quittung auszukehren.
Man besprach die den Tudescos gewährte monatliche UnterStützung (Tamid). Diese Einrichtung sei getroffen worden, damit
jene nicht nötig hätten, an den Türen zu betteln. Da sie solches
aber nach wie vor tun, wird beschlossen, die Unterstützung in
der Folge nicht zu gewähren und, damit dies zur Kenntnis aller
gelangt , soll folgendes von den Kanzeln verkündet werden:
״Indem der Vorstand die grossen Verpflichtungen der
Gemeinde in Betracht zieht und da er soviel wie möglich hiervon
zu tilgen und Ueberflüssiges zu vermeiden wünscht ; da ihm
ferner bekannt geworden ist , dass einige jener Tudescos, denen
man seit bereits mehreren Jahren eine monatliche Unterstützung
gewährt , um ihnen die Hausbettelei zu ersparen, es dennoch nicht
unterlassen, an den Türen zu betteln , so dass einige Herren ihre
für diesen milden Zweck (misvä) gelobte Spende nicht zahlen
wollen und die Ausgabe der Gemeindekasse zur Last fällt , hat
der Vorstand es für angebracht gehalten , um diesem abzuhelfen,
die besagte Unterstützung für die armen Tudescos fortan nicht
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mehr zu gewähren. Das für diese Misvä noch Eückständige ist den®
Herrn Abraham Naar, als dem hierfür zuständigen Gabay, zu:
zahlen und, wo die Zahlung nicht erfolgt, soll so verfahren
werden, wie bei der Sedacä-Abgabe geschieht . In Zukunft sind
die Betreffenden von dieser Leistung (pengäo) befreit.

Als Zusatz zu -dem in der vorigen Sitzung gefassten«
Beschluss wird erklärt, dass, wenn Abraham da Fonsequa auf
einige Zeit vorübergehend (de transito), sogar mit Frau und
Kindern, herkommen will , jedoch ohne ein eigenes Hauswesen zu
gründen, man ihm solches gestatten werde. Falls er sich dagegen
bleibend niederlassen will , werde man ihn mit aller Macht daran
hindern.
Ein Gesuch des David de Vieira um Erlaubnis zur Niederlassung in dieser Stadt wird genehmigt, da kein Grund dagegen
vorliegt.
7. H e s v a n.
Mit Isaq Mendez wird vereinbart, er solle an Miete für die־
Bude (casinha), in welcher er Fleisch verkauft, Et . 20 pro Jahr
bezahlen.
David de Jacob Fidanque hatte öffentlich ungeziemendn
Worte geäussert , mit welchen er sich anscheinend gegen Gott
versündigte (offendido nellas a Ds ) und in einem gewissen Sinnn
gegen die Verordnung vom 24. Adar 5416 verstiess . Er soll
Et . 5 Strafe zahlen und von Sonntag bis nächsten Donnerstag
die Synagoge nicht besuchen.
Selomo Machoro legt seine Bedürftigkeit dar ; er will nach
Italien reisen, wo er seine Kinder hat. Ihm wurden Et . B an
Eeise -Unterstützung gewährt . Einem Italiener Baruch Fiorentino*
werden Et . 4 ג/2 bewilligt , ebenfalls um nach Italien zu reisen..
14. He sv an.
Es werden Streitigkeiten zwischen David Senior und David
de Jacob Fidanque befürchtet. Der Präsident wird beauftragt,,
den F. zu ermahnen, er solle sich bei Strafe der Berachä jeder
Beleidigung des S., ob durch Taten oder Worte, ob direct oder
durch andere, enthalten.
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Angesichts der Bedürftigkeit des Josua de Moira, besonders
unter Berücksichtigung des Unfalls und der Krankheit seiner
Frau, werden ihm auf Vorschlag des Präsidenten Kt. 5 bewilligt.
״
Jacob Cohem Lobato und Salamäo Gabay legten eine
zwischen ihnen obwaltende Differenz dar und baten den Vorstand
um Entscheid . Obgleich es nun nicht Sache des Vorstandes ist,
sich mit Prozessen zu befassen (ouvir pleitos), da aber andererseits Gabay ein Fremder ist und von hier fortreisen will , es sich
also um den Streit eines Ausländers handelt, nahm sich der
Vorstand dieses Falles an. Beide Parteien erklären, sich seinem
Urteilsspruch zu unterwerfen.
In dem Medras de Talmud Tora hat ein Wortwechsel
zwischen dem Kassenverwalter (Gabay) David Aboab und D?i
(Daniel) Fidalgo stattgefunden, der sogar in Tätlichkeiten ausartete . Nach Untersuchung des Vorfalls verurteilte der Vorstand
den Fidalgo zu einer Geldstrafe von Kt. 10 zum Besten der
Gemeindekasse. Wenn er nicht zahlt, soll weder er noch sein
Vater zu irgend einem Betlocal Zutritt haben.
Dem Vorstand der Amsterdamer Gemeinde wurde schriftlich
mitgeteilt , dass die hiesige Gemeinde Johanan N. N. 0 surdo (den
Tauben) wegen seines fortgesetzt lasterhaften Lebenswandels von
hier ausgewiesen habe. Eine Abschrift des Protokolls vom 28. Elul
wurde beigelegt.
15. He s van.
Der derzeitige und der vorhergehende Vorstand hielten zusammen mit den Herren Hahamim eine Beratung ab. Zur Erörterung stand die am 16. Hijar v. J . erlassene Verfügung in Betreff
eines früheren Dienstmädchens des Herrn H. H. Ishack Jesurun.
Man beschloss , die verhängte Strafe der Berachä heimlich unter
uns (secretaml^ entre nös) aufzubeben, während der Vorstand
sich vorbehielt, eintretenden Falles Strafe nach seinem Ermessen
zu verhängen.
21. Hesvan.
Judä Fidalgo liess bitten , die am 14. ds. ihm auferlegte
Strafe, mit Rücksicht auf seine geringen Mittel , zu ermässigen*
Man setzte die Strafe auf Kt. — herab; er darf aber in keine Sy•
Jahrbuch J. L. 0 .

VIII.

16
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nagoge kommen, so lange er solche nicht bezahlt hat . Auch soll
ihm auferlegt werden, seinem Sohne ein sehr bescheidenes Verhalten in der Synagoge anzuempfehlen.
Am Abend von Simchat Torä hatte man in dem Medras de
T. T., nach dem Abendgottesdienst, Frauen den Zutritt gestattet,

was einen Verstoss gegen die Verordnung vom 27. Tisry 5417
bildet. Die Untersuchung ergab, dass Isaq Namiaz de Crasto
und der Hazan E . Joseph Palache hieran beteiligt waren. Sie
wurden je zu einer Strafe von Et . 3 zum Besten der allgemei*
_
nen Kasse verurteilt .
Dem aus dem heiligen Lande gekommenen Gersön Äbrabanel
wurden Et . 3 bewilligt. _
Es wurde folgende Bekanntmachung von den Kanzeln erlassen:
״Der Vorstand hat erfahren, dass zuweilen in hiesiger Stadt
durch den Sochett von Altena oder Wandsbeck geschachtet wird.
Da dieses gegen eine am 16. Ijar v. J . aus triftigen Gründen
erlassene Verordnung verstösst , erschien es angemessen, von
neuem auf dieselbe hinzuweisen, damit alle sich hüten, das Fleisch
solcher Tiere zu kaufen, welche in hiesiger Stadt von einem anderen als Haim Sarucco geschachtet sind. Contravenienten werden nach Ermessen des Vorstandes bestraft .“
Dem Abraham da Fonseca liess man durch den Samäs folgendes Schreiben zustellen:
״Es ist zur Kenntnis des Vorstandes gelangt , dass Herr
Abraham da Foncequa in hiesiger Stadt einen eigenen Hausstand
zu errichten gedenkt. Da dies gegen den von dem früheren
Vorstande ihm mitgeteilten Beschluss wie auch gegen die Erklärung des Isaac da Fonseca verstösst , welche dahin lautete , dass,
wenn auch jener mit Familie käme, er sich doch nur vorübergehend und als Bürger von Glückstadt hierher begeben würde, um
bei einem Verwandten Aufenthalt zu nehmen, erschien es angemessen, Ihnen zu bedeuten, dass Sie sich nicht bemühen sollen,
hier Wohnung zu nehmen; denn sobald man hiervon Kenntnis
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fc&t, wird der Vorstand gezwungen sein, diejenigen Massregeln
zu treffen, welche er für angebracht hält/
Urteil.
In Gemässheit des uns, den Deputierten der Gemeinde, von
‘Herrn Jacob Cohem Lobato, als Kläger, einerseits, und Herrn
Selomo Gabay, als Beklagten, andererseits , mündlich gegebenen
Versprechens, sich in allen Hinsichten dem Ausspruche zu unter«
werfen, welchen wir über ihre uns vorgetragene Streitfrage ab«
:geben würden, wie bereits unter dem 14. d. M. in diesem Gesneindebuche vermerkt worden, und obschon es nicht unsere Sache
ist , Prozesse zu entscheiden, haben wir dennoch, aus den in jener
Eintragung angegebenen Gründen und kraft der von ihnen uns
!hierzu verliehenen Befugnis, die Parteien angehört, und nach
reiflicher Erwägung der beiderseits vorgebrachten Gründe entschieden und geurteilt wie folgt:
״Da Herr Jacob Cohem Lobato genügende Nachrichten darüber hat und als wahr einräumt, dass sein Correspondent Jacob
«de Caserez in London eine Pipe Zucker, laut dem ihm hierüber
durch Salamäo Gabay von Barbados aus gesandten Connossement,
empfangen hat ; da es Sache des Herrn Jacob Cohem Lobato ist,
seinen Anspruch gegen seinen genannten Correspondenten Jacob
de Caserez geltend zu machen, während Herr Selomo Gabay von
diesem Anspruch unberührt bleibt und da wir solches für Recht
erkannt haben, teilten wir dies den Parteien mit und Hessen über
diesen unseren Spruch gegenwärtiges Protokoll errichten, um
demjenigen, der es verlangt , eine Ausfertigung davon zu erteilen.
Hamburg, am 21. Hesvan anno 5419 gleich 7. November 1658/
5419
am 24. Hesvan.
Das Gesuch .des Mose Js . da Cunha um Erlaubnis, sich
hier mit seiner Familie niederzulassen, wird genehmigt, da ein
Bedenken dagegen nicht vorliegt.
Abraham da Fonsequa legt in einer Eingabe dar, dass er
lediglich beabsichtige, sich während dieses Winters als Bürger
von Glückstadt hier aufzuhalten, nicht etwa als hiesiger Einwob־
>ner
. Da aber im Hause seiner Schwester, bei der er sich auf-
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halten wollte , kein Gelass für ihn ist , sei er gezwungen geweseft,,
auf 1/2 Jahr eine Wohnung zu mieten. Er bitte , ihm hierin»•
nicht hinderlich zu sein. Wenn er nach Ablauf dieser Zeit hier״
bleiben will, werde er zunächst um Erlaubnis bitten . Als Antwort hierauf bestätigte ihm der Vorstand das Verbot, sich dauernd hier niederzulassen ; man werde aber jetzt Nachsicht mit ihm*
haben, da er doch eine Niederlassung nicht beabsichtige.
Man liess die Vorsteher der T. T; vorläden und legte ihnen
ans Herz, dafür zu sorgen, dass die im Jahre 5418 getroffenen,
in diesem Buche eingetragenen Verordnungen in Betreff dieser ״
Lehranstalt innegehalten werden.
Am 28. He s van.
Witwe des David Namiaz, . bittet um.
Namiaz,
Frau Simchä
Unterstützung . Ihr werden mit Rücksicht auf ihr hohes Alter
und ihre Achtbarkeit sowie , weil sie nie die Gemeinde in AnSpruch genommen hat, M. 4 pro Monat bewilligt.
Dem Mosd Salid (?) und einem Begleiter desselben werden'
Rt . 6 bewilligt ; doch sollen sie sofort das Gebiet verlassen.
Gemäss der Verordnung vom 24. Sivan 5416 wurde dem:
David de Vieira ein Beitrag von Rt . 6 für das Bett Haim auferlegt 1) .
*) Ueberall , wo hier von Bet Hachajim die Rede ist , ist der in dem benachbarten Altona belegene Friedhof gemeint . Dieser , im Jahre 1611 an
gekauft und sukzessive vergrössert , diente bis 1871 zur Bestattung Hamburger und Altonaer Sepharadim . Gelegentlich der im Jahre 1903 leider
nötig gewordenen Exhumierungen hat Schreiber dieses an einer Mauerangebracht
Verzierung , welche vormals wahrscheinlich an dem * אהלdaselbst
gewesen , die folgenden , an die Vergänglichkeit des Menschen gemahnenden )
Sprüche in fast ganz verwitterter Quadratschrift mit vieler Mühe entziffern י
können:
־הילודים למות והמתים לתהיות
והחי יחן לא לבו לפ״ק
• אל תרשע הרבה ואל תהי סכל
:למה תמות בלא עתך
־לא יועיל הק ביום עברה
:וצדקה תציל ממות
• מקור היים לסורממקש,יראת ה:־מות
(Die punktierten Buchstaben ergeben , soweit ersichtlich , die Jahreszahl 5441 .) !
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Die Vorsteher der T. T. melden, dass in genannter Lehr*
Anstalt ein Wortwechsel zwischen den Rubisim David Is . (Israel)
»und Abraham Meatob stattgefunden habe. Bei näherer UnterBuchung stellte sich heraus, dass Meatob und nicht David Israel
״der Schuldige war. Da in einer derartigen Anstalt streng auf
Ordnung und Ruhe zu sehen ist und die Lehrer hierin mit gutem
Beispiel voranzugehen haben, indem sie sich einander mit Liebe
und Achtung begegnen, und da der Vorstand derartige Ruhestörung rügt, wurde Meatob vorgeladen , um sieh zu rechtfertigen.
Als ihm der Präsident mit Recht wegen des Vorgefallenen Vorwürfe machte, antwortete jener in einer solchen Weise , dass es
-dem Vorstande angemessen erschien, ihn vorläufig aus seinem
Amte zu entlassen . Man liess ihm solches durch die Vorsteher
der T. T. mitteilen , damit er die Lehranstalt bis auf weiteres
«nicht wieder betrete.
Am 2. Ri s le w.
Isaq. Namiaz, Schatzmeister des vergangenen Jahres , legt
Abrechnung über Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde während
:seiner Amtszeit vor. Dieselbe wurde im Beisein des früheren
und jetzigen Vorstandes verlesen , sodann genehmigt und von allen
.unterzeichnet , wie aus dem Rechnungsbuche ersichtlich.
Am 5. Kislew.
Der Vorsteher der Krankenkasse Jacob Pardo und der
Samäs David Sobrinho teilen mit, Dr. Josaa da Foncequa habe
-es abgelehnt , die Behandlung der Kranken der Hebrä während
-seiner 2 M0nate wahrzunehmen. Der Vorstand nahm aus triftigen
Gründen diese Amtsniederlegung an und beauftragte den betrefienden Verwalter (Parnas da Hebra), keinRecept des Genannten
■für die Apotheke zu unterzeichnen.
Am 10. desselben.
Es ist zur Kenntnis gelangt , dass unsere Fleischhändler
•einige von dem Gemeinde-Sochet in dem Schlachthause gescfaächtete
Rinder geheim halten, um solche teils ganz, teils in Vierteln zu
verkaufen , ohne die hierfür schuldige ■Gebühr zu erlegen . Da
•dies ■der allgemeinen Kasse zum Nachteil gereicht , weil in dieser
Weise der Beitrag zu dem Gehalt des Schächters hinterzogen
wird , wurde verfügt , dass -fortan von allem im Sehlachthause
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geschlachteten Vieh die Gemeindeabgabe laut Taxe zu ׳zahlen ist ..
Nur dasjenige Vieh, welches in den 4 Wochen nach Michaelis
(Miguel) geschlachtet und durch Vermittelung des Haim SarrucO’
nach auswärts verkauft wird, soll ihm als Extra -Verdienst verbleiben und nicht zur Gemeindesteuer herangezögen werden.
Alles andere Fleisch jedoch, welches durch Vermittelung der
Schlachter umgesetzt, und alles das, welches in den übrigen Monaten
des Jahres verkauft wird, soll die Abgabe an die Gemeinde zahlen,,
wie in dem am 16. Hiar v. J . errichteten Protokoll angegeben
steht.
Jacob Ulhoa und Jacob Oeff (Oheb) wurden wegen ruhe״
störenden Betragens in der Synagoge Bet Israel mit einer Geld״
strafe von Rt. 6 resp. Rt. — belegt.
19. Kislew.
Der Vorstands-Adjunct Semuel de Caceres, welcher bisher
verreist war, leistet nachträglich den Amtseid, wie ihn die übrigen
Adjunctos am 3. Tisry geleistet haben.
Mit Rücksicht auf die herrschende Teuerung wurde für die
Verteilung von Brennholz ein höherer Betrag , nämlich M. 22$
bewilligt.
Der Präsident teilt mit, Dr. Foncequa habe sich bei
ihm entschuldigt. Seine Absicht sei nur gewesen, 8 Tage Urlaub
zu nehmen, weil er dringende anderweitige Geschäfte hatte . Der
Genannte habe ihn gebeten, sein Amt wieder aufnehmen zu dürfen
man möge ihm dies nicht verweigern. Man überlegte die Sache
und, ungeachtet des am 5. d. gefassten Beschlusses, hielt man
es aus besonderen Gründen und wegen der Achtung, die wir dem
Vater des Genannten schulden, für richtig, ihn sein Amt weiter
ausüben zu lassen. Man werde ihm jedoch anempfehlen, sich im
Verschreiben von Recepten etwas einzuschränken und damit nicht
so freigebig zu verfahren wie bisher.
Am 26. KislewR. Abraham Meatob legt dar, er habe bis jetzt das Decret
vom 28. v. Mts. befolgt, doch meine er, die Sache sei nicht da-
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nach angetan, dass man ihn so strenge bestraft und kränkt . Er
bittet , man möge die Sache noch einmal prüfen und ihm gestatten,
seine Tätigkeit wieder aufzunehmen. Man liess nun die Vorsteher
der T. T. kommen und erkundigte sich bei ihnen, wie sich der
Unterricht während des Fehlens des Meatob gestaltet hätte.
Jene antworteten , der Genannte werde nicht vermisst, man bedürfe seiner auch nicht. Dagegen werde der Unterricht des R.
Abräo de Campos vernachlässigt , weil dieser bei den Vorstands*
Sitzungen. tätig zu sein habe; hierin müsse Abhülfe geschaffen
werden. Campos erklärte auf Befragen, er könne nicht gleichzeitig
an zwei Orten sein und andererseits gestatte sein Gehalt ihm
nicht, sich für den Unterricht einen Stellvertreter zu halten. Er
bitte daher, ihm ein höheres Genalt za gewähren oder seine
Entlassung anzunehmen. Da nun z. Z. Gehaltserhöhungen nicht
angebracht sind, der Genannte aber keine zwei Aemter wahrnehmen kann, ward beschlossen, ihn unter Auszahlung des Gehalts
für 2 Quartale aus seiner Stellung bei der T. T. za entlassen.
In der Sache des R. Meatob wurde beschlossen, ihn seine Tätigkeit in der Schule (escola) wieder aufnehmen zu lassen.
Der Vorstand ist zu der Einsicht gelangt, dass der Unterricht
in der T. T. im Rückgänge begriffen ist. In Erwägung ziehend,
dass ihm die Pflicht obliegt, über dieses fromme Werk mit grosser
Sorgfalt zu wachen, da doch diese die grösste Misvä ist, welche
wir ausüben können und welche mehr als alle anderen geeignet
ist , uns in diesem unserem Exil (cativeiro) aufrecht zu erhalten,
wird beschlossen, es solle alle 2 Monate ein allgemeines Examen
(escuta geral) sämtlicher Schüler stattfinden, welchem ein Mitglied
des Gemeindevorstandes und die Vorsteher der T. T. beizuwohnen
haben. Es soll hierbei mit grosser Aufmerksamkeit und möglicher
Genauigkeit verfahren werden, indem man die Leistungen jedes
einzelnen Schülers notiert , um bei dem folgenden Examen feststellen zu können, wieviele Fortschritte er gemacht hat , und die
Lehrer, je nach dem Resultat , zu loben oder zu tadeln. Gott
gebe, dass dieses fromme Werk nunmehr sich immer erfreulicher
entfalte!
Am 3. Tebet.
Die Frau Witwe Dona Judica del Prado bittet den Vorstand
schriftlich, den David de Lima zu zwingen, ihr gewisse, in seinen
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Händen befindliche Obligationen des Jaques Budier auszuliefern,
damit sie, Petentin , sich Deckung schaffen kann, falls von Speyer
(Espira) ein ihr ungünstiges Urteil eintrifft.
Der Vorstand*
welcher einsah, dass seine Befugnisse nicht soweit gingen, den
Lima zu zwingen, andererseits aber das Gesuch für gerechtfertigt hielt, beschloss, die Herren Joseph Jesurun und Dr. Baruch
Namias sollen namens des Vorstandes mit de Lima sprechen und
ihn zur Herausgabe der Obligationen durch Zureden zu veranlassen suchen, .eventuell , falls dieser ein Präjudiz befürchtet,
solle er jene Dokumente bei dem Vorstande deponieren. Die Be:־
miihungen erwiesen sich aber als erfolglos ; denn de Lima machte
Gründe geltend , wegen welcher er es durchaus ablehnen müsse,
die Obligationen aus Händen zu geben. Diese Antwort liess
man der Frau Witwe mitteilen.
7. T e b e t.
Es fand eine Versammlung des jetzigen und des letztvorhergehenden Vorstandes statt , um über die Finanzlage zu beraten ?
weil das vergangene Jahr mit einer Schuld von pro resto
Mk. — abschloss. Da die Einnahmen die nötigen Ausgaben nicht
mehr decken und infolge der zu zahlenden Zinsen die Schuld
immer mehr anwächst, sei es erforderlich, rechtzeitig Abhülfe zu
suchen, um die Schuld allmählich zu tilgen und zwar entweder
durch Auflage einer Steuer (finta) oder Erhöhung der Gemeindeabgabe (direito da Nagäo). Die Sache wurde erörtert und map
kam fast einstimmig dahin überein, dass es nicht statthaft sei,
die Gemeindeabgabe zu erhöhen, sondern, dass es richtiger wäre,
eine allgemeine Steuer aufzuerlegen und bald erheben zu lassen.
Diese soll dazu dienen, die Schuld zu vermindern; während es
Sache des Vorstandes bleibt, die laufenden Ausgaben nach
Möglichkeit einzuschränken, damit solche die Einnahmen, welche,
so Gott will , zunehmen werden, nicht übersteigen.
Ferner brachte der Präsident in Vorschlag, alle gottesdienstliehen Versammlungen(congregagoens) zu vereinigen und Schritte zu

tun, um ein Gebäude zu bekommen, in welchem unsere ganze
Gemeinde sich zur Andacht versammeln könnte. Er führte hierfür
manche Gründe an, bewies auch, dass solches Gott gefällig und
schliesslich für die Gemeindekasse von bedeutendem Vorteil sein

*

253
׳würde. Man beschloss, dieserhalb Schritte zu tun und ein zu
diesem Zweck geräumiges und geeignetes Haus zu suchen. Sache
des Vorstandes würde es dann sein, das Weitere zu veranlassen.
Gott möge unsere Handlungen so lenken, dass wir in Seinem
Dienste und zu unserem Wohle das Richtige treffen!
10. T e b et.
Man liess unsere Schlachter vorladen und machte ihnen
Vorhalte wegen einiger Nachlässigkeiten , welche zur Kenntnis
des Vorstandes gelangt waren. Es heisst nämlich, dass sie die
in dem Schlachthause aufgebängten Fleischviertel begiessen
(molhäo) ; dass sie bei den Hämmein keinen Wächter haben; dass
sie Fleisch durch nichtjüdische Dienstboten (mossas farmengas) )נ
verabfolgen ; dass sie das Fleisch rituell behandeln, nachdem es abgewogen worden; dass sie einiges Fleisch entgegennehmen, ohne
auf die Marke zu achten ; dass sie von den Tudescos Fleisch
sowie geräucherte Zungen kaufen und an unsere Gemeinde verkaufen, welche Handlungen sämtlich gegen ihre Pflicht und die
ihnen gemachten Vorschriften verstossen . Auf diese Vorhalte
brachten sie Entschuldigungen vor, indem sie einzelnes in Abrede
stellten , anderes dagegen einräumten. Schliesslich wurde die
Sache den Herren Chachamim überwiesen, welche ersucht werden,
alles eingehend zu prüfen und nach ihrem Ermessen Abhulfe zu
:schaffen.
Haim Sarucco ersucht um Auszahlung von Mk. 12, welche
man laut Abrede vom 12. Adar 5417 seinem Sohne für das Einkassieren der Schächtabgabe von den Schlachtern bewilligt hatte.
Es wurden ihm nur Mk. 6 angewiesen , weil jene Einrichtung nur
bis zum 3. Tamus jenen Jahres beibehalten worden.
17. Tebet.
Herr Isaq Senior Teix^i (Teixeira) war von dem Vorstände ersucht worden, das Incasso von aus Venedig hierher
 ףFarmengo oder Framengo sind veraltete Formen von Flamengod. h.
Vläme. Man scheint damals das ganze niederdeutsche Sprachgebiet als
*Flandern“ betrachtet zu haben. Noch bis in die Jüngste Zeit war es bei den
Sepharadim in Hamburg und Altona üblich, einen Nichtjuden als *Framengo*
.zu bezeichnen.
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remittierten 100 Patacas (d. s. spanischen Piastern) auf Guillm
(Wilhelm ) de Hertogh, zahlbar an MelManoel
(
) Roiz Tsidro für
Rechnung des Aräo Jesurun, zu ermöglichen. Der Genannte vermittelte dieses , cassierte das Geld ein und übergab es genanntem
Jesurun. Der Vorstand verpflichtete sich Herrn Teixeira gegenüber zur Gewährleistung. Jesurun erteilte dem Vorstande eine
Quittung und verpflichtete sich, die hierüber erforderliche Erklärung auszustellen.
Isaq da Silva teilte mit, er habe am vergangenen Simchat
Torä in der Synagoge Rt . 100 für einen Gegenstand (pessa) zur
Ausschmückung derselben gelobt . Da er nun nicht wisse , welcher
Gegenstand am notwendigsten ist und den meisten Beifall finden
würde, bitte er, ihm denselben zu bezeichnen, da er bereit sei,
ihn anfertigen zu lassen . Man liess ihm durch den Schatzmeister antworten, der Vorstand nehme dieses Anerbieten an,
danke ihm für dasselbe im Namen der Gemeinde und werde ihm
bei Gelegenheit Näheres hierüber vorschlagen.
Es haben sich verschiedene Personen um die Herstellung
der Massott beworben. Da der Vorstand dasjenige Angebot zu
berücksichtigen wünscht, welches für die Gemeinde das vorteilhafteste ist , wurde folgendes von den Tebot verkündet : ״Auf
Befehl des Vorstandes wird angezeigt , dass diejenigen Herren,
welche die Herstellung der Massot sowohl für die Armen wie
auch zum Verkauf an Privatleute zu übernehmen wünschen, sich
im Laufe der nächsten Woche unter Angabe des äussersten Preises
schriftlich (dem disso bilhete) an den Herrn Präsidenten zu wenden haben. Man wi !d dann in dieser Hinsicht das beschlossen,
was am zweckmässigten erscheint.
23. T e b e t.
Jacob Senior Coronel teilt schriftlich mit, er wolle nach
Amsterdam reisen und bitte um Beihülfe zu den Reisekosten.
Beschlossen : Bei seiner Abreise solle ihm der Schatzmeister 1 Rt.
als Zehrgeld (matalotagem) behändigen, sowie mit einem KüstenSchiffer (charrueiro
) den Fahrpreis vereinbaren und diesem zahlen.
Es wurde bestimmt, die Simurim für Pessach durch den
Gabay der Hauptsynagoge verteilen zu lassen . Er soll von jedem
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Privatmanne für die 6 Simurim nebst Harosett und grünen Krantern 6 ß erheben . (Am Rande:) N. B. Am 12. Nisan.
Am 3. Sebatt.
Zwischen den Herren Milanos und Daniel Habilbo schweben
Differenzen über ein Rechnungsverbältnis nnd sonstige Forderangen. Die Parteien waren übereingekommen, ihre Streitfrage
durch den als Schiedsgericht fungierenden Vorstand zum Anstrag bringen zu lassen, während Herr Joseph Jesnrun sich als
Hauptbürge (principal) verpflichtet, den Herren Milanos das zu
zahlen, was Habilho denselben pro resto schuldig ist. Nach Anhörung beider Parteien geben wir unser Urteil dahin ab, dass
wir die vorhandenen Differenzen in folgender Weise regulieren:
Herr Dä Habilho schuldet den Herren Milanos: Pro resto der
von ihm selbst vorgelegten Rechnung, wie aus derselben erhellt:
(Folgen die Einzelheiten.)

Obige Posten belaufen sich auf M 43,15 und befehlen wir,
dass Herr Joseph Jesurun als Bürge des Herrn D. Habilho dieselben den Herren Milanos zahlt. Somit sind alle vor uns
vorgebrachten und geltend gemachten Rechnungen und Forderangen beglichen.
Hamburg, am 17. Januar 1659.
Die Akten über vorstehende Angelegenheit befinden sich im
Archiv (caixa) der Gemeinde.
6. Sebatt 5419.
Es wurde festgestellt , dass Aräo Jesurun Fleisch verkauft
hatte , welches zwei Mal begossen worden (molhado) war, was
ihm wegen ritueller Bedenken verboten ist . Man liess ihn rufen,
er räumte die Tatsache ein und es wurde darauf verfügt, dass
bis auf weiteres weder er noch sein Vater Fleisch verkaufen
dürfe, auch liess man folgendes verkünden: ״Auf Befehl des VorStandes und wegen vorhandener Bedenken, welche ihn hierzu
veranlassen, wird bekannt gemacht, dass bis auf weiteres niemand
von Aräo Jesurun oder von dessen Vater Fleisch beziehen darf“.
Am 9. Sebatt.
Aräo Jesurun hatte am vergangenen Donnerstag Abend in
der Hauptsynagoge einen Verstoss gegen die schuldige Höflichkeit
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^begangen, weshalb ihm befohlen wurde, bis auf weiteres weder
jene Synagoge noch eins der Medrasim zu betreten. Heute erscheint er, bittet wegen seiner Ungebühr um Entschuldigung
und unterwirft sich der Strafe, welche man über ihn zu verhängen für gut befindet. Man liess ihm antworten, man werde ihm
erlauben, am nächsten Sabatt wieder die Syaagoge zu besuchen,
doch das Verbot des Fleischverkaufs wurde aufrecht erhalten,
Mit Daniel Cohen und Mos6 Guidhon wird eine Vereinbarung
getroffen, laut welcher sie die Massott für die Armen zu 23/4 ß
*das Pfd. und die Simorim zu 3 ß liefern sollen. Privatleuten
steht es dagegen frei, die Massott da zu kaufen, wo es ihnen
beliebt.
12. Se batt.
Die Witwe Sarä de Vargas klagt von neuem ihre Not und
bittet , man wolle ihr wiederum regelmässige Unterstützung und
die Hülfe der Krankenkasse (Hebrä ) gewähren. Beides wurde
mit Rücksicht auf den vorjährigen Beschluss abgelehnt, doch
liess man ihr, wegen Krankheit ihrer Tochter, 2 Rt . anweisen
und ihr sagen, sie solle, wie bisher, bei vorkommenden VerteiJungen berücksichtigt werden.

Ein Gesuch des in Amsterdam sich aufhaltenden Samuel
-Jesurun um ßeihülfe zur Reise nach Neufundland (Terra Nora) 1)
wird vollständig abgelehnt.
Am 17. Sebatt.
David Senior und Abraham Naar teilten mit, David Oeff
<Oheb) habe sie wegen des Nachlasses des Isaq Oeff vor die
Landesbehörden zitiert . Da es sich nun hier um Erbschafts־
und Quetubott-Angelegenheit handelt, deren Entscheidung zur
Kompetenz des Vorstandes gehört, liess man dem David 0 ., sowie
dem Jacob 0 . und dessen Bruder Salamäo 0 . sagen, sie dürften
unter keinen Umständen in dieser Sache bei den Landesbehörden
-Vorgehen
. Wer etwas zu fordern hat, solle seine Forderung
1) Nicht wahrscheinlich, indes auch nicht ausgeschlossen ist es,
dass

Terra nova hier als Gattungsname steht und sich auf irgend
ein neuent«׳
•decktes Land bezieht.
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bei dem Vorstände geltend machen ; man werde ihm sein Kechtr
verschaffen.
Jacob Jesurun legt seine Unschuld an dem Vorgefallenen
dar und betont seine Bedürftigkeit sowie die Schädigung seines
Kredits infolge des gegen ihn am 6. d. erlassenen Dekrets . Er
bittet um Aufhebung desselben und um Freigabe des Fleischverkaufs. Dieser Bitte willfahrte man, soweit es ihn betrifft, da
nicht er, sondern sein Sohn der Schuldige gewesen , und dies
wurde auch öffentlich bekannt gemacht. Von dem Sohne heisst
es dagegen, er müsse zunächst Reue zeigen und sich der Besserung befleissigen.
23. S e b att.
In der Angelegenheit der Oeffes (Oheb) wurde beschlossen,,
dem David 0 . zuzureden, er solle seine Forderung in die Hände
des Vorstandes legen und ihn, falls er hierin nicht willigt , mit
allen Mitteln zu zwingen , denn, da dieses eine Angelegenheit ist,
in der es sich um Erbschaft und Ketubott handelt, werde man
unter keinen Umständen zugeben, dass sie an die Landesbehörden
gelange . Man liess also den Genannten rufen und suchte in aller
Güte, ihn im obigen Sinne zu veranlassen , allein, er wollte nicht
nachgeben. Man verwarnte ihn daher, dass man mit aller Strenge
gegen ihn vorgehen werde.
Den verwaisten Töchtern der Sara Atias liess man wegen
ihrer Bedürftigkeit durch Vermittelung des H. H. Mose Is. (Israel}
Rt . 6 auszahlen.
Am 27. S e b a tt.
Daniel Coem ersucht schriftlich , man möge ihm ä conto der
Massott für die Armen Rt . 25 oder 30 vorschiessen . Beschlossen,
dass es nicht angebracht sei, den Gebrauch der Entnahme von
Vorschüssen aufkommen zu lassen.
Jacob Oheb und sein Bruder Salamäo O. ersuchen den
Vorstand, dieser wolle es übernehmen, in der Sache betreffs des
Nachlasses ihrer Mutter und ihres Bruders zu entscheiden ; sie
würden sich jedem Spruch unterwerfen, welchen der Vorstand
hierüber abgibt.
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Am 2• Adar.
Die Witwe Sarä Abrabanel lässt dem Vorstände mitteilen,
dass sie der holländischen Post M. 72.15 ß schuldig geworden sei,
und, da sie befürchte, dass man ihr morgen die Briefe nicht
aushändigen wird, bittet sie , man wolle ihr genannte Summe ä
conto ihrer Unterstützung (tamid) für das nächste Jahr leihen ;
denn für die sechs Monate dieses Jahres habe man ihr gleichfalls
Vorschuss gewährt und zwar der Schatzmeister für den ersten
Monat und Daniel Habilho für die 5 letzten . Nach Erwägung
des Falles wurde verfügt , die genannte Witwe solle das Gewerbe
der Briefbesorgung nicht weiterführen ; auch wurde der Schatzmeister angewiesen , die Postmeister zu ersuchen, ihr keine Briefe
auszuhändigen. Der Schatzmeister wurde ferner beauftragt , der
holländischen Post die Rt. 24.15 ß gegen Quittung zu zahlen und
sich mittels der Unterstützung für die sechs Monate dieses Jahres
zu decken, und zwar ohne Eücksicht auf die von ihm und Habilho
gewährte Vorausbezahlung, welche für seine und des letzteren
Rechnung gehe , da die Ebengenannten ohne Auftrag des Vor- ׳
Standes gehandelt haben.
Folgende Bekanntmachung liess man von den Kanzeln verlesen : ״In Gemässheit des Reglements No. 18 über die Gemeindeabgabe der Herren Mäkler hat der vorhergehende Vorstand
angeordnet, diese sollten nur das in die Büchse legen , was sie
an Abgabe auf Courtage schulden, dagegen bezüglich der Abgabe
von ihren Handelsgeschäften ebenso, wie die Kaufleute dies tun,
eine mit Unterschrift versehene Aufstellung einreichen. Es hat
daher der jetzige Vorstand für angemessen gehalten , von den
Kanzeln aufs neue hierauf hinzuweisen, damit jeder sich hiernach
richte und alle ihre Rechnungen und die Abgabe auf gemachte
Handelsgeschäfte , wie üblich, bis ult£ Januar einliefern . Was
die Abgabe auf Courtage betrifft, so- wolle man solche gefälligst
am nächsten Mittwoch Nachmittag persönlich zn dem Herrn
Präsidenten bringen, um sie daselbst im Beisein des Vorstandes
in die Büchse zu legen . Um alle Bedenken zu vermeiden, soll
man zunächst besagtes Reglement No.20 (?) sehr aufmerksam durchlesen. Es wird in demselben bezüglich dieser Abgabe die grösste
Wahrheitsliebe und Genauigkeit als eine Gewissenssache aufs
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strengste vorgescbrjeben , unter allen Verpflichtungen, Schwuren
und Berachott ^Strafen unseres heiligen Gesetzes , welche jeder
auf sich genommen hat, über sich ergeben za lassen , wenn er
irgend welchen Betrag , so unbedeutend dieser auch sein mag,
wissentlich hinterzieht oder irgend etwas hiervon zu einem frommen Zwecke (obra pia) verwendet ; denn, falls er es hiervon
nimmt, gilt es als eine dem Heiligtum entzogene Abgabe (direito
roubado ä santidade ). Alles dieses soll jedem ins Gedächtnis gerufen
und jeder also ermahnt werden, bevor er seine Abgabe in die
Kasse legt , damit er nicht etwa glaubt, dass er sich in irgend
welcher Weise von Schuld freisprechen kann, falls er diesem zawiderhandelt.
Am 3. Adar.
Die Witwe Sarä Abrabanel klagt dem Vorstande über ihre
elenden Verhältnisse . Sie beteuert, dass sie nicht mehr zu leben
haben würde, falls sie das Briefbestellgeschäft , aus welchem ihr
Sie bittet
einige Hilfe erwuchs, nicht wahrnehmen darf.
Ihr
nehmen.
nicht
dringend , man möge ihr doch dieses Gewerbe
,
wurde entsprechend dem gestrigen Beschlüsse geantwortet der
Vorstand könne aus triftigen Gründen sich nicht entschlossen,
ihr dieses Geschäft zu belassen. Sie bat dann nochmals , ihr ihre
Tätigkeit nicht zu nehmen, da diese den Unterhalt ihrer Familie
bilde. Sie verpflichte sich, alle 14 Tage eine Quittung der Postmeister beizubringen, und, wenn sie dies nicht innehält, werde sie
ihre Absetzung als gerechtfertigt gelten lassen . Man gab ihr
dann zur Antwort , sie solle für die in Zukunft schuldig werdenden Portogelder Bürgen stellen ; man werde dann die Sache noch
einmal erörtern und das beschliessen , was angemessen ist.
Abraham Is. Bravo trägt vor, er habe im vorigen Jahre
mit Paulo Paulsen ein gewisses Gerste -Kaufgeschäft durch Vermittlung des Maklers Ulhoa abgeschlossen . Nun habe ihm genannter Paulsen das ihm verkaufte Quantum Gerste nicht ganz
liefern können, weshalb mit Ulhoa ein Abkommen in der Weise
getroffen wurde, dass dieser ihn im Namen des Paulo Paulsen
und zwar im Beisein des Ab. Benveniste anwies , die fehlende
Gerste anderweitig zu kaufen ; ein etwa hieraus entstehender
Schaden solle ihm ersetzt werden, worauf Ulhoa sein Wort gab
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Auf dieses Versprechen bin habe der Vortragende nun den Best
dier Gerste angekauft und hierfür dem Paulsen den noch näher

anzugebenden Betrag in Rechnnng gestellt . Jetzt wolle Paulsen
ihn auf Begleichung der getroffenen Abmachung gerichtlich verklagen. Da er nun Verdacht hege, dass Ulhoa hierbei seine
Hand im Spiele hat, halte er es für seine Pflicht, sein Gewissen
zu entlasten und den Vorfall hiermit dem Vorstande anzuzeigen,
damit dieser die Sache untersucht. Gleichzeitig bittet er, man
wolle den Ulhoa veranlassen, eine Bescheinigung über das durch
dessen Vermittelung getroffene Abkommen zu erteilen. Man liess
Jacob Ulhoa rufen und befragte ihn wegen der obigen Angelegenheit. Er antwortete , sobald ihm Bravo seine Courtagerechnung
bezahlen würde, werde er den ganzen Sachverhalt darlegen. Sein
Wort habe er überhaupt nicht gegeben, ebensowenig habe er
Schuld an dem Prozesse, den Paulsen gegen den Genannten
anstrengt.
Man beschloss, sich bei Abraham Benveniste zu erkundigen
und wies den Schatzmeister an, ihn zu befragen.
Am 7. A d a r.
Man erliess eine Bekanntmachung, welche wörtlich mit der
unter dem 12. Adar 5416 verkündeten übereinstimmt; sie betrifft,
das Verbot des Maskierens und Musizierens in den Strassen an
Purim. — Sodann heisst es:
/I ( l ^ P
^er ^ ors^an<^ darauf aufmerksam gemacht worden ist,.
!■
J J O dass das übliche, übermässige und geräuschvolle Haman-Klopfen
(bater Aman), es sei mit den Füssen oder mit Hämmern oder in
irgend sonstiger Weise, Anstoss erregt und unserer Ruhe nachteilig sein kann, und da übrigens, wie die Hahamim erklärt
haben, hierzu keinerlei Verpflichtung vorliegt, erschien es dem
Vorstande angemessen und notwendig, diesen Gebrauch vollständig abzuschaffen,ä und verordnet er hiermit, dass bei jenen
Gelegenheiten, seines an Purim oder an Sabbat Micamocha1I
niemand, ob mit oder ohne Werkzeug, Geräusch machen (bater)
darf. Den Herren Vorstehern und Lehrern der T. T. wird emp*) Unter Sabat Micamocha ist  שבת זמרzu verstehen, so benannt nach
dem an jenem Tage in den sephardischen Synagogen rezitierten Purim-Epos
des •*הודה הלו, dessen Anfangsworte  מיכמוךlauten.
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fohlen, dafür zu sorgen, dass die Knaben sich hiernach richten
und sich so ruhig wie möglich verhalten.
Dem Waisenknaben Daniei Nunez werden, auf dessen Bitte,
M. 10 zur Anfertigung eines Anzugs bewilligt.
Dr. Baruch Namias erklärte, die M. 8000 des Isaque Naar
seien in einem Pfand (pinhor) angelegt , welches sich im Besitze
der Frau Witwe Esther Namias befindet.
Abräo Benveniste wurde danach befragt, was er von der
zwischen Bravo und Ulhoa getroffenen Vereinbarung wisse . Er
erklärte, in seinem Beisein habe Ulhoa dem Bravo gesagt , er
solle sich die fehlende Gerste anderswo besorgen, für einen
hieraus etwa erwachsenden Schaden verspreche er, Ulhoa, ihn
durch Paulsen zu befriedigen.
Der Witwe Abrabanel, welche sich erboten hatte , Bürgschaft
für die Portogelder beizubringen, liess man sagen, dass, wenn sie für
alle in Zukunft etwa den Postmeistern gegenüber erwachsenden
Verpflichtungen einen Bürgen schafft, man ihr gestatten werde,
ihr Gewerbe auch ferner auszuüben. Sie soll gehalten sein
dem Schatzmeister jeden Montag eine Quittung über die Post
aus Antwerpen, sowie jeden Montag und Donnerstag eine solche
über die Post aus Amsterdam zu behändigen. •Im Falle des
Nichtinnehaltens soll dieser dem Bürgen Mitteilung machen,
damit letzterer die Zahlung leistet und die Briefe unverzüglich
ausgehändigt werden. In diesem Falle aber bleibt die Witwe
unwiderruflich von dem Gewerbe ausgeschlossen.
22. Adar.
In Gemässheit des vorstehenden übernahm Herr Samuel de
Caserez die Bürgschaft für die Witwe Sara Abrabanel bezüglich
der Portogelder und Unterzeichnete einen diesbezüglichen Kautionsschein , datiert 16/26. Februar 659, welcher im Gemeindearchiv
verbleibt.
Am 25. Adar 5419.
Einem alten Manne aus Saphett , welcher um Unterstützung
zur Verheiratung seiner Tochter bat, liess man 4 Et . geben.
. VIII.
Jahrbuch J. L. (St

17
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Simhon Jesurun will dem Abraham Rison M. 550 zum
Rechnungsausgleich bezahlt haben. Er bittet , man wolle dem
Jacob Mazaod befehlen, ihm die in dessen Vermahrsam befindliche
Quittung herauszugeben . Die Herren Samuel de Caserez und
Isaq Senior werden ernannt, um die Sache zu ordnen.
Am 10. Tebett hatte man den Herren H. H. aufgetragen,
gegen einige beim Fleischverkauf obwaltende Bedenken Abhülfe
zu schaffen. Die Herren legten nun einige Bestimmungen vor,
welche den Beifall des Vorstandes fanden. Hierüber errichtete
man nachstehendes Protokoll , welches im Beisein unserer Fleischhändler sowie des Sochett verlesen wurde. Dieselben gelobten
die Innehaltung und baten um eine Abschrift, welche man ihnen
erteilen liess.
(Folgt das Protokoll.)

״Da wir, die Deputierten der Gemeinde, unsere Fleischhändler
verschiedentlich auf die nachstehend angeführten Punkte bezüglieh der bei dem Fleische zu beobachtenden Sorgfalt hingewiesen
haben und da zu unserer Kenntnis gelangt , dass diese Bestimmungen
nicht gehörig innegehalten werden, so haben wir beschlossen,
gegenwärtiges Protokoll zu errichten, es in das Gemeindebuch
einzutragen und jedem eine Abschrift zu erteilen . In unserem
Namen und namens unserer Nachfolger verpflichten wir uns, die
darin festgesetzten Strafen unnachsichtlich an denjenigen zu vollstrecken, die etwa gegen einen der nachstehenden Punkte verstossen.
1.
Es soll kein Fleisch aus dem Schlachthause (carneseria)
ohne Feststellung der richtigen Marke angenommen werden. Um
jede Nachlässigkeit zu vermeiden und zur besseren Beobachtung
dieser Vorschrift ist den Herren Jacob Jesurun und Isaque Mendes
vorgeschrieben und mit denselben vereinbart worden, dass sie
zu gleicher Zeit nur von einer einzigen Person Hammel kaufen,
damit in dieser Weise
die Aufmerksamkeit des Sochett
Halm Sarruco nicht dadurch abgelenkt wird, dass er von einer
Stelle zur anderen geht , was ihn verwirren würde. Sofort nach
erfolgter Schächtung soll er die Tiere mit geeigneten , ihm zu
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diesem Zwecke zu verabfolgenden Plomben versehen . Fallen die
Tiere casäres aus, so lässt er die Plomben daran und versieht
sie noch überdies mit einem Zeichen in der Haat, wogegen er,
falls sie sich als trephot erweisen , dafür zu sorgen hat, jene
Plomben zu entfernen.
(Am Rande steht :) NB .

Dieser

Punkt

bezüglich

der

Plom-

ben wurde nicht aufrecht erhalten, wie unter dem 4. Hijar ersichtlich.
Die nämlichen Plomben sollen auch bei Rindern zur Yerwendung kommen, damit kein Irrtum stattfindet.
Da nun Herr Isaque Jesurun es ablehnte, sich zu verpflichten,
nur von einer einzigen Person Hammel zu kaufen, so machte er
sich anheischig, bei solcher Gelegenheit einen Aufseher oder
Wächter (vigia ou guarda) im Schlachthause zu halten und nicht
gleichzeitig Schächten zu lassen, wenn für andere Fleischhändler
geschächtet wird. Er wird ferner dieselben Plomben bei Hämmein
und Rindern verwenden, jedoch, da er dort jemanden zur Beaufsichtigung hat, soll es genügen, die Tiere nach erfolgter Bedicä
{dipois de badquar) zu zeichnen.

2.
Sie (die Händler) dürfen kein Fleisch aus den Schrangen
(da prassa) beziehen, auch wenn dasselbe mit den oben erwähnten
Plomben versehen ist und von dem Sochett anerkannt wird.
3.
Kein Fleisch vom Hinterviertel darf unseren Fleischhändlern
ins Haus geliefert werden, um dasselbe, es sei ganz oder geteilt,
rituell behandelt oder ohne rituelle Behandlung (purgado nem por
purgar), zu verkaufen. Wenn Privatleute etwas von diesem
Fleische zu haben wünschen, soll man es ihnen vom Schlachthause
in ihre Wohnung schicken, wo es sodann, der alten Satzung gemäss, unter Aufsicht zweier Personen rituell zu behandeln ist.
Herrscht Mangel an Fleisch und wird es daher notwendig , dieses
Fleisch zur Deckung des Bedarfs heranzuziehen, so ist hierüber
dem Herrn Präsidenten und den Herren H. H. zu berichten. Auf
Grund der von diesen zu erteilenden Erlaubnis soll alsdann das
von ihnen zu bestimmende Quantum verwendet werden ; jedoch
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muss, bevor eine einzige Unze auf die Wagschale gelegt wird,
das ganze Fleisch der rituellen Behandlung unterzogen sein. Ein
Gleiches ist bezüglich der Vorderviertel zu beobachten, und darf
mit dem Wägen nicht eher begonnen werden, als bis das ganze
Viertel vollkommen nach Erfordernis rituell behandelt worden..
4.
Sie dürfen kein Vorderviertel mit der letzten Rippe nehmen,.
5.

Sie sollen nicht mehr Fleisch nehmen als ungefähr das
Quantum, welches sie glauben verkaufen zu können, damit sie
nicht nötig haben, es zu wässern ( molhar). Hierbei ist zu beachten,
dass es nicht erlaubt ist, das Fleisch mehr als einmal zu wässern
und zwar muss dasselbe in Wasser liegen; dagegen darf ein
Wässern nicht stattfinden, während das Viertel hängt.
Sollte es sich heraussteilen, dass sie unnötigerweise zuviel
Fleisch genommen haben und hiervon übrig behalten, so ist alles
unter die Armen zu verteilen, damit diese es, am Feuer gebraten,,
verzehren.
6.

Sie dürfen von Altena oder Wandsbek kein Fleisch, es sei;
frisch oder geräuchert , kaufen, auch keine Zungen, um diese au
Mitglieder unserer Gemeinde abzugeben.
7.

Das von ihnen verkaufte Fleisch dürfen sie nicht durch
eine Goia allein (ohne Begleitung) schicken.
Stellt sich heraus, dass einer unserer Fleischhändler irgend,
eine der obigen Vorschriften Übertritt, soll er zu M. 6 zum Besten der
Armenkasse verurteilt werden, welche Strafe er zu zahlen bat,,
ohne dass man eine Entschuldigung seinerseits gelten lässt*
Macht er sich zum zweiten Male eines Verstosses gegen denselben (Punkt) schuldig, so wird er vom Gewerbe ausgeschlossen,
und ihm soll die Weiterführung nicht gestattet werden.
Der Sochett der Gemeinde wird auf Gewissen verpflichtet,
wenn er in Erfahrung bringt, dass gegen einen der obigen Punkte
verstossen worden, sofort dem Herrn Präsidenten davon Anzeige
zu machen, welcher seinerseits hierüber dem Vorstande berichten
wird, damit die vorstehende (Strafe) zur Vollstreckung gelangt *.
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Zur besseren Innehaltung aller obigen Bestimmungen und
weil ihm solches angemessen erscheint, verfügt der Vorstand,
dass die Herren Jacob Jesurun und Isaque Mendes das Fleischgeschäft in Compagnie betreiben und das Fleisch hier am
Dreckwall an einer einzigen Stelle verkaufen sollen, sodass
Kauf und Verkauf alles für gemeinschaftliche Rechnung erfolgt;
oder auch es soll jeder von ihnen eine Woche für seine Rechnung
Fleisch verkaufen. Will Herr Isaque Jesurun an der Herrlichkeit Fleisch verkaufen, ohne ein Compagniegeschäft zu machen,
so soll ihm dies erlaubt sein, und zwar jeden Freitag bis zu
zwei Vierteln Rindfleisch und im Laufe der Woche ein Viertel;
Hammelfleisch mag er verkaufen, soviel er kann.
Von allem Vorstehenden ist jedem Fleischhändler und des.gleichen dem Sochett Haim Sarucco eine Abschrift erteilt worden.“
28. Adar.
David Oeff wurde vorgeladen, wollte sich jedoch nicht
‘dazu überreden lassen , von einer Geltendmachung seiner
Forderung bei den Landesgerichten abzustehen. Man teilte
•ihm daher unter Androhung der Strafe der Berachä mit, er
dürfe diese Sache anderswo als bei diesem Vorstande oder vor
jüdischen Richtern (juizes de Israel) nicht weiterführen und, falls
er dieses doch tut , werde man mit aller unserer Gemeinde zustehenden Strenge gegen ihn vorgehen.
Abraham Is . Bravo legte eine Rechnung vor, welche Jacob
Ulhoa gegen ihn bei dem Richter Molder eingereicht hatte und
in welcher derselbe angab, er habe am Sabbath gearbeitet und
die Synagoge vor der Predigt verlassen ; er verlange für diese
Arbeit Rt . 20. Dieser Fall wurde im Vorstande erwogen, und
da man der Ansicht war, dass dies eine Verhöhnung (escandato)
•unseres heiligen Gesetzes und unserer Gemeinde sei, wurde
genannter Ulhoa vorgeladen . Der Vorsitzende machte ihm wegen
dieser Handlungsweise Vorwürfe.
Als Antwort hierauf wies
Ulhoa nach, dass die Rechnung anders zu verstehen sei , und
dass sich die Arbeit nicht auf einen Sabbath beziehe ; es sei
vielmehr am Tage vor einem Feste gewesen . Bezüglich des
Vorfalls am Sabbath gab er folgenden Sachverhalt an : Als er
:sich eines Sonnabends während der lauten Andacht (tornada da
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amidä)1) in der Synagoge befand, habe ihn David Bravo gerufen
und ihn ersucht, mit ihm zu Fisbeck zu gehen, um eine Partie
Gerste, weiche dieser ihm lieferte und welche angeblich feucht
und schlecht sein sollte, zu besichtigen. Als er, Ulhoa, mit
Rücksicht auf den Sabbath, sich weigerte hinzugehen, habe
genannter Bravo ihn gebeten, mit ihm nach dem Bombo (Baum2}
zu gehen. Sie seien hingegangen und sodann habe Bravo einen
Kahnführer an Bord der Praimas (Prahme, Kähne) geschickt, um
ihm eine Probe von der Gerste zu holen und gleichzeitig den
Anschreiber an Land ;kommen zu lassen. Als der Kahnführer
zurückkam, besichtigten sie die Gerste und fanden sie gut,
worauf Bravo dem Anschreiber empfahl, auf dieselbe acht zu
geben, er würde ihn dafür belohnen. Auf der Rückkehr vom
״Baum ״seien sie hinter der Mauer entlang gegangen und zur
Zeit des Vorlesens aus dem Sepher in die Synagoge zurückgekehrt . Ferner sagte Ulhoa, da in dem vorliegenden Falle sich
Beweise durch Zeugen nicht beibringen lassen, schiebe er dem
Bravo den Eid zu, und wenn letzterer diese Darstellung eidlich
in Abrede stellt , wolle er sich jeder durch den Vorstand zu verhängenden Strafe unterwerfen. Sollte jener nicht schwören
wollen, so werde er, Ulhoa, einen feierlichen Eid leisten und dio
Sache alsdann dem Ermessen des Vorstandes anheimgeben.
Hierauf wurde David Bravo vorgeladen, welchem man
obige Darstellung vorlas. Er antwortete , es sei alles erfunden
und unwahr. Von dem oben geschilderten Vorfall habe sich
nichts zugetragen. Er bat um Abschrift zur Beantwortung r
solche wurde ihm sofort erteilt.
Am 3. Nissan.
David Bravo reichte seine Entgegnung bezüglich der DarStellung von Jacob Ulboa ein; diese wurde ihm wegen Form״
Widrigkeit zurückgesandt. Die Entscheidung wurde bis zur
nächsten Sitzung vertagt.
1J  עמידהlautet die übliche Bezeichnung für das  עשרהn :m -Gebet, wie
einige behaupten, unter Anlehnung an Genesis 19, 27.
4) Der ״Baum* war eine Vorrichtung zur Absperrung des Hafens und
nach ihm trägt noch heute eine Strasse am früheren Hafen den Namen.
״Baumwall*.
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Verordnung (Ascamä).
des Abraham de Campos sowie
Bedürftigkeit
Angesichts der
wenig lohnendes Amt (officio
sein
der Sorgfalt, mit welcher er
com pouco benefficio) wahrnimmt, wird verordnet, dass alle die•
jenigen , welche in Prozesssachen , Gesuchen oder irgend welchen
sonstigen , hier zu verhandelnden Angelegenheiten irgend ein
Anliegen an den Vorstand haben, sich zunächst an genannten
Campos zu wenden haben, weicher für sie um Zutritt bitten soll.
Für diese Mühe haben sie ihm 3 placas (Schilling) zu vergüten.
Dem Vorstande bleibt es überlassen, bei obwaltendem Zweifel die
Fälle zu bestimmen, in welchen diese Zahlung zu leisten ist.
Es wird verordnet, den Armen der deutschen Juden keine
Massot zu verabfolgen. Hiervon sind jedoch ausgenommen die
Hahamim R. Abraham und R. Tebell , Maier Mull (Mohel?) und
eine alte Guiorett aus Altona. Jeder der obengenannten vier
Personen liess man 3 M. verabfolgen, sowie dem DM (Daniel)
Bar Natanel 15 Pfd. Massot.
Die Herren H. H. machten dem Vorstande Mitteilung von
der Reue des Aräo Jesurun und von der Busse, welcher er bereit
ist , sich nach der von den Herrn H. H. ihm erteilten Weisung
zu unterziehen. Er bitte , ihm unter diesen Umständen wieder
zu gestatten , gemeinschaftlich mit seinem Vater Fleisch zu verkaufen. Angesichts dieser Mitteilung gewährte ihm der Vorstand
die erbetene Erlaubnis unter der Bedingung, dass er alles genau
beobachtet , was die am 25. Adar erlassene Fleischerordnung , von
der seinem Vater eine Abschrift erteilt worden, besagt.
6. N i s s a n.
Jacob Ulhoa hatte bei dem hiesigen ordentlichen Gerichte
eine Rechnung eingereicht , in welcher er Miguel und Joäo Gomez
Bravo für angeblich am Sabbatb gehabte Bemühungen, sowie für
an anderen Tagen im Interesse ihrer Geschäfte geleistete Arbeit
mit Rt . 20 belastet . Er bediente sich hierbei wenig geziemender
Worte und Ausdrücke, welche mit Bezug auf die Beobachtung
des heiligen Tages verdächtig erscheinen, auch dem Bestände
unseres Gemeinwesens zuwiderlaufen. Es erwies sich daher, um
nur einigermassen der allgemein empfundenen Entrüstung Rechnung

268
za tragen, als notwendig, den besagten Ulhoa vorzuladen. Nach
Anhörung und Erwägung dessen, was er zu seiner Entlastung
vorzubringen beliebte, sowie seines teilweisen Geständnisses,
wurde, da es nicht zweckmässig erschien, die Untersuchung weiter
auszudehneu, durch den Vorstand beschlossen und verfügt, den
Jacob Ulhoa wegen der begangenen Ausschreitung (excesso) zu
einer Geldstrafe von Rt . 20 zam Besten der Gemeindekasse, als
der nämlichen Summe, welche er beansprucht hatte , zu verurteilen.
Er hat dieselbe sofort, ohne jegliche Einrede, in bar zu zahlen.
Ihm wird ferner verboten, sich in Zukunft, sei es gerichtlich oder
aussergerichtlich, der schändlichen Ausdrucksweise zu bedienen,
in der er jene Rechnung abgefasst hatte . Er darf seine Rechnungen nur in einer solchen Sprache abfassen, wie sie unter anständigen Kaufleuten statthaft und üblich ist.
Es erschienen 2 Sendboten (Seluchim) aus Lublin, welche
die grossen Drangsale der dortigen Gemeinde schilderten. Die
Synagogen seien alle zerstört , sodass es notwendig geworden, sie
wieder aufzurichten. Sie ersuchten hierzu um Beihülfe. Der
Vorstand trat hierüber in Beratung. Da die augenblicklichen
finanziellen Schwierigkeiten unserer Gemeinde darauf zurückzuführen sind, dass man so häufig helfend eingegriffen hat, wenn
es galt, Notstände in Polen zu lindern, konnte man sich nicht
entschlossen , im vorliegenden Falle etwas für diesen Zweck zu
bewilligen. Dagegen gewährte man den Sendboten für ihre persönlichen Ausgaben Rt. 4.
Am 9. Nissan.
Es erfolgte die Verteilung der Salos Peamim für Pesacb,
worüber dem Schatzmeister ein Verzeichnis überreicht wurde.
Man liess ausserdem;dem Josua de Moira Rt. 4, dem Haim Sarruco Rt . 2 und dem Jacob Jesurun Rt . 2 auszahlen.
12. Nisan 5419.
Nachdem am 23. Tebet beschlossen worden, dass die Simurim
für Pesach durch den Gabay der Hauptsynagoge ausgeteilt werden
sollen, welcher hierfür von jedem 6 Schilling zu erheben hat,
wurde nunmehr noch verfügt , dass dieselben den armen Witwen
gratis geliefert werden sollen. Diesbezüglich wurde von den
Kanzeln folgende Bekanntmachung erlassen:
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Verordnung über Simurim.
In Uebereinstimmung mit einem auch an anderen Orten
unserer Niederlassung geltenden Brauch, sowie weil es zweckmassig erscheint, verordnet der Vorstand, dass jeder Privatmann,
welcher Simurim holen lässt , für die erforderlichen 6 Stück
6 Schilling erlegt . Der Gabay der Hauptsynagoge , Herr Jeosua
Abaz, wird angewiesen , solche niemandem ohne vorherige Zahlung
zu verabfolgen, mit alleiniger Ausnahme der armen Witwen.
Es wurde das Gutachten der Herren H. H. bezüglich der
unter dem 25. Adar angeführten Angelegenheit zwischen Joseph
Jesurun und Jacob Mazaod eingeholt . Sie erstatteten ihr Gutachten dahin, dass, wenn Joseph Jesurun, bei Strafe der Beracbä
die Eintragung in seinem Buche für wahr erklärt, nämlich dass
er dem Jacob Mazaod für Rechnung des Abraham Rison Rt . 110
und der Stiefmutter desselben, Esther Rison, Rt. 8 in bar gezahlt
hat, man ihm solches in Rechnung bringen müsse und er von
der Verpflichtung, die Differenz von Rt . 18 zu zahlen, freizusprechen sei.
Dieselben Herren bescheinigen dem Vorstande, dass Joseph
Sarruco, Sohn des Haim Sarruco, in den Sehächtvorschriften
(dinim de degolar e badcar) genügend bewandert sei, und dass
man ihm, im Behinderungsfalle seines Vaters , wohl vertrauen könne.
Dem Genannten wurde daher die Erlaubnis erteilt , falls sein
Vater verhindert ist , die genannten Funktionen für die Gemeinde
auszuüben.
Jacob Ulhoa beschwert sich wegen des gegen ihn ergangenen
Dekrets und beantragt eine nochmalige Verhandlung (revizäo),
um sein Recht geltend zu machen ; dem alsdann ergehenden BeSchlüsse werde er sich unterwerfen. Nach Beratung mit den
Herren H. H. wurde beschlossen , dass er, bevor er gehört wird,
die Rt . 20 beim Vorstande deponieren solle ; erst nachher könne
er das Vorbringen, was er zu seinen Gunsten zu sagen hat.
24. N is an.
Einem alten Manne aus der Levante (Levantino) and seinem
Burschen, einem Schneider, wurden Rt. 4 bewilligt , sowie einem
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in Gefangenschaft gewesenen deutschen Juden, welcher in GlückStadt die Freiheit wieder erlangt hatte , Rt . 8.
Den Vorstehern der Hebrä wurde aufgetragen , ein Verzeichnis aller Gemeindemitglieder anzulegen, um die vorkommenden
Misuott fortlaufend unter dieselben zu verteilen 1). Das an der
Reihe befindliche Mitglied hat, bei M. 1 Strafe, seine Obliegenbeiten wahrzunehmen oder einen Ersatzmann zu stellen . Gleichzeitig wurde den genannten Vorstehern befohlen, keinem Kranken
etwas ohne ärztliche Anweisung zu verabfolgen.
Am 1. H i a r.
Im Beisein unserer Herren H. H., sowie des R. Ansei wurde
mit den deutschen Schächtern R. Haim aus Altena und R. Meier
aus Wandsbeck vereinbart, dass sie verpflichtet sein sollen, ihre
Messer allwöchentlich vorzuzeigen , und zwar eine Woche
unseren Chachamim und die andere Woche dem R. Ansei . Dies
muss bestimmt innegehalten werden, da man sonst alles Fleisch
aus Altena und Wandsbeq verbieten werde.
4. Hiar.
Man liess Haim Sarruco und unsere Fleischhändler vorladen
und empfahl ihnen die Beobachtung der unter dem 25. Adar mit
ihnen getroffenen Vereinbarung, besonders des ersten Punktes , dass
sie kein Fleisch entgegennehmen, wenn es nicht von H. Sarruco
anerkannt worden. Vorläufig, bis die Zahl der Fleischhändler
eine grössere ist , entband man sie von der Verpflichtung bez&glich der Plomben, wofern gehörig darauf geachtet wirdr
kein Fleisch ohne Anerkennung seitens des Sochett anzunehmen.
Alle gelobten , dies mit gehöriger Sorgfalt zu beobachten. Man
liess sodann folgende Bekanntmachung von den Kanzeln verlesen;
(Verordnung.)

Der Vorstand wurde auf die Gefahr aufmerksam gemacht,,
welcher diejenigen sich aussetzen , die Fleisch aus dem Schlacht*
hause beziehen, ohne dass die Marke des Sochett und Bodeck
der Gemeinde anerkannt worden ist , und die es also darauf
ankommen lassen , ob solches Fleisch casör oder trephä ist ; denn
 )נDiese Funktionen bestanden in dem Wachen bei Schwerkranken
und den vorschriftsmässigen Verrichtungen bei Verstorbenen.
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es sind in dieser Beziehung Missbrauche vorgekommen. Um diese zu
vermeiden und umjeden Anstoss aus dem Weg zu räumen, wird solches
allen kund getan , und sei hiermit verordnet, dass niemand, ob Privatmann oder Fleischhändler, Ochsen-, Hammel-, oder sonstiges
Fleisch anders als im Beisein des Haim Sarruco oder seines
Sohnes Joseph und, nachdem diese ihre Marke anerkannt haben,
empfangen darf. Die Ebengenannten sollen hierzu in Bereitschaft
sein, sobald sie gerufen werden. In Gemässheit einer alten VerOrdnung wird von neuem darauf hingewiesen , dass, bei Vermeidung der in jener Verordnung angedrohten Strafe, niemand
Fleisch von der christlichen Fleischhalle (prassa dos goim) beziehen darf, selbst dann nicht, wenn es von unserem Schächter
gemarkt und anerkannt wird. Desgleichen wird davor gewarnt,
Fleisch durch einen nichtisraelitischen Dienstboten holen zu lassen;
es sei denn, dass derselbe von einem Israeliten begleitet wird. —
Aus Gründen, welche von dem Vorstand erwogen worden, wird
ferner verboten, Zungen oder Rauchfleisch zu kaufen, welches
von Altena oder Wandsbek oder aus anderen Gegenden bezogen
worden, mit Ausnahme desjenigen aus Amsterdam und Glnckstadt,
welches für erlaubt erklärt wird, falls man die Gewissheit hat,
dass das betreffende Vieh von einem Sochett unserer Nation
gesch ächtet und untersucht ist (degolada e badcada).
11. Hiar5419.

Dil (Daniel) Cohen verlangt Mk. 44 für das von ihm gemietete Lokal für Talmud Torä, weil man dasselbe nur ein
Jahr lang benutzt hat. Die Zahlung dieses Betrages wurde angewiesen.
Jacob Ulhoa beantragt eine neue Verhandlung in der Angelegenheit , bezüglich welcher er zu Rt♦ 20 verurteilt worden
war. Er stützt seinen Revisionsantrag darauf, dass an der Verhandlung seiner Angelegenheit drei Herren teilgenommen haben,
welche er beanstande, nämlich der Präsident Herr Samuel de
Caseres, Herr Dr. Baruch Namias und Herr Mos6 Is . Pacheeo.
Er verlangt , man solle, an Stelle dieser , andere ernennen, um
seine Sache nochmals zu verhandeln. Es wurde hierüber beraten
und das Gutachten der Herren Chachamim eingeholt . Man ge-
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langte schliesslich zu dem Beschlüsse , dass, nachdem einmal ein Urteil
in dieser Sache ergangen war, Ulhoa mit seiner Einrede wegen
Beanstandung von Personen nicht gehört werden könne.
Man verlas ein Gesuch von Jeosua de Moira, in welchem
derselbe seine Bedürftigkeit darlegte und den Entschluss bekündete, sich von hier nach England und von dort nach Smyrna
(Esmir) zu begeben. Er bittet um Unterstützung zur Reise.
Beschlossen , ihm Mk. 150 auszahlen zu lassen.
Beschlossen , für das Zuchthaus (Tocht Huis) Rt . 10 zu
bewilligen.
Am 17. Hijar.
Die Witwe Sarä de Vargas schildert ihre grosse Not und
bittet , ihr wieder regelmässige Unterstützung sowie die Hülfe
der Krankenkasse für ihre kranke Tochter zu gewähren. Die
regelmässige Unterstützung wurde bewilligt , das Uebrige jedoch
abgelehnt.
Salamäo Cohem will bei den Landesgerichtsbehörden beantragen, dass Jakob Ulhoa seine Bücher vorlege . Er bittet hierzu um die Einwilligung des Vorstandes; denn, wenn dies auch
vielleicht dem Ulhoa zum Nachteil gereichen könne, müsse er
dennoch zur Wahrung seiner Rechte und zur Liquidierung des
zwischen ihnen schwebenden Rechnungsverhältnisses solches beantragen. Nach Beratung kam der Vorstand zu dem Beschluss,
dass man ihm diese Erlaubnis nicht verweigern könne, dieselbe
sei ihm denn auch zu erteilen.
27. Hiar.
Jacob Ulhoa legt ein Schriftstück vor, welches Miguel
Gomez Bravo bei dem Niedergericht (Neder Gericht) gegen ihn
eingereicht hatte , und in welchem er ihn als nicht zugelassenen
Makler denunzierte, auch seine Verurteilung deswegen beantragte.
Da nun dies nach seiner Ansicht Angeberei (malsinaria) sei, so
erstatte er hiervon pflichtgemäss dem Vorstande Anzeige . — Man
beschloss hierüber mit den Chachamim zu beraten.

2 ד3
Es wurde angeordnet, den E . Isaq Jesurun aus seiner
Stellung als Lehrer an der T. T. auf der ״Erlichett a zu entlassen,
und ihm das 4. Quartal nicht zu bezahlen.
E . Hodes
Sivan.
Man erliess von den Kanzeln folgende Bekanntmachung:
Hier folgt eine fast wörtliche Wiederholung der am t . Nissan 5416
verkündeten Strafandrohungengegen Denuncianten (malcins).

Ferner wurde nachstehende Verordnung verkündet:
״Der Vorstand hat von der grossen Leichtfertigkeit Kenntnis
erhalten, mit der durch jeden Beliebigen Schwüre aufgehoben
werden, ohne die hierfür erforderlichen Vorbedingungen gebührend
zu berücksichtigen 1). In Anbetracht der Schwere dieser Sünde
und des strengen Verbots, welches hiergegen in der göttlichen
Lehre enthalten ist , erscheint es angebracht und notwendig , diesen
Missbrauch abzustellen und wird zur Vermeidung desselben hiermit verfügt : Dass niemand, mit Ausnahme der beiden bei der
Gemeinde angestellten Herren Chachamim, es unternehmen darf,
irgend einen Schwur aufzuheben. Jede von einem anderen vorgenommene Lösung eines Schwurs wird hiermit für null und nichtig
erklärt, sodass der Schwur in Kraft bleibt. Ein jeder wolle sich
wohl vorsehen, damit er sich in dieser Hinsicht nicht versündige.
10. Sivan.
Man verlas ein Schreiben des Gemeindevorstandes in Glückstadt , in welchem dieser die dort herrschende Not schildert , da
die Zahl der Einwohner sich vermindert habe, während die Aasgaben dieselben geblieben, weshalb man die nötigen Ausgaben
nicht mehr bestreiten könne und um einen nach Belieben zu
bemessenden Zuschuss bitte.
Beschlossen : Herr Samuel de Caseres soll sich nach dem
nötigen erkundigen und dem dortigen Vorstande raten, sich nach
Amsterdam zu wenden. Ein weiterer Beschluss wurde einstweilen
ausgesetzt 2).
0 Selbstverständlich handelte es sich nicht etwa um Eide Zivilrechtliehen, sondern lediglich um solche religiösen Charakters, durch welche sich
jemand freiwillig eine religiöse Pflicht oder eine Enthaltung auferlegte.
2) Die damaligen Verhältnisse in Glückstadt scheinen wenig er״
treulich gewesen zu sein, wie auch von Joseph Salomo del Medigo in
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Man besprach die von Abraham Israel Bravo bei dem
״Nedergericht* gegen Jacob Ulhoa gemachte Eingabe und kam
nach Beratung mit den Herren Chachamim zu der Entscheidung,
dass hier keine Angeberei, sondern nur üble Nachrede (palavras
mal soantes) vorliege, wegen welcher Bravo zu einer Geldstrafe
von Rt . 10 verurteilt wurde.
David Oeff (Oheb) erklärte seine Bereitwilligkeit, sich in
allem dem zu unterwerfen, was der -Vorstand bezüglich der
Forderungen gegen den Nachlass der Racheil Oeff und des Isaq
Oeff seligen Angedenkens (q. Ds tem ) bestimmen würde. Da
nun auch die Uebrigen hiermit einverstanden waren, übernahm
es der Vorstand, diese Angelegenheit zu regeln.
Dr. Prado wendet sich von Holland aus an den Vorstand
mit der Bitte , man wolle sich bei dem Gemeindevorstande in
Amsterdam für ihn verwenden, damit der über ihn verhängte
Bann aufgehoben werde. Beschlossen, das Gesuch abzulehnen,
da es nicht angebracht sei, dieserhalb bei dem dortigen Vorstande
zu intervenieren.
11. Sivan.
Gemäss dem Beschlüsse vom 12. Nisan wurden Joseph Jesurun
und Jacob Masaod vorgeladen und ihnen das betreffende Protokoll
verlesen. Jesurun erklärte nun bei Strafe der Berachä, es verhalte sich so, wie sein Buch aus weist ; dass er nämlich die Rt . 118
ausgezahlt habe. Er blieb demnach der Verpflichtung, die Differenz von Rt . 18 zu zahlen, enthoben.
Joseph Sarruco und Isaq de David Milano hatten sich am
Sebuott-Feste in dem Medräs Keter Torä während des Vorlesens
aus dem Sepher Torä in einer ungebührlichen, gegen die Gottesfurcht verstossenden Weise betragen. Obschon nun eine derartige
Ausschreitung eine exemplarische Strafe erheischt, wurde —־unter
Berücksichtigung des jugendlichen Alters der Genannten sowie
des Umstandes, dass sich eine schwerere Strafe bei ihnen nicht
seinem
früher erwähnten
 מצרף לחכמהbezeugt
wird .
Seine
Worte
lauten.
המאמר האפוליגיטיקו הזה התחלתי לכתוב בעיר המבורגו והמגפה בעדה בשכונתי והוכרחתי לפזר רגלי ובאתי תפ
: והעיר חדשה ושוממה מבלי יושב ומזל וברכה אין בה: עיר גילוקשטאט ר״ל עיר של מזל.
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durchführen lässt , — angeordnet , die Genannten sollen bis zum
kommenden ßosasanä weder aufgerufen werden, noch irgend eine
Misvä in der Gemeinde ausüben dürfen. Sie haben alsdann bei
dem Vorstände zunächst um Erlaubnis zu bitten und wird dieser
hierauf nach seinem Ermessen Weiteres bestimmen.
Dem Abraham Is . Bravo und dem Jacob Ulhoa liess der
Vorstand mitteilen , man habe ihnen allerdings die Erlaubnis zur
Weiterführung ihres Prozesses bei den Landesgerichten erteilt;
״indes erwarten wir, dass daraus nicht etwa ein Aergernis oder
eine Störung für unsere Gemeinde erwachsen werdet
26. Sivan.
Man verlas ein Schreiben der Auslösungskammer (Camara
de cativos ) in Venedig , in welchem sie auf die Notwendigkeit
hinweist , einigen in Gefangenschaft geratenen Personen zu helfen.
Nach Beratung wurde beschlossen, ihr zu diesem Liebeswerk
100 Dukaten Banco zu senden. Hierzu soll der Ertrag der für
diesen Zweck bestimmten Sammelbüchse (caixinha) aus den Jahren
5416, 17 und 18 sowie aus dem laufenden Jahre, bis zu Ende
desselben, verwendet werden. Das Uebrige ist aus der allgemeinen Kasse zu ergänzen.
Die von Amsterdam hierher gekommene Frau Witwe Rachell
d’Andrade soll, der Verordnung gemäss , zum Begräbnisplatz einen
Beitrag (finta) zahlen, welcher auf 10 Rt♦ festgesetzt wird.
Am 28. Sivan.
In Gemässheit des am 7. Tebett , in einer gemeinsamen
Sitzung des früheren und des jetzigen Vorstandes gefassten
Beschlusses , sich nach einem geräumigen Hause umzusehen, in
welchem alle Angehörigen unserer Gemeinde ihre Andacht verrichten können, waren in dieser ganzen Zwischenzeit Anstrengungen nach dieser Richtung gemacht worden. Die Herren Samuel
de Caserez und Isaq Senior hatten es übernommen, die nötigen
Schritte zu tun. Nachdem man nun die Sache angebahnt hatte
und diese so weit gediehen war, dass man zur Ausführung
schreiten wollte , berief man wiederum den früheren und den
jetzigen Vorstand zusammen. Die genannten Herren legten dar,
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sie hätten wegen der am Dreckwall belegenen Häuser des Willem
de Wrede unterhandelt, welche sie für 30 000 M. bekommen können.
Die Wahl des Hauses wurde von allen gebilligt , und man
stimmte dem bei, dass weitere Schritte zur Verwirklichung dieses
Vorhabens getan würden. Zur Ergänzung des Fehlenden wurde
beschlossen, die ganze Gemeinde mit einer Abgabe zu belegen
und gleichzeitig alles für Kultuszwecke dienende Silberzeug
(prata kodes), soweit es entbehrlich ist , zu verkaufen. Auch
hielt man es für angebracht, wenn sich Gelegenheit hierzu
bietet , das kleine Haus an ein Mitglied unserer Gemeinde
wiederzuverkaufen, unter der Bedingung, jedoch, dass es dasselbe
zu keiner Zeit an einen Nicht-Israeliten verkaufen oder veräussern darf.
In dieser Weise wurde also bestimmt, und gebe Gott, dass
es zur Förderung Seines heiligen Dienstes und zu unserm Besten
gereiche!
In derselben Sitzung wies der Präsident darauf hin, dass
es, da unsere Gemeinde z. Zt. an Personenzahl so schwach ist
(diminuta de gente ) zweckmässig wäre, wenn fortan die Verwaltung von nur 5 Personen wahrgenommen würde, welche Zahl
er für genügend halte. Auch dieses wurde von allen genehmigt
und man beschloss, bei der nächsten Wahl hiernach zu verfahren;
es sei indes nicht nötig, dieserhalb die ganze Gemeinde zus,ammen zu berufen.
Eoshodes

Tamus.

Man liess folgendes von den Kanzeln bekannt machen:
״In Erwägung ziehend, dass viele Mitglieder unserer
Gemeinde dadurch zu Bedenken Anlass geben, dass sie Fleisch
von deutschen Juden kaufen und hierbei die rituelle Behandlung
der Hinterviertel (fraldas) durch diese vornehmen lassen , ohne
zu bedenken, dass der von jenen vorgenommene Nikur (purgadura) uns nicht genügt , erschien es dem Vorstande angebracht,
zu verbieten , dass Fleisch vom Hinterviertel , es sei Rind-,
Hammel- oder Lammfleisch, bei deutschen Juden gekauft wird,
ausser wenn diese mit unserer Art der rituellen Behandlung
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genügend vertraut sind oder der Betreffende das Fleiscb von
einem unserer Menakerim (purgadores) rituell behandeln lässt.
Ferner wird wegen religiöser Bedenken verboten, von dem
Fette zu kaufen, welches deutsche Jüdinnen an den Türen zu
verkaufen pflegen.
8. Tarnus.
Es gelangte zur Kenntnis des Vorstandes , dass Abraham
Ceiser (Keiser ?) beschlossen hat, am kommenden Mittwoch die
Trauung seiner Tochter im Hause des Abraham Naar stattfinden zu lassen . Da solches nun gegen eine Verordnung der
Gemeinde verstösst , liess man ihm sagen , die Feier dürfe nur
ausserhalb der Tore oder, wo es ihm sonst beliebt stattfinden,
nicht aber ״in diesen Strassen unserer Gemeinde“. Keiser bat
hierauf, man möge ihm doch gestatten , die Hochzeit im Hause
des A. Naar abzuhalten, da es ihm nicht möglich sei , ein anderes Lokal zu finden. Er versprach, es werde nur sehr wenig
getanzt werden und alles so ruhig wie möglich, ohne Aufwand
und Geräusch, vor sich gehen. Auf dieses Versprechen hin
wurde ihm die Erlaubnis erteilt , doch soll er alles von ihm Versprochene genau innehalten.
15. Tarn us.
In den zwischen Jakob Ulhoa und Jakob Oeff schwebenden
Angelegenheiten , bezüglich welcher der Vorstand bereits einige
Schritte getan hatte , war zwischen den Genannten am 15. Juni
vor dem Notar van Beten ein Vergleich zu stände gekommen,
mittels dessen sich Ulhoa bezüglich aller ihm gegen Oeff zustehenden Forderungen, ohne jede Ausnahme, für befriedigt
erklärt, wenn er jetzt Bt . 85 und im nächsten Januar anno 1660
weitere Et . 35 erhält. Auf Wunsch der Parteien wird solches
zu Protokoll genommen.
Es wurde folgende Bekanntmachung erlassen:
״Da der Vorstand alles das zu vermeiden wünscht, was in
irgend welcher Weise geignet ist , Anstoss zu erregen oder die
Buhe unserer Gemeinde irgendwie zu stören, erschien es ihm
notwendig , den deutschen Juden jede Art geräuschvoller LustJahrbuch J. L. O. VIII.
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barkeit (balborda) in unseren Häusern zu verbieten . Es wird
daher angeordnet, dass fortan niemand von unserer Gemeinde in
seinem Hause Gesellschaften oder Tanzbelustigungen deutscher
Juden, ob mit oder ohne Musik, gestatten darf. Sollte jemand
diese Verordnung übertreten, verfällt er ohne weiteres in eine
Strafe von Rt . 12 zum Besten der Armenkasse, und diese Strafe
soll ohne Zulassung einer Entschuldigung unnachsichtlich beigetrieben werden“.
Am 16. Hiiar vorigen Jahres waren gewisse zwischen
Herrn Dr. Baruch Namias und Isaq Naar schwebende Streitfragen durch Vermittlung des Vorstandes in der aus diesem
Protokollbuch ersichtlichen Weise erledigt worden. Nunmehr beantragt Isaq Naar, man wolle, ebenso wie man das Xodizill der
seligen Violante Correa zu Protokoll genommen hatte , auch
deren Testament , auf welches in jener Abmachung verwiesen
wird, eintragen lassen, da das Original verloren gegangen sei.
Er brachte eine Abschrift bei, welche Herrn Dr. Baruch Namias
vorgelegt und von diesem genehmigt und richtig befunden
worden war.
Folgt Abschrift des Testaments.

Im Namen Gottes ! Amen! Ich Violante Correa1), Tochter
) Mendes und der Guimar Mendes, die ich in
(
des MelManoel
1l Das Testament der Violante Correa, welche an anderer Steile
Hanna Naar heisst, konnte hier nur im Auszuge wiedergegeben werden
Die Genannte hat anscheinend in Portugal sowohl ihren wahren Namen
wie auch ihren Glauben geheim halten müssen. Es besteht übrigens die begründete Vermutung, dass sich noch viele Jahrhunderte hindurch Krypto-Juden
In Portugal aufgehalten haben. In Verbindung hiermit lässt sich auch wohl
der Umstand erklären, dass am 9. Adar segundo 5516, in Veranlassung des
Erdbebens zu Lissabon, in der Hamburger Portugiesen-Gemeinde ein alb
gemeiner Fasttag beobachtet wurde, zu welchem der damalige Chacham
jahacob de Abraham Bassän eine besondere Gebetordnung in hebräischer
und spanischer Sprache verfasst hat.
»El Tiempo“, eine zu Smyrna in Ladino«׳Sprache erscheinende
Zeitung, enthält in einer Ausgabe vom September 1906 folgenden lesenswerten Artikel: '״ ובאו האובדים בארץ אשזד זכוEs wird erzählt, vor vielen Jahren
nach Einweihung einer Synagoge der von neuem nach Lissabon, der
Hauptstadt von Portugal, gekommenen Juden, welche daselbst im Jahre
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*hiesiger^ tadt ’Haitiburg wohne, mich bei vollem Verstände, gesund
*und wohl befinde, habe, da ich den Tod befürchte, mittels dieser
eigenhändig von mir geschriebenen Zeilen meine letztwilligen Verfügungen treffen wollen. Erstens empfehle ich meine Seele Gott,
der sie geschaffen hat, und bitte Ihn für mich um Barmherzigkeit
•und um Vergebung der Sünden, die ich gegen Ihn begangen habe.
Möge Er mich nicht zur Rechenschaft ziehen1 Mein Körper soll
auf dem Bett Haim neben dem Grabe meiner seligen Mutter bestattet werden!). Man soll mir in mein Grab eine Last guter
Erde (carga de boa terra ) werfen lassen, welche zu diesem Zwecke
:anzukaufen ist. Man soll mir eine Leichenbekleidung (mortalha)
nach dem Wunsche meiner Schwestern Inös Correa und Francisca
Mendes anfertigen lassen. Dieselben ernenne ich zu meinen Testamentsvollstreckern zusammen mit meinem Schwager Andrö de
Castro und meinem Neffen Frau™Pardo, sowie Herrn Aräo Senior.
Ich bitte sie alle dringend, sich das Fortkommen meines Neffen
Isaque Naar, Sohnes meines Bruders Abraham Naar, angelegen
sein zu lassen, weil er noch ein Kind ist. Ich ernenne ihn zum
Universalerben alles dessen, was ich habe und was mir zugehört,
indem ich erkläre .
Aus diesem Grunde nehme ich das
Vermögen an mich, welches ich in Portugal besitze und verkaufen
liess.
Falls das Vermögen in Portugal nicht sofort verkauft wird,
sollen die aus demselben fliessenden Revenüen unter meine SchweStern Ines Correa und Fran2^_Mendes, meine Nichte Guimar Mendes,
Frau meines Neffen Fran ^ Pardo, und meinen Neffen Isaq Naar
gleichmässig verteilt werden, unter der Bedingung, dass er nicht
nach Portugal geht. Falls er (dennoch) dahin geht, hinterlasse
ich besagtes Vermögen irgend einer Tochter resp. einem Enkel
*oder einer Enkelin meiner Schwester Gracia Manuel.
:5581 (182t) wieder Zutritt fanden , habe man mit Erstaunen wahrgenommen»
-dass einige Familien von weither aus dem Inneren des Landes kamen, um an
«der Feier des .הכפורים
.יוםteilzunehmen . Dies waren Marannen ()אנוסים, welche
drei Jahrhunderte hindurch den Glauben und die Traditionen ihrer Voreitern treu bewahrt hatten :"
1) Das von Dr. M. Grunwald herausgegebene Buch *Portugiesengräber auf deutscher Erde" -enthält sehr wertvolle Mitteilungen über den
üBegräbnisplatz in Altona.
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Meine Dimiana erhält die Freiheit (fica forra)  ; )גman soll
ihr ein neues Tuehkleid nebst ihren alten Kleidern, ihrer Wäsche
und ihrem Bett geben. Meine Schwestern bitte ich, sie bei sich
zu behalten, für sie zu sorgen und sie so zu behandeln, wie ich־
es mit dem ihrigen (cousas suas) tun würde.
Ich erkläre, da£s man bei meinen Juwelen drei goldene Portugaleser (Portuguezes) finden wird. Einen hiervon soll meine
Schwester Ines Correa während meines Sterbejahres in Händen
behalten und ihn nach Ablauf desselben meinem Neffen Isaq geben,
falls er jeden Tag für mich Cadis gesagt/ haben wird ; sagt er
denselben nicht, soll man ihn dem Joseph Palache geben, damit
dieser das ganze Jahr den Cadis für mich sagt u. s. w. Ich
bitte alle, gute Freunde und einig zu bleiben, mir zu verzeihen,,
wenn ich sie irgendwie gekränkt habe, und meine Seele dem Herrn
zu empfehlen, auf dass Er mir Barmherzigkeit gewähre. Hiermit
schliesse ich mein Testament, indem ich alle bitte, mir dasselbe
In Frieden, Eintracht und mit Gottesfurcht zur Ausführung bringen
zu lassen. Eigenhändig errichtet von mir zu Hamburg am
26. Juni 1651. Violante Correa.

Wegen der Ausschreitungen, welche sich Abraham Kayser
gelegentlich der Hochzeit seiner Tochter hatte zu Schulden kommen
lassen, indem er zu grosse Tanzbelustigungen abhielt und weit
über das hinausging, was man ihm gestattet und er selber versprochen hatte , liess man den Genannten vorladen und, da er
keine Entschuldigung yorzubringen vermochte, wurde er mit einer
Geldstrafe von Rt . 4 belegt.
Die Herren H. H. trugen vor, sie hätten vor einiger Zeit
festgestelt , dass im Hause des Jacob Jessurun Fett verkauft
worden war, an welchem sich Teile befanden, deren Genuss verboten ist. Sie haben den Genannten mit Rücksicht auf sein Alter
1J Die Violante Correa hatte also aus Portugal ihre Sklavin mit
gebracht ein Fall, der damals wohl nicht zu den Seltenheiten gehörte. Auf
S. 27 des oben erwähnten Buches von Dr. Grunwald sehen wir ebenfalls
einen portugiesichen Juden dargestellt, der seinen Negersklaven mit sich
führt. Manche Gebetbücher aus dem 17. Jahrhundertenthalten denn auch;
die  ע?* מילתעבדים.ברכד.
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nicht beschämen wollen, ihn aber verwarnt, dass solches fortan
in seinem Hause nicht Vorkommen dürfe. Um noch wirksamer
derartigen Missbrauchen entgegenzutreten, hätten sie ihm das
Versprechen abgenommen, dass überhaupt kein nicht rituell behandeltes Fleisch (purgadura) und kein Fett in sein Haus kommen
solle. Nachträglich hätten sie in Erfahrung gebracht, dass der
Genannte dies nicht gehörig innehält und dass er einige derartige
Fleischteile in sein Haus gebracht hatte . Nunmehr könnten sie
nicht umhin, dem Vorstände hiervon Anzeige zu machen, damit
hierin Abhülfe geschaffen werde. Nach Beratung wurde Herr
Joseph Jessurun ernannt, um, in Gemeinschaft mit den Herren
, mit dem Genannten zu reden, ihm wegen der vorge•Cbachamim
kommenen Nachlässigkeiten nachdrücklich Vorhalte zu machen
und ihm namens des Vorstandes zu erklären, dass, falls in seinem
Hause irgend welches Fett oder irgend welche nicht rituell bebandelten Fleischteile vorgefunden werden, er sofort unnachsichtlich
seiner Stellung für immer enthoben werden soll, ohne in Zukunft
jemals wieder zugelassen zu werden.
Abraham Chilhäo wird wegen öffentlich ausgesprochener,
anstössiger Worte zu einer Geldbusse von Et . 2 verurteilt.
22. Ab.
Die Vorsteher der Talmud Torä wurden angewiesen, den
vier Knaben aus der deutschen Einwohnerschaft, welche bei dem
Haham Mosd Is. (Israel) und bei E . David Is. studieren, den Besuch jener Lehranstalt zu gestatten.
Aus Venedig übersandten Jacob und Joseph Aboab dem
hiesigen Vorstande D£? 127 == 4 ä 2 uso auf Isaq Namias de
Crasto nebst einem Schreiben vom 20. Juni, in welchem sie mitteilen, es sei dies Geld, welches sie von der in Jerusalem verstorbenen Hanä Mendez in Händen hätten . Da sich hier verschieJene Berechtigte befinden, so übersenden sie es dem Vorstande, damit
dieser nach mosaischem Hechte (Din de Israel) darüber verfügt
und ihnen eine ordnungsmässige Quittung zustellt.
In dieser Sache wurde beschlossen, die Witwe des Selomo
Eison und Clara Mendez, als Schwestern der Verstorbenen, sowie
Isaq Mendez, als Neffen, d. h. als Sohn einer Schwester der Ver-
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storbenen, zu vernehmen. Man werde den Fall an die Herren*
H. H. verweisen.
Auf Veranlassung der Herren Chachamim wird bestimmt, dass
in Zukunft eine Verhängung der Berachä-Strafe nur durch das*
Plenum des Gemeindevorstandes, unter Hinzuziehung der Herren^
H. H., erfolgen kann. Diese haben die Schwere des Falles zu*
beurteilen und dementsprechend soll erkannt werden.

Nachdem am 10. Nisan ein Schreiben der Gemeinde in
Glückstadt zur Verlesung gebracht worden war, in welchem um«
Unterstützung zur Erhaltung jener Gemeinde gebeten wird, beschloss man, ihr als Antwort den Rat zu erteilen, die fl. 100 von
Amsterdam anzunehmen. Falls diese zur Bestreitung ihrer jetzigen־
Bedürfnisse nicht genügen, werde man aus der diesseitigen Gemeindekasse einen Zuschuss gewähren. ״Wir werden fortan nicht
ei mangeln, in dringenden Fällen das zu tun, was unsere Pflicht
ist״.
Man verlas das Bittgesuch, welches die Witwe Dona
Bachei Lucena von Venedig aus an die Parnassim de Pidion*
Sebuim (Verwalter der Gelder zur Auslösung Gefangener) aller
Orte in Italien und Flandern gerichtet hat , und in welchem sie
darlegt, dass einer ihrer Söhne sich mit vier kleinen Kindern־
zu Bagusa in der Gefangenschaft befinde, wo er grosse Not leide.
Sie bittet um Beisteuer zu seiner Auslösung. Wie aus jenem־
Gesuche ersichtlich, ist die Genannte in Venedig und Amsterdam
unterstützt worden. Einer ihrer Söhne ist hierher gekommen,
um für denselben Zweck zu sammeln. Beschlossen: Da erst vor
einigen Tagen das ganze zur Auslösung Gefangener vorhandene
Geld nebst einem Zuschuss aus der Gemeindekasse nach Venedig
remittiert worden, liege kein Anlass vor, jetzt mit gewohnter
Freigebigkeit zu verfahren. Dagegen wolle man ihm gestatten,,
sich an Private zu wenden und sollen die Herren Chachamim ihn.
begleiten dürfen, was hoffentlich ein noch besseres Resultat ergeben wird.
Da es Wunsch des Vorstandes ist, den Unterricht in unserer heiligen Lehre zu fördern, welches die vornehmste Pflicht'
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(a principal misvä) ist, die wir auszuüben haben, bat sieb der
Herr Chacham Ishac Jesurun erboten, jeden Donnerstag der
Prüfung (escuta) der Talmidim in der T. T. beizuwobnen und
zwar aus Liebe zur Sache (por devogäo), ohne eigennützige
Absicht. In der richtigen Erkenntnis, dass diese Einrichtung eine
erspriessliche Wirkung haben dürfte, liess man den Herrn
Chacham um sein Erscheinen bitten , worauf der Herr Präsident ihm
im Namen des Vorstandes den Dank für dieses sein edelmütiges
Anerbieten aussprach, welches somit angenommen wurde und auch
den Beifall der Herren Vorsteher der Talmud Tora fand.
Es kam zur Sprache, dass einige Gemeindemitglieder das
Maklergewerbe betreiben, ohne beeidigt oder bei dem hiesigen
Gerichte eingetragen (listados) zu sein. Auf Ansuchen der Betreffenden wurde beschlossen, deren Zulassung zu beantragen und
dieserhalb mit dem Richter Tweestring zu sprechen.
Dem Isaq Lucena liess man eine Reiseunterstützung von
Rt . 5 auszahlen.
(Uebersetzung).

17. Ab.
Es wurde von den Kanzeln folgendes Decret bekannt
gemacht : Von der Ueberzeugung ausgehend, dass die Vorgänger
in der Gemeindeverwaltung mit Recht Veranlassung nahmen,
unter dem 1. Veadar 5413 eine Verordnung zu erlassen, in der
sie, von dem Bestreben geleitet, für unsere Ruhe zu sorgen
und jeden Anstoss zu vermeiden, welcher der hiesigen Bevölkerung durch übermässigen Aufwand bei öffentlichen Zusammenkünften gegeben werden könnte, anordneten, dass bei Gelegenheit
von Hochzeiten, Hochzeitsfestlichkeiten (festas de noivos) oder
Beritiott nicht mehr als 20 Männer und 12 Frauen eingeladen
werden dürfen und dass Contravenienten für jede mehr eingeladene
Person M. 50 zum Besten der Gemeindekasse zahlen sollten;
und da diese Bestimmung jetzt nicht mehr mit gehöriger Genauigkeit
beobachtet wird, hält der Vorstand es für angemessen, jene VerOrdnung zu bestätigen und aufs neue zu verkünden. Es werden
mithin alle ermahnt, dieselbe innezuhalten, denn andernfalls SOU
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die darin angedrohte Strafe vollstreckt und keine Entschuldigung
zugelassen werden.
Da überdies der Vorstand mit gleichem Eifer alles beseitigen
muss, was unsere Kühe stören könnte, wird ferner verfügt , dass
bei Gelegenheit von Beritiott , wenn die Circumcisionnicht in demselben Hause stattfindet und das Kind anderswo hingetragen
wird, solches in möglichst bescheidener Weise , ohne Gefolge oder
Begleitung von Männern oder Frauen, vor sich gehen soll.
Etwaige Contravenienten werden nach dem Befinden des VorStandes bestraft werden.
Isaq da Silva hatte einigen seiner Freunde mitgeteilt , wenn
der Ankauf eines Hauses zur Gemeindesynagoge zustande käme
würde sein Vater sich an dieser Misvä mit M. 1000 beteiligen
Der Präsident Isaq Senior und Samuel de Caserez begaben sich
daher namens des Vorstandes zu da Silva und fragten an, ob
dieses Anerbieten auf Wahrheit beruhe. Er antwortete , er kenne
die Freigebigkeit seines Vaters für derartige verdienstliche Werke•
Derselbe hätte schon von Italien aus . . . . Dukaten für einen
ähnlichen Zweck geschickt und in diesem Falle würde er eher
noch mehr als weniger denn M. 1000 beisteuern. Er versprach,
ihm dieserhalb zu schreiben, wofür die genannten zwei Herren ihm
dankten, indem sie ihn gleichzeitig baten, die Sache nach Möglichkeit zu beschleunigen.
Es wurde beschlossen, dass die in diesem Gemeindebuch unter
den! 1. Elul 5414 aufgefiihrten deutschen Juden, da sie doch in
dem Sinne hier zugelassen worden, dass sie bei unserer Nation
wohnen (admitidos debaixo do titulo de morarem com nossa
na^äo), fortan gehalten sein sollen, Gemeindeabgabe zu zahlen.
Nachdem ihnen solches durch den Schatzmeister im Namen des
Vorstandes angezeigt worden, fanden sich Daniel Heist (Geist ?)
und Simon ein und erklärten sich namens aller übrigen
hiermit einverstanden , wogegen ihre Aufenthalts Verhältnisse auf
derselben Basis weiterbestehea wie bisher.
Von der Eibca Baruch wurde für M. 60 pro Jahr ein Loka
(camara) für Talmud Torä gemietet ; auch sollen ihr die Kosten
für das Aufstellen eines Ofens vergütet werden. Dieser Raum
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soll für die jungen Leute dienen, welche van R. David Israel
unterrichtet werden.
Es soll ein Verzeichnis aller in der Hauptsyoagoge und
in den Midrasim vorhandenen silbernen Ornamente, unter Angabe
des Gewichts, aufgestellt werden, um danach ermessen zu können,
was davon zu entbehren ist und verkauft werden kann.
(Referat

.)

Hier folgt nun eine ausführliche Aufstellung der silbernen
Geräte und Ornamente, wie Lampen, Leuchter, Kandelaber,
Rimonim, Kronen, Hanuquilhas (Chanuka-Lampen), Knäufe für
die Tebä, Ponteiros (Zeiger) u. s. w. im Gesamtgewicht van
3670 Lot.
Man liess dem Hazan Isaq Namias, dem Samäs Abraham de
Campos sowie dem Abraham Lopez durch den Schatzmeister sagen,
dass sie auf die in der Synagoge vorhandenen Wertsachen zu
achten haben und, ohne Auftrag des Vorstandes, keine van den
Privatpersonen gehörenden aus Händen geben dürfen ; auch dann
nicht, wenn die betreffenden Eigentümer die Auslieferung verlangen.
Am 25. Ab.
Der Vorstand erstattete einen ausführlichen Bericht über
seine Bemühungen wegen Ankaufs der drei Häuser des Willem
de Wrede an der Wallstraat , um daselbst eine Gemeinde-Synagoge
zu errichten. Zu dem Kaufpreise, der sich auf 30000 Mark beläuft,
kontribuiert Abraham Senior Teixeira mit 15000 M., wogegen
sich die Gemeinde verpflichtet , alljährlich ein Waisenmädchen
auszustatten und einen Gefangenen auszulösen. Unter anderen
Spenden für den genannten Zweck werden aufgeführt : Von Abraham Teixeira M. 500 für den Hechal; von Isaque da Silva M. 300
und von dessen Vater M. 1000. Das etwa dann noch Fehlende
soll im Wege einer besonderen Steuer erhoben werden. Zum
Schlüsse heisst es : ״Der Vorstand empfiehlt, den Kauf bald
abzuschliessen, der, wolle Gott, zum Guten sei!“
Der Präsident teilte mit, er habe zur besseren Ausführung
des am 28. Sivan gefassten Beschlusses, die Verwaltung durch
nur 5 Personen wabrnehmen zu lassen, sich diesbezüglich mit der
Mehrzahl unserer Jechidim (Mitglieder) in Verbindung gesetzt,
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imd es baben sich nur 3 oder 4 Dissidierende gefunden, während
alle übrigen den Beschluss billigten. Mit Rücksicht hierauf wurde
einstimmig beschlossen, in dieser Weise zu verfahren und nur fünf
Personen zu wählen, von welchen vier je drei Monate präsidieren
sollen9während der Schatzmeister von dieser Mühe befreit bleibt.
Diese Verordnung soll in 15 Tagen von den Kanzeln verkündet
werden.
29. Ab.
Man liess folgendes bekannt machen: Der Vorstand hat
Schritte getan, um gewisse Schwierigkeiten bezüglich des Maklergewerbes aus dem Wege zu räumen; er ist aber hierbei auf einigen
Widerstand gestossen, indem darüber Klage geführt wurde, dass
einige, entgegen der mit ihnen getroffenen Vereinbarung, ihre
Söhne und Brüder dabei beschäftigen. Um eventuelle Gefahr
fernzuhalten und einen Nachteil für die Allgemeinheit zu vermeiden,
erachtet es der Vorstand für angebracht, die betreffenden Mäkler
zur Vorsicht zu ermahnen, indem sie bei ihren Geschäften nie
mehr als eine Person beschäftigen und auch diese nur
um eine mündliche Bestellung auszurichten oder eine schriftliche
Mitteilung zu überbringen. Der Vorstand übernimmt es, in dieser
Sache nach Kräften weitere Schritte zu tun.
Am 1. E 1u 1.
Ein Abgesandter aus Jerusalem, H. H. R. Natan Gotta,
überreicht Briefe aus jener heiligen Stadt , in welchen, wegen der
dort herrschenden Not, um Unterstützung gebeten wird ; die
Gemeinde daselbst sei stark verschuldet, und durch die auflaufenden
hohen Zinsen gestalte die Lage sich immer trauriger . Mit Rücksicht hierauf wurde beschlossen, in Venedig den Betrag von M. 150
anzuweisen, hierzu soll der diesjährige Ertrag des Siclo (Schekel)
im Betrage von M. 126 verwendet werden, während das Uebrige
aus der Gemeindekasse ergänzt wird. Dem Abgesandten gewährte
man M. 18 an Reisekosten.
Der Samäs wurde angewiesen, alles der Gemeinde gehörige
Silberzeug (prata kodes) dem Schatzmeister zu übersenden.
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5.

Elul.

Raphael Milano hat das Silberzeug des Medras Keler Torä
Dicht, der Torstehenden Verfügung gemäss, abgeliefert. Man liess
ihn rufen und der Präsident machte ihm deswegen Vorhalte, worauf jener erwiderte, da er nur ein Mitglied jenes Medras sei,
hafte er nicht allein, sondern es haften alle Mitglieder desselben
gemeinsam für das Silberzeug ; er werde sie zusammenberufen und
deren Entschluss dem Vorstande mitteilen. — Nachdem hierüber
beraten worden, liess man ihm durch den H. H. Isaq Jesurnn
ankündigen, er dürfe, bei Strafe der Berachä, über kein Stück
des der Allgemeinheit gehörenden Silberzeugs verfügen, nichts
davon veräussern, auch überhaupt unter keinem Vorwände irgend
eine Veränderung des jetzigen Zustandes vornehmen. Gleichzeitig
wurde er angewiesen, bis zum Mittwoch alles Silberzeug dem
Schatzmeister auszuliefern.
Es sollen alle Gemeinde-Verordnungen in ein besonderes
Buch eingetragen und dieses in der Junta (Gemeindestube) aufbewahrt werden, um die angebracht erscheinenden Verordnungen
in den Synagogen verlesen zu lassen.
Der Herr H. H. R. Mosö Israel und Abraham Benneniste
hatten den Gesandten aus Jerusalem begleitet, als dieser bei
Privatleuten eine Kollekte veranstaltete . Sie werden, da dies
gegen eine Verordnung verstösst , mit einer Geldstrafe von je
1 Rt . belegt.
15. Elul.
Trotzdem Raphael Milano drei Mal aufgefordert worden, das
Silberzeug seines Medras dem Schatzmeister auszuliefern, hat der
Genannte diesem Befehl nicht Folge geleistet. Er macht geltend,
er habe es mit der Zustimmung der übrigen Mitglieder verpfändet
(empenhado) und sei daher dafür nicht haftbar. Man beriet dieserhalb mit den Herren Chachamim R. Jeuda Haim und R. Mosö Is.
(Israel), welche dahin entschieden, dass man den besagten Milano
nach mosaischem Recht mit aller gemäss unserem heiligen Gesetze
zulässigen Strenge zur sofortigen Herausgabe des Silberzeugs
zwingen könne. Der Vorstand wünschte jedoch die Sache milder
zu behandeln und auf die Abwesenheit des Bruders, David Milano,
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Rücksicht zu nehmen, bei dessen Eintreffen man alles zu ordnen
hofft. Es wnrde verfügt , Raphael Milano habe alles noch vorhandene, nicht verpfändete Silberzeug jenes Medräs sofort auszuliefern, während von dem übrigen ein Verzeichnis aufzustellen sei.
Das verpfändete solle er wieder zu erhalten suchen, wozu man
ihm, vom Eintreffen seines Bruders an, eine Frist von 8 Tagen
gewährt . Wenn er diesem nicht nachkommt, soll, der Entscheidüng der Chachamim gemäss , mit aller Strenge gegen ihn vorgegangen werden. Dieser Beschluss wurde dem Milano durch
Verlesen zugestellt.
(Referat

.)

Der Vorstand lässt bekanntmacben, dass es sich als notwendig
erwiesen habe, die Gemeinde-Finanzen zu verbessern, da die
derzeitigen Einnahmen die Ausgaben nicht mehr decken ; auch
müssten die Armen reichlicher bedacht werden als bisher. Er
habe daher nach wiederholter Beratung mit dem früheren Vorstande
beschlossen, eine besondere Steuer auszuschreiben, welche noch
vor Ende des Monats zur Erhebung gelangen werde.
Ferner wird bekannt gemacht, dass der Vorstand von kommendem Rosasanä ab aus nur 5 Personen bestehen werde, denen
die nämlichen Machtbefugnisse zustehen sollen wie dem früheren,
aus 7 Personen zusammengesetzten. Die Eintragung schliesst mit
den Worten : »Möge nun alles zum Lobe und Preise Gottes
sowie zur Erhaltung und zum Gedeihen dieser heiligen Gemeinde
gereichen.“
Am 18. E 1u 1.
Raphael Milano überlieferte dem Schatzmeister zwei silberne
Lampen. Verfügt : Wenn er eine dem Vor stände genügende
Bürgschaft stellt , sollen ihm solche wieder ausgeliefert werden.
Dem Luis Alurez (Alvarez ?) liess man sagen, er solle mit
Joseph Jesurun ein Kompromiss schliessen, was jener versprach,
sogleich nach nächstem Quipur zu tun.
Nachdem Herr Isaq Senior im Aufträge des jetzigen und
des früheren Vorstandes das Erbe (erdade) der Witwe des
Wilhelm (Guil^ ) Wrede für M. 30 000 hat kaufen lassen , ver-
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pflichteten sich die Herren des Vorstandes ihm gegenüber und
versprachen ihm, sie würden bei Eintritt des Zahlungstermins,
falls an jenen M. 30 000 noch etwas fehlen sollte, ihm dieses
zur selben Zeit zahlen, wo er gezwungen ist, den Wert des
Hauses zu entrichten und zwar (verpflichtet sich) jeder von
ihnen mit seinem Anteil pro rata , worüber sie ihm eine Urkunde
ausstellten. Diese Verpflichtung wurde von ihnen für Rechnung
der Gemeinde eingegangen1).
26. El ul.
Ueber das in dem Medräs Keter Tora vorhandene Silberzeug wird ein Inventar aufgenommen, welches im Gemeindearchiv verbleibt.
Herr Joseph Jesurun überreicht ein Schriftstück mit An•
merkungen zum allgemeinen Besten, von denen einige ausgewählt wurden, die man dem neu eintretenden Vorstand mitteilen
wird, um solche zu prüfen und bekannt zu machen.
(Verordnung.)

Aus geheimen, dem Vorstande bekannten Gründen wird
verordnet und dekretiert , dass man ohne Benachrichtigung des
Vorstandes und ohne dessen Genehmigung niemandem aus unserer
Gemeinde nach seinem Ableben den Titel Chacham geben darf,
wenn er denselben nicht bei Lebzeiten geführt hat. Von diesem
Dekret wurde den Herren Chachamim Mitteilung gemacht, damit sie
vorkommenden Falles für die Beobachtung desselben Sorge
tragen.
Am 26. E 1u 1
fanden die neuen Wahlen in Gemässheit der am 15. dieses getroffenen und verkündeten Verordnung statt.
Gewählt wurden die Folgenden:
In den Vorstand wurden neu gewählt:
Herr Dr. Isaq Pimintel, Deputierter,
l) Dieses umständliche Verfahren war wohl notwendig, weil unsere
Glaubensgenossen zu jener Zeit noch kein Grundstück in eigenem Namen
besitzen konnten. Als Ministerresidentder Königin von Schweden genoss
Isaac Senior Teixeira anscheinend das Privileg, als Grundeigentümer auftreten zu dürfen.
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 ״Abraham Is. Bravo,
 ״David Cariel, Schatzmeister.
Von diesem Jahre verbleiben :
Herr Dr. Baruch Namias, Deputierter,
 ״Samuel de Caserez.
Zu Adjuncten wurden gewählt:
Herr Abraham Senior Tex™ (Teixeira),
 ״Jeosua de Palacios,
 ״Aräo Senior.
Zu Gabaim:
Herr Daniel de Demos in der Hauptsynagoge,
 ״Mosd Haim Jesurun , in dem Medras T. T.,
 ״Sem el de Lima 0 mosso (der Jüngere) in dem
Medras Mag6n David.
Zu Vorstehern der T. T, wurden gewählt:
die Herren Isaque Gomez und Jeosua Abensur.
Zu Vorstehern der Hebrä (Krankenkasse) wurden erwählt:
die Herren Guedes und Isaq da Fonseca.
Zu Hatanim (noivos da Ley) wurden erwählt:
die Herren Selomo Curiel, Hatan T.  וIn der HauptJacob Senior Tex™, ״
B. ) Synagoge
die Herren Ischack Aboab, Hatan Ta In dem Medras
Isaq da Fonseca,  ״B.i
T. T.

Das Buch Koheleth.
Ein Vortrag.
Von

Rabbiner Dr. Salomon Stetn -Schweinfurt.

״Habent sua fata libelli “ lautet ein lateinisches Wort Zameist gilt dieses Wort von der Tatsache , dass Bacher nicht selten
Wanderungen durch die Zeiten und Länder antreten , oftmals Jahrhunderte, ja Jahrtausende verschwinden und dann plötzlich der
erstaunten Welt sich als wahre Wunder präsentieren. In vielen
Fällen verdanken dieselben ganz zufälligen Umständen ihre Erbaltung.
Bei dem Buch Koheleth hat das Wort einen ganz anderen
Sinn. Es hat zu allen Zeiten eine ganz verschiedene Beurteilung
Die Auffassung seines
hinsichtlich seines Inhalts gefunden.
Inhalts zeitigte geradezu einander sich ausschliessende Gegensätze.
Wir können uns kaum grössere Gegensätze denken als
Optimismus und Pessimismus.
Diese beiden Anschauungen sind bekanntlich der Ausdruck
von Werturteilen hinsichtlich der Welt und ihres Charakters, hinsichtlich des Lebens und seines Inhaltes.
Alles , was Gott geschaffen hat, ist gut. Alles , was geschieht,
hat seinen Grund und seinen weisen Zweck. Die Welt wird
beherrscht von grossen Gesetzen und dient erhabenen Zwecken.
Das Leben ist ein herrliches Gut, eine sinnvolle Erscheinung.
Die Welt als Ganzes ist die best denkbare Welt . So lehrt der
Optimismus. Er gibt damit die Auffassung der heiligen Schrift
wieder, die uns mitteilt , dass die Gottheit selber ihre Befriedigung
über jede einzelne ihrer Schöpfungen ausgesprochen und sie für
gut, bezw . sehr gut erklärt habe.
Dem gegenüber behauptet der Pessimismus, da*s Welt und
Leben gar nicht schlechter sein könnten, als sie tatsächlich siacL

292
Schopenhauer drückt dieses Werturteil des Pessimismus in
folgenden charakteristischen Worten aus : ״Die durchgängige
Beschaffenheit des Lehens stellt sich ‘dar, als darauf abgesehen
und berechnet, die Ueberzeugung zu erwecken, dass gar nichts
unseres Strebens, Treibens uud Eingens wert sei ; dass alle
Güter nichtig seien, die Welt an allen Enden bankrott und das
Leben ein Geschäft, das die Kosten nicht deckt, auf dass unser
Wille sich davon abwende“. Schopenhauer, der Herold, der
moderne Prophet dieser trüben Lebensanschauung, die Cohen in
seiner Ethik (S. 426) als den Abschaum einer verirrten trostlosen Grübelei bezeichnet, erklärt den Willen zum Leben als den
allein wahren Ausdruck des innersten Wesens der Welt.
Der Wille ist in seiner Erscheinung Begehren, d. h. Bedürfnis ; denn man begehrt nur, wenn inan etwas bedarf. Alles
Streben entspringt aber aus Unzufriedenheit mit dem jeweiligen
Zustande, aus Not, also aus Leiden, solange es nicht befriedigt
ist. Schweigt das Begehren aber auf kurze Zeit, so entsteht
Langeweile. ״Not und Langeweile sind die beiden Dämonen des
Lebens ; gleich einem Pendel springt das Leben zwischen Not
und Langeweile hin und her. Der einzige Weg, sich vom Leben
und Leiden zu befreien, ist die Verneinung des Willens zum
Leben. Diese Konsequenz des Pessimismus, die Verneinung des
Willens zum Leben, nennt Cohen mit Recht eine Methode im
Wahnsinn (S. 528).
Wir brauchen hier zu diesen beiden grundsätzlich einander
ausschliessenden Anschauungen keineswegs Stellung nehmen.
Ganz sicher muss es für die Bekenner einer positiven Religion
ausgeschlossen sein, dass sie dem Pessimismus als Weltanschauung huldigen.
Aber auch für denjenigen, der jede positive Stellung zu
Fragen des Glaubens ablehnt, kann nie und nimmer auf dem
Wege des Intellekts die Frage entschieden werden, ob der
Optimismus oder der Pessimismus Recht habe.
Es ist dies mehr oder weniger eine Frage des Subjekts, der
persönlichen Veranlagung, wobei die Erfahrungen des eigenen
Lebens einen nicht geringen Gewichtstein in die ein oder andere
Wagschale legen.
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Wenn wir hier aber auch zu diesen Anschauungen des
Pessimismus und des Optimismus Stellung zu nehmen nicht veranlasst sind, so mussten wir doch davon sprechen, um das eigentümliche Schicksal des Buches Koheleth klar zu beleuchten, das
tatsächlich allen Ernstes für beide Anschauungen schon in Anspruch genommen worden ist , um zu zeigen , dass gerade bei
ihm das Wort zutriöt : ״Bücher haben ihre Schicksale
Solche gegensätzliche Auffassung wäre aber nicht denkbar,
wenn nicht das Buch selber, sei es nun falsch oder richtig verstanden, irgend welche Handhabe dazu böte. In der Tat ist
das Buch des Predigers voll der krassesten und ergreifendsten
Gegensätze . Die Frage wird deshalb die sein, ob es möglich ist,
die Gegensätze zu erklären, als aus einem übergeordneten Gedanken geflossen zu erkennen oder in eine abschliessende Anschauung versöhnend hinüber zu leiten.
Schon jetzt können wir diese Möglichkeit bejahen ; ja wir
können v׳m einer geschichtlichen Tatsache erzählen, die uns zeigt,
dass eine sehr beachtenswerte Instanz vor fast 2000 Jahren ihr
Urteil dahin gefällt hat, dass an den Widersprüchen und Gegensätzen in Koheleth ein Anstoss nicht zu nehmen ist , dass dieselben vielmehr bei richtiger Auffassung ihre •Erklärung und
Versöhnung finden.
Diese Instanz waren die Weisen Israels und der Anlass, bei
dem sie das Urteil fällten, war die Entscheidung über die Frage,
ob das Buch des Predigers in die Sammlung der biblischen
Bücher aufzunehmen oder von der Bibel auszusehliessen sei. Das
letztere sollte geschehen, weil man bei den krassen WiderSprüchen des Buches eine Gefährdung des rechten Glaubens befürchtete. (Talmud Sabbath 30b.) Gewiss auch ein sehr merkwürdiges Schicksal dieses merkwürdigen Buches, aber auch ein
sehr rühmliches Zeugnis für die Unbefangenheit und Gedankentiefe der Weisen Israels , dass sie sich für seine Aufnahme in die
Bibel entschieden, indem sie sich dahin äusserten, dass bei richtiger
Auffassung das Buch einen Anstoss nicht biete, weil tatsächlich
alle scheinbar glaubensfeindlichen Aussprüche im Buche selber ihre
befriedigende Erklärung finden.
Man darf wohl annehmen, dass wir es diesem Urteil und
dem darauf fussenden Beschluss zu verdanken haben, dass das
Jahrbuch J. L. G. VIII.

19
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Buch Koheleth der Welt erhalten geblieben ist ; das Gegenteil
wäre sicher ein grosser Verlust gewesen.
Um es nun auch sofort, ehe wir noch den Inhalt des Buches
und seine Einzelheiten betrachten, begreiflich zu machen, wie es
kommt, dass ein Buch so verschiedentlich eingeschätzt werden
kann, seien folgende der Gesamtbeurteilung des Buches und dem
Verständnis dienende Bemerkungen vorausgeschickt.
Zwei Seelen sind es, die in Koheleths Innerem mit einander
ringen. Es ist die Seele des nüchternen vorurteilslosen Philosophen, der das Leben als Empiriker betrachtet , so wie es ist,
und der demgemäss sehr viel am Leben und an der Welt auszusetzen hat. Daneben macht sich aber in seinem Innern die Seele
des glaubenstreuen, auf dem Boden der durch die Thora gelehrten
Weltanschauung stehenden Juden geltend, der vermöge seines
Glaubens fest überzeugt ist , dass die Welt , in der wir leben, die
beste ist , dass das Leben Sinn und Bedeutung hat, dass alle
Zweifel ihre positive Lösung finden und dass jeder Kritik und
Ausstellung ohne weiteres der Boden entzogen ist , wenn wir die
Hilfe des Glaubens in Anspruch nehmen. Freilich es schmerzt
Koheleth, ja es bereitet seiner Seele Folterqualen, dass er nicht
aus sich selber heraus die Antwort auf seine Fragen zu geben
vermag, dass er nicht durch seine Verstandeskraft den Schleier
der verbleibenden intelektuellen Geheimnisse zu lüften imstande
ist . Pessimist ist Koheleth, soweit er es überhaupt ist , nicht
allein im gewöhnlichen Sinn, nicht allein hinsichtlich der Beurteilung der Welt und des Lebens an und für sich, sondern ganz
besonders in der Richtung, dass er es beklagt , dass menschliche
Vernunft, also auch die eigene, unzulänglich ist zur Lösung der
grossen Lebensrätsel.
Es ist nicht zu leugnen, dass zumal dieser letztere Pessimismus, das Verzweifeln an dem Vermögen der menschlichen
Verstandeskraft und die daraus entspringende Resignation dem
Buch stellenweise einen sehr wehmütigen Zug verleiht.
Charakteristisch ist in dieser Richtung der Satz am Ende
des 8. Kapitels:
״Und beobachtet habe ich alle Handlungen Gottes , dass der
Mensch nicht zu durchdringen vermag das Wirken Gottes , das
unterhalb des Himmels geschieht , so dass der Mensch, auch wenn
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«er sich müht, es zu durchdringen, es doch nicht findet ;
auch

wenn der Weise denkt, es erkennen zu wollen, er wird es doch
nicht finden“ (VIII, 17).
Wir haben in der kurzen Darstellung der pessimistischen
^Grundgedanken gesehen , dass die letzte Konsequenz dieser verVerblichen Anschauung die Verneinung des Lebens, d. h. das
vollständige Sich-Abwenden vom Leben ist . Davon ist Koheleth
nun soweit entfernt, wie der Osten vom Westen . Im Gegenteil,
trotz seines schmerzvollen, fast bis zur Ermüdung wiederkehrenden
Verdikts ״Eitelkeit der Eitelkeiten !“ ״Alles ist eitel !“ rät er,
das Leben in den durch die Tatsache des göttlichen Gerichtes
gezogenen Grenzen in Ruhe zu gemessen . An Gott und sein
Gericht glaubt er fest und sicher. Wer aber an Gott glaubt,
kann in dem bekannten philosophischen Sinne Pessimist nicht sein.
Demgemäss zieht er aus seiner Anschauung nicht die Konsequenzen,
die der philosophische Pessimist zu ziehen gezwungen ist . Er
hasst das Leben nicht ; jedenfalls bleibt er bei dem vorübergehend
geäusserten Lebenshass nicht stehen. Im Gegenteil , er gibt RatSchläge, wie man das Leben trotz seines fragwürdigen Charakters
nützlich und im Sinne der Rechtfertigung vor Gott einzurichten
vermag. Diese seine Darlegungen sind durchaus praktische Philosophie ; sie ergibt sich aus seiner theoretischen Auffassung der
Welt und des Lebens. Wir werden das im einzelnen noch kennen
zu lernen Gelegenheit haben.
Das ganze Buch des Predigers ist die Beichte eines Mannes,
der seine intimsten Anschauungen rückhaltslos aufdeckt, der uns
seine Zweifel unverhohlen mitteilt , der vor allem nicht verschweigt
den Zwiespalt seiner Seele , der daraus erwächst, dass es für den
Intellekt Probleme gibt , die schlechterdings unlösbar sind, wenn
der Mensch nicht seine Zuflucht nimmt zu den Herzenswahrheiten
des Glaubens. Es ist aber auch die Beichte eines Mannes, der
erkennen lässt , wie er ehrlich an der Lösung dieser Zweifel
arbeitet und, da sie für menschliche Vernunft unlösbar bleiben
müssen, sich vor dem Willen Gottes beugt, dem er seine Vernunft
unterordnet.
Schon diese Auffassung mag uns belehren, dass keinesfalls
die Widersprüche in diesem Buche Widersprüche bleiben und uns
darum auch nicht zu stören brauchen.

*
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Wenn wir schon jetzt den Inhalt des Buches mit einem?
wissenschaftlichen Terminus erschöpfend darstellen sollen, so müssen•
wir sagen, das Buch lehrt vom Standpunkt der Erfahrungstatsachen
des Hieniedens aus einen Pessimismus des Lebens, der aber durch!
einen transzendentalen, d. h. einen übersinnlichen Optimismus
dauernd überwunden wird. Dieser Optimismus seinerseits strömt
uns zu aus den religiösen Heilswahrheiten, die wir freilich nicht
mit dem Verstand, sondern nur mit dem Herzen erfassen können.
Es entspricht dieser Grundcharakter des Buches jener merkwürdigen Auffassung vom Leben, die wir einer talmudischen
Kontroverse entnehmen können. Im Talmud (Erubin 13 b) wird
berichtet, dass 2*/2 Jahre die Schule Schammais und die Schule
Hilleis darüber gestritten habe, ob das Leben für den Menschen
ein Glück bedeute oder nicht. Die Schule Hillels erklärte das
Leben als ein unbedingtes Glück, die Schule Schammais meint, es
wäre für den Menschen besser, nicht geboren zu sein. Schliesslich
habe man sich auf die Ansicht der Schule Schammais geeinigt r
wonach also das Leben kein Glück sei. Freilich mit dem überaus
bedeutsamen Zusatz, dass der Mensch, nachdem er geboren sei,,
sich mit seinen Handlungen befassen solle, um das Leben doch
noch zu einem relativen Glück zu gestalten . Das heisst doch
wohl mit anderen Worten, dass durch die bewusste Verknüpfung
des Lebens mit Gott , durch Gottesfurcht und gesetzmässiges Leben
der Pessimismus überwunden werde, dass das Leben immer noch
einen wertvollen Inhalt gewinnen könne. Ganz und gar ist das
auch der Grundgedanke des Baches Koheleth : Der religiöse
Optimismus besiegt den spekulativen Pessimismus 1).
Wenn wir nunmehr mit der Darstellung des Inhalts unseres
Buches beginnen sollen, die den Nachweis von der Richtigkeit
dieser Grundauffassung zu erbringen bestimmt ist , so ist zunächst
zu bemerken, dass das Buch einer strengen Gedankeneinteilung
entbehrt. Das ist bei dem Charakter des Buches, wie wir ihn
bezeichnet haben, bei dem Charakter einer Herzensbeichte, bei
der Darstellung quälender und schliesslich besiegter Zweifel auch
l) Vergleiche

hiezu

die trefflichen

Ausführungen

in

״H . Goitein , der

Optimismus und Pessimismus in der jüdischen Religionsphilosophie*4, Berlin*
Mayer und Müller 1890, S. 7—11.
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gar nicht weiter auffällig. Der Weg von der Ungewissheit des
Zweifels zur endgiltigen Klarheit stellt fast niemals eine gerade
Linie dar. In der Regel ist der Weg eine Zickzack - Linie, die
Temperatur  ־Kurve des Fieberkranken, die sich öfters der Normallinie nähert, sie aber sofort wieder verlässt , um sich von neuem
in der Unbestimmtheit zu verlieren, bis schliesslich die endgiltige
geradlinige Fortbewegung die vollständige Gesundung anzeigt.
Immerhin lassen sich 2 grundlegende Teile nicht verkennen;
es ist dies ein theoretischer und ein praktischer Teil 1).
Fast könnte man diese beiden Teile auch den Teil der Klage
und den Teil der Ratschläge nennen. Aber auch diese Teile sind
nicht durchaus streng getrennt.
Mit der unerbittlich herben und traurigen Verurteilung des
Lebens, die in die Worte gekleidet ist : ״Eitelkeit der Eitelkeiten,
sagt Koheleth, Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel ! Was hat
der Mensch für einen Gewinn bei aller seiner Muhe, mit der er
sich abmüht unter der Sonne?“ setzt Koheleth ein.
In der Welt beobachten wir, so fährt Koheleth fort, einen
bis zur Ermüdung einförmigen Wechsel der Geschlechter ohne
jedes Ziel, einen ununterbrochenen, eintönigen Kreislauf der Himmeiskörper, der Winde, der Flüsse, ein beständiges Einerlei in
den sich abspielenden Ereignissen ohne jede neue Erscheinung;
endlich ein vollständiges Untertaüchen und Vergessen werden der
Geschlechter als trostloses Schicksal der Menschen. Diese Beobachtung führt zur Ermüdung und Ermattung , zum Verdruss und
zur Verzweiflung(I, 1—11).
Um diesem ermüdenden Einerlei auszuweichen, um einen erfreuenden, befriedigenden Lebensinhalt und Lebenszweck zu gewinnen, versucht es Koheleth mit den verschiedensten Lebensgütern ; er will erproben, ob sie den Menschen beglücken können.
Die Frage nach dem höchsten Gut, der Hauptinhalt der
ethischen Systeme aller Zeiten, findet hier ihre Behandlung und
•die einzelnen Systeme der Ethik , die sich ja nur grundsätzlich
in der Setzung des höchsten Gutes unterscheiden, ihre unerbittliche Kritik.
2) Diese beiden Teile sind vorhanden und können anerkannt
werden auch ohne den für uns gar nicht diskutierbaren hyperkritischenVer.
:such Bickells in seinem : ״Der Prediger über den Wert des Daseins 14
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Es ist ehrenvoll für Koheleth, dass er, um das Glück kennen
zu lernen, es zuerst mit der Weisheit , der Philosophie versucht*
einem gewiss idealen Lebensinhalt (II, 12—18). Allein es ist
ein vergebliches Beginnen ; denn durch alle Weisheit kann der
Mensch den Gang der Welt nicht ändern. (II, 15). Ausserdem
hat die Vermehrung der Weisheit eine Vermehrung und Ver~
Stärkung von Schmerz und Kummer zur Folge (II , 18), da der
Weise die Uebel uud das Unbefriedigende der Welt und ihres
Laufs nur um so deutlicher erkennt, während der Unvernünftige
sie gar nicht merkt und demgemäss nicht beachtet.
Wenn auch Koheleth zugestehen muss, dass der Weise , der
offenen Auges durchs Leben geht , einen Vorzug hat vor dem
Toren, der im Finsteren einherwandelt und die Erscheinungen
des Lebens übersieht, so kann ihn dieser Vorzug doch nicht
versöhnen ; denn das physische Schicksal des Weisen , wie des
Toren ist dasselbe : der Tod und nicht minder das Vergessen*
werden schon in den nächsten Geschlechtern (II, 1316
־
). Und
dazu kommt noch ein Weiteres . Koheleth sucht nunmehr Beriedigung im Genuss, in der Lebensfreude, im Glanz und Prunk,,
wobei ihn seine Weisheit vor einem [sinnlosen Uebermass bewahrte (II, 1— 12). Eine vorübergehende Befriedigung hat ihm
der Genuss und die Freude, die den Lohn seiner Mühe darstellte
allerdings gebracht ; aber gerade seine Weisheit ist es, die ihm
auch den Genuss und die Freude verleidet. Er, der weise König
und Philosoph, sucht sich über das Wesen des Genusses und dem
Zweck der Lebensfreude Rechenschaft abzulegen und sieh, auch,
der Genuss stellt sich ihm als eitel dar, als ein Haschen nach
Wind.
Ganz gewiss ist auch ein tätiges Leben, ein ernstes
Arbeiten ein Moment der Befriedigung, besonders wenn wir die
Ernte, die aus der ausgestreuten Saat erwächst, beachten. Allein
auch hier kommt der trübe Gedanke des Todes und die damit
verbundene Notwendigkeit , dass der Mensch seine Erfolge anArbeit und Reichtum einem anderen überlassen muss, von demer nicht einmal weiss , ob er weise oder töricht sein wird, störend
dazwischen und vernichtet grausam jede Befriedigung (II, 18—23)^.
Koheleth verkennt keineswegs , dass Weisheit und Arbeit in
objektivem Betracht einen Vorzug darstellen ; aber in subjektiver
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Beziehung sind sie wertlos ; sie vermehren nicht die Zufriedenheit
und die Glückesempfindung.
Das Resultat ist darum Verzweiflung und Lehenshass; denn
nicht einmal das Geniessen ist in des Menschen Belieben gestellt.
Die Fähigkeit des Geniessens ist von Gott abhängig. Dem guten
Menschen ist sie verliehen, während der Sünder nur häuft und
sammelt, ohne zu geniessen (II , 24—26). Für den Besitz als
solchen als ein Mittel der Freude und des Glückes hat Koheleth
gar kein Verständnis. Geiz und Habsucht finden rücksichtslose
Verurteilung (V, 19 bis Ende). Ausserdem erkennt Koheleth als
unedle Quelle allen Strebens und aller Erfolge der Menschen den
Neid, die Konkurrenzsucht (IV, 4).
Unerbittlich verdammt er darum das Leben (IV, 4), Koheleth
hasst das Leben. Die Toten sind vor den Lebenden glücklich
zu preisen, noch mehr aber die, die noch gar nicht geboren sind.
(IV, 2).
Zu dieser Verzweiflung und diesem Lebenshass tragen
übrigens noch weitere Beobachtungen bei. In der Welt herrscht,
das haben wir gesehen, ein unaufhörlicher Wechsel ohne jedes
Ziel. Den gleichen Wechsel beobachten wir auch im Menschenleben, ohne dass daraus irgend welche Befriedigung entspringt.
Leben und Tod, Pflanzen und Ausreissen, Lachen und Weinen,
Hass und Liebe lösen einander ab. Auch sie beruhen auf einem
Gesetze Gottes (III , 1—10). Gewiss anerkennt Koheleth, dass
Gott die Welt schön geschaffen hat ; auch hat Gott in das Herz
des Menschen den Drang gepflanzt, die Ewigkeit anzustreben.
Aber auch das trägt nur zur Ermüdung bei ; denn der Mensch
,kann die Gedanken Gottes nicht von Anfang bis zu Ende erfassen (III , 9 und 10). Der Mensch kann auch nicht das Geringste daran ändern. Der Wechsel ist ewig. Gott allein kennt
das in ihm sich kund tuende Gesetz (III , 14, 15); der Mensch
kann es nicht erkennen und darum bleibt die Befriedigung mit
dem Leben und der Welt für den Menschen aus.
Wenn wir vorhin hörten, dass Koheleth erklärt , er hasse das
Leben, so ist dieser Hass bei ihm keinesfalls wirksam,
er
zeitigt keine tatsächlichen
pessimistischen Konsequenzen;
er ist , wenn wir so sagen dürfen, rein theoretisch oder nur die
vorübergehende finstere Augenblicksstimmung einer übergewaltigen
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Verzweiflung . Wer das Leben hasst , der wird nicht raten, es zu
gemessen , sich über irgend etwas in der Welt zu freuen. Koheleth
bleibt aber auch in diesem Zusammenhänge bei seinem immer
wiederkehrenden Urteil, das es für den Menschen angesichts
aller leidigen Erscheinungen in Welt und Leben nichts Besseres
gibt , als sich zu freuen, wofern er es kann, wofern es Gott
ihm gewährt, und Gutes zu tun (III, 12) , d. h. Freude zu empfinden an seinen Werken, seiner Mühe (III , 23) .
Koheleth scheidet zwischen der Freude am Genuss und der
Freude an seinen Handlungen. Das ist wichtig zu betonen.
Noch mehr Quellen des Lebensverdrusses gibt es für Koheleth.
Bedrückung und Vergewaltigung herrscht im Leben und als
Folge davon Tränen und Seufzen; selbst am Orte des Gerichts
herrscht der Frevel und die Ungerechtigkeit.
Allerdings ist es traurig, das alles mit ansehen zu müssen
und verständlich, wenn man angesichts dieses Unrechts das Leben
verwünscht (IV, 1—3). Allein es ist auch ein tröstlicher Gedanke
unverkennbar. Er ist in der festen Ueberzeugung gelegen , dass,
wenn alles einem Wechsel unterworfen ist , dann gewiss auch,
einmal das Strafgericht Gottes eingreifen und den Ungerechtigkeiten ein Ende machen wird. ״Ueber alle Handlungen wird dort
verhandelt“ (HI, 17). Hier bricht der den Pessimismus besiegende
Glaube an das Jenseits mit elementarer Gewalt durch. Und doch
ist es ergreifend, zu beobachten, wie die beiden Seelen Koheieths
mit einander ringen. Indem er die stumme Frage seiner Seele,
warum dieses Strafgericht Gottes denn nicht früher eintrifft, uns
erraten lässt , fährt er fort, als ob ihn dieses Zugeständnis gereute :
offenbar geschieht dies deshalb, weil Gott die Menschen prüfen
will , weil er ihnen zu zeigen wünscht, dass sie dem Tier gleich
sind, ein Gedanke, der sich uns aufdrängen muss, wenn wir den
gleichen physischen Tod von Mensch und Tier betrachten, ohne
Gewissheit zu haben, ob der Geist des Menschen nach oben steigt,
die Tierseele aber nach unten 1) (HI , 18—21).
*) Dass die Massoreten in  העלהund in  הירדתdie Punktation des Artikels
und nicht die des Fragewortes gewählt haben , ist sicher eine Art הקון סופרים.
Wäre  העלהund  הירדתAttribut zu הרוה, so wäre das zweifache  היאsprachlich
nicht zu rechtfertigen.
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Ja dieser Zweifel verdüstert sich an einer anderen Stelle
zu dem dunkelsten Satz der Verzweiflung, zur Leugnung eines
Lebens nach dem Tode. Heisst es doch (IX , 10) : ״Alles, was
Deine Hand vermag zu tun, das tue in Deiner Kraft; denn es
gibt kein Tun und keine Berechnung, keine Erkenntnis und keine
Weisheit in der Gruft, zu der Du hingelangst “.
Bei der dergestalt ungewissen Zukunft gibt es nichts Gutes
ausser der Freude an seinen Handlungen. Das ist der immer
wiederkehrende Refrain (HI, 22).
Nicht nur die Betrachtung der Welt und des Lebens ist
Koheleth eine Quelle des Unmuts und Verdrusses, einer pessimistisch verzweifelten Stimmung, sondern auch das Verhalten der
Menschen. Ebenso wie er überzeugt ist , dass Gott die Welt schön
geschaffen hat, so ist er auch überzeugt, dass Gott den Menschen
gerade, schlicht und einfach gebildet hat.
Das Bild vom Menschen, das die Erfahrung uns darbietet,
ist aber ein wesentlich anderes. ״Die Menschen streben viele
Klügeleien an“, d. h. die Menschen haben durch eine falsche Kultur,
durch Diplomatie und Politik , durch Unaufrichtigkeit und Gefallen
an scheinhaftem Wesen ihre Natur entstellt.
Wenn das schon vom Menschen im allgemeinen gilt , so gilt
es ganz besonders vom weiblichen Geschlecht, das noch mehr
solcher Künsteleien erstrebt und anwendet, so dass Koheleth das
vielfach falsch verstandene und nur so richtig begriffene Wort
spricht : ״Sieh zu, spricht Koheleth, das habe ich gefunden, eines
zum andern, um eine Berechnung herauszufinden: Das noch suchte
meine Seele, ohne es zu finden : ״Einen Menschen ( )אדםaus 1000
habe ich gefunden (es heisst nicht  אישeinen
=
Mann), aber eine
Frau habe ich bei all diesen nicht gefunden“. Ein Verdikt ist
das ganz gewiss , aber ein Verdikt gegen Mann und Frau, keineswegs aber ein Zeichen einer geringwertigen Beurteilung des Weibes
als solchen, sondern nur eine Verurteilung der allgemeinen, den
wahren Menschen-Charakter vernichtenden Scheinkultur, der beliebten ״Klügeleien“, die den Mann ebenso ergriffen haben, wie die
Frau, diese aber noch viel mehr ; denn wenn Koheleth schon unter
1000 einen Menschencharakter in seiner ungekünstelsen Natürlichkeit noch gefunden hat, dann war es allerdings, wie er sagt,
keine Frau (V, 25 —29).
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Die Frau als solche schätzt er hoch. Nur von der koketten,
ränkesüchtigen, auf Fang ausgehenden Frau behauptet er, dass
sie schlimmer sei , als der Tod (V, 26). Er kennt kein grösseres
Glück, keine höhere Befriedigung bei dem allgemein düsteren
Charakter des Lebens als die Verbindung mit dem Weibe, das
man liebt. So sagt er : ״Erwähle Dir das Leben mit der Frau,
die Du liebst , alle Tage des Lebens Deiner Nichtigkeit , die Dir
Gott gegeben hat alle Tage Deiner Nichtigkeit ; denn das ist Dein
Anteil am Leben und Deiner Mühe, mit der Du Dich mühest
unter der Sonne“ (IX , 9).
Ganz sicher ist auch bei dem Satze (IV, 9—12) : ״Zwei
sind besser als der eine ; denn sie haben einen guten Lohn bei
ihrer Mühe“, an die Verbindung mit dem Weibe, an die Ehe gedacht, wenn auch dort im allgemeinen bewiesen werden soll, dass
Vereinigung, schon aus Nützlichkeitsgründen , besser ist , als
Vereinsamung.
Wir sind mit den letzten Ausführungen von der Richtlinie
unserer Darstellung abgeschweift ; denn ein Teil derselben gehört
eigentlich schon dem zweiten , mehr praktischen Teil zu. Wir
wollten aber in diesem Zusammenhang einer weit verbreiteten
falschen Auslegung entgegentreten.
Jedenfalls haben wir gesehen, dass die die Wahrheit vergewaltigende Scheinkultur, das gekünstelte , ausgeklügelte Wesen,
das den von der Gottheit gerade geschaffenen Menschen entstellt
und dadurch den Verkehr erschwert, ja vergiftet , Koheleth’s Urteil
über Welt, Leben und Mensch pessimistisch stimmt, ihn zu lauten
Klagen veranlasst.
Das Leben im einzelnen wird in den meisten Fällen beeinflusst, ja es erhält seinen speziellen Charakter durch die Auffassung,
die der Mensch von den Erdengütern hat, durch die Art und
Weise , wie er sie verwendet. Die Beobachtungen, die Koheleth
nach dieser Richtung im Leben angestellt hat, stimmen ihn gleichfalls trübe.
Wenn Menschen reich gesegnet sind an Erdengütern, wenn
sie alles besitzen, was sie wünschen, wenn ihnen ein hohes Alter
zuteil wird, aber die Gottheit hat ihnen nicht die Fähigkeit und
die Möglichkeit gegeben, ihre Güter zu geni essen, dann sind sie
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schlimm daran, schlimmer als eine Fehlgeburt , die nie das Licht
der Sonne erblickt hat (VI, 1—6) 1).
Koheleth nennt das ein heilloses Uebel, während er das
Gegenteil , den Genuss der von Gott gewährten Güter, als den
einzigen Gewinn für alle Mühe auf Erden, eine Gabe Gottes nennt
(V, 17—19) . Nicht minder schlimm ist unersättliche Begierde
nach Geld und Gut. Wer die Menge liebt , hat nie eine wahre
Ernte , deren er froh wird ; dem Unersättlichen fehlt der Schlaf.
Auch geht solcher Reichtum meist verloren, weil er eben des
sichersten Momentes seiner Erhaltung entbehrt, das in der verständigen Verwendung gelegen ist. Nackt , wie er gekommen, geht ein
solcher Mensch wieder aus der Welt hinaus; selbst die Kinder
solcher Menschen leiden Mangel (V, 9—16). Die häufige Wiederkehr solcher Zerrbilder im Leben ist nicht erfreulich ; sie lässt
an dem gesunden Sinn der Menschen zweifeln und darum verzweifeln.
Auch das politische Leben gibt Koheleth Anlass zu bitterer
Klage. Hier herrscht Erpressung, Raub des Rechts und der Gerechtigkeit , Vergewaltigung des Armen. Das ist aber auch gar
nicht verwunderlich, da ein solch grosser Stab einander übergeordneter Beamten vorhanden ist , von denen jeder seine egoistischen
Gelüste verfolgt . Trotzdem ist unser Weiser der Ansicht, dass
das Königstum noch die nützlichste Regierungsform eines Landes
ist (V, 7—9). Freilich darf der König weder ein alter Tor sein
(IV, 13) noch ein unvernünftigerJüngling . Ein edler, freigeborener
Mann muss er sein, so dass weder er, noch seine Fürsten im
Trinken ihren Lebenszweck sehen, sondern in energischer, tapferer
Tätigkeit (X , 16, 17). Wie wandelbar übrigens auch die Volksgunst gegenüber einem König ist , das weiss Koheleth aus selbst
erlebten Fällen zu erzählen. (IV, 13—16) .
*) Die Worte  לו. וגם קמרה לא היתדsind , wenn auch gegen den massore״
tischen Akzent, herunterzuziehen zu  נפלund konzessiv zu fassen : ״Und
wenn ihr auch kein Begräbnis zuteil wurde, sage ich doch, besser als er
ist die Fehlgeburt daran“.
Das doppelte Manko des Genusses und der Beerdigung würde sicher
dem Satz jede Beweiskraft nehmen, während er in der vorgeschlagenen
Fassung überaus beweiskräftig ist.
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Die meisten Qualen bereitet der Seele unseres Weisen die
Beobachtung des krassen Widerspruchs zwischen Tugend und
Glück, von dem das Leben voll ist.
Einige Sätze mögen uns darüber belehren:
״Es gibt eine Nichtigkeit, die da geschieht auf Erden, dass
es nämlich Gerechte gibt, denen etwas zukommt entsprechend den
Handlungen der Frevler , und dass es Frevler gibt, denen etwas
zukommt entsprechend den Handlungen der Gerechten; da sage
ich : ״Auch das ist eine Nichtigkeit“ (VIII, 14).
״Alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit , es
gibt Gerechte, die bei ihrer Gerechtigkeit zu Grunde gehen, und
es gibt Frevler , die lange leben bei ihrer Bosheit“ (VII, 15).
Oder er sagt an anderer Stelle : ״Alles kann allen begegnen; ein
Geschick hat der Gerechte und der Frevler , der Gute und der
Reine und der Unreine, der Opfernde, wie der, der das Opfer
meidet; der Gute, wie der Sünder, der Schwörende, wie der, der
den Schwur scheut“ (IX, 2). ״Wiederholt habe ich gesehen
unter der Sonne, dass nicht den Raschen der Lauf gehört und
nicht den Starken der Krieg und nicht den Weisen das Brot und
nicht den Vernünftigen der Reichtum und auch nicht den Wissenden
Gunst zuteil wird ; wahrlich ein Termin und Geschick trifft sie
alle“ (IX, 11).
״Die Torheit ist auf ragende Höhen gesetzt ; die Reichen
müssen in der Niederung bleiben. Ich sah Sklaven auf Pferden,
Fürsten den Sklaven gleich auf der Erde einhergehen“ (X, 6, 7).
Also ein greller Gegensatz zwischen Bewährung und Belohnung
drängt sich dem Beobachter im Leben auf, erfüllt mit Wehmut
und Schmerz, mit Trübsinn und Verzweiflung. Aus all den geschilderten Quellen entspringt dieselbe düstere Stimmung. Welt,
Leben, Mensch und Gericht sind alle reich an Ausstellungen,
geeignet, den Menschen das Leben zu verleiden.
Tritt dieser Fall bei Koheleth fauch wirklich und dauernd
ein ? Zieht Kohelet aus der Erkenntnis des angeblich mangelhaften Charakters des Lebens die letzte Konsequenz des philosophischen Pessimismus, die darin besteht, dass wir das Leben
grundsätzlich ohne jede Einschränkung dauernd hassen, den
Willen zum Leben verneinen und unterbinden, die Welt für
bankerott erklären und derselben je eher, je lieber entrinnen
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möchten? Das ist nicht der Fall. Vor solcher Konsequenz behütet ihn schon sein fester Gottesglanbe, seine üeberzeugung,
dass Gott die Welt schön, den Menschen gerade geschaffen hat;
dass Gott in dem Wechsel der Erscheinungen, der uns Menschen
ermüdet, weil wir ihn nicht vernunftgemäss ergründen können,
das Gesetz erstrebt , d. h. dass Gott teleologisch, nach vernünftigen Zwecken wirkt.
Der Pessimismus des Koheleth führt nicht zur Weltverneinung, sondern zur Weltbeherrschung. Wohl weiss Koheleth
nicht, worin das absolute Gute des Lebens gelegen ist. Sagt er
doch : ״Wer weiss, was gut ist für den Menschen im Leben
während der Zahl der Tage des Lebens seiner Nichtigkeit, die
er hinbringt wie ein Schatten ?aVI ( , 12). Aber er anerkennt, dass es wenigstens relative Güter gibt. Koheleth
stellt sich uns als praktischer Philosoph dar, der AufSchlüsse gibt, was je von zwei Extremen im Leben besser ist.
Koheleth gibt den Weg an, den wir zu gehen haben, um zu
leben. Er verneint das Leben nicht für sich und nicht für andere.
Der philosophische Pessimist würde zu solcher Konzession nicht
bereit sein.
Koheleth will das Leben beherrschen ; das ist die praktische
üeberwindung seiner pessimistischen Anwandlungen. Wir wissen,
dass ihm besonderen Schmerz die Tatsache bereitet , dass er
zu viel auf den Glauben angewiesen ist und nicht mit seiner
Vernunft die Eätsel des Lebens zu lösen vermag. Auch dieser
Pessimismus wird überwunden. Koheleth verlangt ;Resignation,
ein Sichbescheiden, ein Sichergeben in die Unabänderlichkeit dieser
Tatsache.
Aber auch theoretisch, oder sagen wir dogmatisch, wird der
Pessimismus besiegt, und zwar durch den Hinweis auf das Gericht
Gottes, auf eine übersinnliche, ausgleichende Gerechtigkeit, durch
die Ueberzeugung, dass hier auf Erden nicht aller Tage Abend
ist , dass das Leben im Hienieden sich nicht erschöpft und nicht
zum Abschluss kommt.
Was wir hier behauptet haben, müssen wir auch beweisen.
Es ist überraschend, nunmehr Sätze zu vernehmen, die den
früheren geradezu ins Gesicht schlagen. Und doch ist es nicht
überraschend ; denn wir haben die Seelenkämpfe Koheleths mit-
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*erlebt und kommen jetzt zu seinen Resultaten .

Wir haben seine
Zweifel mitgefühlt und nehmen jetzt teil an der Klarheit, zu der
er sich aus seinen Zweifeln durchgerungen hat.
Wir sahen, dass den meisten Schmerz Koheleth die Beebachtung der Ungerechtigkeit im Leben, das Missverhältnis
;zwischen Tugend und Glück bereitet , dass er Sätze gesprochen
hat, die ihn zum Zweifler an den höchsten Wahrheiten der
Religion stempelten. Und doch ist er schliesslich von der TatSache eines endlichen göttlichen Gerichts überzeugt, ist überzeugt vor allem davon, dass es gut nur den Guten gehen könne.
Wir wollen eine sehr lehrreiche diesbezügliche Stelle wörtlich
anführen: ״Ich habe gesehen, dass Frevler bestattet wurden,
während andere (Gerechte nämlich) kamen und von der Stätte
der Heiligkeit (ins Exil) weg ziehen mussten, dass sie vergessen
wurden in der Stadt , wo sie redlich gehandelt hatten (also wieder
ein Widerspruch zwischen Frömmigkeit und Glück) ; auch das
ist eine Nichtigkeit . Und weil sich nicht rasch vollzieht das
Urteil dieser Handlungsweise des Bösen, darum ist das Herz der
Menschenkinder voll , Böses zu tun. Wenn auch der Frevler
hundertfach Böses tut und man ihm lange zuwartet , wahrlich so
weiss ich doch, dass es gut nur gehen wird den Gottesfürchtigen,
,die sich vor ihm fürchten. Und gut wird es nicht gehen dem
Frevler , mag er seine Tage auch lange hinziehen, wie ein
Schatten , weil er sich nicht vor Gott fürchtet“ (VIII, 10—13).
Koheleth ist also überzeugt, dass es schliesslich einen Ausgleich gibt ; nur dass er so lange auf sich warten lässt , betrachtet
er als einen Mangel und als eine Gefahr
. Er ist fest überzeugt,
dass es nur dem Guten gut gehen kann, dem er an anderer
Stelle zuruft : ,,Gehe hin, iss in Freuden Dein Brot und trinke
wohlgemuten Herzens Deinen Wein ; denn bereits hat Gott Wohlgefallen an Deinen Handlungen“ (IX, 7). Und diese seine
Ueberzeugung gründet sich auf die weitere Zuversicht, mit der
.er sein Buch abschliesst : ״Wahrlich jede Tat bringt Gott ins
Oericht , alles Geheime, ob es gut oder böse ist “ (XII , 14) .
Nun könnte man meinen, dass es sich um einen Ausgleich
im Hienieden allein handelt, der immerhin einmal, wenn auch
spät, stattfindet . Dass Koheleth damit sich aber nicht zufrieden gibt,
zeigt uns der Satz , den wir schon zitiert haben, der Satz , den
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'er mit dem Fingerzeig drohender Geberde den das Kecht vergewaltigenden Richtern entgegensehleudert : ״Ich habe gesehen
unterhalb des Himmels den Ort des Rechts und sieh, da
herrscht die Bosheit, den Ort der Gerechtigkeit und sieh, da
herrscht der Frevel ; da sagte ich mir in meinem Herzen : den
Gerechten und Frevler richtet Gott ; denn einen Termin gibt
es für jede Sache, und wegen jeder Sache gilt es dort“
(III , 16—17).
Dieses ״dort “ wäre auch dann deutlich genug, wenn auch
nicht das die Unsterblichkeit und das Fortleben der Seele verkündende Wort am Schlüsse des Buches stände,, das Wort : ״Und
■es kehrt zurück der Staub zur Erde, so wie er war, und der Geist
kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat“ (XII , 7). Hier ist
also auch der Zweifel unseres Weisen behoben, ״ob der Geist des
Menschen nach oben steigt , der Geist des Tieres aber nach unten“.
Nur auf dem Boden einer solchen Ueberzeugung, die das
Diesseits mit dem Jenseits verknüpft und die beklagten Nichtigkeiten des Lebens durch den Glauben an ein göttliches Gericht
in sich zerfliessen lässt, wie der Nebelflor vor der aufgehenden
Sonne zerfliesst, hat die in der Form einer eindringlichen Mahnung
von Koheleth ausgesprochene Bestimmung des Menschen einen
Sinn: ״Der Schlusssatz, aus dem alles gehört wird, ist : ״Fürchte
Gott, beobachte seine Gebote! Denn das ist der ganze Mensch“
(XII, 13).
Hat aber der Mensch eine Bestimmung, so hat das Leben
einen Inhalt und jedem Pessimismus ist der Boden entzogen.
Dieser Schlusssatz ist für uns auch noch in anderer Beziehung interessant und wichtig. Er räumt mit zwei weiteren Worten
Koheleths auf, die er in der Stimmung seiner Unzufriedenheit und
Zweifel gesprochen hat und die teils bedenklich, teils merkwürdig
genug lauten. So heisst es (IX, 1) : ״Alles dies habe ich mir
zu Herzen genommen, um alles dieses auszuforschen, dass nämlich
die Gerechten und Weisen und ihre Diener in der Hand Gottes
stehen ; auch Liebe und Feindschaft kennt der Mensch nicht;
alles liegt vor ihnen“.
Dieser Satz lautet bedenklich nach Determination, d. h. nach
einer Gebundenheit des Willens und würde, da er den Menschen
jeder Verantwortlichkeit überhebt, jede wahre Religion unmöglich
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machen« Wenn aber Koheleth des Menschen Bestimmung in Gottes״
furcht und in Gehorsam gegen Gottes Gebote findet, so charakterisiert sich dieser Satz als eine Blüte des später besiegten Zweifels.
Dasselbe lehrt uns ja auch die wiederholte Mahnung, dass es
für den Menschen nichts Gutes gebe, als die Freude an seinen
Handlungen. Eine solche Freude aber wäre ausgeschlossen, wenn
die Handlungen des Menschen ein Produkt des Zwanges wären,
nur auf instinktiven Trieben, nicht auf Vernunft und Freiheit beruhten.
Der zweite Satz, der von jeher den Erklärern grosse Schwierigkeit verursachen musste, wäre, wenn er nicht auf das religiöse
Verhalten bezogen zu werden brauchte, vollständig harmlos und
gerechtfertigt . Es ist dies der Satz von der Empfehlung der
goldenen Mittelstrasse : ״Es ist gut, dass Du das eine ergreifst,
aber auch nicht voin anderen Deine Hand fahren lässt ; denn der
Gottesfürchtige wird allen gerecht“ (VH, 8).
Allein unmittelbar vorher stehen folgende Sätze:
״Sei nicht zu gerecht und sei nicht allzu weise! Warum
willst Du Dich selbst vernichten ? Sei auch nicht zu frevelhaft
und sei kein Tor ! Warum willst Du sterben nicht zu Deiner
Zeit ?“ (VH, 6—7). Zumal die christlichen Erklärer operieren
hier mit dem Schlagwort von der angeblich gerügten äusseren
Werkheiligkeit, von pharisäischer Askese und wollen hier Koheleth
eine Mahnung aussprechen lassen, dass die Frömmigkeit nicht den
Lebensgenuss zerstören oder auch nur stören solle, wobei sie ohne
weiteres dem Genuss den Charakter des Frevelhaften beilegen.
Wir halten diese Erklärung für falsch; denn diese Anschauung ist nicht jüdisch.
Wir glauben, dass Koheleth diesen Satz gesprochen hat zu
einer Zeit, in der die Beobachtungen des Lebens ihn so mächtig
bedrückten, dass er wieder einmal der Skepsis seiner Vernunft
das Uebergewicht über seinen Glauben zugestand, ohne dass er
tatsächlich den Mut fand, den Glauben ganz fahren zu lassen.
In einer solchen Stimmung des Zwiespalts seiner Seele, ist
dieses realistische und opportunistische Wort, so merkwürdig es
auch klingt, verständlich. Am Ende seiner Erwägungen, da der
Glaube über die Skepsis der Vernunft gesiegt hat, ist freilich
für solche Anschauung und Mahnung kein Platz mehr. Hier klingt
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die Philosophie der Vernunft harmonisch zusammen mit der Stirnmung des Glaubens : ״Der Schlusssatz , aus dem alles herausgehört wird, lautet : ״Fürchte Gott und befolge seine Gebote!
Denn das ist der ganze Mensch !“ Das ist des Menschen ganze
Bestimmung.
Indessen war Koheleth mit dem Leben nicht nur um deswillen
unzufrieden, weil Tugend und Glück in einem schreienden MissVerhältnis stehen, sondern vor allem deshalb, weil es ihm in eudämonologischer Beziehung nicht genügen konnte. Wir haben gehört,
dass er das Leben, das ihn an und für sich nicht befriedigte, das
ihn wegen der schreienden Ungerechtigkeiten der Menschen direkt
anwiderte, in einer Weise hasste , dass er es aussprach, das Nichtsein ist dem Sein vorzuziehen.
Auch diese Stimmung und Anschauung ist nur eine vorübergehende. Wenn er spricht : ״Wer noch verbunden ist mit allen
Lebenden, der hat Zuversicht ; denn dem lebenden Hund ist es
besser, als dem toten Löwen“ (IX , 4), so ist dabei allerdings
dem ganzen Zusammenhang nach das so zu erklären, dass er
glaubt , mit dem Tod ist alles aus, dem Lebenden aber kann immer
noch ein Glück beschieden sein. Der Satz ist noch in der Stirnmung des gährenden Zweifels gesprochen. Allein auch in dieser
Form und bei diesen Voraussetzungen, selbst bei der Belativität
des Urteils ist dieser Satz schon nicht mehr pessimistisch in dem
landläufigen philosophischen Sinn. Koheleth gesteht dem Leben
auch hier einen relativen Wert zu, jedenfalls einen grösseren, als
dem Nichtsein . Viel absoluter und positiver lautet schon der
Satz : ״Süss ist das Licht und gut ist es für die Augen, die
Sonne zu schauen!“ (XI , 7).
Indessen ist das Menschenleben an und für sich ja nur ein
Ausschnitt aus dem grossen Weltganzen . Was lehrt Koheleth
aber bezüglich der Welt ? Zu welchen Zugeständnissen sieht er
sich mitten in seinen intellektuellen Zweifeln gezwungen ?
Sie zeigen uns, dass Koheleth weder mit der Welt noch
mit dem Leben ganz unzufrieden ist.
״Alles hat Gott schön geschaffen zu seiner Zeit , auch die
Ewigkeit [oder auch die Welt] hat er ihm ins Herz gelegt , ohne
dass aber der Mensch das Werk, das Gott geschaffen hat, zu
finden vermöchte von Anfang bis zu Ende“ (III , 11).
JahrbuchJ. L. G. VIII.
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Hier sind 3 Gedanken zu unterscheiden. Erstens das Zugeständnis, dass Gott eine schöne Welt geschaffen bat . Das ist
ein Ausdruck des Optimismus im allgemeinen. Ganz besonders
lobt aber Koheleth, dass Gott die Welt oder die Ewigkeit —
 עלםbedeutet ja beides! — dem Menschen ins Herz gelegt hat.
Das heisst doch wohl nichts anderes, als dass der Mensch durch
göttliche Einrichtung nach Ewigkeit strebt , bemüht ist , über
das bruchstückartige Erkennen hinaus zu kommen und die Ewigkeit
mit seinem Wesen zu umspannen.
üebersetzen wir  עלםmit ״Welt“, so nehmen wir die von
Aben Esra im Namen älterer Exegeten gebrachte Erklärung an,
dass die Lust nach der Welt, die Freude an der Welt , das Streben
und Vermögen, die Welt zu gemessen, eine von Gott der menschliehen Seele gewährte Fähigkeit ist. Allbekannt ist die Deutung
des Talmuds, wonach dieser Konsonanten- Komplex in anderer
Punktation auf  העלםhinweise : ״eine Verdunkelung hat Gott dem
Menschen ins Herz gelegt“, womit gesagt sein soll, dass die
Ungewissheit des Todestags, die Gott gewollt hat , des Menschen
grösstes Glück und die Garantie für den Bestand der menschlichen
Gesellschaft bedeutet, da sonst die Menschheit zu streben und zu
arbeiten aufhören würde und der Zusammenhang der Geschlechter
gefährdet wäre.
Der letztere Gedanke ergibt sich auch, wenn wir nach einer
anderen talmudischen Erklärung en  ״ העלםdie Kinder“ = die Liebe
zu den Kindern, für die die Eltern selbstlos arbeiten, denken.
Akzeptieren wir die Erklärung  ״ העלםeine Verdunkelung“, so
haben wir eine Antithese zu einem anderen Satz Koheleths, in
welchem er noch in einer Anwandlung des Weltschmerzes die
Ungewissheit des Todestages bedauert:
 ״Auch kennt der Mensch nicht seine Zeit, wie Fische, die
in einem schlimmen Netz gepackt werden, wie Vögel, die gefangen werden in der Schlinge, so werden gefangen die Menschenkinder zur Zeit des Unglücks, wenn es sie plötzlich überfällt“
(IX , 12).
Wie immer wir also diesen Satz erklären, er ist der Zeuge
eines gesunden und starken Optimismus. Nur der letzte Teil,
der dritte Gedanke des Satzes, ist resigniert, ist pessimistisch;
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*er drückt das Bedauern aus, dass der Mensch vermöge seiner
Vernunft die Schönheit der Welt nicht von Anfang bis zu Ende
•ergründen kann.
Diesem Satz schliesst sich alsbald ein anderer an, der nahezu
dasselbe sagt:
״Ich weiss es, alles, was Gott schafft, das wird ewig sein;
da lässt sich nichts hinzufügen und nichts hinwegnehmen. Gott
aber hat es geschaffen, damit sie vor ihm Respekt gewinnen.
Was war, bereits ist es wieder und was sein wird, das war
bereits ; Gott aber sucht auf und hält fest das Verdrängte״6
(III, 14, 15). Dieser Satz lehrt uns die Fortdauer des Welt״
bestandes nach Gottes Willen und Gesetzen , ihre tadellose Ge״
staltung , die keinem Menschen eine Aenderung gestattet , die Allmacht Gottes , der sie geschaffen, die Weisheit und Allwissenheit
Gottes , die bei dem Koheleth doch besonders betrübenden Wechsel
das Gesetz im Auge behält. Die Welt ist also kein Stümperwerk und kein bankerottes Geschäft, wie uns der Pessimismus
glauben machen will. Vielmehr ist sie ein Werk der Allmacht
und Weisheit , zu der wir Vertrauen besitzen dürfen. Denselben
Optimismus bezüglich der Welt lehrt uns der Satz:
״Am Tag des Glücks sei wohlgemut und am Tage des
Unglücks sei nachdenklich ; auch das hat Gott, das eine dem
anderen entsprechend, eingerichtet in einer Weise , dass der Mensch
nichts hinter ihm her (auszusetzen) fände“ (VII, 14). Im
Zusammenhang mit diesem Satz ist uns auch das unmittelbar
vorangehende oftmals missverstandene Wort klar:
״Achte auf das Werk Gottes ; denn wer könnte richten,
was er gekrümmt hat ?“ (VII, 13) .
Das Wort will sicher nichts anderes sagen, als dass auch
das Krumme, sagen wir einmal ״das Übel“, m der Welt planvoll
ist und nach Gottes Willen an seinem Platze steht . Der Satz
ist also eine Theodicee.
Unverkennbar ist die optimistische Auffassung von Leben
und Mensch, die beide Schöpfungen Gottes sind, wenn wir folgende Sätze betrachten : ״Nur achte darauf, was ich gefunden
habe, Gott hat den Menschen gerade geschaffen“ (VII, 29).
״Besser ist das Ende, d. h. die spätere Entwickelung einer
;Sache, als ihr Anfang“ (VII, 8).
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Dieser Satz kann in solch apodiktischer Form seine Geltung
nur haben,  ״ כשהוא מראשיתו טובwenn sie von Anfang an gut
war“, wie Rabbi Akiba richtig bemerkt. Demgemäss spricht
sich hier ein Zutrauen zu dem Fortschritt des als gut aus der
Hand Gottes hervorgegangenen Menschengeschlechts aus, das unmittelbar im Anschluss an diesen Satz seinen prägnanten Ausdruck findet in dem vielzitierten Wort:
״Sprich nicht : was war denn, dass die früheren Tage
besser waren, als diese; denn nicht aus Weisheit fragst Du das“

<vn, 10).

Dieser Optimismus, dieses Vertrauen auf das Menschengeschlecht , seine Entwicklung und Zukunft, diese schroffe AbWeisung des laudator temporis acti ist vielsagend, bezeichnend
und jedenfalls dem Geiste der Thora entsprechend.
Wir haben aus diesen Nachweisen erkannt, das Koheleth in
seinen theoretischen Spekulationen über Welt und Leben trotz,
aller anfänglichen Skepsis und trotz vorübergehender pessimistischer Anwandlungen tatsächlich schliesslich beim Optimismus
der Welt - und Lebensanschauung anlangt.
Noch mehr drängt sich uns das auf, wenn wir nunmehr
den praktischen Philosophen vernehmen, der, weit entfernt, das
Leben zu verneinen und als nichtig bei Seite zu werfen, uns wertvolle Ratschläge gibt, um dasselbe anzubauen und glücklich zu
gestalten . Dieser Teil ist sicher der wohltuendste des ganzen»
Buches. Er enthält die herrlichste Spruchweisheit. Hier kann ,
nur eine kleine Auslese dargeboten werden.
Mitten in den Ausbrüchen seiner pessimistischen AnWandlungen, die ihn ja, wie wir sahen, zu einer Verurteilung des
Lebens führten, empfiehlt Koheleth immer wieder die Freude,den Genuss. Das stimmt natürlich nicht zu einem ernsten
philosophischen Pessimismus. Das Axiom und die Konsequenz
des Pessimismus lautet anders. Indessen ist Koheleth durchaus
kein Epikuräer, der den Genuss um jeden Preis auf seine
Lebensfahne schreibt. Selbst als er, um das Unbefriedigende der
Betrachtung der Welt , ihres Laufes und Wechsels von sich abzuschütteln , der Lust und dem Vergnügen sich zu wendet, rühmt
er, dass ״ihm seine Weisheit dabei verblieb“ und ihn vor einem.
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sinnlosen Uebermass geschützt habe. Er hat aber die Lust
überhaupt nicht als einen befriedigenden Lebenszweck und
Lebensinhalt zu erkennen vermocht ; sie ist ihm eitel . Wohl
aber ist er überzeugt, dass bei der allgemeinen Ungewissheit des
Lebens die Freude am Dasein, das ruhige Gemessen des Angen•
blicks ein relatives Glück bedeute. Freilich die Fähigkeit dazn
־beruht gleichfalls auf einer Gabe Gottes , die nicht jedem zu teil
wird. Auch darf die Freude nicht ausarten, sie soll geleitet und
reguliert werden von dem Gedanken des göttlichen Gerichts und
des göttlichen Wohlgefallens . ״Geh, iss in Freuden Dein Brot,
trinke wohlgemuten Herzens Deinen Wein, wenn Gott bereits
Wohlgefallen hat an Deinen Handlungen“ (IX , 7).
״Freue Dich Jüngling Deiner Jugend, und es tue sich Dein
Herz gütlich im Frührot Deines Lebens, gehe in den Wegen
Deines Herzens ; wisse aber, dass bei allem dem Dich Gott ins
Gericht einführen wird ! Entferne den Kummer aus Deinem Herzen,
das Leid von Deinem Körper ; denn auch die Jugend und des
Lebens Morgenröte ist eitel “ (XI , 9 und [10). Und gedenke
Deines Schöpfers in den Tagen Deiner Frische , ehe die Tage des
Bösen kommen und Jahre herangelangen, von denen Du sprichst,
ich habe keinen Gefallen an ihnen“ (XH , 1).
Ganz im Sinne solcher Mahnung, solcher Auffassung vom
Genuss spricht Koheleth die Ueberzeugung aus:
״Und ich habe gesehen , das es nichts Besseres gibt , als
das, dass sich der Mensch seiner Handlungen freut “ (III , 22).
Genuss ist recht, wenn er vor Gott bestehen kann, Freude
ist empfehlenswert, wenn sie von dem Bewusstsein unseres
Wertes und unserer Bewährung in jedem Lebensalter getragen
ist . ״Am Morgen säe Deinen Samen, und auch am Abend lasse
Deine Hand nicht sinken ; denn Du weiss nicht, was gelingen
wird, das oder das, oder ob beide gleichmässig gut sind“ (XI, 0).
Ein absolutes Gut, ein absolutes Glück hat Koheleth
bei seinen theoretischen Spekulationen herauszufinden nicht vermocht. Er spricht das in den Worten aus : ״Wer weiss , was
gut ist für den Menschen in der Zahl der Tage des Lebens
seiner Nichtigkeit , die er hinbringt wie den Schatten ?“ (VI, 12).
Indem er nunmehr aber das Leben praktisch auffasst,
^praktisch betrachtet , erkennt er, dass das Vorhandensein relativer
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Güter nicht zu leugnen ist. Die Form, in der er uns seine*
Weisheit bietet , ist hier immer die : ״Besser ist das als das“.
Wir haben hier also eine praktische Abschätzung des Wertesder einzelnen Lebensinhalte und Lebensgüter.
״Besser ist ein guter Name als gutes Oel“ (VII, 1). Hier
gibt Koheleth bei der Wahl zwischen den greifbaren, realen
Gütern einerseits und den geistigen und seelischen Potenzen«
andererseits den Vorzug den idealen Gütern des Lebens. Er ist
also kein Materialist, kein Herold des sinnlichen Genusses, kein
Epikuräer. Bei der Wahl zwischen Oberflächlichkeit und Ernsü
greift unser Philosoph zum Ernst . ״Es ist besser in das Trauerhaus zu gehen, als in das Haus des Gelages ; denn da es das
Ende aller Menschen ist, nimmt es sich der Lebende zu Herzen‘5
(VII, 2). Der Weise wird darum eher im Hause der Trauer anzutreffen sein, während der Toren Sinn ganz auf das Haus des
Gastmahls, des Gelages gerichtet ist (VII, 4). Alle diese Sätze
zeigen uns, dass Koheleth, wenn er den Lebensgenuss empfiehlt,
nicht etwa dem Leichtsinn der oberflächlichen Lebensauffassung
das Wort reden wollte. Sie zeigen uns aber auch, dass der
Autor solcher Sätze doch nicht so gering Y0m Leben denken
konnte, wie der philosophische Pessimist es tut oder auch wie
seine eigenen schmerzgeborenen Aeusserungen, die düsteren׳
Kinder augenblicklicher Stimmung, es zu tun scheinen.
Wer das Leben endgiltig hasst, gibt nicht Ratschläge es
zu gestalten . Und wie herrliche Ratschläge gibt er uns!
״Es ist besser, Scheltworte der Weisen anzuhören, als ein
Mann zu sein, der Lobgesänge der Toren vernimmt“ (VII, 5).
Er mahnt zur Gelassenheit und Demut, warnt vor Zorn
und Aufregung.
״Besser ist Langmut, als Hochmut“ (VII, 8). ״Sei nicht
übereilt in deinem Gemüte zu zürnen ; denn der Zorn ruht in
dem Schosse der Toren“ (VII, 9).
Koheleth mahnt zur Sanftmut, zur Nachsicht im Urteil, zur
Klugheit und Versöhnlichkeit, zumal im Bewußtsein, dass wir
selber oft genug uns von Sünde nicht frei wissen. ״Auch sollst
Du nicht auf alle Worte, die sie sprechen, Dein Herz richten,
damit Du nicht Deinen Knecht Dir fluchen hörst ; denn gar viele
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Male weiss es auch Dein Herz, dass Du anderen gellacht hast‘
(VII , 21, 22).
Der Weisheit redet unser Philosoph besonders das Wort.
Ihren veredelnden Charakter spricht er in den Worten aus:
5,Wer wäre der Weise und wer kännte die Deutung der Sache:
Die Weisheit des Menschen lässt sein Antlitz leuchten und
die Starre seines Angesichts wird verändert“ ? (VIII , 1).
Ein Weiser kann durch seine Weisheit eine ganze Stadt
erretten, was die lärmenden, grosssprecherischen 10 Herrscher
nicht fertig brachten (VII, 19 ; IX , 13—16). Es mag immerhin
sein, dass Koheleth hier auf einen selbsterlebten tatsächlichen Fall
anspielt . Trotzdem ist die tiefsinnige Erklärung der Weisen
nicht abzulehnen, dass die belagerte Stadt der menschliche Körper,
die 10 Herrscher die 10 egoistischen Organe der Sinnlichkeit sind
und unter dem die Stadt rettenden armen Mann die der Vernunft
zugängliche Stimme des Guten in der Menschenbrust verstanden
werden muss. Freilich , meint Koheleth bedauernd, wird die
Weisheit nicht immer gehört.
Ganz besonders hütet uns die Weisheit vor Fehlern gegenüber den Herrschenden. Sie regt zur gewissenhaften Pflichterfüllung an und tröstet bei einer schlimmen Kegierung durch den
Gedanken, dass bei dem ewigen Wechsel in der Welt auch die
Bosheit der Herrscher ihr Ende findet ; denn es gibt Gewalten,
denen auch sie nicht entrinnen können (VIH, 2—8.) Die Weisheit
ist die Mutter der Vorsicht : ״Auch in Deinen Gedanken fluche
dem König nicht und in Deinem Schlafgemach verwünsche nicht
den Beichen ; denn der Vogel des Himmels trägt die Stimme weiter,
der Geflügelte verrät das Wort“ (X , 20). Weisheit ersetzt und
erspart Kraft und Anstrengung (X , 10).
Wiederholt stellt Koheleth die Weisheit ins rechte Licht
durch Beleuchtung der Abgeschmacktheit des Toren, der trotz allen
Wortschwalls die erwartete Antwort schuldig bleibt (X , 12—15).
Weisheit lehrt uns auch das rechte Verhalten Gott gegenüber;
sie hütet uns im Bewusstsein unserer Schwäche vor Aufregung
und Trotz gegen Gott (VI, 10). Sie lehrt uns Gehorsam und
schützt uns vor den Fehlern der Toren, die in Häufung von
Gebeten, in der Menge der Opfer und der Fülle der Gelübde sich
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nicht genug zu tun vermögen. Hingegen wird der Weise gewissenhaft sein in der Erfüllung der einmal ausgesprochenen Gelübde
(IV, 17—V, 4).
Weisheit bewahrt uns auch vor Ueberhebung : ״Wenn der
Geist der Herrschsucht Dich übermannen will , so verlasse Deinen
Platz nicht ; Gelassenheit lässt grosse Sünden ruhen“ (X , 4) .
Koheleth ermahnt zur Tatkraft , zu mutigem, tapferem Verhalten. Allzu grosse Aengstlichkeit lässt den rechten Zeitpunkt
versäumen: ״Wer auf den Wind schaut, wird nicht säen ; wer
auf die Wolken blickt, wird nicht ernten“ (XI , 4).
״Durch Faulheit senkt sich das Gebälk, durch Schlaffheit
der Hände trieft das Haus“ (X , 18).
״Der Tor verschränkt die Hände und zehrt sein eigenes
Fleisch auf“ (IV, 5).
Zur Wohltätigkeit regt Koheleth ganz besonders an, schon
aus Nützlichkeitsgründen angesichts der Unbeständigkeit des Glücks:
״Wirf Dein Brot auf die Oberfläche des Wassers ; denn in der
Menge der Tage wirst Du es wieder finden. Gib einen Teil sieben
und auch acht Male ; denn Du weisst nicht, welches Unglück auf
Erden herrschen wird“ (XI , 1—2).
Das ganze Buch klingt aus in die Aufforderung zu nützlichem
Tun, zu gottgefälligem Genuss, zu beständiger Aufmerksamkeit
im Dienste Gottes , so lange man dazu die Kraft besitzt , ehe die
Tage des Greisenalters kommen, das in scharfsinniger und ergreifender Allegorie zur Darstellung , gelangt , und ehe der Tod
eintritt , der den Körper zur Erde, die Seele zu Gott zurückruft
(XII ). Mit dem Hinweis auf das göttliche Gericht und die schon
erwähnte Mahnung, in Gottesfurcht und Gehorsam gegen Gottes
Gebote des Menschen Bestimmung zu erblicken, schliesst das
merkwürdige Buch.
Wir haben eingangs unserer Betrachtung schon erwähnt, dass
vielfach das Buch Koheleth als die Philosophie des Pessimismus
in Anspruch genommen wird. Dass das mit Unrecht geschieht,
haben wir nachzuweisen versucht . Wenn neuerdings Koheleth als
das Buch des Optimismus xav igoxrjv bezeichnet wurde, so kann
das ebenso wenig als ohne weiteres richtig erkannt werden.
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Richtig’ ist , dass dieses Buch den Kampf der pessimistischen
der optimistischen Lebensauffassung uns vor Augen führt und
dass trotz energischer pessimistischer Anwandlungen des Verfassers
*der Optimismus siegt , der den Pessimismus durch die Betonung
der übersinnlichen Faktoren überwindet.
Diese Gegensätzlichkeit der Auffassung gehört zu den eigenartigen Schicksalen unseres Buches. Oder wäre es nicht eigenartig , wenn Heinrich Heine das Buch Koheleth, ״das Hohelied
der Skepsis “ nennt, während im Gegensätze hiezu Franz Delitzsch
von ihm als dem ״Hohelied der Gottesfurcht“ spricht ? Und
wiederum können wir sagen, dass beide Urteile ebenso richtig
und ebenso falsch sind.
Koheleth ist eben das erschütternde Drama des Zweifels,
des siegreichen Zweifels , das Drama des Kampfes zwischen Erfahrung und Glauben. Wie immer aber das Buch aufgefasst wird,
stets werden wir dem Urteile des französischen Gelehrten Renan
beipflichten, dass Koheleth ist : ״un livre charmant“, ein entzückendes Buch, ein liebenswürdiges und liebenswertes Buch ; ein Buch,
von dem er weiterhin sagt:
״nous l’aimons, car il a vraiment touchö toutes nos douleurs“.
mnd

Zur Charakteristik und Biographie des
R. Scherira Gaon,
Von

Dr. B. Lewin.

I.

Mit dem Erlöschen des Gaonats, dessen Sonne beinahe eirn
halbes Jahrtausend am Horizonte der gesamten jüdischen Diaspora
geleuchtet hatte , verlor das Judentum sein geistiges Zentrum,,
und endete in Babylonien die Kette der mündlichen lieberiieferung, welche sich fast zwei Jahrtausende seit der Zeit, ״da
Jojachin und mit ihm das Sanhedrin ins Exil gegangen war“, um
ganz Israel geschlungen hatte.
Für den Abschluss jener grossen Epoche bestimmte die
Vorsehung R. Scherira und dessen Sohn R. Hai . Diese beiden
grossen Männer, die ״der Zeit nach die letzten, an Bedeutung
die ersten“ waren, Hessen durch den Glanz ihrer Lehre und
Weisheit die untergehende Sonne wie in einem herrlichen
Abendschimmer erstrahlen und warfen durch die Traditionen,
die sie von ihren fast ein Jahrtausend zurückreichenden Vorgängern
besassen, einen Reflex über jene grosse Vergangeoheit in Babylonien, wo die mündliche Ueberlieferung sich immer fortgepflanzt
und entwickelt hatte.
Ähnlich der politischen Entwickelung, die wir damals in der
islamitischen Welt wahrnehmen, da alle einzelnen Länder und
Statthalter mit aller Kraft das Joch des Kalifats von sich abznschütteln und politische Selbständigkeit zu erlangen strebten,
wiederholte sich dieselbe Bewegung im kleinen und in geistiger
Beziehung auch innerhalb der jüdischen Gesamtheit gegenüber der
Centrale des Gaonats. Die Bedeutung dieses einzigen geistigen
Mittelpunktes des Judentums, dem sich alles zuwandte, war im
Schwinden begriffen; denn das Amt des Exilarchen, welches nach
aussen hin alle Juden Babyloniens unter einem Oberhaupte vereinigte,,
hatte bereits nach dem Tode des David ben Sackai, des Gegners*
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von Saadja, zu existieren aufgehört, und das Hauptgaonat zu
Sura, die ״Jeschibah der Rechten“ 1) des Exilarchen ()' שיבה של ימין
ging unter. Es blieb nur noch die ״Jeschibah der Linken“, die
zu Pumbadita, bestehen. Doch auch hier hat der Streit um die
Ernennung der Geonim nach dem Tode des R. Chanina, des
Vaters von Scherira, eine innere Spaltung verursacht 2), welche
auch das äussere Ansehen der Hochschule beeinträchtigte 3). Nun
hielten die einzelnen Gemeinden in Spanien, Afrika u. a. die Zeit
für gekommen, sich von der ״schwachen Hand“, von der Hochschule zu Pumbadita, loszusagen, da es ihnen gelang, Lehrhäuser
in ihren Gegenden zu begründen, die bald grosses Ansehen erlangten. Und auch die von dem Kalifen unabhängig gewordenen
Könige waren sehr froh darüber, dass auch die Juden in ihren
Ländern nicht mehr von Babylonien und seinen Gelehrten abhängig
waren4). Der Autorität der babylonischen Schulen schadeten auch
die [?palästinensischen Lehrhäuser, die in den Tagen des Streits
zwischen Ben Meir und Saadja für sich das Recht der Kalenderfestsetzung in Anspruch zu nehmen suchten und die dann auch
nach dem Tode des R. Hai Gaon ihren Oberhäuptern den GaonTitel beilegten. Naturgemäss hörten dadurch die üblichen Spenden auf, welche alle diese bis zu jener Zeit zusammen mit den
Halacha-Anfragen an die Hochschule geschickt hatten . Ueberdies
waren viele Gemeinden, welche bis dahin die Hochschulen und
ihre Häupter unterhalten hatten , infolge der im Lande stets
der Geonim
*) Vgl .  הגרןI S . 91 : . ; מראש ימין עיר מ ה סי דResponsen
(
Harkavy S . 273 :  של ימין. מעשה בית חד ; שער ישיבדin אגרת אורחות עולםOffenbach
41b : ( ימיי היא סוריא ( = סורא.(בוסתנאי ) את חכמיו ראשי ישיבות אחת של ימין ואהת של שמאל
 ; ושמאל נהרדעא ופומבדיתאsiehe auch  יוחסיןed . Krakau fol . 120a und שבט יהודה
Wiener S . 85.

ed.
)ת״פ
ומנה
ed.

nach Spanien im Nissan
2) Wie aus einem Brief , der von Babylonien
lautet : ובבל
war , hervorgeht , wo es
worden
1264 der Aera Sei . gerichtet
 זאת. (J. Q . R. XVIII , 401 — 3 ). Siehe
המחלוקת שיש
בישיבה נדבינו ושהנו עד עפר
seines Sendschreibens.
auch R . Scherira am Schluss
3) In einem Brief von Scheriras
es ":  ויעבור קציר ויכלה קיץ ילא ראינו מכם. . . מכם
ושבהתונו
 שמא. . . והשלכתונו אחרי גוכם
אינכם
משיבים
עלאגרותינו או שמא יש
 גם הוקשה לנו כי לא. . .
. . . השגחתם בנו

Gaon heisst
R. Nechemja
Vorgänger
 ' שאנחנו כותבים אליכם בכל שגה ומקוים ומיהלים. . .
מאומה ואיננו יודעים בעבור מה עזב תונו
סה ושמם מאסתונו וא געלה נפשכם אותנו שאפילו
 לבםJ ( . Q . R.
ספיקה
באמיתת ש ר ר ו ת י נ ז

XIX , S . 102 - 6).
4( . ) יב שמח המלך לע הדבר שמחה גמלה כששמע שאין היהודים שבמלכותו צריכים לאנשי בבל (ראב״ד
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:zunehmenden Wirren, verarmt oder vernichtet worden1), wodurch

die Hochschulen in Babylonien viele der gewohnten Einkünfte
verloren hatten , und so nahm auch die Hochschule zu Pumbadita
immer mehr ab 2), sodass sie ihrem Untergange nahe war.
In diesem elenden und armseligen Zustande übernahm
ß . Scherira das Gaonat an der Hochschle zu Pumbadita, als er
etwa 60 Jahre alt war, im Jahre 1279 der sei. Aera. Er hatte
den festen Vorsatz, die Hochschule in ihrem Glanze wiederher:zustellen und ihr jene Würde zurückzugeben, die sie mit der
suranischen Hochschule während ihrer Blütezeit geteilt hatte.
Und mit der Geschicklichkeit eines Baukünstlers ging
ß . Scherira, dem sein Sohn ß . Hai zur Seite stand, an die
Arbeit. Mit der einen Hand beseitigte er die inneren Risse und
sorgte für die Hebung des Thora Studiums bei den Schülern und
eiehrte n der Hochschule zu Pumbadita, wie er selbst erzählt 3):
״Aus Not und Drangsal sammeln wir die ״Alufim“ und die
Gelehrten zu jedem öffentlichen Vortrage (Kalla) und studieren
den für die Kalla bestimmten Tractat , geben den neuen Tractat,
<der bis zur nächsten Kalla studiert werden soll) bekannt, bestimmen die Vorträge, wachen über die Innehaltung der Hoch״
Schulgesetze , und vertrauen auf die Hilfe unseres Gottes . Wir
halten bei unseren Schülern zeitweise Umschau über das, was
sie gelernt haben ; wir ehren den Fleissigen und feuern den
Nachlässigen an. Auch mein Sohn Hai unterrichtet sie fleissig
und versteht es, durch die geschickte Fragestellung ihre Auf־
merksamkeit wachzurufen und Liebe für das Studium zu erwecken. Wir entziehen uns der uns zustehenden Einkünfte,
darben mit unseren Kindern, nur um der Hochschule zu dienen
*) In dem oben (S . 319 Anm . 2 ) genannten
Brief : ואין לגו רשומת שיבא מהם
להם חוקינו כ * תר בד.
2) So erzählt R. Scherira in einem Brief :  יכ מאז החרישו אבותיכם התחילה. . .
"הגה הולכת ותסור
 הישיבה לחמוד ועתהQ((.
. R. XIV , 490 ; Saadyana
S . 119 ).
3) J. Q . R. XIV , 488 ; Saadyana
118: יב מתוך מחק וצעד אנחנו אוספים את האלופים
•זאת החכמים בכל כלא וכלא וגורסים מסכתא דכלה ומגלים עוד מסכת אהדת וקובעים פרקים ואוחזים תא הגדד
שלא יפרץ ונעזרים ביו״י אלהינו ומביאים את התלמידים לפנינו מדי תע בעתו לראות המ שנו ומה למדו ואשר
 וגם האי בחורנו שוקד ללמדם ולשום בפיהם ואשר אל ידע.יוסיף נוסיף בכבודו ואשר יתעצל נחרידהו אנו
 ומטרפינו ומחלקינו ומפי עוללינו אנחנו מונעים ונותגין.ילמדהו דרך הקושיא ויחבב את הדרך בעיניו. לשאול
 ואשר היו תלמידי אבינו ואבי אבינו במה שראינו עישין.להם לגדור את הדבר הזה ולתקן את מקום הורינו
.אותו אנחנו עכשיו עושין אותו בעצמיני לחבב את הדבר למען לא תפוג התורה
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und die Lehrstätte unserer Väter wieder im alten Glanze her״
zustellen . Und was wir die Schüler unseres Vaters und Grossvaters tun sahen, das tun auch wir, um unsere Liebe zur Thora
zu bekunden und sie in ihrer Vollkommenheit zu erhaltena.
In der anderen Hand hielt er die Feder . Er schrieb an alle jene
Gemeinden, welche bereits eigene Schulen begründet und daher
ihre weitereUnterstiitzungfürdieSchulezuPumbadita zurückgehalten
hatten , dass sie auch weiter die babylonische Hochschule geistig
durch Zusendung von Anfragen und materiell durch Zusendung
von Beiträgen und allerhand Spenden unterstützen möchten. In
seinen Briefen weist er die Gemeinden darüber zurecht, dass
sie das Haupt der Hochschulen in Babel verlassen haben,
weil es ihnen bereits gelungen ist , bei sich Schulen zu gründen«
Er sagt : ״Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass ihr
allein mit eueren Studien bestehen werdet , während die babyIonische Schule untergehen möchte, so sind doch die Geonim
eure Häupter, wie es geschrieben steht : ״Eure Häupter eure
Stämme“. Und es kann unmöglich Leben im Bumpf bleiben,
wenn der Kopf zu Grunde geht . Dem Kopfe folgt der Bumpf
nach . . . . Wenn auch an anderen Orten viel Thora gelernt
wird, die Hauptstätte des Gesetzes ist doch Pumbadita, und die
eigenartige Form der Hochschule (die Vereinigung der Hauptgelehrten des Judentums zu den offiziellen Sitzungen) gibt ihr
die Bedeutung des Sanhedrin ; ihr Haupt vertritt die Stelle
unseres Lehrer Mose und Bräuche des Sanhedrin werden von
ihr zur Anwendung gebracht “ 1).
120 : ואם אמור תאמחן בלבבכם יכ תשארק אתם על
*) J. Q . R. XIV . 490 ; Saadyana
מתמבתכם ולא ישתתק מהרשיבם והישיבה בבבל נשחתת הלא ראשיכם וזמר• ככתוב דאשיכם שבטיכם ואיך ישחת יב אפילו רבתה תורה הרבה מאד במקומות אהרץ ואולם ארבע. . . הראש וישלם הג?ף ואתר הראש הגוף הולך
 ומנהגות סנהדרין: «מות לש הלכה הנה הם וזאת הצורה הוא במקום סנהדרין וראשה הוא במקום מש [ה רב ]ינו
dieses Briefes , von dem
 מהנה יוצאין. Schlechter hat irrtümlich beim Abdruck
Anfang und Ende fehlt , die dritte Seite , die mit  ינו. . . שמbeginnt , für die
des
Anfang
Der wirkliche
und sie am Anfang gedruckt
erste genommen
pag . 3 ) die erste Seite bei Schechter
Briefes ist ( ]נ ]סתלקו החכמיםbei Schechter
, wie ich
dritte und deren Anfang soll heissen : שמ [ה בר ]יגו
ist die eigentliche
in
Response
die bekannte
wir , dass
ersehen
Daraus
habe .
verbessert
שערי צדק, wenn
der Responsen -Sammlung
am Anfang
 שערי תשובה סי' קפי׳זund
Einleitung
in seiner
ist , wie es Harkavy
ersichtlich
auch deren Fälschung
Grund.
hat , doch nicht ohne
nachgewiesen
der Geonim
zu den Responsen
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Und tatsächlich war die Hochschule zu Pumbadita etwas
ganz anderes als die sonstigen Lehrhäuser. Denn neben den
zahlreichen Schülern waren in Pumbadita noch sieben Reihen, in
welchen je zehn Gelehrte sassen, die die grössten ihrer Zeit
waren und sich dort in den beiden Kalla-Monaten d. i. Adar und
£11111 versammelten. Alle zusammen bildeten sie mit dem Haupt
der Hochschule eine Art Sanhedrin von 71 Männern, die sich an der
Lösung der Fragen und Zweifel beteiligten, welche stets an die
Hochschule gerichtet wurden1). Und da die meisten Gelehrten
die bis auf die Aeltestenj zurückdatierende, von Mann zu Mann
sich fortpflanzende Ueberlielerung kannten, selbst die genauen
talmudischen Lesarten, sowie die aramäische Sprache und den
Stil des Talmuds beherrschten und die einzelnen Auslegungen
ihnen geläufig waren, da sie ferner auch die Deutungen der
Saboräer und der ersten Geonim kannten, wie wir es aus manchen
noch erhaltenen Responsen ersehen, so waren sie, die babyIonischen Geonim, die würdigsten und geeignetsten Männer,
welche, anstelle derAmoräer in grosser Versammlung und selbst
in der alten Ordnung sitzend, die tatsächlichen Entscheidungen
der Halacha treffen konnten.
Aber nicht genug damit. Scherira will auch aus dem
Grunde der Hochschule zu Pumbadita den Vorrang eingeräumt
wissen, weil sie die Stätte ist , welche als Sitz der göttlichen
Majestät anzusehen sei, die dorthin mit Israel ins Exil gegangen
ist und den Gelehrten dort hilfreich zur Seite steht.
Er gibt den Gemeinden dies zu bedenken und bemerkt 2):
 מ. . . . . Es gibt viele Dinge, die uns helfen, das Erbe der
Väter, die Verdienste der Ahnen und selbst der Ort, denn die
״Schechina“, die nach Babel verbannt ward, steht uns zur Seite,
wie es heisst : ״euretwegen bin ich nach Babylonien geschickt
worden“, wozu die Weisen bemerken: ״wie teuer ist Israel, denn
,wohin es auch verbannt wurde, ging die Schechina mit ihm, jetzt
dem Scherira zugeschrieben
ist , denn die Worte ', ״וראשה הוא במקום משה דבינוhaben
dazu Anlass gegeben
(vgl . auch Müller תשובות הגאונים1?  מפתהS . 182 Anm . 18 ).
 ) גVgl . Halevy , Dorot Harischonim
II, 166 und III, 156 Anm . 2.
2) 1• Q . R. XIV 493 ; Saadyana
S . 123 ;  נחלת הודים הכוה: ויש כמה דברים מכיעין
 שהשכינה שגלתה לבבל מסיעת שנאמד למענכם שלחתי בבלה ודרשו חכמים חביבין ישראל. . . אבות ואף המקום
♦שכל מקום שגלו שבינה עמהם ועתה בבבל היא והיא במקום [זה] עמדה על כנה ככתיב הוי ציון המלט

*

328

da Israel in Babel ist , ist sie auch da, wie es heisst : O Zion,
entrinne, dass du bei der Tochter Babel wohnest! Und der Talmud
beweist es : Wo weilt die Schechina in Babylonien? Rab sagt:
im Bethaus zu Huzal, Samuel meint : in dem zerstört gewesenen
und wieder errichteten Bethause zu Nehardea. Diese Plätze sind
die Stätte unseres Lehrhauses und dort empfangen wir die Hilfe
der ״Schechina“, weshalb das Lehrhaus dort seinen Sitz hat *.
Als Hauptmoment jedoch, das der Hochschule zu Pumbadita
den unbestrittenen Vorrang vor den anderen Lehrhäusern einräumt, findet R. Scherira die Tatsache, dass in Babel schon seit
der Zeit der Verbannung der Juden aus ihrem Lande die Thora
in solcher Blüte stand, wie in keinem anderen Lande. Zusammen
mit der  ״Schechina“ kam sie nach Babel und die dort wohnenden
Juden hatten die mündliche Ueberlieferung vollkommen inne und
trugen sie öffentlich in jenen Lehrhäusern vor, deren Häupter
blos Resch-Sidra und nicht Resch-Metibta genannt wurden. Denn
Metibtoth nach Art des Sanhedrin gab es zur Zeit des zweiten
Tempels bis zum Tode des R. Juda Nessia I nicht in Babel,
sondern nur in Palästina am Orte des Nassi 1). Doch von
Rab ab, nach dem Tode von Rabbis Enkel R. Jehuda Nessia,
bildeten sich auch in Babylonien Metibtoth nach der
Art des Sanhedrin. So bemerkt R. Scherira in seinem berühmten Sendschreiben, das er an die Gelehrten von Kairowan
richtet , folgendes: ״Als das jüdische Volk unter Jechonia ins
Exil gehen musste, da zogen die Gelehrten und viele Propheten
mit ihm und man brachte sie nach Nehardea. Dort baute
Jechonia mit seinen Leuten ein Gotteshaus, dessen Fundament
aus den Steinen und dem Staub bestand, die sie aus der Stätte
des ,Heiligtums mitgebracht hatten , entsprechend den Worten:
 בי רצר עבדיך את אבדה. Dort weilte unter ihnen die göttliche Majestät,
wie es in Megilla 29 heisst . . . Als dann Esra mit seinem Gefolge
hinaufzog und das Heiligtum erbaut war, gab es dort zwei Synhedrialhäupter, jene Gelehrtenpaare, die zum grössten Teil aus Babel
 בבל ד\אב שריא שכינה רב אמר בכגישתא דהוצל ושמואל אמר: ביה]םב:יושבת תב בבל הלא לת [מוד י
 [ ואלה המקומו ] ת הם מדרשינו ובה הביעת הישיבה לסיוע השכינה. . . בבגישתא דשף ויתיב בנהרדעא. Dass

auch dieser Brief aus der Feder des R. Scherira geflossen ist , hat bereits
Poznanski in seiner Abhandlung ״Schechter ’s Saadyana “ S. 5 erkannt.
1J Vgl. Halevy, Dorot Harischonim II, 156.
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stammten ; auch  הלל הזקןkam aus Babel. Trotzdem wurde hier
Thora verbreitet , man hatte Exilarchen aus dem Hause Davids,,
nur Häupter der Metibta ( ) ראשי מודבתות וסגהדריןgab es hier
nicht, denn diese Stätte war allein dem Orte Vorbehalten, den
Gott erwählt hat . ( ״ (המקום אשר יבחר זד.
Dass diese Ausführungen an und für sich zweifellos
richtig sind, weist zur Genüge Haievy in seinem Werke :  ״Doroth
harischonim“ (H, 162—178) nach. Es wäre nur noch zu erwähnen, dass schon R. Zemach b. Chaim, der Gaon von Sura,
lange vor Scherira derartige Worte an die Leute von Kairo warn
gerichtet hat 1) : ״Da die meisten Gelehrten und Propheten nach
Babel vertrieben wurden, und diese am Euphrat eine Hochschule
begründeten, bildeten sie seit der Zeit des Jojachin, des Königs
von Juda , bis auf den heutigen Tag die Kette der Weisheit uni
Prophetie und von ihnen ging die Lehre für das ganze Volk aus.
(Eldad ha-Dani).
Also nicht blos aus besonderer Zuneigung zu seiner Schule
schrieb Scherira seine Worte, sondern es war die Ueberlieferung,
welche sich bei den Geonim seither erhalten hatte , dass in Babel
die Thora nicht aufgehört hatte und dass die mündliche Ueberlieferung seit der Zerstörung des ersten Tempels in Babel fortgepflanzt worden war. Mit Recht nennt daherß . Scherira die Hochschule zu Pumbadita den Kopf und er ruft den Gemeinden, die
sich trennen wollen, zu : ״Wie kann denn der Körper bestehen
bleiben, wenn der Kopf vernichtet wird ? Der Körper folgt dem
Kopfe nach“.
Scherira sorgt aber nicht allein für den Kopf, sondern für
den ganzen Körper. Er bestrebte sich auch an anderen Orten
Lehrhäuser zu begründen und auch ausserhalb Babels das
Studium der Thora zu sichern. In seinen Briefen an die Gemeinden betont er, dass er durch das Hervorheben der Hochschule zu Pumbadita keineswegs den Wert der anderen Lehrhäuser herabmindern möchte ; im Gegenteil er sorgt, auch für sie
und schreibt : . . . . ״und wie wir euch liebevoll zurechtgewiesen
haben, so bestimmten wir auch für alle westlichen Orte des
*( •לבב?* גלו ותם יסדו את התודה ! קבע* ישיבת בנהר פרת מים
מפניישעקר החכמים והנביאים:
ועד היום הזה והם תיו שלשלת החכמת והנבואה ומתם תודת יוצאת לכל תענו
יהויכין מלך יהודה
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Landes mit Zustimmung aller dortigen Gelehrten, den greisen,
adeligen und mächtigen .
als Stütze Israels 1) .
*
Hier ist der Brief leider unterbrochen und wir wissen nicht
genau, welcher Gelehrte darunter verstanden ist . Poznanski
weist jedoch in seiner Abhandlung ״Schechters Saadyana“ (S. 5)
nach, dass die Epitheta dem R. Schemarja gegolten haben, von
dem wir wissen, dass er Rektor der Hochschule in Aegypten war.
Wir erfahren auf solche Weise , dass dieser R. Schemata ben
Elchanan von R . Scherira
zum Leiter der Hochschule in
Aegypten eingesetzt wurde.
Nachdem es ferner R. Scherira gelungen war, die Hochschule zu Pumbadita zu sichern, wie wir weiter noch ersehen
werden, bemühte er sich mit allen ihm zu Gebote stehenden
Mitteln, auch die zu Sura wieder aufzurichten. Denn so erzählt
R. Saadja ihn Danan, wahrscheinlich nach einer älteren
Quelle *) : ״Und nach dem Tode des Gaons R. Saadja sank die Hochschule zu Sura fortwährend, bis sie Rab Hai wieder aufrichtete,
indem er sie an seine Schule anschloss ; nacher wurde des letzteren Schwiegervater , R. Samuel b. Chofni zu ihrem Oberhaupte
eingesetzt  ״3). Wenn hier auch nur R. Hai genannt wird, so handelt
es sich doch um ein Ereignis , das bei Lebzeiten des R. Scherira
und unter seinem Einfluss sich vollzog . R. Samuel ben Chofni
selbst erzählt in seinem Briefe an eine der Gemeinden : ״Und
es wurde auch vollständiger Friede zwischen uns und dem Gaon
R. Scherira vor seinem Ableben sowie mit dessen Sohne, dem
J) J. Q . R. XIV , 489 ; Saadyana 113 :  הגה הצבנו די לישראלp באהבה
. . . מבוא השמש ( בהם במת) [ בהסכמת ] לב חכמיה את הזקן הרב האדיר והאביר והאציל
Vermutung
Poznanskis , dass  שמריה ב״ד אלחנן, רder Adressat
des
(vgl . Schechters
Saadyana
S . 5), ist nicht zutreffend , da in denn
ihm die Rede ist.

ובאשר היבהנובם
בבל ארץ. Die
Briefes
sei
Briefe

von

2) ואתרי פטירת בד מעדיה נאק היתה ישיבת סורא הולכת ודלה עד ימי רביגו האי שישבה על סמך.
ישיבתו ימים זאחר ךב הוקם בה לראש הותנו אבי אשתו של רבנו האי והוא רב שמואל הכהן אבן חפגי
Der Ausdruck
 ימיםist nicht klar . Herr W . Jawitz machte
mich aufmerksam,
dass es vielleicht
 ישיבת ימיןzu lesen sei.
3) Edelmann ,  גנוזה. המדד28 b .
Vgl .
auch
Ginzberg ,
Geonica
S.
71 : ראם מתיבה סור א ותנו
שאלות לרב י נו האי ז״ל זצלתה ם; אלבצרה תלאמדה גלפו פי דאר
ראש ישיבת סור א ושנו עמו) המוכר את הבית לא
מעה (שבאו אליו מבצרה ; התלמידים ישבו בחדר
מבר. Diese Responsen
sind in  תשובת הגאוניםed . Harkavy S . 104 No . 221 , 22
enthalten , was Ginzberg entgangen
ist.
Jahrbuch J. L. O. VIII.
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Gaon Hai, der sich mit uns verschwägerte uud bei dessen
Verheiratung mit unserer Tochter schriftlich festgesetzt wurde,
dass alle Spenden die mit Namensnennung an einen von
uns geschickt werden, dem betreffenden Adressaten gehören,
die aber ohne bestimmte Adresse oder an die der ein״
zelnen Schriftgelehrten ankommen, zur Hälfte aufgeteilt werden
sollen1). Obgleich die Wiederherstellung der Hochschule zu Sura
nur den Bemühungen des R. Scherira und denen seines Sohnes
R. Hai za verdanken war," darf es uns nicht wundern, dass
dennoch Misshelligkeiten zwischen R. Samuel b. Chofni und
R. Scherira ihretwegen entstanden waren. ״Denn die beiden
Familien, nämlich die des R. Scherira und des R. Chofni, des
Sohnes des R. Kohen Zedek und des Bruders von R. Nechemia,
welche beide vor R. Scherira in Pumbadita Geonim waren,
machten ihre Ansprüche auf das Gaonat in Pumbadita geltend 2).
Und nur die Einsetzung des R. Samuel b. Chofni zum Gaon in
Sura, sowie der Umstand, dass R. Bai die Stelle seines Vaters
behielt, führte eine Aussöhnung unter ihnen herbei und sie stimmten
überein, die für die Hochschulen einlaufenden Spenden unter einander zu teilen. Auf jeden Fall war die Wiederaufrichtung der
Hochschule zu Sura neben der zu Pumbadita in jenen schweren
Tagen ausschliesslich das Werk des R. Scherira und seines
Sohnes R. Hai.
II.

Immer grösser wurde die Sorget R. Scheriras um die
Sicherung und Förderung des Thorastudiums. Und in dem Masse
als es ihm gelang, die Wertschätzung der Thora in Babel und
speziell die Bedeutung der Hochschule za Pumbadita nach innen
und aussen zu erhöhen, vergrösserte sich auch der Wirkungskreis der Hochschule, da wieder aus nahen und fernen Ländern
Schüler herbeiströmten, die von neuem den Ruf der Hochschule
in die Welt hinaus trugen und ihr ihre alte Berühmtheit wiederverschafften. Wieder überhäuften alle Gemeinden, vorne hmlich
ואף מ נעשה
 )יJ. Q . R. XIV , 308 : שלום גמור בינינו ובין מר רב שרירא גאון רי״ת טרם
אסיפתו (בשנים ) [ בישגי
עפר
?
]
ועם
גאון
בנו
יאמצהו
בגיננו
יב
התחתן
בנו
ויקה
בתנו
ויכתבו בינינו תנאים
ב [שטר ] ומהם כי כל
הנדבות הבאזת בשם לכ אהד ממנו יהיו ול לעצמו ואשר יבא כתם וא בשמות חכמי
הישיבה
.יהיו הלוקים חצים לנו • והחצי לחתננו
2) Harkavy ,  חדשים גם ישנים, Zusätze zu Grätz III, 9.
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«die aus Afrika, mit ihren Anfragen die Hochschule in Pumbadita

und, da diese nun die Zentrale des Thorastudiums in Israel
bildete und sich ihr alles znwandte, wurde nun mit Recht der
‘Gerichtshof des R. Scherira das »Tor der Hochschule der Gola״
)) שער הישיבה של גולה, der »Gerichtshof von ganz Israel בית דין) ״
 הגדול של כל ישראלי1) genannt und das umsomehr, weil das Amt
des Exilsfürsten aufgehoben war. Auch die Autorisation der
;דיינים, die früher zum Teil durch den Exilarchen erfolgt war, ging
jetzt von Pumbadita aus2).
Wenn auch die Hochschule zu Pumbadita als Akademie und
1Unterrichtsanstalt während der ganzen Zeit des Gaonats derjenigen in Sura im Range nicht nachstand, sondern sie zuweilen
eher überragte, so hatte doch die zu Sura etwas voraus in Bezug
auf den Ehrentitel ihres Vorsitzenden . Die Bezeichnung ״Gaon״
׳nämlich führte nur das Haupt der suranischen Hochschule,
als derjenige, welcher bei offiziellen Zusammenkünften zur
Rechten des ״Rosch Gola ״sass . Der von Pumbadita nahm dann
seinen Platz zur Linken ein und führte daher blos den Titel
״Rösch Jescbiba ״Rektor
(
).
Selbst in der wechselseitigen
Korrespondenz schrieb der von Pumbadita in der üblichen Betitelung : ״An den Gaon und den Rabbinen von Sura״, der von
Sura hingegen unterliess die Bezeichnung ״Gaon״3).
1) Responsen d. Geonim ed . Harkavy S. 187 : לא שער ישיבה של גזלה לא שני
.. . .  בתי דינים גדולים של ישראל לבית דינו של אדוננו שחראund besonders bei R.
,Hai ibid. S . 156 :  תורתן שלראשונים ; לבית דין הגדול דבלישראלII , S . 31 : לא שער ישיבת
. . . הגולה אל ב״ד הגדול של כלישראל. Einmal kommt auch vor : אל שער הישיבה של מלה
 וגם הורמה א ל ב י ת ד י ן הגדול לפני אדוננו. . . ראש ישיבת גאק יעקב
לפגי אדוגנו האיי
ראש הישיבה הגדול
 שרי ר א, wo R. Scherira und R. Hai mit dem Titel ראש
 ישיב הbezeichnet werden . Aus den Worten וגם הורמה אל ב״ר הגדול לפני אדוננושרירא
will Eppenstein (MGWJ 1908, 337 f.) schliessen , dass ausser dem mit שער
 הישיבהbezeichneten
Gerichtshof noch ein zweiter höherer , bestanden habe,
an dessen Spitze der Gaon stand und dem die Entscheidungen der ersten
Instanz zur Begutachtung oder zwecks Appellation vorgelegt wurden . Diese
Schlussfolgerung ist aber wohl nicht berechtigt ; es handelt sich vielmehr
wahrscheinlich um eine Anfrage , die in den Jahren, da R. Scherira sich vom
Amt zurückgezogen hatte , an die Hochschule gelangte und bezüglich deren
man die von R. Hai getroffene Entscheidung honoris causa auch von dessen
Vater anerkennen liess ״
2) Vgl .  תשובות הגאוניםed . Harkavy No . 180 und ibid. Anm. zu S. 35b.
3) Juchasin ed . Krakau fol. 120 :  ראש ישיבת, ״ועוד בשהיז משלהין אגדות זה לזה
׳-=דיםקא) פומבדיתא כותב יתקרי הדין דיסקאBrief , s . Gittin 36 a und Harkavy , Resp.
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Es darf uns daher nicht wundern, dass ״unter der grosse»
Anzahl von Responsen der beiden Lehrhäuser die von Sura bis״
auf R. Sar Schalom ben R. Miscbael vierfach grösser waren als die
von Pumbadita bis auf Scherira1)a. Es könnte daran gelegen haben,
dass die meisten Interessenten ihre Anfragen an den den ersten Rang
einnehmenden ״Gaona richteten . Jetzt aber, da nur die Hoch•
schule zu Pumbadita bestand, wurde sie allein mit allen Aus•
Zeichnungen belegt , und wir finden sogar, dass man ihr die BeZeichnung ״Tor der Rechten “ beilegte 2). Obgleich der ״Rosch
Gola“ nicht mehr vorhanden war und von einem Sitzen zu seiner
Rechten nicht mehr die Rede sein konnte, hatten doch jene ein״
gebürgerten Titel bereits eine Berühmtheit erlangt , sodass man mit
ihnen als mit ganz alten ehrwürdigen Bezeichnungen die Verehrung ausdrückte, die man ihrem Träger zollte.
Die Hochschule in Pumbadita stieg also immer höher im*
Range und vereinigte in sich alle Vorzüge, die sie vorher mit*
der zu Sura geteilt hatte.
Scheriras Bemühungen um die Verbreitung und Sicherung
des Thorastudiums waren jedoch nicht nur in Babylonien, sondern
der Geonim No . 368) דיסקא קמי רבנן

קמי גאון ורבנן דסורא ודיש ישיבת סורא [כותב] יתקרי הדין-־
"כותב לו גאון
 דפומבדיתא ואינו. Wenn
auch die vorhergehende
Angabe
 " שלא יהא.
" גאק מפומבדיתא אלא מסודא לע יפ ראש הישיבה שלהvon Halevy (Doroth Harischonim
III,.
151 ) mit Recht bestritten
worden
ist , so liegt doch kein Grund vor , diese
Angabe
in Zweifel zu setzen . Vielmehr
lasst sie sich , wenn auch indirekt,
von einer Response
des R . Hai Gaon bestätigen , die in einer Pariser
Hand-

Schrift No . 79 S . 77 erhalten
 אגדת רב שרירא גאוןMainz
(

und von

Goldberg

1873 S . 63 f.) unkorrekt

am Schlüsse

seinem

abgedruckt

worden
ist . Die
betreffende Stelle lautet nach der Handschrift : ושמע לגא דמר רב שר שלום גאון מחסיה
 ואתרמו מובחרים דרבנן דמתא מחסיה ועינו. קביל מניה נימי בר ריש גלותא משום עזבו; דמנודה אחתיד,•הוד
 ש1( ביניהן ש םEntscheidung
, siehe Harkavy
a . a . O . S . 62 Anm . 6 und  השטרות,מ
 לר׳״י ברצוניS . 134 )  אנהנא רבנן דלתחתא חתימננא אמר לנא מרנא זרבנא שר שלום ריש: וכן כתבו ביה
 וקבל דאית ליה דיגא בהדאי וצריביננא לאסתלנקי ןמ, דריש גלותא קא מהנפיש מיליד,;מתיבתא דרבנן ניסי בריר
־חשדא דבריתא וצריך אני לצאת ידי הבריות כדרך שתיב אגי לצאת ידי המקום וניחא יל דשמעז ובגן »יל
)ותשובה דילי ומאי דאיבא מן דינא נפיק לקזשטיה ואי מצטרכא מילתא למפרשיה לרבנן ד פו ם ( = פוםבדיתא
 ״. . .  מפשטא. Hier Ist also
wahrscheinlich
der Gaon von Pumbadita , samt-

den Gelehrten , denen eventuell der Streit zur Entscheidung vorgelegt werden
soll , mit  רבנן דפוסbezeichnet.
1) Vgl . Poznanski
in  הנדןVI

S . 43.
2) Vgl .  בכורי העתיםJahrg .  תקצ״אS . 92 ; siehe
Mitteilungen
III, S . 29.

auch

Harkavy

, Studien

und
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4uch ausserhalb des Landes von grossem Erfolg gekrönt. Es
entwickelte sich eine geistige Strömung und es begann wissenschaftliche Forschung sowie kritische Auslegung auf allen
Gebieten•sich Bahn zu brechen. Denn die derzeitige Generation
unterschied sich wesentlich von der früheren in Bezug auf geistige
Fragen und wissenschaftliche Entwickelung. Die Juden hatten
begonnen — hauptsächlich seitdem Bagdad die Besidenz des
Kalifen geworden war und die einzelnen Wissenschaften zu
besonderer Blüte gelangten —, ihren Geist nach verschiedenen
Seiten zu befruchten. Man begann dementsprechend in den
Lehrhäusern die Aussprüche unserer Weisen mit anderen Augen
zu betrachten und viele ihrer Ansichten wissenschaftlich und
kritisch zu beleuchten, Erörterungen, an die man früher gar nicht
gedacht hatte . Anch hat in jener Zeit der Kampf zwischen den
Rabbinen und Karäern noch immer nicht aufgehört. Es herrschte
noch immer grosse Erregung und es bestanden Meinungsverschiedenheiten, welche trotz der erfolgreichen Bekämpfungen
•durch R, Saadja Gaon nicht gänzlich beigelegt wurden, zumal da
die früheren Diskussionen mit den Karäern sich manchmal eher
-durch Schärfe als durch Klarheit auszeichneten, weil von beiden
Seiten infolge der heftigen Erregung nicht genügend auf Klarheit
und Folgerichtigkeit der Auseinandersetzungen gehalten wurde.
Daher tauchten abermals mehrere jener Fragen der Karäer selbst
unter den rabbinischen Gelehrten auf. Alle denkenden Männer,
alle, die kritischen Geist und originellen Sinn hatten , richteten
nun ihr Augenmerk auf Pumbadita, welches damals die einzig
hervorragende Hochburg der jüdischen Wissenschaft war. Es trafen
jetzt dort in grossen Mengen Anfragen, nicht nur über streng halachische, sondern auch über aggadische und sprachliche, historische
und religionsphilosophischeZweifel ein. Ja , alles, was das Volk
in der veränderten Zeit bewegte, das brachte es vor das Forum
seiner Akademie und erbat sich Belehrung und Aufklärung. Es
war daher natürlich, dass das Arbeitsgebiet der Hochschule ein
weites und vielseitiges wurde. Man behandelte halaehische
Forschung, sowie die Geschichte ihrer Entwickelung, man zog
aus den einzelnen talmudischen Abhandlungen und den oft divergierenden Meinungen der Gelehrten die religiöse Norm ; man
beschäftigte sich mit den Bräuchen und ihren Verschiedenheiten
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In Palästina und Babel, mit Feststellung des Talmudtextes und
dgl. Aber auch Bibelerklärungen sowie hebräische und aramaische Sprachforschungen, die religiöse und wissenschaftlicheStellung der Juden zur herrschenden Philosophie usw. bildeten*
das Arbeitsfeld der Hochschule. Es gab keine noch so geringe,das jüdische Leben betreffende Angelegenheit, mit der sich di&
damalige Generation nicht befasst hätte und die nicht vor die
Hochschule gekommen wäre, welche alles genau erwog und zur
endgültigen Entscheidung brachte.
III.

Die vielen ßesponsen, die wir von R. Scherira besitzen,,
geben uns ein klares Bild der damaligen Zeit und ihres geistigen*
Niveaus. Indes soll hier darauf nicht näher eingegangen, sondern
nur durch einen Blick auf einzelne besonders interessante Antworten
die Grösse dieses Geisteshelden beleuchtet werden. Man muss^
wahrlich staunen über die herrliche Geistesfrische und den
glänzenden Ideengang jenes unvergleichlichen Gelehrten und
zugleich voll Bewunderung auf seine durchaus feinen, ethisch
durchwirkten Grundsätze blicken, die dann von dem grossen
Sohne des grossen Vaters fortgepflanzt wurden. Wie schön und
richtigerscheinen dann die Worte R.Hais, in denen er auch eingesteht,״
all das grosse Gut von seinem Vater erworben zu haben, Worte,,
die in jeder einzelnen Response jener grossen Männer ihre Bestätigung
finden: ״Unser logisches Denken in der Eruierung der Dinim ist
bekannt» Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen nach gründlicher
Ueberlegung und fördern unsere Resultate in objektiver Forschung
zu Tage. Indem wir nur der Wahrheit und Gradheit nachgehen,,
suchen wir alles ans Licht zu bringen und so das Wahre za*
lehren“1).
 )יDiesel Worte des R. Hai sind in zwei Versionen erhalten und
lauten:
)(שו״ת ־מהד״ם אלאשקר סימן קי״ו
" םברא דילן ודאבא מרי ז״ל ידוע בדייני מעולם
לטיזל בתר אומדנא זמידק דאיקנא לעולם בתר
עיקר מעשה שלא יהיה וב טרמזז ולמיעל ולטיזל
 ולגלויי לפ מיל* לאודה,קושטא דמעשר. לבתר

)(העטור ה' מתנת שכיב טרע
,"סברא דילנא ודאבא מרי ידוע בדיני מעולם
 ומעשים שלא,למידק דייקנא לעולם בתר אומדנא
יהיו בהן מרמה וגזל ועול זלמיזל בתר קושטא
** ולאורו, ולגלויי לכ מעשים,זתריצותא דמעשים
״. . . ; לאמיתותא
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Wir wollen nur einige Eesponsen hervorheben, welche deutlich

den klaren Gedankengang, die ausgezeichnete Logik und konsequente Durchführung der Ansichten E . Scheriras in seiner halachischen Forschung dartun.
Man fragte E . Scherira, ob in Wirklichkeit der Grundsatz von E . Josua angenommen worden sei , dass das Abendsei,
gebet blos dem freien Willen des einzelnen anbeimgestellt
in
und, wenn dies der Fall wäre, warum dann das Abendgebet
sei.
allen jüdischen Gemeinden und Bethäusern eingeführt worden
die
wohl
dass
,
Antwort
seiner
in
zunächst
klärt
ei
E . Scherira
Ansicht des E . Josua halachische Kraft habe, da sowohl Mischna
dem
als Gemara seiner Ansicht seien. Es widerspreche
Abenddas
nicht , dass die Juden allgemein in ihren Bethäusern
gebet verrichten , weil dieses für jeden Fall als ein verdienstvolles
Werk zu betrachten sei. Es gibt , so führt er weiter aus, zwei
wie
Arten von מצות, solche, deren Uebertretung Sünde ist,
die Pflichten der Schaufäden, des Gebets u. dgl., und solche, deren
Betätigung dem freien Ermessen überlassen sind, deren NichtbeBeachtung keine Sünde ist , sondern nur den Menschen einer
Almosendes
Gebot
das
B.
lohnung verlustig macht. So ist z.
übe
gebens keine Pflicht der erstgenannten Art, der Wohltätige
beraube
aber
ein verdienstliches Werk (. )מצודaus, der Nichtspendende
des
sich nur des Lohnes einer guten Tat . Da mithin die Verrichtung
Abendgebets auf jeden Fall eine . מצודist , umsomehrwenn man ohnehin
im Bethause versammelt ist , und man sich des Verdienstes beraubt,
das
wenn man das Gebet unterlässt , darum sei es Brauch in Israel,
zu
Gut
ein
nicht
um
,
verrichten
zu
Abendgebet in den Bethäusern
Handdenjenigen
Bei
kann.
verlieren , das man leicht erlangen
lungen ()רשות, die nicht als Pflicht im strengen Sinne zu gelten
zu
haben und deren Unterlassung nicht strafbar ist , seien solche
Benur
unterscheiden , die im Wesen nicht einmal .מצוד, sondern
kundungen besonderen Pflichteifers UBd weitgehender Frömmigkeit
( )מדה יתירה ומדת חסידותsind, und solche, die als  מצוהzu bezeichnen
noch
sind. Zu diesen letzteren gehöre das Abendgebet, das aber
ist
eingeführt
Israel
ganz
in
die Tatsache für sich hat, dass es
ist
deshalb
;
ist
רשות
blos
es
und von dem nur sehr wenige wissen , dass
1).
die Unterlassung des Abendgebets als Uebertretung anznsehen
141.
*) Müller, Responsen der Lehrer des Ostens und Westens No.
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Auch aus einer anderen Antwort , in der uns übrigens zum Teil
ähnliche Gedanken wie in der ebenerwähnten begegnen , kann man

die logische Methode des R. Scherira . ersehen. In folgender halachischer Frage erbat man die Entscheidung des Scherira. Es heisst in
der Mischna ( Kethuboth 72 a), dass eine Frau, die ein Gelübde nicht
einlöst , von ihrem Manne geschieden werden darf, ohne dass sie
auf ihre Kethuba Anspruch erheben kann, und man fragte , ob
dies auch für den Fall gelte , dass eine Frau einen geleisteten
E i d nicht hält. Man meinte : Eine Frau, welche ein Gelübde
nicht einlöst, darf ohne Auszahlung der Kethuba entlassen werden,
weil diese Sünde das Sterben der Kinder herbeiführe und der
Mann berechtigt ist zu sagen, er wolle nicht eine Frau haben,
welche durch Nichterfüllung ihrer Gelübde das Verderben der
Kinder veranlasst . Da man die als Beweisgründe im Talmud
citierten Bibelstellen ( Kobeleth 5, 5 und Jeremia 2, 30) nicht nur
auf Gelübde zu beziehen brauche, sondern auch auf unerfüllten
Schwur ausdehnen könne, so würde die daraus gefolgerte Vorschrift
also auch auf eine Frau anzuwenden sein, die ihren Eid nicht
hält. Darauf erwidert R. Scherira : Wir sind nicht dieser Ansicht und suchen nicht die Rechtsfrage durch midraschische
Deutung der Thoraworte zu entscheiden , denn jene Belegstellen
sind blosse Anlehnungen an den Schriftvers und können nicht
dazu benutzt werden, jemanden zu Geldzahlungen zu verpflichten
oder davon zu befreien 1). Gelübde und Eide sind auseinander zu
halten und den ersteren sind diejenigen in Form eines Eides
ausgesprochenen Versprechungen gleichzustellen , die inhaltlich
den Charakter eines Gelübdes tragen . Wenn jemand sich
eidlich verpflichten möchte, den Armen eine gewisse Summe zu
geben oder an einen bestimmten Ort zu gehen, um mit der
Gemeinde zu beten, oder einen bestimmten Abschnitt (im Talmud)
zu studieren u. dgl., so ist dies ein wahrhafter, einem Gelübde
entsprechender Eid . Manche andere Eide sind anders zu beurteilen und, obgleich das Nichteinhalten auch eines solchen Schwures
eine schwerere Sünde ist , als wenn es sich um ein Gelübde
handelte, so können wir bei derartigen Dingen keine Schluss;felgerungen a minori ad maius ziehen, weil wir nicht von der
l)  והגי.אגחגא לא סבירא לנא הכי; ולא דרשינן טעמא דדיגא יכ הדין מדרש שלא נתנו דיגין ?*הדרש
.אנ ולאפקוע• ממוגא1 אסמכתא בעלמא ולא סמכיגן עליהזן לענין דיני ולתיוביםמ

333

Strafe eines Vergehens auf die Strafe eines anderen schliessen
dürfen, da für manche schwere Vergehen die gerichtliche Strafe
unterbleibt und die Ahndung erst im Jenseits erfolgt 1). Ohne eine
ausdrückliche Bestimmung im Talmud habe also der Mann kein
Becht, die Frau zu entlassen und es finde sich auch nirgends,
dass jemand jemals ^so gehandelt hätte 2).
Einst richtete man an ihn die Frage , wie es mit der ErZiehung eines unmündigen Kindes gehalten werden solle, dessen
Mutter gestorben war, dessen Vater in einem anderen Weltteile
{jenseits des Meeres) weilte und zwischen dessen Grosseltern
väterlicher - und mütterlicherseits ein Streit um die Erziehung
des Kindes entstanden war, da beide Teile die Erziehung übernehmen wollten. B. Scherira entschied folgendermassen: ״Man
müsse zunächst feststellen, bei wem (von den Verwandten) das
Kind lieber verweilen möchte, dann soll es eben in jenes Hans
gegeben werden, da es sich dort eher zufrieden fühlen werde.
Wenn aber das Kind zwischen den einzelnen Verwandten noch
nicht unterscheiden könne und keine eigene Meinung zu äussern
in der Lage sei, dann müsse man das Wohl des Kindes im
Auge haben und prüfen, wer von den Verwandten reich
oder freigebig sei, wer genug Dienerschaft habe, die sich dem
Kinde widmen kann, und diesem sei das Kind anzuvertrauen.
Wenn aber auf beiden Seiten diese Vorbedingungen vorhanden
sind, dann haben die Angehörigen des Vaters den Vorzug, weil
sie den Vater vertreten , und weil es später dem Kinde zur Schande
gereichen würde, von den Gliedern seines Vaterhauses verlassen
worden zu sein 3)“.
Allein nicht nur für die physische Entwickelung muss
gesorgt, sondern auch auf die geistige und moralische Erziehung
soll grosse Sorgfalt verwendet werden, besonders wenn ein Kind
«das entsprechende Alter schon erreicht hat. So äussert sic
E . Scherira, als man an ihn die Frage richtete , was mit einem
1J
.וקשה עליו
2)
3)

, םא בגדר גרידא בנים מתים בשבועה לא כל שכן.אל ידעינן לק והומר לפורענות ולא אמוייגן זמר
יב הרבה דברים חמודין אין נפרעין מן האדם בעולם הזה אלא כמום לו לעולם תבא
Harkavy , Responsen
der Geonim , No . 251 S . 127.
Harkavy , Responsen
der Geonim Nr . 212 , S . 99 ( והיבא זזמשתבק מהמת

; ) קרובי האב קשי ליה ויש עליז כהר&ה אבל קרובי האם אינן כן.
Nr . 324.

Siehe

auch

ibid . S . 152^

1
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sechsjährigen Knaben geschehen solle, dessen Vater nach dem
Tode seiner ersten Frau eine zweite genommen hatte und
dessen Grossmutter mütterlicherseits die Erziehung übernehmen
wollte, während der Vater selbst sein Kind zu behalten und zu
erziehen beanspruchte, wie folgt : ״Der Vater hat in erster Reihe
das Recht auf die Erziehung des Kindes. Denn selbst wenn die
Mutter lebt und selbst seine Erziehung übernehmen will, übergibt man es dennoch dem Vater, wenn es das Alter von sechs
Jahren erreicht hat . Ein Kind bleibt gewöhnlich bei der Mutter
bis zum sechsten Lebensjahre, dann hat der Vater die Pflicht,
seinem Kinde Unterricht, wie überhaupt ethische Erziehung angedeihen zu lassen. Die Frau kennt sich auf diesem Gebiete
weniger aus. Im vorliegenden Falle ist auch nicht ein etwaiger
Einfluss der Stiefmutter zu befürchten, weil in solchen Fragen
immer nur der Mann entscheidet. Es ziemt sich auch nicht, dass
bei Lebzeiten des Vaters die Grossmutter die Erziehung leiten
soll)* ״.
Als man aber R. Scherira fragte, ob man an dem am
Sabbath von einer Jüdin geborenen Kinde eines getauften Vaters
am Sabbath die Beschneidung vornehmen dürfe oder nicht, lässt
R. Scherira die Beschneidung am Sabbath zu, weil es möglich sei,
dass die Mutter als Jüdin das Kind durch ihre Erziehung an sich
fesseln werde, da doch auch dessen Vater ein Abkömmling
Abrahams ist und vielleicht auch seine Kinder werde im jüdischen Glauben erhalten wollen. Es dürfe nicht vorausgesetzt werden, dass das Kind dem Vater folgen werde, und es
dürfe also bei ihm nicht von der für jeden anderen jüdischen
Knaben geltenden Vorschrift abgewichen werden 2).
Allein nicht nur bei halachischen Entscheidungen sieht man
die feine Ueberlegungskraft R. Scheriras, sondern — was für
jene Zeit besonders wichtig war — bei aggadischen Fragen und
auf dem Gebiete allgemeinen religiösen Denkens. Als man sich
wie auch die darauffolgende
1I Ibidem Nr . 553 , S . 275 . Diese Response
R. Scherira
, gehören
 מראניVorkommen
 בתאיund
Nr . 554 , wo die Ausdrücke
und nicht R. Saadja an.
der Geonim ed . Harkavy Nr . 11;
2)  שערי ציקf . 22 b Nr . 8 und Responsen
*cwixti ed . Auerbach II, S. 126.  שמותר למולו בשבת מ״ט זרעו של אברהם ותולעת יעקב. . .
הוא ואפשר שתוהה ועוזב את בניו בדת יהודית ולא עז אלא שדדי אמו ישראלית ואיששר שילך אחרית
"— ואין אגל מחזיקי; אותו שיצא לת־־בות דעת לפיכך אק בנו כת לאת־־ מילתו בשבת ואין אנו רשאץ לשגות וב
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*einmal von R. Scherira die Heilmethoden erklären lassen wollte,

welche im 7• Abschnitt des talmndischen Tractats Gittin angegeben sind, erwiderte er : ״Wir müssen euch sagen, dass die
Weisen keine Aerzte waren, sie haben blos allgemein vorge«
schlagen, was sie aus Erfahrung für gut gefunden haben. Ihre
Ratschläge auf diesem Gebiete sind keineswegs Gebote. Ihr dürft
daher auf die Heilmittel, welche im Talmud angeführt werden, euch
nicht verlassen. Es darf nur der sie anwenden, der sie durch
erfahrene Aerzte hat prüfen und bestätigen lassen und zumindest
die Zusicherung hat , dass sie nicht schaden können» So lehren
uns auch unsere Vorfahren, dass man nur jene Heilmittel verwenden darf, von denen man überzeugt ist, dass sie keine schädliehe Wirkung haben“ 1).
Wenn wir auch in fast allen Responsen die Tiefe und
Schärfe der Logik R. Scheriras zu bewundern Gelegenheit haben,
so liegt die Grösse dieses Geisteshelden ganz besonders auf der
Wertschätzung , die er von der durch den Umgang mit grossen
Lehrern gewonnenen Erfahrung hat . Ja , dieser Wertschätzung,
die er zu Beginn und am Schluss vieler Responsen zum Ausdruck
bringt , ist auch zum grossen Teile die Tiefe der Denkweise R. Scheriras zu verdanken. Er hat sich durch den
Umgang mit seinen Lehrern Praxis und Erfahrung verschafft
und dadurch eigentlich den Grund für die hervorragende Befähigung zu richtiger halachischer Entscheidung gelegt. Denn
die richtige Schulung des Denkens bekommen die Weisen nur
durch Umgang mit ihren Lehrern ()שמוש חכמים. Sie sehen die
verschiedenen Nuancen ihres Verhaltens in wichtigen halachischen
Dingen und wissen dann selbst eine an sie herantretende Frage
richtig zu erfassen und zu behandeln. Nur durch solchen Verkehr wird der Verstand so gestählt und das Wissen so gereift,
dass man sich von Oberflächlichkeit fernhält und sich gewöhnt,
richtig zu folgern und entschieden zu urteilen. Diesen wichtigen
Umstand hat auch der grosse Hillel in seiner unvergleichlichen
Sanftmut den Gelehrten seinerzeit vorgehalten, indem er sagte:
״Wer hat es denn verursacht, dass ich aus Babylonien komme,
um euer Nassi zu sein ? — Doch nur ihr selbst durch
1) Tachkemoni, Jahrbuch, ed* B. Lewin, Bern 1910, S. 41.
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euere Trägheit , weil ihr nicht die zwei Grössen der Zeit Sehe*
maja und Abtalion ״bedient habt “ (Pesachim 66), Der Aus•
Spruch: ״Die  ״Bedienung der Thora“ ist wichtiger als deren
Studium“ gilt für alle Zeiten. Das sieht man auch aus dem
ganzen Verhalten B. Scheriras. An die Aeusserung seiner eigenen
Meinung knüpft er stets die Mitteilung der Erfahrung, die ei״
durch den Umgang mit seinen Lehrern erlangt hat . Das ist eben
sein Leitmotiv, auf welches er sich immer stützt.
Wie recht ß . Scherira mit dieser Methode hatte und zu
welchen praktischen Ergebnissen sie besonders zu seiner Zeit führte,
geht aus folgendem hervor. Viele Anzeichen sprechen dafür,
dass trotz des Aufschwunges, den das Thorastudium zur Zeit
E. Scheriras nahm, doch die Zahl der Unwissenden () עמי הארץ
gross gewesen ist. Diese Unwissenden waren ein Stachel im
Auge der Thorajünger, welche mit Aufopferung an dem Studium
hingen* Der Gegensatz zwischen ihnen wurde noch schärfer, als
man erkannte , dass die  עמי הארץsich den Versuchungen und
Bänken der Karäer zugänglich zeigten und vom überlieferten
Judentum entfernten . Wenn auch diese Erscheinung naturgemäss
war — ־denn woher sollten die  עמי הארץ, denen der Talmud
mit seinem reichen Inhalte und mit seinen überwältigenden
Geistesprodukten unbekannt war, die Waffen nehmen, um gegen
die Angriffe der listigen Karäer gewappnet zu sein —, so er*
regte doch die Schwäche dieser  עמי הארץErbitterung in den
Herzen der thorabeflissenen Jünger . Sie wurde noch verstärkt
durch die Erkenntnis , dass die Karärer es verstanden, die עמי
 הארץdurch philosophische Truggebilde, durch die sie sich den Schein
der Frömmigkeit gaben, in ihre Netze zu ziehen und ihnen die
Unwissenheit als eine Fügung der göttlichen Vorsehung darzustellen. So berichtet der arabische Schriftsteller Schahrastani 1):
 ״Was aber die Behauptung des Kadar anbelangt, haben sie (die
Juden) dieselben verschiedenen Ansichten darüber als die beiden
Sekten des Islam. Die ßabbaniten von ihnen entsprechen den
Mut&zila ( Anhänger der freien Selbstbestimmung der Menschen)
bei ans, und die Karäer den Muschabbira (Fatalisten )“. Dass
die Karäer sich die Verteidigung der  עמי הארץmit der erwähnten
*) Religionsparteien und Philosophenschulen
S . 249. Vgl . auch Pinsker ,  לקוטיקדמוניות9 a.

, ed . Haarbrücker , Bd. I,
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Beweisführung angelegen sein Hessen, geht aus einer Stelle des
 אשכול הכפרvon dem Karäer Jehuda ben Elijahu Hadassi hervor 1).
Betrachten wir ferner näher den Begriff, den uns unsere
Weisen von dem Am Haarez geben, so müssen wir mit Staunen
feststellen , dass dieser Begrifi ganz genau auf die Charakteristik
der Karäer passt , sodass wir statt ״Karäer“ ohne weiteres ״Amme
Haarez“ sagen können, worauf übrigens schon ein hervorragender
Gelehrter hingewiesen hat. Unsere Weisen sagen nämlich:
״Wer ist ein Am Haarez ? Nach R. Elieser : jeder, der abends
und morgens das Schemagebet unterlässt ; R. Josua sagt : wer
keine Tephillin anlegt ; Ben Asai meint : wer keine Schaufäden
an seinem Kleide trägt ; R. Nathan : wer keine Mesusa an der
Türe hat“ (Berachoth 47 b). Dieses alles passt bis auf den
heutigen Tag auf die Karäer. Die Verbitterung thorabeflissener
Jünger gegen die Amme harrez ist daher zu begreifen. In ihrem
Eifer überschritten sie jedoch die Grenzen. In einer Baraita
(Pesachim 49 b) heisst es nämlich : einem ״Am haarez“ sei es
nicht erlaubt Fleisch zu essen, und man dürfe ihn an einem
Versöhnungstage , der auf einen Sabbath fällt, durchbohren, überhaupt wie einen Fisch zerreissen. Daher wollten manche Jünger
behaupten, dass das Geld des Am־haarez vogelfrei sei. Diese
im Uebermass jugendlicher Begeisterung auf die  עמי הארץder
Gegenwart bezogenen Behauptungen konnten natürlich von den
gereiften Gelehrten nicht gebilligt werden und sie wandten sich
an R. Schema mit der Bitte , ihnen die Baraita mit den daran
geknüpften Schlussfolgerungen zu erklären. Seine Antwort lautet:
Wenn manche ״Jünger“ sich auf jene Baraithoth stützen und behaupten, dass das Geld der  עמי הארץvogelfrei sei, so irren sie,
denn jene Baraithoth enthalten keine Halacha, keine Bestimmung
über Erlaubtes und Verbotenes , sondern drücken nur die Abneigung unserer Weisen gegen die Amme haarez aus und sind nicht
wörtlich aufzufassen. Ja, wenn jene Aussprüche buchstäbliche
a) Fol . 138a : "זדאשוניך תנאיך ובעל* גמרא חכמיך שנן ךב ואמרו אפילו ריש גדגזתנא מ; ששיא
 מענהו (פדושו) אותו העץ המושט בראש התורן של ספינה מה' הוא שמעמידין אותו בראש התורן: מוקסין ליה
 אבל עמי הארץ באסתירא בלגינא כאיסקריא. . . בתקינה ; והאחרונים רועיך יתהללו לעצמם בחכמתם ואומרים
.באזניך ומענהו עמי הארץ בפעמע וא אגוז שהוא יחיד בתוך גוף כלי הלוג הריק והוא צועק בנענועו כפעמק
ואמרו אפילו םע הארץ הסיד הוא ואפילו ישר הוא בחסידיך שמו וגופו ארור הוא לאלקי ישראל ומותר הוא
** . . לנוהרו ביזם הבפזדים שהל להיות בשבת
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Bedeutung und Gesetzeskraft hätten , dann wären die erwähnten
״Jünger  ״wert , dass man sie am Versöhnungstage, der auf einen
Sabbath fällt, niedersteche oder wie einen Fisch zerreisse. Und
wenn das Geld eines  עם הארץvogelfrei wäre, so wäre es das
Geld jener ״Jünger “, die eben selbst ״Unwissende“ sind. Schon
derjenige gilt nach der recipierten Halacha als  עם הארץ, der
Bibel und Talmud gelernt, aber sein Wissen nicht durch Verkehr
mit den Weisen ergänzt hat ()אפילו קרא ושנה ולא שימש ת״ה הרי זה ע״ה.
Hätten sie sich Kenntnis dieser praktischen Ueberlieferung durch
Verkehr mit gereiften Gelehrten verschafft, so würden sie nie
zu solch einer Ansicht gelangt sein, da ja sogar die Aneignung
des Vermögens eines Heiden verboten sei *), gewiss also die des
Vermögens eines Israeliten. Jene Aussprüche seien vielmehr folgendermassen zu erklären : Ein Unwissender darf kein Fleisch essen,
weil er, wenn er auch Vieh und Geflügel besitzt, es doch infolge
seiner Unwissenheit nicht zu schlachten und zu untersuchen
versteht . Der Satz :  ״Einen Unwissenden darf man am Versöhnungstage, der auf einen Sabbath fällt , erdolchen“ kann unmöglich wörtlich genommen werden ; das vermag kein denkender
Mensch wirklich anzunehmen, — durften doch selbst die vom
Gericht verhängten Todesstrafen wegen Götzendienst, GottesLästerung, Verleitung einer Stadt zum Götzendienst, am Sabbath
nicht vollzogen werden. Die Worte sind vielmehr so zu erklären:
Wehe dem Unwissenden, den seine Unwissenheit dazu bringen
kann, dass er eines hässlichen Todes stirbt . Seine aus der Unwissenheit hervorgegangene Roheit kann ihn veranlassen, selbst
am Versöhnungstage, der auf einen Sabbath fällt , einen Mord
begehen zu wollen, in weichem Falle der Verfolgte berechtigt
ist , in der Notwehr den Verfolger zu töten, ohne dass gegen
diesen ein ordentliches Gerichtsverfahren eröffnet und selbst im
Falle der Todesschuld schonend mit ihm verfahren werden
müsste 2).
1l Vgl. Responsensammlung  שערי צדק29 b No . 6.
2) Harkavy, Responsen der Geonim No . 380 S . 197 f; vgl . auch R. Nissim,
Pesachim 11!, Ende . Dass auch schon zur Zeit des R. Saadja Gaon dieser
Widerwillen gegen die • ע״דherrschte und durch die Erbitterung der Talmudjünger
zur Geltung kam,״geht vielleicht aus einer Erklärung hervor , die dem Gaon Saadja
zugeschrieben und von Geiger (Parschandatha , S. 13) veröffentlicht wurde.
Dort heisst es : ? ״לבגדי עחמים תפשיט" מאחר שהי: ודס״ג מתמיה תמיהות הרבה על המקרא הזה
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IV.

Die ausserordentliche Bedeutung B. Seheriras im Bezug auf
die Wertschätzung , die er den Ueberlieferungen nicht nur seiner
unmittelbaren Lehrer und Vorgänger, sondern überhaupt entgegenbringt, bezeichnen schon die Worte des grossen Nachmanides:
״Wenn wir den Ueberlieferungen unserer alten Lehrer folgen, so
gibt es für uns nur die Worte des Gaon B. Scherira, des Vaters
Israels 1)“. Und wenn wir in Wirklichkeit die BesponsenB. Seheriras
mit Aufmerksamkeit lesen, so finden wir überall die ehrfurchtsvolle Bücksichtnahme auf die Worte Früherer und auf die Ueberlieferungen, die sie von Geschlecht zu Geschlecht auf die Nachweit übertragen und die bis zu seiner Zeit nur im Munde der
Gelehrten gelebt hatten . So nimmt er Bezug nicht nur auf solche
Traditionen seiner unmittelbaren Vorgänger, sondern greift selbst
bis auf die Zeit der Saburäer und der Amoräer zurück, indem er
bemerkt : ״Diese Ueberlieferung wurde in dieser Ordnung und in
diesen Worten im Namen der Gelehrten derSbara uns übergeben
und sie befindet sich im Munde aller Talmudlehrer 2)“. Wir erhalten dadurch von ihm Erklärungen zu manchen dunklen Talmudstellen, die nur durch Tradition sich von der Zeit der Amoräer
an erhalten haben, und erfahren oft Näheres über die Einrichtungen und Bräuche innerhalb der Hochschulen seit ältester Zeit 3).
ערומים מה היתה תוכחתו ש?* אליפז שאמר ובגדי ערומים תפשיט ומקרא זה שלה להרבה חכמים לפתור
בדין
לפי הפשט מהו ובגד* ערומים תפשיט מאחד שהיו ערומים מהו תפשיט ? והשיבוהו קצת מהם פתרונים
ולא
נתישרז בעיניו ושוב ישב ודרש בספרים ומצא פתרק אהד במדרש אגדה זזה הוא הפתרון ובגדי ערומים
תפשיט
ךב
אמר
(
איוב
ל
)
אליפז
[
?
*
איוב
]
אותן
אנשים
שידעת בהן
שהיו
ערומים
במצות
הפשטת מהן את
בגדיהן
ואמרת
מאחר שהם
רשעים
איני פושע בהם וזהו שהוכיחו
der
למעלה מן המקרא הזה הלא רעתך רבה ואין קץ לעונותיך. Aus jener Zeit stammt auch
einem
in
ברכות
השחר
den
unter
:  שלא שמתני עם הארץ, den Schechter
Segensspruch
an D.
hat (Vgl . Gedenkbuch
gefunden
aus der Zeit der Geonim
Gebetbuch
S . 53 ).
Kaufmann , hebr . Abteilung
!) ' מלחמות הzu  פסחים פ״י: וכשאנו הולכים אחרי דבר* הראשונים אין לנו בזה אלא דברי
לו

.הגאון אביהם של ישראל שהזא רבנו שדידא ז״ל
 שערי צדק71 b : אלין מילי בסדר הזה ובלשק הזה אתאמח משמא
2) Responsensammlung
ed.
d. Geonim
דרבנן סבוראי וסדירן בפומיהון דכולהון רבנן בתלמוד. Vgl . auch Responsen
Harkavy S . 101 No . 214.
3) Wie z • B . : ובני ישיבת מחסיה בזמן שהיה בסורא היו מקילין הרבה בדבר זה ותמיד בכל שנה
היו
 אבל בני ישיבתנו היו מהמירין ולא היו עושין כך אלא בצרה גדולה ובמקום.קובעין תענית בזאת בבי רב
עיש
חכמים
הרבה
או
הכם
גחל
מובהק
ובאלה
הוריה
עצמן
לסכנה
וברהמי
שמים הנהיגום שאין חוזרין ריקם
der Geonim ed . Harkavy S . 133 No . 259 ) und : מנהג ישיבתנו מעולם ועד
(Responsen

*
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Seiner Wertschätzung der Ueberlieferungen entspricht es auch,
dass er selbst auf die traditionelle Vortragsweise der in der Jesehiba
seit der Zeit der Amoräer gesprochenen Pijutim Rücksicht nimmt
und darauf hinweist , dass sie geeignet ist , die Herzen mit Andacht zu füllen 1), dass er ferner uns mit vielen Gebeten bekannt
macht, die aus alter Zeit herrührten und ohne ihn verloren gegangen wären2), und dass er streng darauf achtet , dass von dem
Brauche der Väter nicht abgewichen werde. So bemerkt er an
einer Stelle : ״Dies ist unser Brauch und war es stets , so pflegten
wir von den Zeiten unserer Väter her zu tun und tun es noch.
Und der Himmel leitete uns nicht ob unserer Verdienste, sondern
um der Gnade Gottes und der Verdienste der Väter willen. Und
wenn wir uns auch jetzt daran halten, so werden wir nicht leer
ausgehen. Handelt darum auch ihr so in der Zeit der Not, stehet
zu Gott mit ganzem Herzen, zerreisset euer Gemüt und schüttet
das Herz aus wie Wasser ; wir vertrauen dann auf den Allerbarmer, dass ihr nicht leer weggeht und Euch Gottes Wunder
zur Seite steht 3)“.
Ebenso treu wie er sich damit als Hüter des Ueberlieferten
zeigt , bewährt er sich auch in der Genauigkeit, mit der er selbst
den Wortlaut der überkommenen Ueberlieferungen und die verschiedenen Lesearten im Talmud prüft 4). Dieses durch nichts zu
erschütternde Vertrauen auf die Genauigkeit der Ueberlieferungen
אומרים אלא אהבת עולם בין בשחרית ובין בערבית אבל במתא מהשיא בסורא בבל בתי מדרשות
עכשיו שאין
 מר רב כתן צדק.שהרית וערבית אהבת עולם חוץ מבית מדרש אחד וכמדומים אגו יכ הוא שהיד
שלהן אומרים
רגיל ובHakedetn
(
II Jahrg . S . 85 ;  ןAbudraham
in  סדר שהרית של הול. Siehe
auch
 המדה גנוזתN 0 . 125 und  שבלי הלקטed . Buber S . 7a .)
l)  מיתמר מיומא דרבנן דהוראה הדין רישיה " איתן למד דעת בטרם ידעך לכ גלה.דהוד
מימר ראשון
 ואית לה טעמי מישבין לבבות דלקיטק מפום. " ללכת בי* הלבה מעשרים דור ןעמד בבל הנסיון
לכל יציר ךרך
♦קדמא. ( Responsen
der Geonim  המדה גנוזה28 a ;  קבוצת חכמיםed . Warnheim
Wien
1861 , S . 107 , vgl . auch  מהרי״לin  הליכות קדםed . Polak , Amsterdam
תר״ז, S . 83 ).
s) Vgl . Responsen
ed . Harkavy S . 12 No . 30 ; 135 No . 263 u . 189 No . 373 ).
3  חמדה גנוזהNo . 161 ;  קבוצת חכמיםS . 108 : דילנא זתדירא הבין
אלין מנהגא
אבותינו הראשונים ועדין והבין אגהיגו יתנא מן שמיא שלא בזכותינו אלא בחסדיו של מקום ובזכות
רגילינן מימות
עבידנא כסדרא דנן לא מהדרין יתגא ריקגין אף אתק עבידו הבין לעתית בצרה וקומו קמי שמיא
אבותינו דכד
.נכק וקרעו לבבכם ושפכו לבבכם כמים דסמיכגא ברחמנא דלא הדריתק ריקם ומתדתיש לבון גיסא
בלב
4) Sehr häufig : רבנן ופירושה ; הכין גרסין לה דבק כולהון ; דקאמרת דאמוד רבנן
הכין גרסין
 ושמא קצת הראשונים או האלופים בתראי אמרי דברים הללו שאיק אנו, ולא גרסיגיה מעולם
לא ידעיננא ליה
מנירין בהןResponsen
. (
ed . Harkavy S . 133 No . 290 und viele andere derartige
Stellen .)
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findet jedoch bei ihm nur Anwendung im Bezug auf die Halacha;
dort allein wurde der genaue Wortlaut von Geschlecht zu Geschlecht bewahrt, und hat dadurch seine unbedingte Verlässlichkeit erhalten ; anders in der Haggada und ihren Ausläufern,
deren Traditionen er uns meistens unter dem Ausdruck  אמריüberliefert 1)- Ausdrücklich begründet er selbst diesen Unterschied in
einer Besponse, wo er bemerkt : ״Bekanntlich bleiben die Ueberlieferungen eines jeglichen Geschlechtes klar, erkennbar und in
ihrer Zahl erhalten bis zum dritten Geschleehte nach 100 und 200
Jahren ; nachher aber bewahrt man treu die gesetzlichen Ueberlieferungen, während die aggadischen zum grössten Teil vergessen
werden. So wissen wir genau, was zur Zeit der Geonimß . Paltoi,
E. Acha und ß . Matitja geschehen, dadurch, dass wir den Platz
eines jeden (im Lehrhaus) kennen und die Lehrmeinungen sowie
sonstige Ueberlieferungen, die er zu Tage gefördert hat. Dieses
alles ist uns klarer als das, was in den Zeiten des E. Ichumai
und ß . Abraham war (weil diese früher lebten). Und es gibt
Gesetzesüberlieferungen, die so fest in unserem Geiste eingeprägt
sind, als ob wir sie gesehen oder gehört hätten ; und wenn man
Himmel und Erde zu Zeugen dafür anrufen wollte, dass M. E.
Zemach so überliefert hat , so wäre man dazu berechtigt 2).
Dieser Akribie ß . Scheriras in Bezug auf die Ueberlieferungen
haben wir auch zum grössten Teil sein berühmtes Sendschreiben
zu verdanken und sie war es auch, die jenem Sendschreiben einen
so unermesslichen Wert verlieh, dass es bis zum heutigen Tage
ed.
der Geonim
auch Responsen
*) Vgl . Jahrbuch VII, S . 238 ; siehe
Harkavy S . 214 No . 405  אמרו שיגיו של רב יהודה היו גדולות ביותרund No . 309 אמדו
befindet sich auch im  המפתה לרביבו ביסים,ס
Stelle
 עשרה בביש קבר ר׳ יוחגן. Dieselbe
wird,
 רב שריראgenannt
S . 13 , wo ausdrücklich
[zu Berachot ] ed . Goldenthal
und noch viele andere אמרי.
Ostens

*) Ns . Parma
und Westens

der Lehrer des
coli . Stern cod . 30 fol . 11b; Responsen
No . 140 S . 34 : בידוע דשיהת בל דור ודור ברירא ומבברא וגפישא בחר שלישי

בתר מאה ומאתן שבין ובתר
הבין
שמעתתא ו ה לב ת א
מינקטן
ושיחות
ימאי
דדמי
* לה
משתבח
 מר רב פלטי ומר רב אחי ומר רב.רובי הון ואנהנא בדיר לבא טובא ממאי דהוה ביומי
.מתתיה גאוביבו בוחש עדן במאי דבריר לבא מאי דהזיניה וידעיגא דובתא דהד דה ומושב דיליה והרבה משיהותד
 טפי ממאי דבריר לבא מאי.מר במתיבתיה זבן יומיר1 יתיב ומאי דרש ומאי איו.ויומא יומא ןס פיחקיה היבא הוד
 אובמאי ומר ר' אברהם בזהם עדן ואית (מדיבאי) [מידאני ] ושמועות דקיימן בליבנא כמאן,דהוה בשבי רמ ר
 צמה גאון ודרש בן וכן,דהזיביה ושמעיביה ואלו העדבו עליבו את השמיש ואת הארץ דהבא [יתיב ] רמ ר
. איפשר.הוד

JahrbuchJ. L. G. VIII.
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zu einer fas^ unerschöpflichen Fundgrube für die historischen
Forschungen der behandelten Zeit geworden ist.
V.

R. Scherira Gaon, der Sohn des R. Chanina ben R. Jehuda
Gaon, des Sohnes R. Samuels, des Leiters der öffentlichen Vorträge () ראש כלה, leitet seine Abstammung von der Exilarchenlinie ab, von den NachkommendesSerubabel, des Sohnes Schealthiels,
aus dem Hause Davids 1). R. Scherira wusste seinen Stammbaum
um viele Generationen zurückzuleiten, bis auf R. Mari, den Sohn
des R. Dimi, welcher in der Epoche der Geonim der zweite
Gaon war 2). Es war bei ihm Tradition, dass er ein Nachkomme
des Amoräers Rabba bar Abuha ist 3). Zu Beginn der IsmaelitenHerrschaft, zogen sich seine ersten Ahnen wegen Entartung der
Exilsfürsten vom Patriachat zurück und wandten sich dem Studium
der Thora in den Lehrhäusern zu, deren Häupter und Gelehrte
sie wurden 4). Ibn Daud erzählt, dass er auf Briefen ein Siegel
des Gaons R. Hai gesehen hat, dessen Wappen, wie auf den
Fahnen der Könige von Juda, ein Löwe war 5).
Ausser seinem Sohne R. Hai hatte R. Scherira noch eine
Tochter, die mit  ר׳ אליהו הזקןverheiratet war 6).
Vom Leben des Gaon R. Scherira bis zur Zeit, da er Gaon
wurde, ist uns fast nichts bekannt. Wir wissen nur, dass er zur
Zeit , da sein Vorgänger R. Nechemja Gaon wurde, als אב בית דין
fungierte und dass R. Scherira mit noch einer Anzahl von Gelehrten
des Lehrhauses gegen die Ernennung des R. Nechemja zum Gaon
waren und sich ihm niemals anschlossen 7).
Wir kennen auch nicht seine Lehrer, die er bedient und
von denen er seine Lehre und Weisheit empfangen hat. Den
grössten Teil seiner Gelehrsamkeit verdankt er, wie es scheint,
1) (;מבית חד היה מזרע המלוכה ומבני זרובבל בן שאלתיאל והנשיאים וראש גליות שהיו אחריו (ראב׳״ד
מזרע לדוד משיהא רבנא שרירא ורבנא האיJellinek
(
,  בית המדרשVI S . 109 ).
2)  אגרת רש״ג.
3) .( ( אגרת רש״ג.דאנחנא נקיטנא בקבלה דמן בית נשיאה אנהנא ומזרעיה דרבה בר אבוד

 ףIbid.

5) וראיתי חותמו התום על גליונים שהיה שולה ואריה היה חקוק עליו כמו שהיה על דגל מחנה יהודה
.ודגלי מלכי יהודה
6)  שו״ת רש״לN 0 . 29 ; siehe
 אגרת רש״ג (לam Schlüsse.

auch

 קיבץ מעשי ידי גאונים קדמוניםS • 98.
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:seinem Vater E . Chanina, dem er auch — wie aus den wenigen
uns von letzterem erhalten gebliebenen Eesponsen zu entnehmen
ist — in seinen Eigenschaften und im Charakter ähnlich war.
Es ist auch möglich, dass er noch von seinem väterlichen GrossTater, dem Gaon E . Jehuda, bei dessen Tode er etwa 20 Jahre
zählte , sowie von E. Mischa, dem Vater seiner Mutter, — die
er beide in seinen Eesponsen zitiert l) Lehren
—
empfangen hat.
Er schrieb ausser den vielen Eesponsen in hebräischer,
aramäischer und arabischer Sprache auch Kommentare über viele
Talmud-Traktate 2), auch ein Buch ״Megillath Setharim“ über
Aggada , von dem einige Bruchstücke im Buche האשכול3) und in
der Einleitung zu  מנורת המאור4) erwähnt werden. Ebenso werden
viele seiner Bibelerläuterungen sowie wertvolle Erklärungen einzelner Worte von den Alten zitiert . Seinen Weltruf erwarb er
sich jedoch durch sein Sendschreiben, das unter dem Titel אבדת
 רש״גbekannt ist . Dieses Werk, welches wie kein anderes bahnbrechend für die Geschichte der Entstehung der Mischna, der
Baraithot, des Talmuds, sowie der Eeihenfolge der Tannaiten und
Amoräer, der Saburäer und Geonim bis auf seine Zeit war, hat
eben dazu beigetragen , dass der Faden der jüdischen Geschichte
vom Abschluss des Talmuds bis auf den Abschluss der GeonimEpoche nicht unterbrochen wurde. E . Scherira kann daher der
״erste jüdische Historiker in der Diaspora“ genannt werden.
Gegen vierzig Jahre bekleidete E . Scherira das Amt eines
Gaon. Drei Jahre vor seinem Tode, als er ein hohes Alter erreicht hatte , überliess er seinem Sohne, der bereits etwa zwanzig
Jahre unter seiner Leitung  אב בית דיןwar , die Führung des
*) Vgl . z . B. Responsen
2) ברבותvgl
(

der Geonim

ed . Harkavy

S . 201 No . 386•

.  ספד העתיםS . 248 ) ;  שבתibid
(

. S . 15 und 27 ; p *ספד השישים לד״
 גנאהsub
דוכיפת, ספל, צהר, עצד, שיר, גטין ; (שהרibid
(
. sub דרדר, בפד,  ; )אשלvgl . auch
Bacher , Leben
und Werke des Ibn Ganach , S . 85 f. ;  בבא בתדאvgl
(
. אשבל
ed . Auerbach
II, S . 76 ) , auch zu Talmud
jer .  מן. . . פגלד נזיקין יחש' פיר׳ ג׳ פתק
 בתריא לד׳ שרירא ור' האייJ ( . Q . R. XIII , S . 54 ).
3) II, S . 47 : אמד בר שדירא הני מילי דנפקי מפסוקי ומקרי מדרש והגדה הרבה [מהם ] אומדנא
 והנבון מהם מה שמתחזק מן השכל. . .  לבן אין סומבין על אגדה ואמרו אין למדין מן האגדות. . . נייגהו
.ומן המקרא נקבל מהם ואין סוף ותכלה לאגדות
4) סתרים על ענין האגדות הני מילי דנפקי מפסוקי מקרא
.מדרש ואגדה אומדנא גינהו

במגלת

ז״ל

רב ש ר י ד א גאין

בתב
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Gaonats und zog sich im Jahre 1315 der sei. Aera zurück1). Er
starb im Alter von nahezu 100 Jahren.
Allein am Ende seiner Tage verfolgten ihn die ״Gewalttäter in Israel“ wie Ihn Daud erzählt 2) : ״Die Gewalttäter in<
Israel verleumdeten R. Scherira und seinen Sohn R. Hai, da Hess
der König — Achmed Kader — sie gefangen nehmen, konfiszierte
ihr Vermögen, Hess ihnen gar keinen Lebensunterhalt zurück und
R. Scherira wurde an seiner Hand aufgehängt, als er im Alter
von 100 Jahren war ; sie wurden jedoch vom Gaonat nicht entfeint “.
Diese kurze Erzählung ist aber sehr dunkel. Die Gründe
der Verleumdungen seitens der ״Gewalttäter “ sind bis heute nicht
bekannt und es sind nur verschiedene Hypothesen darüber aufgestellt worden. Reifmann nimmt an, die Verleumdungen wären*
deshalb entstanden, weil R. Scherira und R. Hai sich von den
Juden für ihre Antworten haben Geld geben lassen, wie alle
Geonim(?). Man habe daher vor dem Kalifen über sie gesagt , dass
sie Geld wie Staub anhäufen und viel mehr, als sie nötig hätten,
von den Juden nehmen3). Grätz 4) sagt : ״wahrscheinlich wegen
strenger Handhabung des Regiments“. Weiss 5) zieht folgende
>) •וכשראה ( רב שרירא) שהאריך ימים ובגו רב האי ראוי להיות ראש ישיבה סלק את עצמו וישב בנו
.•על כסאו ( ראב״ד) ; ובשנת [אלף] שט״ו נסמך — רב האי — בגאונות ונפטר אתננו שרירא בתשרי שנת שי' ׳ן
(
 כלל שגי מלכותו ל״ד שגת, ובשנת שמ״ט נפטר אדוננו האי בניסן, כלל שני מלכותו ל״ה שנהKreskas
I, 189 ). Bei
in  הדשים גס ישניםNo . VI , 5 ;  סדר החכמיםed . Neubauer
bei Harkavy
des Kresstützen wir uns auf die Angabe
der Jahreszahlen
dieser Bestimmung
, bei dem es
als die des  ראב״דenthält
Daten
genauere
Chronik
kas , dessen
heisst : ובשנת ד׳ אלפים תשכ״ה היה רב שרירא לגאון ובשנת ד' תשנ״ח היה רב האי לגאון וגאונותם היתה
, in
substrahieren
 ע ' שגה ר' שרירא ל' שנה ורב האי מ' שנת. Wenn wir zwei Jahre
bekleidete , so
Gaonat
des  רב שריראdas
bei Lebzeiten
* רב האschon
denen
sich die Zahl der
reduziert
gäbe des  ראב״דübereinstimmt
Vater und Sohn verschieden
34 bestimmt , rechnet
auch Brüll , Jahrbücher

auf 70 Jahre , was mit der Anbeider
Amtszeit
der 70 Jahre auf
ist die Verteilung
. Jedoch
für  רב שרירא38 und für רב האי
Kreskas
. Während

 רב האי40 und
 ראכ״יdem
IX , S . 112.

 רב שריראnur

30 Jahre

zu .

Vgl.

2( זהלשינו פריצי ישראל ברב שרירא ורב האי ותפסם המלך ישמעאל ובזז כ* אשר להם ולא השאיר
.להם שום מחיה בעולם ונתלה רב שרירא בית אחת והוא כבן מאה שנה ולא הוסרו מגאונות
Halevi
des R. Serachja
3) Biographie
4) Gesch . d . Juden V 2, S . 360.
der jüd . Tradition
ö) Zur Geschielte

S . 64.
IV , Wilna

1904 , S . 154.
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:Schlussfolgerung: ״Die Tatsache , dass ein Gaon seinen Sohn als
Ab-beth-din zur Seite hatte und ihm bei Lebzeiten das Gaonat und
*die Nachfolge übergeben möchte, hat seit dem Bestehen der
Lehrhäuser ihresgleichen nicht gehabt. Es darf uns daher nicht
wundern, dass ein solches Vorgehen vielen vom Volke und von
den Gelehrten (?) missfallen hat. Dies hat wirklich dem K.
:Scherira viele Gegner und Feinde verursacht. Als er dann noch
am Ende seiner Tage seinen Sohn R. Hai auf den Gaonatstuhl
erhoben hatte , da war das Mass des Neides voll und es gereichte
dem Vater und dem Sohne zum Verderben, denn da rafften sich
ihre Feinde zur Verleumdung beim Kalifen auf ‘.
Alle diese Forscher suchten, wie es scheint, nach einer
Begründung der Verleumdung, welche R. Scherira belasten und
die Verleumder entlasten könnte. Aber in Wirklichkeit gibt es
für alle diese Annahmen keinen Anhaltspunkt. Es ist bekannt,
dass gewöhnlich zusammen mit den Anfragen an die Geonim auch
grösstenteils die verschiedenen Spenden für die Lehrhäuser mitgeschickt wurden, wie es bereits zur Zeit der Talmudgelehrten
üblich war. Es sind aber nie die Beantwortungen der Geonim
mit Geld bezahlt worden und es unterliegt keinem Zweifel, dass
R . Scherira ״sein Regiment“ nicht strenger handhabte, als die
anderen Vorgänger im Gaonat. Auch die Ernennung seines
Sohnes zum Gaon kann ihm nicht diese grosse Gegnerschaft eingetragen haben, weil doch R . Hai bereits zwanzig Jahre vorher
neben seinem Vater das Amt eines Ab־beth־din bekleidet hat,
ohne Neid bei den ״meisten vom Volke und den Gelehrten“ erregt zu
haben 1)j wie hätte denn nun der Antritt des Gaonats zu der Zeit,
da der Vater dem Sterben nahe war, gar Hass und Verfolgung
hervorrufen können ?
Allein überzeugend mag die Annahme sein, welcher Harkavy
Ausdruck gibt 2). ״Wahrscheinlich waren R. Scherira und R. Hai
 ףUebrigens widerspricht sich Weiss selbst, indem er auf S. 155
über R. Hai berichtet, die Gegner seien nur wenige gewesen und
hätten mit ihren Plänen nicht hervorzutreten gewagt, da das Volk in
:seiner Gesamtheit zu R• Scherira und R. Hai ״wie zu Engeln emporgeschaut*
habe.
2)  אוצרישראלsub Hai.
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bei der Kalifenherrschaft nicht beliebt, weil sie in ihrem Lehr״
hause viele Schüler aus anderen Ländern und Reichen vereinigten,,
welche den Arabern feindlich gesinnt oder gar auf KriegsfusS’
mit ihnen waren, wie aus Persien, Nordafrika, Spanien und Byzanz.
Der Gaon und sein Sohn hatten immer einen regen Briefwechsel
und Responsen-Verkehr mit den Juden aus jenen Orten, sie bekamen auch von dort viele Spenden für die Hochschule zu
Pumbadita. Es konnte also leicht zu einer Verleumdung politischer Natur Grund geben“. Diese Annahme kann in der Tat
einleuchten, weil sie in der Geschichte jener Zeit begründet ist.
Es ist aber auch kein Zweifel, dass jene Verleumder nicht im
Interesse der Allgemeinheit ihre Untat verübten. Auch mögen
es nicht die Karäer gewesen sein, die als Feinde der Rabbinen
galten, denn für diese hat Ibn Daud die Bezeichnung ״Zaddukim“
und nicht ״Perize Israel“. Es waren vielmehr nur jene mächtigen
Räuberbanden, gegen welche die Geonim ihre ganze Macht aufgeboten haben, um ihnen ihr schändliches Handwerk zu legen.
Sie verleumdeten deshalb die Geonim bei der Regierung, um
Urteile der Geonim, die diese kraft der Gesetze über sie verhängt
batten , nichtig zu machen. In der Tat gab es in jener Zeit der
Umwälzung auch unter den Juden solche Gewalttäter , welche,
ohne auf Recht und Gesetz zu achten, ihre Gewalttaten ausübten.
Derartiges ist auch in einer der Responsen des R. Hai zu lesen.
Sie lautet *) : ״Ihr fraget, ob man jene Gewaltmenschen in eurer
Mitte, die, ohne auf Gesetz zu achten, Frevel verüben und gegen
die man in der schwer bewegten Zeit nichts ausrichten kann,,
mit Acht und Bann belegen dürfte ? Ja • • • “
Wir finden auch an anderer Stelle, dass gegen die ״Gewalt״
täter in Israel“ ein Gerichtshof von drei Gemeinden eingesetzt
wurde, welcher die Aufgabe hatte , ״den Raub und die Erpressungen
den Räubern zu entreissen, welche sie jahrelang verübten“. Dort
wird erzählt : ״VorigeWocheist es uns gelungen, von den hartherzigen
Räubern eine von ihnen occupierte Wohnung für eine Waise
 )יMüller, Responsen der Lehrer des Ostens und Westeos , No . 42 r
וקעבדין עובדיך
 וששאלתם אית גבן א ל י מ י ד ל א צייתין לבי ד י נ א: הכי אמר רב האיגאון
]שב &תא
[ ב יש י ן וזמן קשה הוא ומלכות עזה וקשה היא ולא יבילנא למעבד בהו דינא מהולגדוינהו
" . .  הכין חזינא דאית מן דיגאלשמתינון. Vgl. auch  שערי תשובהN 0. 86.
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zurückzugewinnen. Da begann einer von den Räubern uns zu
beschwatzen und viele Reden über uns zu machen. Die Sache
kam vor die Herren des Landes und vor manche von den Richtern
und man schickte nach uns 1). Wahrlich in jener Zeit der Unruhen
und Verwirrungen, während die Herrschaft und die Macht der Kalifen
im Sinken begriffen war, kann es uns nicht wundern, dass Raub, Mord
und derartige Vorfälle auch unter den ״Gewalttätern in Israel“ sich ereignen konnten, dass diese ihre Gewalt auch gegen R. Scherira
und R. Hai zur Verleumdung bei dem Kalifen ausnützten, und
dass dieser ihnen alle ihre Habe wegnahm und sie ohne Lebensmittel zuriickliess.
Allein die Worte : ״und R. Scherira wurde an seiner Hand
aufgehängt “ klingen sonderbar und sind sehr schwer verständlich.
Auch diese Stelle wurde auf verschiedene Weise kommentiert.
Man hat sie zum Teil wörtlich aufgefasst , aber es sind auch
mancherlei Versuche gemacht worden, mögliche und unmögliche
Dinge heraus- oder vielmehr hineinzulesen. Es dürfte genügen,
die verschiedenen Auffassungen zu registrieren ; für die meisten
ist diese Wiedergabe schon eine ausreichende Widerlegung.
״Nach buchstäblicher Deutung erscheint es als eine Art von
Tortur, wie sie in den östlichen Ländern von manchen grausamen
Königen ausgeübt wurde. Da hängte man einen mit übers Kreuz
gebundener Hand an einen Baum, wo man ihn so eine Zeitlang
zwischen Himmel und Erde schweben liess . Vielleicht ist auch
so die Stelle in den Klageliedern 5, 12 zu verstehen : ״Fürsten
wurden an ihrer Hand gehängt“. Wir finden auch in der Geschichte Japans, dass dort noch bis heute ein solcher Brauch besteht,
die zum Tode Verurteilten an einer Hand auf einen Baum am
Ufer eines Flusses oder am Gipfel eines Berges so lange hängen
zu lassen , bis ihre Kräfte sie verlassen und sie entweder in den
Fluss fallen und ertrinken oder in das Tal hinunterstürzen und
ein Haufen von Knochen aus ihnen wird 2)“.
Allegorisch nimmt R. IsakLuria die Worte, indem er meint,
dass der Vers im Klageliede ״Fürsten wurden an ihrer Hand
x) Berliner-Festschrift , hebr . Abt. S. 110—12.
2) Levinsohn, Beth Jehuda, Warschau 1878, 11, S. 22 Anm. a.
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gehängt“ eben im Worte  שריםE . Scherira andeute, der an seiner
üand aufgehängt ward, ohne dass seines Alters — er war beinahe 100 Jahre alt — geachtet wurde. Alles sei also im Verse
angedeutet 1).
״Ibn Daud meint, dass R. Scherira bei einer Frau oder
einer Familie Stütze gefunden hat, denn das Wort  נתלהbedeutet
bei Ibn Daud etwa  ״Hilfe und Stütze suchen“2).
Levy 3) erklärt , R. Scherira sei ״infolge einer Verleumdung
gehängt worden und fasst  בידוals das im jer . Jebamoth XVI,
15c vorkommende Wort בידו, das er mit ״Erdichtetes , Erdichtung“
übersetzt, auf, gibt aber den Bericht ungenau wieder, indem er
vor  בידוein nicht vorhandenes  מןeinfügt.
Aber auch die Kritik beschäftigte sich mit dieser Stelle.
״Die Worte  ונתלה רב שרירא בידו אחתsind sehr schwer verständlich.
Was soll es heissen :  ״er wurde an seiner eigenen Hand gehängt“?
Warum wurde nur R. Scherira allein gehängt und nicht auch
sein Sohn R. Hai ? Hatten doch die Gewalttäter auch ihn verleumdet und war doch auch er vom König gefangen genommen
worden? Dann versteht man, wenn der Kalif R. Scherira des
Lebens beraubt hat , nicht, wozu es dann noch heisst, dass er ihm
gar keinen Lebensunterhalt zurückgelassen hat ? Wozu denn
Nahrung für das Grab? Es scheint also ganz klar, dass in diesen
Worten ein Schreibfehler vorliegt, und dass es heissen soll ונחלה
(mit  ״ (חי״תund er erkrankte bald und starb * .
“. Der
Berichterstatter wollte sagen, dass, nachdem ihn der Kalif der
Freiheit und des Vermögens beraubt und ihm gar keine Nahrung
zurückgelassen hatte , er erkrankte und bald starb. Sein hohes
Alter konnte all die Unbill nicht ertragen, die ihm zugestossen
war ; sein Sohn R. Hai hingegen war noch jung und konnte das
Schwere überstehen4).
*) Asulai,  שםהגמליםsub . lit. ש.
*) S. D. Luzatto für R. Schmuei Meklenburg, Hamaggid IV. Jhrg. 1860
No• 24 S. 64 ; vgl. auch Grätz, Gesch. d. Juden 5 2, 351, Anm. 1 und Brüll,
Jahrbücher IX, S. 104/5.
Wörterbuch zu den Talmuden und Midraschim s. v. בידא.
4) Reifmann, Lebensgeschichte d. R. Serachja Halevi S. 64.
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Biesenthal sagt in seiner lateinischen Einleitung zum Wörterbuche des R. David Kimchi : ״Die Worte : ונתלה רב שדירא
können nichts anderes besagen als : ״Und R. Scherira wurde an
der Hand aufgehängt“, aber die Worte des Ihn Daud : ולא הוסרו
 מגאונותzeigen doch, dass Scherira nicht getötet worden ist . Die
über solche Männer verhängte Todesstrafe würde doch eine so
grosse Erregung hervorgerufen haben, dass mehrere Schriftsteller
es erwähnt haben würden, daher zweifele ich nicht, dass ובהלה
statt  ונתלהzu ist , d. h. Scherira erkrankte an seiner Hand, vielleicht infolge der Haft oder der eisernen Ketten“.
In der Tat wird in keiner Quelle, welche den Tod von R.
Scherira erzählt oder ihn beiläufig erwähnt, irgend welche Andeutung auf einen unnatürlichen Tod gemacht. Der Schriftsteller
Kreskas sagt : ״Und unser Herr Scherira starb im Tischri des
Jahres 1317 a1). Auch der Gaon R. Samuel ben Chofni, ein Zeitgenosse von R. Scherira und R. Hai, spricht vom Tode des ersteren
und sagt : ״denn es kam ein vollkommener Friede zwischen uns
und R. Scherira zustande, bevor er gestorben ist“ 2).
Man kannte ja auch sein Grab zwischen den Gräbern der
anderen Geonim, wie es R. Benjamin der Reisende (Tudela) erzählt 3), und wenn er zum Strang verurteilt worden wäre, wäre
er nicht zwischen den Geonim begraben worden. Der Verfasser
des Buches Abudraham erzählt 4) im Namen seines Vaters, dass er
gehört hat, man habe an jenem Sabbath, als R. Scherira, der
Vater des R. Hai, gestorben war, den Abschnitt : קד ה* אללך3 י
 הרוחותund die Haftarah :  מקרבו ימי דוד למותverlesen . An Stelle
des Verses : ״Und Salomo sass auf dem Throne seines Vaters David“
las man : ״Und Hai sass auf dem Throne seines Vaters Scherira
und sein Reich ward sehr fest begründet“.
Oben S. 344 Anm . 1.
Vgl . oben S . 326 Anm . 1.
. . . ;ם (במתאמ־זסיא) קברבר שרית* ודביגו האי זרבנל סעדיה אז*פיומי ורב שמואל בן הפני הכה8ח
 בתב בהבנות אבל ששמע יב כשנפטר רביב ו ש ריר א אביו של רבינו האיי קראוYr לאבא מרי
 ובמקים שו ^מה,באותה שבת בפרשת יפקד ה* אל' הרוהות לבל בשד יגו' והפטירו ויקרבז ימי דוד למות
*שב ע?* בסא דוד אביו קראו זהאיי ישב על בסא שרירא אביו ותבון מזכותו מאד (סדר פרשיות והפטרות)־
Wie oben erwähnt , starb Scherira in Monat  ;תשריFürst (Bibliotheca judaica
111, 269) schreibt irrtümlich auf Grund des Satzes  יפקד ה׳ אל׳ החומה, dass er in
sei.
der Woche  פ׳ פינהםgestorben
1)
2)
3)
4)
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Anhang.
Eine neue Ausgabe des Scherira ~Briefes 1).

Nach dem Erscheinen meiner Abhandlung über das Sendschreiben des ß . Scherira Gaon2) ist noch eine neue Ausgabe
desselben erschienen, die hier zur Vervollständigung meiner
kritischen Uebersicht über alle vorhandenen Editionen kurz besprochen werden soll.
Der Herausgeber leitet seine Vorrede ein mit dem Sprichwort : ״Alles bängt vom Glück ab, selbst die Thorarolle im
Tempel* und weist dann nach, dass dieses Sprichwort sich bis
jetzt auch an dem Sendschreiben des R. Scherira, trotz seines
hervorragenden Wertes für die jüdische Geschichte und Literatur
bewahrheitet habe. ״Von diesem Sendschreiben sei noch immer
keine richtige Ausgabe veranstaltet worden, welche es gehörig
verbreiten und ihm die gebührende Wertschätzung verschaffen
könnte, weil es gleich zum ersten Male dem ״Juchasin “ einverleibt, nicht aber als besonderes Buch herausgegeben oder den
Talmudausgaben beigefügt wurde, wodurch es bald bei allen
Talmud-Gelehrten eingeführt worden wäre, und weil ferner auch,
als es getrennt abgedruckt wurde, dies stets ausserhalb Russlands geschehen sei. Daher sei es auch kein _Wunder, dass die
grössten Talmudkenner von Scheriras Sendschreiben nichts
wissen und sehr wenige zwar von ihm gehört, es aber nie
gesehen haben. Deshalb, sagt der Herausgeber, habe er es unternommen, dem Sendschreiben des R. Scherira die ihm gebührende
Anerkennung zu verschaffen und es durch einen neuen Abdruck
(allerdings auch ausserhalb Russlands!!) unter den Gelehrten zu
*) Igereth Rav Sherira Gaon, collated from various texts and edited
with a critical commentary ״Pathshegen Hakethab “ by Aaron Hyman,
London 1910.
2) Jahrbuch VII, 226 ff.
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verbreiten. Er fügte auch einen Kommentar mit dem Namen
"  “ פתשגן הנתבhinzu, worin er das Sendschreiben im einzelnen erklären, alle Fehler und Irrtümer der früheren Ausgaben verbessern und auf Grund aller bisherigen Editionen den Text berichtigen will. Soweit der Herausgeber in seiner VorredeInwieweit dieses Vorhaben gelungen ist, soll im folgenden
untersucht werden♦ Der Text, welchen der Herausgeber sich
zur Vorlage genommen hat , ist die erste Konstantinopeler
Edition, wie er selbst in seiner Vorrede ausführt : ״Der von mir
wieder abgedruckte Text ist der von R. Samuel Sullam bereits
herausgegebene, weil R. S. Sullam nicht nur ein grosser Gelehrter , sondern auch sehr weise war und zweifelsohne korrekte
Manuskripte vor sich hatte . Ich habe daher an seinem Texte,
soweit es sich nicht um offenkundige Druckfehler bandelt, nichts
geändert “.
Die erste Ausgabe des ״Juchasin “ ist heute eine grosse
Seltenheit und wir wären dem Herausgeber zu Dank verpflichtet,
wenn er wirklich noch einmal den Text des Juchasin richtig abgedruckt und ihn allgemein zugänglich gemacht hätte . Aber zu
unserem nicht geringen Erstaunen haben wir durch den Vergleich
mit dem Juchasin ed. Konstantinopel wahrgenommen, dass der
Herausgeber nicht nur das böse Geschick des Sendschreibens
nicht verbessert, sondern es vielmehr noch bedeutend verschlimmert hat. Denn er hat die in der ersten Ausgabe bereits
vorhandenen Fehler und Lücken noch um viele vermehrt, sodass
er die Form des Sendschreibens gänzlich verdorben hat, zumal
da ihm die aramäische Sprache — in der das Sendschreiben abgefasst ist — sowie ihre Gesetze fremd sind und er gar nicht auf
die Sprachform und ihre Bildungen achtete.
Zur besseren Uebersicht seien hier einige Beispiele angeführt,
wie wir sie bei der Untersuchung zusammengestellt haben:
S. 35 Z. 14 fehlt nach dem Worte  תלמידיהוןder Passus:
 דהנך קמאי דלא הוו ידעי כותהון והוו צריכי לחבורי דהאwodurch auch
der innere Zusammenhang leidet, was vom Herausgeber unbemerkt blieb. Ebenso fehlt S. 84 Z .1 זאתנקימו בי יהודאי לאמגושי
und S. 97 Z. 10  אמר מובטח את דהוית וזנית בתראיnach dem Worte
. אנןAuch S. 47 Z. 3 fehlt infolge des auch in der vorher-
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gehenden Zeile vorkommenden Wortes  פשעםdie Stelle ולבית יעקב
 חטאתם הגד לעמי פשעם. S. 69 Z. 11 fehlen die Worte  מבי רב הונא.
Einzelne Worte fehlen S. 29 Z. 7  ; לעולםS. 57 Z. 11  ; ליS. 59
Z. 3  משוםS
; . 64 Z. 2 v. u.  לדכאS; . 65 Z. 2 v. u.  שנהS; . 68
Z. 5  ; ממדינת היםS. 75 Z. 2  ; דהוהS. 80 Z. 5  ; שנץS. 81 Z. 5
 ;בתרייהוןS. 83 Z. 2  ; נשיאS. 87 Z. 3 ( ; דמר(רבS. 92 Z. 3 ; רב
S. 96 Z. 3  ; מובאS. 100 Z. 2 גאון.
Der Herausgeber citiert aber auch Texte , die überhaupt im
Juchasin nicht Vorkommen, als wären sie dort vorhanden. S. 19
letzte Z., Anm. 5 : und in der Krakauer
Ausgabe des Juchasin
heisst es שכולם היו בסוף בית שני£;Tatsächlich
(
lautet es aber auch
in ed. Konstantinopel )וכלן היו בסוף בית שני. Unerklärlich ist,
woher der Herausgeber seinen Text  בבית שניgenommen hat, da es
in allen Ausgaben  בסוף בית שניheisst und blos Ms. Parma, das
aber dem Herausgeber nicht Vorgelegen hat,  בבית שניliest . Es
sei denn, dass er diese Worte den Anmerkungen bei Neubauer
(S . 1 Anm. 10) entnommen hat. Auch S. 48 Z. 5 bringt er
 בסוטה, obwohl es im Juchasin ed. Konstantinopel  בסוף סוטהheisst;
S. 20 Z. 3 schreibt er מסכתות, während es in ed. Konstantinopel
 מסביותheisst . S. 21 Z. 4 v. u. heisst es beim Herausgeber משלי
ohne jede Anmerkung, in ed. Konstantinopel dagegen ממשלות, für
welches bereits R. Hai entschieden hat (siehe Responsen der
Greonim ed. Harkavy Nr. 362 S, 183 u. Anm. dazu S. 371).
S. 34 Z. 4 v. u.  תירוציwährend ed. Konst.  תרביhat und noch
mehrere solche Stellen.
S. 39 Z. 10 bringt der Herausgeber:  אבל היכא דפלוגתאwahrscheinlich nach ed. Krakau. In ed. Konst, ist [אבל ה [י]כא [דפריש
 ר' פלוגתאzu lesen. Das Wort  דפרישist in allen übrigen Ausgaben
vorhanden.
S. 40 Z. 2 v. u. in Juchasin (ed. Konstantinopel) ist שמעי׳
]]שמעיה, während der Herausgeber wahrscheinlich nach dem
Krakauer Texte  שמעינןhat . In der Anm. verbessert er zu שמעיה,
wohl nach den anderen Ausgaben, aber nicht nach der eigentliehen Konstantinopeler Ausgabe.
S. 41 Z. 10  ; ומדשמואל נמיim Juchasin (ed. Konst.) aber ist
richtig  ומר שמואלdas
;
Wort  ומרsteht
nur sehr nahe beim
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Worte שמואל. Unser Herausgeber hat offenbar ebenfalls nach
dem Krakauer Texte abgedruckt, wo es deutlich  ומדשמואלheisst.
S. 43 Z. 5  דההוא דגמיר יכול לאורויי הנהו מדהני. Im Juehasin
(ed. Konst.) steht מדעני, was die Mehrzahl von  מדעםist , wie wir
bereits in unserer obengenannten Abhandlung S. 259f. nachgewiesen haben. Unser Herausgeber kommt in seiner Anmerkung
zu  מודהניzurück , welches er — ohne auch nur eine Erklärung zu
versuchen — einfach gleich  דיניsetzt!
S. 44 Z. 8 v. u. heisst es in Juehasin (ed. Konst.) דמתניתץ
[soll heissen ]דמתנין, während unser Herausgeber  דתנינאschreibt,
obgleich es in allen anderen Texten, die er gesehen haben mochte,
richtig  דמתניןlautet.
S. 46 Z. 5 v. u. lautet in Juehasin (ed. Konst.) מדה שמקבלין
 עליה שכר, bei H. :  שנוטלין עליה שכר.מדד, wahrscheinlich nach der
talmudischen Leseart.
S. 94 Z. 4 heisst es bei ihm  תומםstatt  ]תומת] תומיin ed.
Konst. ; der Herausgeber wusste nicht, dass  תומתvon R.
Seherira in der Bedeutung von פך הכלinsgesamt
(
) gebraucht
wird und dass es aus dem Arabischen stammt. In dieser Be•
deutung kommt es auch sonst häufig bei Seherira vor (vgl.
Responsen der Geonim ed. Harkavy S. 11 Anm. 2 ; 108 Anm. 16;
163 Anm. 6 ; Geonica ed. Ginzberg S. 27); auch der Karäer
Hadassi gebraucht es oft so in seinem Buche ״Escbkol ha-kofera.
S. 88 Z. 5  עד שכבשהfür  שכבשהin Juehasin (ed. Konst.)
Der Herausgeber sagt in der Anmerkung: ״In der Ausgabe Goldberg
ist die Leseart “עת״, was viel richtiger ist“, während er sie
richtiger nach Juehasin citieren müsste. Allein der Herausgeber
weist nur dort, wo die Leseart in Juehasin fehlerhaft ist, auf sie
hin, obgleich die anderen Ausgaben richtiger sind, um dann in
den Erklärungen seinen Scharfsinn zu entwickeln. So z.B.S.21Z. 13
 ; ותלמודאי נמיdie Konstantinopeler Ausgabe hat ein überflüssiges
 יes
;
soll hier eigentlich  ותלמודא נמיwie in den übrigen Texten
heissen. Unser Herausgeber deutet die falsche Leseart in seinem
Kommentar, wahrscheinlich nach Filipowskys  והתלמידים נמי.
S. 35 Z. 7 gibt er genau nach der ed. Konst. ומאן דמעיץ
 בפירושיwieder, das bereits Neubauer nach dem Oxforder Ms. und
dem von Halberstam in  ומאן דמעיין בהו כמאן דמעיין בפירושיver-
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besserte. Unser Herausgeber berücksichtigt diese Variante nicht
und gibt eine Erklärung des Satzes, die gar nichts besagt.
Aber noch mehr : Auf S. 52 Z. 7 erlaubt sich der Herausgeber durch seine Exegese alle bereits verbesserten Texte wieder
zu verwirren. In der Konstantinopeler Ausgabe lautet die Stelle:
4עד דאפטר רבי גמריהון דכלהו תלמידי כל חד תלמיד לפני רבד הרה ר ק א י
 דאתריץ מתניתין כל חד וחד תלמודו לפי משנתו היה. Alle anderen Texte
lesen  ו קמיstatt  ; וקאיaber unser Herausgeber nimmt an, dass
 וקמיein Schreibfehler und  וקאresp .  קאיrichtig
sei, und erklärt,
dass jeder Schüler vor seinem Lehrer stand und die Lehren
nach seiner Art beantwortet hat, eine Erklärung, die absolut
unhaltbar und unbegründet ist . —
Was seine richtigen Erläuterungen und Verbesserungen
betrifft, so hat er sie zumeist Halevys ״Doroth harischonim“,
ohne dessen Namen zu nennen, fast wörtlich entlehnt, mit der
einzigen Abweichung, dass Halevy manchmal Grätz scharf zusetzt,
während unser Herausgeber die Höflichkeitsformel ובמחילה מכבודו
hinzufügt ; man vergleiche S. 59 Anm. 21 mit Doroth harischonim III , S. 15. Auch in seinem Werke : תולדות תנאים ואמוראים
ist dasselbe Verfahren zu beobachten. Nur dort, wo er Halevy
widersprechen zu müssen glaubte, zitiert er ihn. Die angeführten Beispiele sind unbedeutend im Verhältnis
zu der grossen Zahl von Fehlern und Verschlimmerungen, die
der Herausgeber verschuldet hat ; allein sie genügen, um nachzuweisen, dass unser Herausgeber nicht die eigentliche editio
Konstant, ediert hat, und um zu zeigen, wie bitterböse
das
Geschick
eines Sendschreibens
sein kann , wenn es in
die Hände eines unberufenen
Herausgebers
gerät.

Zur Methodologie der talmudischen
Bibelexegese.
ui *).
Von
Dr . Ed . Biberfeld

in Berlin.

Der Grundsatz : אץ מקרא יוצא מידי פשוטו, der in unserem
Talmud an drei Stellen (Sabbath 63 a und Jebamoth 11b und 24 a)
ausgesprochen wird, ist der einzige methodologische Lehrsatz , der
in unserer Gemarah das Verhältnis der beiden Auslegungsarten
des Bibelwortes zu einander zum Gegenstand einer Untersuchung
macht. Schon in dieser Tatsache liegt seine Bedeutung und sie
begründet die Wichtigkeit seines richtigen Verständnisses. Nun
dünkt diese Forderung leicht erfüllt ; der Sinn des Satzes erscheint
ja so ungemein eindeutig und einfach und sein Verständnis sich
ganz von selbst dahin zu ergeben, dass der  פשטdem  דרשnicht
nur nicht zu weichen brauche, sondern neben ihm und sogar
vor ihm seine Stellung stets zu behaupten habe. Mag immerhin
— so ist wohl die allgemeine Auffassung von dem Satze — der
 דרשseine , im Wort sinn nicht begründeten Ideengänge nach eigenen
Gesetzen einschlagen : dem  פשטverbleibt darum doch die souveräne
Herrschaft im Reiche des Bibelwortes , aus der er durch keine
noch so gut beglaubigte drascliische Ausdeutung gestürzt werden
kann.
Schon im vorigen Teil dieser Abhandlung ist von mir (Jahrbuch VI, S. 248) die Richtigkeit dieser Auffassung angezweifelt
und eine andere kurz skizziert worden ; und es soll Aufgabe
der folgenden Ausführungen sein, dafür die Begründung zu liefern.
Dazu soll vor allem erst einmal dargetan werden, dass der Sinn des
Satzes keineswegs so obenauf liegen kann, wie immer angenommen
wird. Das beweist die Stelle Sabbath 63a,wo es heisst : אמר ד
*) Vgl. JahrbuchI, 224 ff. und VI, 243 ff.
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כהנא כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה לבוליה הש״ס ולא הוה
ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתא מאי קמ״ל דליגמיר איניש והדר
 ליסבר.  ״R. Kahana sagte : Im Alter von 18 Jahren hatte ich ganz
 שיםgelernt und dennoch kannte ich den Grundsatz  אמימ״פnicht,
bis jetzt . — ״Was will ״, so fragt nun die Gemarah, ״R. Kahana
uns damit sagen ?“ Und sie antwortet : ״Dass der Schüler
zuerst stofflich lernen und erst dann in die Methodologie des
Lernens einzudringen versuchen solle“.
Der Zusammenhang lässt darüber keinen Zweifel, dass der
Grundsatz des  אמימ״םfür R. Kahana, als er ihm hier zum ersten
Male von seinem Lehrer entgegengehalten wurde, sachlich nichts
neues brachte, sondern, dass er unbewusst schon bis dahin stets
nach der Formel gehandelt hatte , die ihm also lediglich darum,
weil sie eine in Worte gefasste methodologische Regel ausdrücklich
aussprach, imponierte (vgl. Raschi z. St. ) דה והדר ליסבר. Nur so
wird die Frage  מאי קמ״לverständlich ; wenn nämlich R. Kahana
die Regel jederzeit doch beherzigt hatte , dann muss die Emphase
allerdings unverständlich erscheinen, mit der er seine bisherige
Unkenntnis derselben betont. Dann befriedigt auch die Antwort
der Gemarah, dass R. Kahana eine Pädotribe, die über diesen
Fall hinausgeht, habe aufstellen wollen. Eine andere Erklärung
versucht R. Hirsch Chajes in seinen ( im Wilnaer  שיםabgedruckten)
Chiduschim z. St . dahin, dass R. Kahana bis dahin die Anwendung
des Satzes  אמי״מפnur für die Halachah, nicht aber auch für die
poetischen Bücher und Stellen der Bibel gekannt und diese
Erkenntnis also erst jetzt gewonnen habe. Aber, so geistvoll dieser
Ausweg auch ist , so leidet er doch daran, dass עיקר מעשה הסר מן
הספר, dass gerade von dem wesentlichsten Punkt, der Unterscheid
düng zwischen Halachah und Melizah, in seinen Worten sich nicht
einmal eine Andeutung findet. Im Uebrigen wird auf die Ausfiihrungen des R. Hirsch Chajes  דלnoch
einmal zurückzukommen sein.
Jedenfalls darf aus dieser Stelle der Beweis als erbracht
angesehen werden, dass der Satz  אין מקרא יוצא מידי פשוטוanderes
und mehr besagt , als man gewöhnlich daraus zu entnehmen pflegt.
Die Erkenntnis seiner Bedeutung wird daher nur in der Weise
gewonnen werden können, dass die Stellen , an denen er in der
Gemarah vorkommt und seine Regel Anwendung findet, in Einzel-
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Untersuchungen daraufhin befragt werden, was sie zu seinem
Verständnis beizutragen haben, und erst dann der Versuch unternommen wird, aus dem Gemeinsamen in den Einzelergebnissen die
Grundbedeutung zu erschlossen . Sind nun auch die Stellen, die
für diese Untersuchungen zur Verfügung stehen, nicht zahlreich
— drei —, so trifft es sich doch anderseits glücklich, dass zwei
davon (Jebamoth 24 a und 11b ) rein halachischen, die dritte homiletischen Charakter trägt , eine Constellation, welche also gestattet,
sowohl auf dem Gebiete der Halachah wie auf dem der Agadah
die Wesensbestimmungen des  דושund des  פשטan Beispielen
darzutun und ihr, in dem Satze  אין מקרא יוצא מידי פשוטוnegativ
bestimmtes Verhältnis zu einander in eine positive Formel zu
bringen.
A.
Zuerst die bereits kurz angeführte Stelle Sabb. 63 a. R.
Elieser und die Chachomim streiten über die Frage , ob Waffen
und Rüstungsgegenstände als Schmuck angesehen werden können,
und man sie als Schmuckstücke am Sabbath im Reschus horabbim
tragen dürfe oder nicht. R. Elieser bejaht die Frage ; die
Chachomim dagegen verneinen sie, weil Waffen u. dgl. Symbole
der Unkultur seien. Zur Stütze ihrer Anschauung berufen sie
sich auf Jesaja 2, 4, wo für die Tage des Moschiach der Völkerfrieden mit den Worten verheissen wird : ״. . . und sie werden
umschmieden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Lanzen zu
Rebmessern und nicht wird tragen Stamm gegen Stamm das
Schwert und sie werden nicht mehr lernen das Kriegshandwerk“.
Wären, so schliessen die Chachomim, die Waffen ein Schmuck für
den Mann, warum sollten sie dann in den Tagen des Moschiach
verschwinden ?! R. Elieser wiederum beruft sich auf Ps. 45, 4:
״Gürte um die Lende Dein Schwert , 0 Held , Deinen Schmuck
und Deine Zier.“ Darauf fragt R. Kahana den Mar Sohn desR.
Hnna : ״Diese Worte beziehen sich doch aber auf das Schwert
der Thorah? “ Jener antwortet ihm mit unserem Lehrsatz אין
 מקרא יוצא מידי פשוטו. Und nun folgt der bereits oben angeführte
und besprochene Ausruf des R. Kahana : ״Mit 18 Jahren hatte
ich den ganzen Talmud gelernt und wusste doch nicht usw.“
Die Situation scheint auf den ersten Blick die zu sein, dass
R. Elieser sich an den  פשטhält , während die Chachomim dem
Jahrbuch J. L. G . VIII.
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 דישden Vorrang einräumen. Aber die verwunderte Frage des
R. Kahana beweist , dass die Ausdeutung des Verses im draschisehen Sinne, wonach er sich auf das Thorawort bezöge, so souverän,
so sehr Allgemeingut war, dass es ganz undenkbar erscheinen
musste, als könnte R. Elieser sich ihr entziehen wollen (vergl.
Maharschah z. St .). Controvers kann also nur sein und ist nur
das Mass des Einflusses, welches der einen oder der anderen Auslegung auf die Halachah, auf die Frage , ob Waffenstücke als
 תכשיטיןim Sinne des Sabbathgesetzes anzusehen seien, einzuräumen
sei ; nicht aber, ob nur eine von beiden oder welche ihre Alleinberechtigung habe.
Es ergibt sich also folgendes Sachbild : Beide Seiten stimmen
darin überein, dass das Schwert in dem Verse als eine Manneszierde erscheint ()פשט, sowie dass unter dem Schwerte hier nicht
eine männermordende Waffe, sondern das lebenspendende Thorawort
zu verstehen sei ()דרש. Weiter aber schliesst R. Elieser so : Da
im Bilde das Schwert Zier und Schmuck genannt wird, so folgt
daraus für die allgemeine Anschauung von diesen Dingen, die ja
für die Frage , ob  תכשיטoder nicht, von wesentlichster Bedeutung
ist , dass sie Waffenstücke nicht als Symbole der Unkultur ansah
und verpönte. Dagegen sind die Chachomim der Meinung, der
Psalmist habe für sein Bild den Vorwurf aus dem Leben, wie es
ist , gewählt und ihm die lebenswahrsten Züge einverleibt , ohne
damit aber für die Berechtigung jedes Zuges im Sinne ethischer
Betrachtung und Be Wertung irgend etwas aussprechen zu wollen 1).
Der Gedankengang des Disputs zwischen R. Kahana und
Mar b. R. Huna ist also der, dass R. K. es unverständlich findet,
dass man aus dem Verse überhaupt noch etwas herauslesen dürfe
als, was der, allseits unbestrittene ,  דרשdarin findet, nämlich die
Mahnung an den König, durch eifriges , unablässig fortgesetztes
Studium sich das Thorahwort so sicher zu eigen zu machen und
diesen Besitz sich so parat zu halten, um darauf so fest zählen
zu können, wie der Kriegsmann auf das Schwert an seiner Rechten.
Das tertium comparationis ist für R. Kahana Alles an dem Vergleich ; sein eigner Inhalt, losgelöst von seiner Bedeutung als
l) Das
ist zweifellos
auch der Sinn der Worte des Maharschah
(Chid.
Agad . z . St .) : דדאי הנמשל הוא ד״ת אבל המשל שהוא משמעות ופשוטו של קרא איירי בגבוד ממש
דהדד ול ההדב לע הירך.
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Tergleichsquotient , so nebensächlich, dass ans ihm keine Schlüsse
gezogen und auf ihm keine Erkenntnisse aufgebaut werden dürfen.
Diese Auffassung ist leicht verständlich, wenn man z. B. an die
zahlreichen Anthropomorphismen der Bibel denkt, in denen, unbestritten , das Bild lediglich Vergleichungszwecken zu dienen hat,
eine Analyse seiner Bestandteile und Züge aber nicht verträgt.
Mar dagegen vertritt die Lehre, dass man den Eigensinn des
Bibelwortes ebenfalls urgieren und ein Bild, das die Bibel gebraucht,
nicht nur in den Eigenschaften , die der Vergleichungsabsicht
dienen, sondern auch in dem Zusammenhänge, den es als selbstständiges Gedankengebilde beansprucht, verstehen und bewerten
müsse. Das fordere der Lehrsatz , dass ein Bibelvers
nie aus
dem Bereich
des  פשטganz
heraustrete,
sondern stets
erst über den  פשטhinweg zum  דרשfortschreiten dürfe. Diese
Erkenntnis in dieser Form enthält für R. K. das novum, dass
die auf den  דרשgestützte Halachah unter Umständen !durch den
 פשטihre Correktur erleiden könne, keineswegs aber ist die Existenz
des  פשטneben dem  דרשdiese neue Erkenntnis, noch auch besagt
der Satz אמימ״ם, dass der  פשטdem  דרשvoranzugehen habe.
B.
Complizierter liegt der Fall in Jebamoth 11b. Der Gang
der Gemarah ist dort folgender : In einer Baraitha streiten
R. Jose b. Cheifar und die Chachomim. — R. Jose (im Namen
des R. Elasar) lehrt, dass das Verbot von מהדר נרושתד משניסת,
seine geschiedene Frau abermals zu heiraten, wenn sie inzwischen
eines anderen Mannes Weib gewesen ist , nur dann gilt , wenn sie
wirklich verheiratet
war () מן הנשואץ, nicht aber, wenn sie dem
zweiten Manne nur angetraut war (  ; ) מןהאירוסיןdenn es heisse in
der Thorah an der betreffenden Stelle  אחרי אשר הוטמאהund der
Ausdruck  טומאהlasse sich nur auf  בעילהbeziehen. Die Chachomim
dagegen lehren, dass in beiden Fällen die Wiederheirat verboten sei ; ״und worauf wende ich die Worte  אהרי הוטמאהan ? Diese
Worte sollen hinzufügend das Verbot, eine Ehebrecherin weiter als Weib
zu behalten ( )לרבות סוטהשנסתרהaussprechen“. Darauf richtet R.Jehuda
folgende Frage an R. Schescheth : ״Wenn jemand widerrechtlich
seine geschiedene Frau, nachdem sie einen anderen Mann gehei ratet hatte , wiedergeheiratet hat und stirbt unter Zurücklassung
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einer noch weiteren Witwe (ausser der  ; )גרושה שהחדרwie steht es״
dann um den  יבוםLeviratsehe
(
) dieser zweiten , religionsgesetzlich'
dem Verstorbenen nicht verbotenen Frau ? Fällt auch sie unter
den Begriff der . צרת ערוד, wonach ein Ehehindernis , das für eineFrau gegenüber dem יבםSchwager
(
) besteht , auch alle anderem
Frauen von dem  יבוםentbindet oder nicht ?“.
Für ein  ״Ja “ spricht nämlich , wie eingefügt sei, die vom
Rab (ib. 11a ) gelehrte Halachah , dass die Nebenfrau einer Ehebrecherin ( )צרת סוטהdarum frei von  יכוםist , weil ihr Ehebruch,
jene zur  טמאהmachte ( ) טומאה כתיב בה כעריותund deD עריותbib(
lischen Eheverboten ) gleichstellt . Hieraus ergibt sich die weitere
Auseinandersetzung.
״Nach JL Jose ist die Frage entschieden ; denn nach ihm.
bezieht sich, wie wir sahen , das Stigma der  טומאהgerade
auf.
 מחזיר גרושתוdemnach
;
steht sie auf der Stufe der  עריותund befreit
also ihre Mitfrauen von dem יבום. Ich frage nur im Sinne der
Chachomim, die das Wort  הוטמאהauf die Ehebrecherin bezogen ::
behält es trotzdem , gemäss dem Satz  אין מקרא יוצא מידי פשוטו,
seine Beziehung auch auf die verbotene Wiederheirat , oder muss
man annehmen , dass diese Beziehung vollständig aufgehoben ist ?“
Man sieht schon jetzt an diesem Beispiel , wie wenig angängig es ist , den Satz  אמימ״פin eine Schablone zu zwängen,,
sondern dass seine Bedeutung hier eine ganz andere als in dem
ersten Beispiel ist . Dort beantwortet er die Frage nach dem.
Mass an Bedeutung , das im Vergleich dem Bilde neben dem
Hauptsinn zukommt , hier lehren sowohl  פשטals  דרשHalachahs, *.
aber der  דרשentnimmt dem Bibelwort zwei Vorschriften , während
jener sich mit nur einer abfindet . — Bevor wir aber weitergehen,,
dürfte es angebracht erscheinen , den Bibelvers , der den Mittelpunkt der Discussion bildet , den Vers V. M. 24,4 im Zusammenhange (V. 1—4) zu betrachten.
Die Stelle lautet in landläufiger Uebersetzung : l. ״Wenn ein
Mann eine Frau nimmt und sie ehelicht , und es soll geschehen:
wenn sie keine Gunst findet in seinen Augen , denn er fand an
ihr eine Blösse in irgend einer Hinsicht , so soll er ihr schreiben,
eine Schriftrolle zur Scheidung und soll sie in ihre Hand legen
und sie aus seinem Hause fortschicken . 2. Nun war sie fortgegangen aus seinem Hause und war gegangen und hatte augehört.
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׳einem anderen Manne. 3. Und es hatte sie gehasst dieser letztere
Mann und ihr geschrieben eine Schriftrolle zur Scheidung und sie
dn ihre Hand gelegt und sie aus seinem Hause fortgeschickt, oder
aber, wenn sterben sollte dieser letztere Mann, der sie sich zum
Weibe genommen hatte , 4. so darf ihr erster Mann , der
nochmals
sie f 0 r t ge s cli i ck t hatte , sie nicht
sie
nehmen , um ihm zum Weibe zu sein , nachdem
ist es
ein Greuel
ist , denn
geworden
unrein
vor dem Ewigen“ usw.
Den Angelpunkt der ganzen Diskussion zwischen R. Jose
und den Chachomim bilden, wie wir sahen, die Worte אחרי אשר
sie unrein geworden ist), die R. Jose in den
(
הוטמאהnachdem
Zusammenhang des Satzes miteinbezieht, während die Chachomim
sie gleichsam als Fremdkörper behandeln und auf ein ganz anderes
♦Gebiet, auf die Ehebrecherin ( )סוטה שנסתרהübertragen. Kann ein
derartiges Verfahren überhaupt gerechtfertigt werden? Gibt es
auch hier noch eine Möglichkeit, die gestattet , den  דרשohne un*erträglichen Zwang in dem Versgefüge unterzubringen? Oder muss
!man vor diesem Beispiel zugestehen, dass der  דרשunbekümmert um
alle Gesetze der Satzlogik und des einfachen Sinns Unverstandliehe Anspielungen sucht und findet, wo sie gar nicht vorbanden sind?
Gehen wir den Gründen des  דרשnach . Der Satz bietet
dem  פשטoffensichtlich eine ungemein grosse, kaum zu überwindende Schwierigkeit in der Stigmatisierung eines legitimierten
ehelichen Verkehrs, wie er hier zwischen der geschiedenen Frau
und ihrem zweiten Manne stattfand , als  «טומאהWas in dem
ganzen Sachverhalt rechtfertigt diese harte Bezeichnung?
Der  פשטgibt auf diese sicherlich doch schwierige Frage
'keinerlei Antwort ; er findet sich ohne weiteres mit der für ihn
:gegebenen Tatsache, dass die Thora hier das Wort  טומאהgleich
 בעילהgesetzt hat , ab und fasst das Wort hier im Sinne von
maculum auf. Hier setzt nun der  דרשein . Er geht von der
ratio legis aus, wie sie am plausibelsten von Bamban (z. St.
V M. 24,4) aufgefasst wird, dass das Verbot der Wiederheirat
einer Geschiedenen nach einer Zwischenehe dem Weiberkauf und
Weibertausch einen Riegel vorzuschieben geeignet und
*bestimmt ist (וטעםהלאו הודי בדי שלא יחליפו נשותיהן זה לזה יכתוב לה
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) גט בערב ובבקר היא שבה אליו. Diese Auffassung findet ihre Stütze im.
dem Gebrauch des Hophal, die in den Gedanken den Nebenklang^
der soupgonierten, aber nicht unbedingten Eventualität hineinträgt ;,
(ähnlich so das Hophal  וגנבII . M. 22, 6 : ״es ist angeblich
gestöhlen worden“, vgl . meinen Aufsatz Jahrbuch I, 231), etwa im
dem Sinne : ״nachdem die Gefahr naheliegt , dass sie befleckt
worden ist “. Auf dieser Grundlage baut der  דרשweiter . Die
Thora hat, so geht sein Schluss, also schon die Möglichkeit
״
dass die Ehescheidung als nur zum Scheine vorgenommen ungiltig wäre, für schwerwiegend genug erachtet , um daraufhin den
ehelichen Verkehr der Geschiedenen mit ihrem zweiten Manne zu
einer  טומאהzu stigmatisieren , insoweit er geeignet ist , eine
Wiederaufnahme der Beziehungen zu inhibieren. Dies , obschon
die Ehescheidung im ersten wie im zweiten Falle sich korrekt
an die dafür bestehenden Bestimmungen gehalten und daher
formal weder gegen die zweite Heirat noch gegen die Wiederheirat Einwände zu erheben wären. Um wieviel mehr muss der
ehebrecherische Verkehr einer Frau, bei dem das, was dort nur
als Verdacht, als Möglichkeit gesetzt wird, vollendete Tatsache
geworden ist , als  טומאהschwerster Art imponieren und die FortSetzung des Ehelebens zwischen der Ehebrecherin und dem betrogenen Manne als  תועבהerscheinen lassen!
Dieser Schluss erscheint so zwingend, dass Bedenken von
Seiten der Logik schwerlich gegen ihn zu erheben wären. Aber,
der Lösung der Schwierigkeit , diesem logischen Schluss nun auch,
in dem Wortlaut des Verses einen Platz zu erobern, führt diese־
Erkenntnis uns trotzdem nicht näher.
Dahin führt aber ein anderer Weg. Bereiten die Worte
 אחרי אשר הוטמאה, wie dargetan, sachliche Schwierigkeiten , so droht
von dem ersten Relativsätze  אשר שלחהeine
formale durch
seine Ueberfiüssigkeit. Wer anders als der Mann, der ihr גט.
gab, könnte denn  בעלה הראשוןgenannt werden? Welcher mögliche
Irrtum soll durch den Relativsatz ausgeschlossen werden ? WilL
man sich nicht selbsttäuscherisch mit der Phrase genügen lassen,,
dass die Worte nur der grösseren Klarheit zuliebe dastehen, d. h.
mit anderen Worten : ganz überflüssig sind, so ist man zu der;
Annahme geradezu gezwungen, dass sie einem anderweitigem
Zweck zu dienen bestimmt sind.
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Aber auch die Worte . להיות לו לאשרbereiten dieselbe
Schwierigkeit . Auch hier ist es doch von vornherein klar, dass
die  לקוחץnur ehelichen Zwecken dienen können und zu dienen
bestimmt sind ; wozu also diese drei Worte?
Die Halachah (Kidduschin 78a) zieht mit gutem Grund aus
dieser Superficies den Schluss, dass bei  מהדר גרושתוeine מעשה
 קידושין בלא בעילהebensowenig wie eine  בעילה בלא קידושיןstrafbar
seien ; wobei die  קיההim Verse auf  קידושיןund die  הוויהauf die
wird (vgl . allerdings Tosafot z. St.  ד״ה מ״טund
 ביאהgedeutet
Jebam. 49 b : ) דיה סוטה נמי. Aber so richtig dieser balaehische
Spruch auch ist , so darf man doch nicht annehmen, dass er
besagen will , dass lediglich um seinetwillen die Worte stehen;
denn sonst musste gesagt oder wenigstens angedeutet werden,
dass er  מייתורא דקראentnommen ist , während so alles dafür
spricht, dass die Worte an sich ihren Wert im Satzgefüge
besitzen und jener Schluss sich neben dem  משמעות דקראergibt.
Die Lösung der Schwierigkeit ergibt sich auf einem Wege,
den folgendes Schema veranschaulichen möge:
לא יובל בעלה הראשון
אשר שלחה לשוב
לקחתה
. אחרי אשר הטמאה.להיות לו לאשר
: Die Worte
folgendes
diene
Zur Erläuterung dieser Skizze
Jahrgang I
in
 אשר שלחהsind , im Sinne meiner, in einem Aufsatz
dieses Jahrbuchs (S. 224 —232) begründeten Auffassung als
conditionaler Nebensatz zu deuten (= ״wofern er sie fortgeschickt
hata). Dem Satze correspondieren in gleichem Sinne die Worte
 ; אחרי אשר הטמאהnur mit dem Unterschiede, dass hier der Mann,
dort die Frau zum Subjekt erhoben wird. Der Vers zerfällt demnach in zwei durch die Conditionalen constituierte Hälften, deren
), die andere סוטה
(
erste den Fall von מהדר גרושתוWiederheirat
werden
Eventualitäten
Beide
) im Auge hat.
(
שנסתרהEhebruch
Begründung
logische
die
unter e i n Eheverbot subsumiert, für das
bereits oben gegeben wurde. Die äussere Verbindung zwischen
beiden Vershälften stellt , ausser dem Vordersatz, das Wort לקחתה
her, das einmal durch seine Affinität zu  לשובden Fall der Wiederheirat der geschiedenen Frau, zum anderen in seiner Verbindung
mit להיות, da  הוויהeinen Dauerzustand bezeichnet (z. B. III . M.
15, 19  תהיה בגדתהu . v. a.) , die Weiterfortführung und Erhaltung
.einer bereits gegebenen Situation bei der Ehebrecherin um-
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schreibt. Zu übersetzen wäre danach so : ״So
darf nicht ihr
erster Mann 1) sie wiedernehmen, wofern er sie
fortgeschickt
hatte , 2) sie nehmen, um sie sich zum Weibe zu
erhalten, nachdem
sie mit einem Ehebruch belastet erscheint“.
Analogien zu einer
solchen Ausbeutung eines Satzteils nach zwei
Seiten hin bieten
sich zahlreich ; so in . M. 6, 10 [ ; ]חלקםIV. M. 5,
18 [חנקי- ;}הנקי
V. M. 14, 21 [ ] תחננו ואכלהu. v. a. Und die
Classification des Ehemannes als  ראשוןim Falle der Ehebrecherin bereitet
keine Schwierigkeit , da sie nach ihm ja auch noch einem
anderen gehört hat.
Führt man diese Zweiteilung des Verses ()דרש
consequent
durch, so ergibt sich in der Tat , dass die
Bezeichnung הטמאה
nur auf den ehebrecherischen Verkehr, nicht
aber auch auf die
geschiedene und wiedergeehelichte Frau geprägt ist ;
behandelt
man dagegen den Vers als ein ungeteiltes Ganzes
()פשט, so trifft
der Vorwurf der  טומאהgerade nur die לאחר
 גרושה שנישאת, während!
über סוטה, wenigstens an dieser Stelle nichts
ausgesagt würde.
Die Frage des R. Jehuda ist demnach
folgendermassen zu fassen:
Lassen die Chachomim neben der Zweiteilung auch
noch den urtgeteilten Satz gelten , entsprechend dem Grundsätze
אין מקרא יוצא
 מידי פשוטו, wonach der  דרשwohl über den פשט
hinausgehen , ihn
aber nicht umstossen darf ; oder haben wir es
hier mit einer
Ausnahme von dieser Regel zu tun, und ist die
Zweiteilung allein
richtig , die für eine Beziehung der  טומאהauf נרושתו
 מחזירkeinen
Raum lässt?
Noch ein Wort zu der Stelle Kidduschin 78 a.
Es könnte
jetzt so scheinen, als ob Abaji und Raba, die
das Wort לקחתה
mit den nachfolgenden Worten  להיות לו לאשהin
Verbindung setzeti1,
den  דרשperhorrescierten . Das trifft aber nicht zu ;
sie folgen vielmehr der, allerdings nicht unbestrittenen Ansicht
(vgl . Kidd. 15 b
und Sebach. 24 b), dass  מקרא נדרש לפניו ולאחריו.
Dieser Auffassung
wird man um so eher beipflichten dürfen, als,
wie dargetan, das
Wort  לקחתהja hier, ähnlich wie die שאין להם הכרע
דברים, gleichsam
gleitend in der Mitte steht und seine Verbindung
nach vorn wie
rückwärts aufrechterhalten muss. Gehören also die
Worte לקחתה
 להיות לו לאשהin erster Reihe zum zweiten
Satzteil , so ist die
Incisur doch nicht scharf genug, um eine völlige
Loslösung der
Worte  להיות ול לאשהvon ihrem regierenden Verbum (
)אל יוכל לקחתה
zu erzwingen. Bezeichnend aber ist , dass רש״י
z ( . St. s. v. ומודה
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 )אביי־diese Trennung insofern berücksichtigt , als die Worte לשוב
sich im Sinne einer אזהרהeines
[
straffrei bleibenden
Verbots] für die blosse  קידושיןohne  בעילהausgedeutet werden und
erst danach die Worte  לקחתה להיות לו ראשהfür die Halachah
 שאם קידש ולא בעל שאינו לוקהzusammengezogen werden.
Der Lehrsatz  אין מקרא יוצא מידי פשוטוbedeutet in unserem
Falle also , dass der  דרשauch nicht einzelne Satzteile
so vollständig für seine Auffassung in Anspruch nehmen darf, obwohl
der Sinn des Satz ganzen dadurch nicht beeinflusst würde, dass
sie der Bedeutung, welche der  פשטihnen beilegt , ganz entfremdet
werden.
• לקחתהfür

C.
Die Stelle Jebam. 24 a wurde von mir bereits in Jahrbuch I
{S . 226 ff.) behandelt. Auf den Satz  אמיס־פkonnte dort aber
nicht genauer eingegangen werden, weil es dort mir auf den
Nachweis ankam, dass die Worte אשר תלדV( . M. 25, 6) als
■concessiver Nebensatz aufzufassen sind. Der Hergang ist dort
folgender : Mittelst einer  גזרה שוהhatte eine Baraitha bewiesen,
dass die Worte (ib.)  יקום על שם אחיוsich nicht auf das erste , aus
der Leviratsehe hervorgehende Kind beziehen, und für dasselbe
vorschreiben wollen, dass es den Namen des Verstorbenen tragen
müsse, sonderndass sie sich auf den  יבםbeziehen und aussprechen
sollen, dass er allein unter Ausschluss aller sonstigen Erbberechtigten in den Nachlass des Verstorbenen eintritt . Darauf sagt
Raba : ״Wiewohl in der ganzen Thora der Satz gilt , dass אין
מקרא יוצא מידי פשוטר, so hat doch hier die . נזרה שודden Vers ganz
aus dem  פשטlosgelöst .“ Nun führt die Gemarah alle die Schwierigkeiten ins Feld , die auch ohne die Belehrung durch die  נ*שes
unmöglich erscheinen lassen , das  קום על שםwörtlich , als Namensgebung aufzufassen. Schliesslich kommt die Gemarah darauf
,hinaus, dass man, wäre eben nicht die  נישdagegen , um den פשט
zu retten , aus dem Satze sogar die Aufforderung
an das
•Gericht herausgelesen hätte , dafür zu sorgen, dass das erstgeborene Kind nach dem verstorbenen Vatersbruder benannt werde.
Die Schwierigkeit , ja Unmöglichkeit, dem Thorawort einen
solchen Sinn zu unterstellen , liegt auf der Hand. Weitere reihen
sich an, die von mir an der erwähnten Stelle ausgeführt worden
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sind. So wird es begreiflich, dass Raba hier den
gibt und nur den  דרשgelten lässt.

פשט

ganz preis־

Zu berücksichtigen bliebe noch die Stelle Kethuboth 38 a und b*
an der der Satz  אמימ״פzwar nicht expressis verbis ausgesprochen,
aber mit demselben in der Diskussion doch gerechnet wird. Ausgangspunkt der Erörterung ist der V. M. 22, 28 u. 29 behandelte Fall.
Die Verse seien zunächst in der landläufigen Uebersetzung hier
widergegeben : ״Wenn betrifft ein Mann ein jungfräuliches Mädchen,
die keinem Manne angetraut ist ( ) אשר לא ארשה, und er ergreift sie
und liegt ihr bei und sie werden betroffen; so soll geben der
Mann, der ihr beilag, dem Vater des Mädchens 50 Silberstücke
und ihm soll sie sein zum Weibe ff.“ — Wie verhält es sich nun mit
einem Mädchen, das einem Manne zwar angetraut war, aber vor
der Eheschliessung schon wieder geschieden wurde (*גערה שנתארסה
 ? )ונתגרשהHat sie im Falle einer Vergewaltigung durch einen anderen Mann Anspruch auf jenes Strafgeld ( )קנסoder nicht ? Darüber herrschen drei geteilte Meinungen. R. Jose Ha־gelili lehrt
sie hat keinen solchen Anspruch. Dagegen werden im Namen des
ß . Akiba zwei Ansichten überliefert : die eine (in der Mischna)
lehrt , sie habe Anspruch auf  קנסund dieser  קנסfalle , anders als im
Falle des Bibelworts , ihr selbst und nicht dem Vater zu ; die
zweite Ueberlieferung (in einer Baraitha) dagegen lehrt, der קנס
falle auch in diesem Falle dem Vater zu ; mit anderen Worten:
der Fall sei genau so zu entscheiden wie der in der Thora genannte. Zur Begründung der Ansicht des R. Jose beruft sich die
Gemarah auf den Wortlaut der Bibel : wenn gesagt wird אשר לאארשה, gebühre ihr קנס, so folge daraus  הא אורסה אץ לה קנס. Für R.
Akiba (erste LA) wird dagegen ausgeführt, dass dieser Schluss ()דיוק
nur soweit richtig sei, dass er lehre, der  קנסgehöre nicht dem
Vater, sondern ihr selbst. Aus der folgenden Diskussion , die uns
im Zusammenhang hier nicht angeht, ergibt sich des Weiteren,
dass die zweite LA. in R. Akiba ihre Begründung in einem Analogie-;
Schluss ( ) מה מצעוsucht und findet, welcher beweist , dass der קנס
auch hier dem Vater zufallen müsse. Den Einwurf, dass demnach
die Worte אשר לא ארשה, da ja kein Unterschied zwischen . ארוסה
und  לא ארוסהmehr besteht , doch überflüssig seien, erkennt die
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marah als berechtigt an und verwendet dieselben für eine בזדה שוהNach weiterer Diskussion über diesen Punkt wirft die Gemarah
zum Schlüsse dann folgende Frage auf : ״Richtig nach der MisehnaLA * des R. Akiba, die aus den Worten  אשר לא ארשהimmerhin,
eine Einschränkung und Ausnahmebestimmungfür den Fall von ארוסה
den  פשטdoch
 שנתגרשהherausliest : dann hebt die  גזרה שוהalso
nicht ganz auf; aber nach der Baraitha-LA., die doch für diesen
Fall ,( ) ארוסה שנתגרשהdie gleiche Behandlung wie für  לא ארוסהvorschreibt, darf denn die . גזרה שודmit der Prätension auftreten, den
 פשטvollständig aufzuheben?“ . . . .
Der Ausgangspunkt der ganzen Diskussion liegt sichtlich in
dem Worte ארשה, das hier im Unterschiede von dem einige Verse
vorher (23 ff.) vorkommenden  מארשהgebraucht wird. Bezeichnet
 מארשהals Partie . Pual zweifellos einen in der Zeit noch andauernden Zustand (״eine angetraute“), so ist  ארשהdoppeldeutig,
entweder Partie , oder die fern. III . Perf . (vgl . den  רש״שz . St. im
Wilnaer )ש״ס. Für letzteres spricht eben der Gegensatz zu
Vers 23 und sodann die inhaltliche Erwägung , dass, um ארוסה
)=  )מארשהauszuschli essen, jedes Wort überflüssig erscheint, da der
Täter ja unter Todesandrohung steht und daher nach dem Grundsatz  קים ליה בדרבה מיניהvon Geldstrafe frei ist (vgl. dazu die
Diskussion z. St. 38b  )אמר ר״ נחמן בר יצחק וגר. Steht aber ארשה
in verbaler Bedeutung, so will es unter allen Umständen lehren,
dass das hier Gelehrte nur für den Fall gilt , wenn die  גערהnoch
nicht  ארוסהwar. Noch immer aber bleibt damit die Frage offen,
was denn nun zu geschehen habe, wenn sie bereits einmal ארוסה
war, dieses Verhältnis aber inzwischen aufgelöst worden ist.
() נערה שנתארשה ונתגרשה. R. Jose ist der Meinung, dass die apodictische Form, in der die Thora die Bedingung  אשר לא ארשהerhebt , für jeden Fall eines אירוסין, mag es fortbestehen oder wieder
beseitigt sein, den  קנסganz ausschliesst . R. Akiba dagegen (in
der LA . der Misehna) hat die Ueberlieferung, dass die Ausnahme
nur soweit reicht, um dem Vater den  קנסzu entziehen, nicht aber
den Täter davon zu befreien. Dieser Ausweg scheint auch logisch
wohlbegründet, insofern als der vorangegangene  מעשה אירוסיןgeeignet ist , sie der väterlichen Gewalt zu entziehen und ihr selbstständige Dispositionsfähigkeit zu verleihen, sie gleichsam zur
 יתומה בחיי אבzu machen (vgl .  יתומה שנתארסדי וגתגרשהS . 40a ) und.
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den  קנסihr zuzusprechen. Nun widerspricht nebenbei dieser
Erwägung allerdings die Betrachtung der Parallele bei der Verführten ()מפותה, wo ebenfalls die Bedingung  אשר לא ארשהin
,genau derselben Form wie hier erhoben wird (II. M. 22,15) ; und
doch kann dort nur der Ausschluss des Vaters beabsichtigt sein,
da sie selbst ja nie Anspruch auf  קנסbesitzt . Diese Schwierigkeit erhöht sich noch nach der anderen LA. in R. Akiba,
wonach die Worte  אשר לא ארשהgerade dazu stehen und dazu
dienen sollen, um eine  ג״שzwischen  מפותהund  אנוסהherzustellen.
Hier hilft aber der allerdings umstrittene Grundsatz דון מינה ואוקי
.באתרה, der hier um so gerechtfertigter erscheint, als bei der מפותה
eine bereits vorangegangene, einmalige Antrauung ihr Verschulden,
da sie doch bereits ״Wissend“ geworden ist , steigert und damit
den Verführer, wenn auch nicht exkulpiert, so doch gegenüber der
 אנוסהweniger strafwürdig erscheinen lässt. — Fassen die bisher
erörterten Anschauungen aber das Wort  ארשהals verbalen Wert,?
so nimmt die LA. der Baraitha es als Participium mit der Tendenz,
die derzeitige  ארוסהvom  קנסauszuschliessen; und da dieses Ziel nicht
ausreichend erscheint, um dafür allein mehrere Thoraworte in
Anspruch zu nehmen, so dienen sie ausserdem noch der überlieferten . גזרה שוד.
Auch hier handelt es sich also um den Satz 'אין מקרא יוצא
 מידי פשוטו, und zwar um die extremste Form, bei der der דרש
den  פשטnicht nur eliminieren will, sondern geradezu das Gegenteil
von dessen Inhalt als richtig und geboten zu lehren scheint.
^Während daher in dem Falle des  יבםsich Raba damit abfindef,
dass hier der Satz  אמימ״םeine Durchbrechung erfährt, erscheint
diese Möglichkeit der Gemarah in unserem Falle so völlig ausgeschlossen, dass sie sogar zu dem Auswege  קרי ביהgreift.
Ueberblicken wir je tzt die drei Fälle, in denen die Gemarah
den Grundsatz  אין מקרא יוצא מידי פשוטוzur Sprache bringt, sor
weisen dieselben eine Klimax auf. In dem ersten (Sabb. 68)
steht  ־פשטund  דרשan sich unabhängig,neben einander; der mw
liefert das Bild im Vergleiche, der  דרשeruiert den in dem Bilde
sich verbergenden Inhalt und zur Frage steht , ob auch aus dem
Bilde Schlüsse sub specie aeferni gezogen werden können. In dem
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zweiten Falle (Jebam. 11) schränkt der  דושden Bereich des פשט
bereits wesentlich ein: gilt der  דרשals richtig, so erstreckt sich
das Stigma der  טומאהmit all seinen Folgen nur auf die Ehe*
brecherin (. )סוטרund nicht auf die Wiedergeheiratete ()מחדר גרושתו.
Endlich im letzten Falle ist für den  פשטneben dem  דרשüberhaupt kein Baum : bezieht das  הבכורsich nicht auf das präsumtive
Kind, sondern auf den ältesten Bruder, so erhält der ganze Satz
dadurch eine Bichtung, die an keiner Stelle sich mehr mit der
Auffassung des  פשטberührt.
Die Constellation im 2. und 8. Falle wird von der Gemarah
als Ausnahme angesehen, d. h. also, dass die draschische Aus•
legung, die den  פשטganz oder teilweise eliminiert, als ein
Verstoss gegen die Begel  מקרא יוצא מידי פשוטו. איןanzusehen ist.
Demnach bedeutet diese Begel, dass das reguläre Verhältnis
zwischen den beiden Auslegungsformen so ist , dass der דרש
zwar über den  פשטhinausgeht
, aber ohne ihn umzustossen
oder zu übersehen.
Das
ist übrigens auch
der einfache Wortsinn : der Vers entzieht sich nicht den Händen
des  ; פשטmit anderen Worten : der  דרשmuss darauf Bücksicht
nehmen, dass neben ihm für jenen Baum bleibt. Die landläufige
Vorstellung, als sollte der Lehrsatz  אמימ״םden Konfliktszustand
zwischen den beiden Auslegungsformen betonen und dem פשט
in diesen Fällen das Uebergewicht über den  דרשsichern , ist
daher unhaltbar und stellt den Sinn geradezu auf den Kopf.
Sieht man recht zu, so findet diese Auslegung ihren Ausdruck
schon bei Baschi. Nur an einer Stelle (Jebam. 24 a) erklärt
Baschi überhaupt den Satz ; seine Worte ( )ד״ה אין מקראlauten:
 ואע״ג דדרשינן ליה לדרשא מידי פשוטו מיהו לא נפיק לגמרי, worin man
unschwer obigen Sinn wiederfinden kann. Aber mit voller Schärfe
drückt den Gedanken, worauf an der oben erwähnten Stelle hingewiesen zu haben, das Verdienst von B. Hirsch Cluyes^ T ist, der
 רמבץin seinem Commentar zum םי המצותלהרמב״םAmsterdam
(
1760
S. 21b) aus: וחס ושלום יב המדרשים בולם בענין המצות אין בהם מקרא
יוצא להם מידי פשוטו אלא כולם בלשון הכתוב נכללים אע״פי שהם מרבים
ברברס ואין מדרש כבוד תלמידי חכמים מלשון את ד׳ ונו׳ מוציא הכתוב מפשוטו
ובן אם נאמר בבי יקח איש אשה שהוא בכסף אינו מוציא ממשמעו ופשוטו ולא כל
אתיץ ונמין ריבדן ואכי־ן ורקי־ן מיעוטין ושאר המדרשים כולם אבל הכתוב
■ יכלול הבל יב אין הפשט בלשון חסרי הדעת ולא כדעת הצדוקים כי ספר תורת
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ד־ תמימה אין בה אות יתר וחסר כולם בחכמה נכתבו ולא מצאו מדרש שהוא•
עיקרי במצות מוציא מקרא מידי פשוטו זולתי הנדרש בו והיה הבכור ונו׳ כמו
שהזכירו במס׳ יבמות כי אין הבונה להם אל׳ שיהיו הכתובים אמת במליצה ומשל■
כענין שאמרו בששי של שבת מ״ט דר׳ אלעזר דאמי תכשיטים הן לו כלו׳ כלי
הזין דכתיב הגור חרבך על ירך ונו׳ אמר ליה ר׳ כהנא למר בריה דרבינא וכו׳.
הנה רצונם לומר בכאן שאלו היו כלי המלחמה גנאי בגבור לא היה ממשיל בהם
דברי תורה אבל מפני שהם לו תכשיט אחז הכתוב משלו בהם ואמר שיהיו דברי׳
התורה והחכמה בידו כמו החרב ביד הגבור חנורה בו ומזומנת לו כאשר ירצה
להוציאה מתערה ולהגביר בו על הכירו זה הוד והדר לו וכן הענין בכל מקום.
הנדרש להם בענין משל ומליצה כי שניהם אמת פנימי וחיצון ואם היה ביד חכמים
קבלה שיהיה הבן אשר תלד היבמה יורש נכסי דודו והיו מרבים עם זה מן
המדרש שיהא נדול האחים מיבם לא היה קוראים זה מקרא יוצא מידי פשוטו
כלל אבל מפני שהם קבלו בכאן שזה הפשט לגמרי נקרא להם כן וזו היא
כוונתם בכל מקום שהוזכר זה בתלמוד לא שיתכוונו לעקור הגזירות שוות והרבויין
וזולתם מהמדרשים ח״ו וכענין זה אמרו בשלישי של כתובות כשיהיו אומרים בשם
רבי עקיבא בנערה שנתארסה ונתגרשה יש לה קנם ואמר׳ וקנשה לעצמה ובברייתא:
וקנסה לאביה ושאלו בשלמא ר׳ עקיבא דמתניתין לא אתיא ג־ש מפקא ליה לקרא
מפשטיה לגמרי אלא ר׳ עקיבא דבריתא אתיא דש מפקא ליה לקרא מפשטיה לנמרי
והוא מאמ־ם אין המקרא יוצא מידי פשוטו לא אמרו אין מקרא אלא
כפשוטו אבל יש לנו מדרשו עם פשוטו
ואינו יוצא מידי כל
.אחד מהם אבל יסבול הכתוב את הכל ויהיו שנים אמת
Man sieht, dass in diesen lapidaren Sätzen alles bereits
angedeutet ist , was lediglich in breiterer Ausführung darzulegen,
Aufgabe dieses Aufsatzes war.
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Die Forscher , die sich mit der Erklärung der Papyri von
Assuan beschäftigten , neigten anfangs zu der Annahme, dass
diese vorzugsweise ihren Ursprung vom babylonischen Becht
ableiten . Jedoch schon L. Blau 1) und J. N. Epstein 2) haben
in eingehender und überzeugender Weise die Uebereinstimmung
der Formeln in den erwähnten Papyri mit jenen in talmudischen
Bechtsurkunden nacbgewiesen . Auch die älteste Quelle einer
Halacha hat S. Funk in ihnen gefunden3). Die bisherigen
Forschungen beschränkten sich auf die Darstellung des Inhalts
der Urkunden; es finden sich aber in jedem Bechte besondere
Vorschriften über die äussere Form der Urkunden, die man in
der Bechtssprache mit dem Begriff ״Formalität * bezeichnet.
Vergleicht man die Formalitäten der Papyri mit den vom Talmud
vorgeschriebenen , die grösstenteils auch in der nachtalmudischen
Zeit bei der Abfassung von Urkunden beachtet wurden, so offenbart
sich uns deutlich der, wie wir ihn nennen wollen, jüdische
Charakter der Papyri. Es dürfte wohl von Interesse sein, an
dieser Stelle einige derartige Uebereinstimmungen der Papyri mit
den jüdischen Urkunden hervorzuheben.
Im Gegensätze zu den babylonischen Urkunden befindet sich
in den Papyri von Assuan das Datum immer am Anfänge der
Urkunde, ein Umstand, der bereits W. Staerk auffiel , indem er
*) Az assuani papyrusok talmudi vilägitäsban . ln der ״Magyar-Zsidö
Szemle “ XXV , Budapest 1908, S . 236 - 261.
2) Notizen zu den jüdisch׳aramäischen Papyri von Assuan , )ahrbuch
VI, S . 359 —373.
3) Jahrbuch VII, S . 378.
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bemerkt l) : ״Unsere Papyri unterscheiden sich in der Anlage von
ersteren — [babylonischen und demotischen Urkunden] — durch
die Stellung der Zeitangabe“ und der in dieser Tatsache die einzige
Abweichung von der Form der babylonischen und demotischen
Urkunden erblickt.
Ganz dasselbe finden wir in den ältesten uns überlieferten
jüdischen Urkundenformularen in der Sammlung des R. Hai Gaon 2),
indem auch hier das Datum die Einleitung zum Formular bildet.
Erst in späterer Zeit entwickelte sich ein Unterschied zwischen
den Urkunden, die von den Kontrahenten selbst aufgestellt wurden,
indem bei ihnen das Datum wie bis heutzutage an den Anfang
gestellt wird, und den Gerichts- und Zeugenurkunden, in
denen das Datum erst am Schlüsse des Formulars erscheint.
Dieser Unterschied begegnet uns bereits in den Urkunden des
K. Jehuda b. Barsilai aus Barcelona 3) und in den von A.
Merx 4) veröffentlichten Dokumenten. Die eben aufgestellte
Begel der Zweiteilung ist aber nicht allgemein durchgeführt
worden, denn in den Urkundenformularendes R. Isaak b. Abba
Mari enthalten zwar die Gerichtsurkunden das Datum am Schlüsse,
die Zeugenurkunden jedoch am Anfänge5). So viel steht jedenfalls
fest , dass in der von einem Kontrahenten ausgefertigten Urkunde,
als welche sich uns die Papyri sowohl wie die jüdischen Rechtsurkunden darstellen, jederzeit das Datum an den Anfang gestellt
wurde.
Jedoch nicht nur hinsichtlich der Stellung des Datums treffen
wir auf einen Unterschied zwischen den Papyri von Assuan
einerseits und den babylonischen und demotischen Urkunden
andererseits , denn bei näherer Betrachtung zeigt sich auch, dass
*) Die Jüdisch 'Aramäischen Papyri von Assuan erklärt von W. Staerk*
Bonn 1907, S . 5.
2) Ediert von A. Harkavy in  הפסגהhrsg . von H. D. Triwosch 111
. 1,
Wilna 1896, S . 46 —50 und von S. Wertheimer in גנזי ירושלם, Heft 111, Jerusalern 1902.
3)  ספרהשטרותed . S . J. Halberstam , Berlin 1898.
4) Documents de paleographie hebralque et arabe , Leyden 1894. So
auch in den Urkunden ed. I. Loeb in R. E. ). IV, 1882 S . 228 ff. und X , 1885
S . 111 ff.
 ספר העיטור (אed . Lemberg S. 19 b, 23 a, 29 c und 62 b.
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die Anordnung des Datums der Papyri und der babylonischen
und demötischen Urkunden nicht gleichartig ist . Bei sämtlichen
Papyri beginnt das Datum mit der Angabe des Tages ; hierauf
folgt der Name des betreffenden Monats und erst nachher steht die
Jahreszahl nach denRegierungsjabren der persischen Könige 1). Diese
Ordnung findet sich noch heutzutage in den jüdischen Urkunden. Die
älteste Quelle hierüber ist die Tosefta , wo das Datum folgendermassen lautet : ביזם פלוני בשבת פלוני בחודש פלוני בשנת פלונית ובמלכות
 ״ פלוניתAm x. Tage der Woche, x Tage des Monats x, im x.
Jahre der x Regierung .“ Hier ist auch noch die Angabe des
Wochentages hinzugefügt , eine Angabe, die, wie aus den Papyri
ersichtlich ist , späteren Ursprungs ist . Diese Datierung ist sowohl
den babylonischen Urkunden wie auch den demotischen Papyri
fremd. Denn in den babylonischen Urkunden steht an erster
Stelle der Monat, dann folgt erst die Angabe des Tages und
erst zum Schlüsse die Jahreszahl . Nachstehend folgt ein Formular
einer babylonischen Urkunde 2) : Babili, arach Nisannu ümu 14. kam
scbattulö . kam Schamasch-schum-ukin schar Babili, ״Babylon, Monat
Nisan 14. Tag , 15. Jahr des Schamasch-schum-ukin, Königs von
Babylon“. Auf andere Art wurden die griechischen Papyri datiert,
wie Grradenwitz bemerkt 3) : ״In den griechischen Papyri steht der
Monat der Jahreszahl voran, wenn der Tag fehlt, während um1) Zwischen

den

jüdischen

Monatsnamen

und

der

lahreszahl

befindet

sich in den Papyri auch noch das Datum nach dem aegyptischen Kalender
was hier nicht in Betracht kommt und auch in den Papyri von Elephantine
ed. E. Sachau, Berlin 1907, Zeile 30 fehlt, es lautet nämlich בב׳לבד־השהשגת י״ז
 דריהושמלכא.
2) F. E. Peiser, Babylonische Verträge des Berliner Museums, Berlin
1890, S. 4 ff. So auch das Datum in F. E. Peiser, Keilschriftliche ActenStücke, Berlin 1889, S. 6 ff., Th. Friedrich, Altbabylonische Urkunden aus
Sippara in ״Beiträge zur Assyriologie“ hrsg. von Delitzsch und HauptV, Leipzig 1906, S. 415 ff., E. Kotalla, Fünfzig babylonische Rechts- und Verwaltung«urkunden in ״Beiträge zur Assyriologie“ IV, Leipzig 1902, S. 557 ff. Oft besteht
das Datum in den altbabylonischen Urkunden nur aus der Angabe des )ahres
s. B. Meissner, Beiträge zum altbabylonischen Privatrecht, Leipzig 1893, S.
21 ff., M. Schorr, Altbabylonische Rechtsurkunden in den Sitzungsberichtender
K. K. Akad. d. Wissensch. in Wien, Philos.-Histor. KL 155. Band, 2. Abh , Wien.
1907, S. 43 ff. und 11. Heft daselbst, 160 Band, 5. Abh., Wien 1909, S. 6 ff
3) Einführung in die Papyruskunst von O. Gradenwitz, Leipzig 1900,
S. 142.
JahrbuchJ. L. G. VIII.
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gekehrt die Beurkundungen mit vollständigem Datum mit dem
Jahr beginnen.“ Diese Eegel findet auch ihre Bestätigung im
Papyrus Libbey*), in dem das Datum lautet : ״Im Jahre 30, im
Monat Thot des Königs Darius“, oder ״Im Jahre 53, am 20.
Pharmathi des Königs Ptolemaios.“
Des Ferneren ergibt sich aus den Papyri von Assuan, dass
die Juden zu jener Zeit das Jahr mit dem 1. Nisan begonnen
haben, was bereits M. Lidzbarski
2) und E. Schürer 3) ausführlich erörtert haben. Dies stimmt ebenfalls mit der jüdischen
Tradition überein, denn R. Elasar berichtet im Namen des B׳.
Chanina, dass der 1. Nisan nicht nur für die jüdischen Könige,
sondern auch für die fremden Könige als Jahresanfang der
Eegierungszählung angenommen wurde, was bei der Datierung
von Urkunden zum Ausdrucke gelangt 4).
Es erscheint uns auffallend, dass gewisse über den Zeilen
geschriebene Worte, wie sie sich im Papyrus B Zeile 8 und 13,
Papyrus F Z. 4 und Papyrus GZ . 6, 8 und 16 vorfinden, am
Schlüsse der Erkunde nicht als Aenderungen, bezw. Zusätze
erwähnt werden, wie dies in den spezifisch jüdischen Urkunden
der Fall ist. Dies stimmt aber mit der älteren Halacha übereiu,
welche lehrt :  ״Eine Urkunde, in der sich eine ausradierte Stelle
oder über der Zeile Geschriebenes im wesentlichen Teile der
Urkunde vorfindet, ist ungültig ; gehört dies aber zu dem nicht
wesentlichen Teile, so bleibt die Urkunde gültig. Ausserdem behält
auch trotz einer Aenderung im wesentlichen Teile die Urkunde
*) Ed. von W. Spiegelberg

in Schriften der Wissenschaftlichen

Gesell*

Schaft in Strassburg I, Strassburg 1907, S. 7 und 9.
2) Deutsche Literaturzeitung 1906 , S. 3208.
8) Theologische Literaturzeitung 1907, S . 66.
4) Jerusch . Rosch Hasch ana 1,1 (56b , 11):  * אומות העולםאין1 לעזר בשם רז חגיגה אףלמל,ר
מונק אלאמניסן. In habli Rosch Haschana 3 a und 8 a wird von R. Chisda berichtet,
dass der 1. Nisan nur für die Datierung nach den Regierungsjahren der
jüdischen Könige als Neujahr gilt , aber für die Datierung nach den Regie*
rungsjahren der fremden Könige der 1. Tischri als Neujahr angenommen wird.
 א״ר הסדא לא שגז אלא למלכי ישראל אגל למלכי אדמות העולם מתשרי מנינן. Daher dürfte die Annähme von L. Freund in W. Z. K. M. XXI , 1907, S . 169, Anm. 3 und S. Jampel
in H. G . W. J. LI, 1907, S . 623 , dass aus der Mischna Rosch Haschana I, 1
hervorgeht , die Datierung beginne auch für die fremden Könige vom 1. Nisan,
wohl nicht zutreffend sein . Vgl . auch die Erklärung des Talmuds in Aboda
sara 10 a zur ebengenannten Mischna.
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ihre Gültigkeit , sofern diese Aendemng am Schlüsse vermerkt
wird“ 1). Nun gehören aber die in den Papyri über der Zeile
geschriebenen Stellen zu dem nicht wesentlichen Teile der Urkunden
und bedurften infolge dessen keiner besonderen Bestätigung am
Schlüsse derselben 2).
Eine vierte äussere Aehnlichkeit dokumentiert sich im
folgenden. Die Unterschrift der Zeugen lautet in den Papyri
gewöhnlich :  ״ שהד פלוני בר פלוניZeuge N., Sohn des N.“ In der
talmudischen Literatur dagegen steht das Wort ״Zeuge“ immer
hinter dem Namen der Zeugen :  פלוני בן פלוני עד3). Scheinbar wäre
dies ein Unterschied zwischen den Papyri von Assuan und den
jüdischen Urkunden. Doch gleicht diese Schreibart auch nicht
jener in den babylonischen Urkunden, in denen sich statt des Wortes
״Zeuge“ vor dem Namen der Zeugen die Praeposition ״vor“
findet4). Aus der Zeugenunterschrift ergibt sich demnach eine
Abweichung der Papyri von den babylonischen Urkunden. Auch
J) Tos. Gittin IX,8 (334,6), Tos. Baba bathra XI, 10, (414,2), jer.GittinlX,7,
(50 c, 23),  אפילו מגופו כשי. שלא מגופו כשר זאם דזהזירו למטר2שטר שיש בו מתק וא תלוי מגופו פפה
vgl. auch  §שולחן ערוך חושן משפט44, 5.
2) Bei dieser Bestimmung waren Fälschungen nicht ausgeschlossen»
denn man konnte auch später über der Zeile schreiben und so unberechtigt
terweise etwas zum Inhalt hinzufugen. Um solchen Fälschungen vorzubeugen»
wurde erst zur Zeit des R. )ochanan die Bestimmung getroffen» dass
jede Textänderung , sei sie über der Zeile oder an ausgelöschter Stelle geschrieben , auch wenn dieselben im nicht wesentlichen Teile der Urkunde
stehen , immer vor der Schlussformel bestätigt werden müsse in der
Formel  ודיןקיומיהק, Baba bathra 160b, vgl. auch  רמב״ם הלבות מלוה ולוהXXVII, 8
Solche Formeln in den späteren Urkunden s. in der Kethuba ed. Schechter
in J. Q. R. XIII, 1900—1901, S. 221, ferner A Merx, a. a. O., S. 19 und 29
und R. E. J. X, 1885, S. 118 und 121.
3) Gittin IX, 8, B. b. 161 a.
4) Entweder lautete die Unterschrift : m a c h a r Ni-Ni*i-ki-scha -am mar
Li'ku~a, s. B Meissner, a. a. O. S 17 ff., F. E. Peiser , Texte juristischen und
geschäftlichen Inhalts in ״Keilinschriftliche Bibliothek“ hrsg . von E. Schräder IV»
Berlin 1896, S. 6 ff, oder pan Nabü-achi׳ipusch mär A-schab -schu s. Peiser a. a.
O. S. 96 ff , und seine Keilinschriftliche Actenstücke , S. 16, 20 ff.»Schon ־, a.
a. O. I., S. 7 ff., und II., S« 4 ff. Oft unterzeichnen die Zeugen nur ihren
eigenen und nicht auch ihres Vaters Namen, s. ). Köhler und A. Ungnad»
hammurabis Gesetze III, Leipzig 1909, S. 17 ff., Schon ־, a. a. O.» I.» S. 15ff.»
und II, S. 9 ff., Friedrich a. a. O., S. 415, was nach dem talmudischen
Rechte keine gültige Zeugenunterschrift ist, s. Gittin a. a. O. Auch in den
Papyri ist die letztgenannte Art der Zeugenunterschriften nicht zu finden.
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in den demotischen Papyri wurde das Wort ״Zeuge“ gar nicht
erwähnt 1). Nun ist aber die Stellung des Wortes Zeuge wahrscheinlich altjüdisches Gewohnheitsrecht , wie es sich aus den
Urkunden der Samaritaner ergibt ; es sind die von M. Gast er
edierten Kethuboth, in denen die Unterschriften folgen dermassen
lauten 2) : ״ סעד [ במה בר סרפיר העבד] יעקב בן אברהםZeuge für das,
was hier eingezeichnet ist : Der Knecht Jakob, Sohn des Abraham“.
Zum Schlüsse möchten wir darauf hinweisen, dass auch in
folgender Hinsicht zwischen den Papyri und den jüdischen Urkunden
Aebnlicbkeit zu bestehen scheint . Im jüdischen Rechte gilt die
Frau, abgesehen von wenigen Ausnahmefällen, für unfähig
zur Zeugnisabgabe3). Nun finden wir aber auch unter den
Zeugen in den Papyri, die in grosser Anzahl genannt werden,
keine einzige Frauensperson, woraus hervorzugehen scheint, dass
auch unter den Juden in Aegypten diese Rechtsvorschrift gegolten
hat. Im Gegensätze hierzu bestand im babylonischen Rechte die
Zeugnisfähigkeit der Frauen 4).
Abgesehen von diesen äusseren Aehnlichkeiten dürfte sich
unserer Meinung nach auch folgende innere Beziehung zwischen
den Papyri von Assuan und den jüdischen Urkunden feststellen
lassen.
Der Papyrus G., eine regelrechte Kethuba, ist schon genügend
erklärt worden und in den einzelnen Ausdrücken und Bedingungen
das talmudische Recht erkannt und erst nach dem talmudischen
Recht der Papyrus richtig gewürdigt worden. Bis jetzt wurde
jedoch zu der vierten Bedingung, in der der Mann sich verpflichtet,
keine andere Frau zu heiraten und für den Fall der Uebertretung
eine Konventionalstrafe festgesetzt wird, keine Parallelbedingung
aus der talmudischen Literatur herangezogen . Die Bedingung
lautet folgendermassen:
ולא אבל אמר31
f) Der Papyrus Libbey, ed. W. Spiegelberg, a. a 0 . u. St.
 )יM. G. W. J., L1V, 1910, S. 441.
3) Schebuoth IV, I (30 a) ; vgl. Josephus, Ant. IV, 8, 15 und siehe auch M.
Bloch, die Civilprozess-Ordnung nach mos.-talm. Rechte, Budapest 1882,
S. 38 Anm. 4.
4) Siehe Schon־, a. a. 0 • 1, 44, 66 u. ff. Die Frau konnte auch Richter
sein (ib. S. 28) und Sekretär (S. 122, 183) ; s. ferner Kohler^Ungnad, a. a. O.
III, S. 4 ff.
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 ובנן אחרבן להן בנן זי. איתי לי אנחה אחרנה להן מפטיר32
 הן אמר איתי לי דנן ואנחה אהרן להן, תלד לי מהמחיר33
באבני
 מפטחיה ובניה אנתן למפטחיה כסף כדשן34
.
 מלבא35
31. und ich kann nicht sagen :
32. Ich habe eine andere Frau ausser Mibtachja und andere
Kinder ausser den Kindern , die
33. ich von Mibtachja haben werde . Wenn ich aber sage : Ich
habe noch eine andere Frau und Kinder ausser
34. Mibtachja und ihren Kindern , so will ich an Mibtachja die
Summe von 20 Krs königlichen Geldes zahlen.
Staerk 1) hat diese Bedingung mit den Bestimmungen einer
babylonischen Urkunde verglichen , wo dieselbe Bedingung gestellt
wird . Sie lautet nach der Uebersetzung von Peiser 2) : Am Tage,
da Dagil -ili eine andere Frau genommen hat , wird Dagil ili eine
Mine Geld an Latubaschiuni geben und zu [ihrem ] früheren Ort
geht sie.
Wir glauben nun diese Bedingung auch in der talmudischen
Literatur wiedergefunden zu haben . In einer sephardischen von M.
Gas t er herausgegebenen Kethuba aus Gibraltar wird unter den verschiedenen Bedingungen auch folgendes festgesetzt 5): ואם חיו יעבור דשא
אשה אחרת עליה שלא על פיה ורצונה או אם יוציאנה ממדינה זו למדינה אחרת שלא
על פיה ורצונה שיפרע לה כל מה שהחזיק על עצמו ויפטור אותה בגט כשר
.לאלתר ותנאי זה יהא מוחזק ומקוים עליו כחמר תנאי בני ראובן ובני גד
Aber auch im Talmud gibt es eine Meinung, die behauptet,
dass wer zur ersten Frau eine andere Frau hinzunimmt , der ersten
einen Scheidebrief geben und den Betrag ihrer Kethuba auszahlen
müsse 4). Diese Ansicht hat auch der Targumist zu Ruth IV , 6
angenommen 5).
1) A. a. O., S. 29.
2) Aus dem Babylonischen Rechtsleben von J. Köhler und F. E. Peiser
I, Leipzig, 1890, S. 7.
3) M. G. W. J. LIV, 1910, S. 587.
4) jebamoth 65 a : זיתן כתזבה

על אשתו יוציא

. הנושא אשד5וב.

ö) Hagiographe chaldaice ed. P. de Lagarde, Leipzig 1873, S. 168 : ואפר
חרניתא עלהא דילמא1רשו למיסב א
אתתא ארוס לית אנא יכיללמפרוק

אתתא לית לי

גוונא לית אנא יביל למפרוק יל על דאית יל

את ארוס דלית ךל

ברזקא מהאי

תהי למצו בביתי ואהא מהביל ית אחסנתי פרוק ךל.

Die wirtschaftliche

Tüchtigkeit

der Juden.

Von
Rabbiner Dr . Bondi

in Mainz.

Viele Jahrhunderte hindurch hat man das jüdische Volk von
anderen Berufstätigkeiten abgedrängt und ihnen allein den freien,
von der Gunst der Machthaber am wenigsten abhängigen Beruf
des Händlers für ihre Ernährung und Betätigung übrig gelassen.
Welche Aemter immer die Regierenden zu vergeben hatten, vom
Richter bis zum Wächter, den Juden waren sie verschlossen. Der
Grundbesitz war in den Händen von Feudalherren, denen eine
mehr oder weniger versklavte alteingesessene Bevölkerung die
landwirtschaftlichen Arbeiten verrichtete , die Handwerker hatten
sich zu Zünften zusammengeschlossen und der goldene Boden des
Handwerks war den Fremden unbetretbar, auch zum Kriegshandwerk wurden sie nicht zugelassen. Nur den Beruf des
Kaufmanns im niederen und höheren Sinne konnte man ihnen nicht
versperren ; sie mühten sich nun ab, durch den Handel oft unter
den ungünstigsten Verhältnissen ihr Brot zu erwerben, manche
von ihnen hatten Erfolg und im Laufe der Zeit wurden sie die
Fähigsten dieses Standes. Ein auf niedriger Kulturstufe stehendes
Volk gibt wenig Gelegenheit für grosszügige kaufmännische Betätigung und sieht deshalb den Händler über die Achsel an,
neidet ihm seinen Stand nicht, und ist dann überrascht, wenn der
eine oder der andere dieser Händler es zu Vermögen bringt, das
ihm dann wieder nicht gegönnt wird und bei Erhebungen missvergnügter Volksmengen oder durch Gewaltakte notleidender oder
geldgieriger Fürsten ihm wieder verloren geht . Die Kultur der
Völker steigert sich und mit ihr wachsen die Bedürfnisse, die der
Kaufmann zu befriedigen hat, der Kaufmannstand wird angesehen
und einflussreich ; dieser jetzt mitherrschende Stand zählt viele
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Juden. Da ist es urplötzlich für viele ein Problem geworden,
wie ermöglichten es diese Parias von gestern , dass sie
Faktoren wurden, von denen das Glück und der Wohlstand der
Länder mit abhängig geworden ist. Ein Gelehrter, Max Weber,
hatte den Nachweis zu führen gesucht , warum die Engländer es
zu den Königen unter den Kaufleuten der modernen Welt gebracht
haben, und den Grund in ihrer Religion , den er den Puritanismus
nennt, gefunden. Seine Lorbeeren lassen einen hochbedeutenden
Kollegen nicht schlafen, und er bemüht sich, das Problem des
Erfolgs der Juden im Erwerbsleben auf ähnliche Weise zu
lösen, indem er in der Hauptsache die jüdische Religion sowohl
als Grund der Bevorzugung des Kaufmannstandes als auch als
das erste Mittel für ihren Erfolg hinstellt . So entstand das
Buch Werner
Sombarts
״Die Juden und das Wirtschaftsleben  ״1). Sombart hat es nicht so leicht wie Weber. Die wirtschaftlichen Erfolge der Engländer liegen klar vor aller Augen;
es ist nicht nötig, ihren Aufstieg und ihren Glanz den Lesern in
Einzelbildern vor Augen zu halten, Geschichte und Wesen des
britischen Volkes sind nicht unbekannt, das Religionswesen ist
nicht fremd. Wer sich um die Lösung dieses Engländerproblems
bemüht, gebietet schon seit langer Zeit über die nötigen Kenntnisse , hat nur zu zeigen , dass er das vorhandene Material beherrscht und die Faktoren in rechte Beziehung zu einander zu
setzen weiss . Um dagegen über das Judentum schreiben zu
können, muss man es erst wissenschaftlich sich näher bringen.
So musste Sombart sich einer ihm neuen und unbekannten Welt
zu wenden. — Der Gelehrte hatte an der sich gestellten Aufgabe
ein solch vitales Interesse , dass er mehr denn ein Jahr der ErForschung der jüdischen Religion und des jüdischen Wesens
widmete. — Unglücklicherweise lebte er in Berlin, wo er meist
mit modernen, dem innersten Wesen des Judentums entfremdeten
Männern verkehrte. Aus Büchern musste er seine Kenntnisse
schöpfen, die hier wichtigste , die hebräisch geschriebene Literatur,
soweit sie nicht in mehr oder weniger ausreichenden UeberSetzungen vorhanden ist , blieb ihm fremd. Zur Einführung in
den neuen Kreis diente ihm, wie aus vielen Stellen seines Werkes
deutlich wird, ein praetenziöses Sehriftchen eines aus dem
 )נLeipzig 1911, Dunker und Humblot.
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russisch-polnischen Ghetto stammenden, mit sich und der Welt
zerfallenen Mannes, der darin verworrene und gehässige Urteile
über das eigene Volk vorträgt , wie sie in den berüchtigten Elaboraten
der judenfeindlichen Täuflinge sich nicht schlimmer finden. Wir
meinen das Buch Dr. J. Fromers ״Das Wesen des Judentums“.
Bezeichnend für diesen Schriftsteller ist es, dass er die Schuld
an den Judenverfolgungen bei den Juden selbst sucht und Historikern
wie Zunz und Grätz vorwirft : ״Mit peinlichster Genauigkeit
wird jeder vergossene Blutstropfen registriert , die erduldeten
Qualen werden in den grellsten Farben gezeigt , die Völker,
die ungefähr die ganze zivilisierte Menschheit darstellen, als
Henker und Mörder gebrandmarkt“. Ebenso werden Grätz und
Geiger getadelt , dass sie ihr Volk zu verherrlichen suchten.
Von den biblischen Büchern finden in seinen Augen nur das
Hohelied und das Buch Buth als vollkommene Kunstwerke Gnade.
Weil wir Gott für die Wunder und Pracht der Natur danken,
sobald wir uns an ihnen ergötzen, ist in seinen Augen dem Juden
unbefangener Naturgenuss unmöglich. In der einzig dastehenden
Naturschilderung des 104. Psalms stört Fromers Kunstempfinden
der bewundernde Ausruf : ״Wie gross sind Deine Werke, 0 Gott “,
Der herrliche Segensspruch über die Blütenpracht des Frühlings
der doch klar die Freude am Schönen bei den Juden beweist,
reizt Fromer zum Tadel. Ich verweile gleich bei Beginn meiner
Auseinandersetzung bei diesem im höchsten Grad unsympathischen
Buche, weil ich der Ansicht bin, dass Sombart vornehmlich durch
diese Lektüre auf den Irrweg geraten ist und es ihm hauptsächlich deshalb trotz seines Strebens nach Objektivität nicht
gelingen will, dem Judentum gerecht zu werden.
Sombarts Auftakt muss wohl in vieler Juden Ohren als
liebliche Melodie erklingen. Wenn man auch weiss , dass das
Buch eines Professors vor uns liegt , der dem Kapitalismus nicht
allzu wohlwollend gegenübersteht , und wenn auch der Verfasser
durch ein in Klammern hinzugefügtes ״kapitalistisch “ da an seine
Stellung erinnert, wo von der ״Wohlfahrt“ die Kede ist , welche
die gehobene Geldwirtschaft den Ländern brachte, so bleibt doch
soviel des Schmeichelhaften für uns Juden übrig, dass man
sich mit wenigen Ausnahmen des ersten Teils des Buches ״Die
Arbeit der Juden am Aufbau der modernen Volkswirtschaft“
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recht freuen könnte. Für allzuviel Lob haben wir Jaden den
bezeichnenden Volksspruch: ״Die Braut ist mir za schön“. Bei
der Lektüre dieses ersten Teils des Buches werden wir das anbehagliche Gefühl nicht los, dass der Sonnenglanz, der über dieser
Darstellung liegt, eine Fortsetzung finden wird, die tiefe Schatten
zeigt. Auch ich bin überzeugt, dass die Volkswirtschaft unserer
Zeit den Juden sehr viel verdankt ; ich habe aber nie daran
gedacht, ihre gewaltige, weltumspannende Entwicklung in dem
Masse den Juden zuzuschreiben, wie es Sombart tat . In all den
Punkten, wo nur ein ebenso tüchtiger Forscher auf dem Gebiet
des Wirtschaftslebens, wie Sombart es ist, mitsprechen kann, will
ich mich nicht erkühnen, dem bewährten Fachmann za entgegnen,
auch da, wo der Verfasser mich nicht überzeugt ; da jedoch, wo
allgemein bekannte geschichtliche Tatsachen besprochen and aasdeutet werden, kann und darf ich meine gegenteilige Ansicht
nicht zurückhalten. Der Verfasser selbst fürchtet sich ja , durch
die Concentrierung seiner Aufmerksamkeit auf die Jaden einseitig zu
werden. Ich glaube einen Fehler der Darstellung darin za
sehen, dass wirtschaftliche Verhältnisse, deren Ursachen zweifeilos in den Zeitverhältnissen liegen und die von den Jaden nur
richtig ausgenutzt und gefördert wurden, als Werk der Jaden
hingestellt werden. Bei einzelnen Städten wie Livorno und
Hamburg — Frankfurt schon nicht mehr — kann noch zagegeben
werden, dass die Blüte auf der Einwanderung der Jaden beruht,
bei Nürnberg und Cöln hängt der Verfall wohl mit dem Wegzug
der Juden zusammen. Dass aber die erzwungenen Wanderungen
der Juden die Verschiebung des Wirtschaftszentrums von Südeuropa nach Nordeuropa hervorgerafen haben, das ist zum mindesten stark zu bezweifeln. Sehr überlegen stellt sich der
Verfasser den bisher unbestrittenen Behauptungen der Historiker
gegenüber, dass die Entdeckung des Seeweges nach Indien und
die Entfaltung des Handels mit Amerika Frankreich und den
Nordseestaaten gegenüber Italien, Spanien und Portugal , Vorteil
gebracht habe. ״Als ob der Weg von Genua nach Amerika oder
Ostindien nicht derselbe wäre, wie der von Amsterdam oder
London oder Hamburg dorthin ?“ Ganz recht, die Wegdifferenz
hinsichtlich Amerikas und Ostasiens fällt nicht in die Wagschale,
dagegen der Verlust der Vorteile, diei Italien und auch der pyre-
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näischen Halbinsel die Lage am mittelländischen Meere brachte,
das bisher allein den Handel mit überseeischen Ländern von den
Küsten Vorderasiens und Nordafrikas her vermittelt hatte . Auch
Spanien ist nicht von den Juden ״leergepumpt“ worden, ebensowenig wie die Vertreibung der Juden und die stetige AbWanderung der Marannen allein ihm seine wirtschaftliche Steilung
genommen haben, ebensowenig auch wie die Juden es darauf abgesehen haben, ihre ehemalige, jetzt feindliche Heimat herabzudrücken. Hier werden wohl wieder die ״Historiker “ ihre Ansicht
gut vertreten können, dass die Vertreibung von 800 000 Moriskos
unter Philipp III . und dann die Bürgerkriege gelegentlich des
Erbfolgekrieges Spaniens wirtschaftlichen Niedergang besiegelt
haben. Derselbe finstere Geist, welcher die Juden verjagte,
trägt die Schuld an dem Verblühen Spaniens, auch eine geschichtliche Nemesis ist hier nicht zu leugnen. Dass aber die
blosse Vertreibung und Auswanderung der Juden das Land so
beispiellos geschwächt habe, muss starke Uebertreibung genannt
werden. Der Verfasser lebt so im Banne geistvoller Einfälle,
dass er über das historisch Gegebene hinwegsieht . Die BeBeherrschung der Meere ist in diesen vergangenen Zeiten weit
mehr als heute Vorbedingung für den Welthandel.
Die
spanische Armada wird zerstört , Hollands und Englands Seemacht
nimmt einen ungeahnten Aufschwung, doch für den Calcül unseres
Verfassers existieren nur die Juden. Deutschland blutet durch
den dreissigjährigen Krieg aus tausend Wunden, seine WeltStellung geht langdauernd verloren — und für das Aufhören der
grossen süddeutschen Handelsemporien findet sich kein anderer
Grund als das Verschwinden der Juden aus derselben.
Die Wahrnehmung, dass hier, wo uns eine Controllenicht schwer
wird, der Verfasser seine Phantasie zügellos walten lässt , verdirbt uns die Freude an vielen schönen Dinjjen, die er in seinem
Buche zum ersten Male den Juden zuschreibt. Wo wir dem
Autor nachgehen können, vermögen wir ihm des öfteren nicht
beizupflichten, wie lässt sich unser Misstrauen bannen, wo wir
nicht genügend unterrichtet sind, um die Realität der färbenprächtigen Bilder nachzuprüfen, die uns beispielsweise die Juden
als fast alleinstehende Bauleute der Wohlfahrt immer reicher
werdender Kolonien zeigen?
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In einer uns näher liegenden Epoche wird die Ausdehnung
des Eflektenmarkts und die Internationalität der Börse dem
Hause Rothschild zugeschrieben . Mir und mit mir vielen anderen
steht es demgegenüber fest , dass die enormen Kosten der
napoleonischen Kriege und das ungefähr gleichzeitige Erwachen
des maschinellen Betriebs die Zahl der Schuldverschreibungen
ausserordentlich steigern musste ; und dass durch die Coalitionskriege die Länder und Völker Europas sich näher kamen, um
dann dauernd engere Beziehungen zu einander zu schliessen und
so die Internationalität nach vielen Seiten hin zu schaffen. Die
Zeitverhältnisse forderten gebieterisch Ansdehnung des Effektenmarktes und Internationalität der Börse. Die Rothschilds verstanden es , der Zeit den Puls zu fühlen ; als neue Wirtschaftsgebiete gewünscht wurden, standen sie bereit, das Verlangen zu
erfüllen. Sie leiteten das in die Wege, was durch andere an
ihrer Stelle , wenn auch vielleicht nicht mit gleicher Solidität
und Umsicht, auch geschehen wäre.
Juden waren hier, wie so oft, die ersten, welche die neuen
Erfordernisse des Wirtschaftslebens erkannten und befriedigten;
wären sie nicht gewesen , hätten andere denselben Weg notwendig beschreiten müssen.
Der erste Teil des Buches ist , wenn auch seine Lehrsätze
nicht immer gesichert sind, in grosszügiger Weise angelegt,
die Schilderung ist lebendig und packend. Wir dürfen dem
Verfasser dafür als Juden trotz mehrerer recht unfreundlicher
Bemerkungen dankbar sein. Hier beherrscht er den Stoff, und
man erkennt, dass er, was er hier immer bringt, selbständig beurteilen und gestalten kann.
Ganz anders wird das Bild in den beiden anderen Abschnitten , die zusammen etwas mehr als die Hälfte des Buches
ausmachen. Bei der Betrachtung der Befähigung der Juden zum
Kapitalismus und der Untersuchung , wie jüdisches Wesen entstand, begibt sich der Verfasser auf ein Gebiet, das ihm bis vor
kurzem ganz fremd war und bei dessen Behandlung er ganz abhängig ist von den Darstellungen , die ihm gerade in die Hände
fallen oder durch seine Ratgeber , die er sich auch nicht mit
Sachkenntnis auswählen kann, empfohlen werden. Seine ganze
Auffassung des Judentums wird unglücklicherweise durch die
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Schriften Fromers stark beeinflusst, erhält, ohne dass er es will
und in seiner ganzen Tragweite erkennt, ein den Juden feindseliges Gepräge und wird abgesehen davon in vielen wichtigen
Punkten irrig und unwahr. Sombart sagt einmal bei dem
Kapitel der Hofjuden : der Jude steht neben dem Fürsten, wie
Mephisto neben Faust . Dieser Gedanke bildet den Grundton der
beiden letzten grossen Abhandlungen des Buches.
Es sind
fremde, mit dämonischen Eigenschaften begabte Menschen, die
das heutige Wirtschaftsleben geschaffen haben, und es ist nur
scheinbares Glück, kein wahrer Segen, den solch unheimliche
Gewalten bringen können. Sehr schlimm ist es, dass Sombart
sich den Satz Fromers : ״Nicht in den Wirtsvölkern liegt der
Grund des jüdischen Martyriums, sondern bei den Juden selbst“
in seinen Consequenzen zu eigen macht. Diese famose Lösung
des Problems des Judenhasses , lässt Sombart, allen geschiehtliehen Tatsachen zum Trotz, es zunächst nicht anerkennen, dass
judenfeindliche Gesetzgebungen den Juden erst auf das Gebiet
des Handels und Leihwesens mit Vernachlässigung sonstiger
Berufe geführt haben ; und dann steht vor seinen Augen ein Jude,
der, verleitet durch die Fremdengesetzgebung des Talmuds im
Nichtjuden einen minderberechtigten Menschen sieht , auf dessen
Recht im Geschäftsverkehr keine Rücksicht zu nehmen sei. Es
ist , das sei gleich hier gesagt , absolut
unwahr, dass
die
Juden selbst Veranlasser des Judenhasses gewesen seien durch
die Beschränkungen im Verkehr, die ihnen durch das Religionsgesetz auferlegt worden; das Gegenteil ist war. Gerade die Propagandakraft des Judentums und die Beliebtheit und der enge
Verkehr der Juden mit Andersgläubigen waren die Ursachen
der Zurückdrängung und der häufigen Verfolgungen. Es wird wohl
jedermann zugeben müssen, dass die abfälligen Bemerkungen der
römischen Satyriker sowie auch die hass durchglühte Ausführung
des Tacitus im fünften Buch der Historien gerade durch den
Unwillen dieser Schriftsteller über die von Tag zu Tag wachsende Zahl der Römer, die sich dem Judentum anschlossen,
veranlasst wurden. Unbestreitbare Tatsache ist es, dass Agobard
von Lyon das Feuer des Judenhasses deshalb bei den Franken
entzünden wollte , weil viele derselben die Synagogen lieber
besuchten als die Kirchen,-weil die Uebertritte zum Judentum
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überhand nahmen und sogar ein dem Hofe sehr nahestehender
Kaplan Jude geworden war. Die verhängnisvollen Massnahmen
InnocenzMII ., welche eine Scheidewand zwischen Juden und
Christen aufrichteten, sind wieder begründet in der Angst vor
der Propaganda der Juden, von der man die zahlreichen Haeretiker der damaligen Zeit beeinflusst glaubte . Ueber dieses
Verhältnis schreibt Güdemann im zweiten Buche seiner ״Geschichte des Erziehungswesens und der Kultur der abendländischen Juden“, — dem von Sombart übersehenen, für seine Ermittelungen kaum entbehrlichen neueren Werke — klar und überzeugend.
Unwiderleglich lässt es sich in der grossen Mehrzahl
der Fälle nachweisen, dass es immer wieder die Geistlichkeit der Staatsreligion war, die den Juden das Leben
sauer machte. Einige Beispiele , die Erinnerung an sattsam bekannte Tatsachen dürften genügen. In Arabien lebten die Juden
Jahrhunderte hindurch in Eintracht und Frieden mit den anderen
Bewohnern des Landes, erst Mohammed befehdete sie, weil sie,
wider seine Erwartungen, den Islam nicht annehmen wollten . So
wurde ja auch Luther aus einem Freund der Juden ihr Feind,
als er sich in der Hoffnung getäuscht sah, sie durch seine Reform
der Kirche für dieselbe gewinnen zu können. In den Ländern
der toleranten Anhänger des Islam, wie es beispielsweise die
Türken sind, lebten die Juden meist unbehelligt , die fanatischen
Schiiten hingegen , wie die Perser , doch auch fanatische Sunniten,
befehden sie bis zum heutigen Tag . Im Reioh der Parther und
Neuperser genossen die babylonischen Juden Ruhe und Frieden,
woraus sie dann aufgeschreckt wurden, wenn die, gewöhnlich
Magier genannten, Feuerpriester , Chabaren, die Staatsgewalt an
sich gerissen hatten , was bekanntlich im Jahrhundert vor dem
Aufhören des Sassanidenreiches den Juden schweres Weh brachte.
Das alte Rom kannte lange Zeit keinen Judenhass, Cäsar zählt
zu den wärmsten Judenfreunden, von denen die Geschichte weiss.
Das änderte sich freilich, als grosse Teile des jüdischen Volkes
kurz vor dem jüdischen Kriege, der zur Zerstörung des heiligen
Tempels führte, Roms politische Gegner geworden waren. Sie
hatten nun die grausame Behandlung zu erfahren, die unerbittlich
diejenigen traf, welche es gewagt hatten , Rom mit den Waffen
• in der Hand entgegen zu treten . Als die staatsklugen Römer
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in der Thora die Quelle der Kraft und des Zusammenstehens
ihrer jüdischen Feinde erkannten, boten sie der Welt das bisher
unerhörte Schauspiel einer römischen Religionsverfolgung, die mit
der ganzen Rücksichtslosigkeit und Härte geführt wurde, welche
die Massnahmen des alten Ropi gegen seine Staatsfeinde kennzeichnen. Mit Ausnahme des Kaisers Nerva waren die Imperatoren
von Nero bis Hadrian Feinde und Verfolger des Juden Volkes.
Antoninus Pius bedeutet den Uebergang zur besseren Behandlung
der zu Boden Getretenen und durch ihre politische Ohnmacht
unschädlich Gewordenen. Mit Marc Aurel beginnen die zwei
Jahrhunderte , während derer man sich im Schatten Roms geborgen
fühlte. Mit der Erstarkung des jungen Christentums nahmen
dann die Verhältnisse eine total veränderte, für die Juden im
Römerreich höchst ungünstige Gestalt an.
Auch im arabischen Spanien hörte das vielgerühmte Glück
der Juden auf, als fanatische maurische Horden, wie die Almohaden,
aus Afrika herbeikamen und die Herrschaft an sich rissen. Nach
endgiltiger Besiegung der Mauren hinwieder durch das katholische
Königspaar war es allein das rücksichtlos erstrebte Ziel, aus
Spanien jede andere Religion verschwinden zu lassen, dem zu
lieb man die Juden zur Auswanderung aus dem innig geliebten
Vaterland gezwungen hat . Wegen ihrer Treue zur Thora und
wegen der Furcht kirchlicher Machthaber, die Bevölkerung könnte
im freundschaftlichen Verkehr mit den Juden deren Religion bewundern und lieben •lernen, wurden künstliche Mittel angewandt,
um die Juden von Andersgläubigen zu scheiden und sie in deren
Augen verächtlich und verwerflich erscheinen zu lassen. Es ist
erklärlich, dass in der modernen Zeit versucht wurde, das mittelalterliche Christentum von dem Vorwurf der Judenverfolgungen
dadurch etwas zu entlasten, dass man an die vorchristlichen Judenfeinde erinnerte. — Wir verweisen auf das von Sombart einige
Male zitierte Schriftchen Stähelins über den Antisemitismus des
Altertums, das zu diesem apologetischen Zweck die sporadischen
Aeusserungen des Judenhasses bei den Römern und Hellenisten
schildert, deren Quelle aber meist in der Politik und bei den
Alexandrinern im verletzten Nationalstolz zu suchen ist 1).
 )גDie Literaten aus Alexandria nehmen in der antisemitischen Bewegung des Altertums den grössten Raum ein. Durch die griechische
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Sombart geht weiter, er bringt es fertig, die Jaden Verfolger
aller Zeiten und aller Völker reinzawaschen ; nicht umsonst ist
er bei Dr. J . Fromer, alias Jakob Elias, in die Schale gegangen,
wo ja demonstriert wird, dass er das jüdische Lamm war, welches
den reissenden Wölfen das Wasser getrübt hat. Ein Agobard,
Rhabanus Maurus, Innocenz III und die lange Reihe von Männern,
welche, die Volksseele vergiftend, den Instinct der Menge gegen
die Juden aufreizten, sie alle hätten demnach sich ihre Mühe
sparen können. Eine Zuneigung der Völker für die Jaden , die
gewaltige Werbekraft der jüdischen Religion ist für ihn nirgends
zu constatieren, weder im römischen Weltreich, noch bei den
Christen des frühen Mittelalters , noch irgendwo anders. Die
Juden haben sich selbst ins Ghetto gesperrt ; ihre ״grenzenlose
Verachtung ״der Andersgläubigen, die Eigenart ihres Wesens,
ihr sie im Verkehr beschränkendes and natarfeindliches Religigionsgesetz, in ihnen liegen die Ursachen des immer wiederkehrenden Judenhasses. Auf ״die Historiker “ sieht ein Sombart
prinzipiell mit Verachtung herab and die Geschichte wird nur
insofern von ihm berücksichtigt, als sie den Laftgebilden seiner
überkühnen Kombination den Schein einer Grandlage bietet . Das
Buch ״Die Juden und das Wirtschaftsleben“ enthält in seiner
zweiten und grössten Hälfte eine Reibe von Ausführungen, bei
deren Lektüre man sich unwillkürlich an den Kopf greift and
sich fragt , ob man denn wissenschaftliche Dedactionen oder die
Phantastereien eines Mannes vor sich hat, der vorgefasste Meinungen mit Gewaltmitteln aufrecht erhalten will.
Bibelübersetzung waren ihnen die biblischen Berichte vom Auszug aus
Aegypten zugänglich geworden . Es liegt auf der Hand, dass diese den
Nationalisten Aegyptens ein Dorn im Auge sein mussten . Ihre Judenfeind*
liehen Bemerkungen nehmen immer wieder ihren Ausgang von einer aufs
gehässigste entstellten Darstellung des Auszugs der Israeliten aus Aegypten.
Die orientalischen Griechen werden durch die Erfolge der Makkabäer den
Juden gram und ihre Feindseligkeiten steigerten sich, wie Halevy zeigt, seit
der Zurücksetzung der Juden durch Herodes im eigenen Lande. Tacitus
blühte in den Jahren der grössten politischen Gegnerschaft Roms gegen die
Juden. Gern nahm er jede Verleumdung gegen die Staatsfeinde auf. Seine
Ausführungen über die Juden, die Sombart kritiklos übernimmt , haben nicht
mehr Wert als die Angriffe auf das Deutschtum seitens französischer Schrift*
steiler kurz nach dem Krieg 1870/71.
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Bevor ich auf die Besprechung der hier interessierenden
Raisonnements eiDgehe, die Sombart aus den jüdischen Religions•
quellen und der jüdischen Geschichte zu begründen sucht, Fragen,
bezüglich deren Beantwortung ich mich dem Autor gegenüber
für competent halte, will ich mir erlauben, einige Bemerkungen
zu der Definition des Kapitalismus in unserem Buche zu machen.
Sonst werde ich als Laie auf dem Gebiet der Staats Wissenschaften
im grossen und ganzen den Erörterungen über Dinge, die mit
der Fachwissenschaft des Autors Zusammenhängen
, aus dem Wege
gehen. Wenn das, was der Glaube und die Erlebnisse des jüdischen
Volkes dem Verfasser sagen, auch nur annähernd richtig wäre,
so müsste eine Kritik seiner Ansichten von den zahlreichen wirtscbaftlichen Definitionen ausgehen, die in seinem Buche gegeben
werden, und ich wäre dann der Mann nicht, dem es zukäme, eine
Kritik zu schreiben. Da aber, wie ich zeigen werde, die NachWeisungen des Verfassers aus den Gebieten der jüdischen WissenSchaft in den springenden Punkten irrig sind, so fällt der Herzog,
wenn der Mantel fällt, und ist es gleicbgiltig nachzuweisen,
inwieweit seine volkswirtschaftlichen Anschauungen wahr oder
falsch sind. Da aber immerhin den Juden im Reich des s. g.
Kapitalismus eine führende Stellung zukommt, so will ich an der
Definition, die hier vom Kapitalismus gegeben wird, nicht achtlos
vorübergehen. Zitieren wir : ״Kapitalismus nennen wir diejenige
verkehrswirtschaftliche Organisation, bei der regelmässig zwei
verschiedene Bevölkerungsgruppen— die Inhaber der Produktionsmittel, die gleichzeitig die leitende Arbeit ausführen, und die
besitzlosen Nurarbeiter — Zusammenwirken, so zwar dass die
Vertreter des ,.Kapitals“ (des zur Einleitung und Durchführung
des wirtschaftlichen Prozesses erforderlichen Sachgütervorrats)
die Wirtschaftssubjekte sind, das heisst den Entscheid über Art
und Richtung des Wirtschaftens und die Verantwortung für
dessen Erfolg tragen .“
Gegen diese Definition an sich habe ich nichts einzuwenden.
Es wird jedoch darin etwas Odioses vom Kapitalismus behauptet,
der Gegensatz nämlich zwischen den Vertretern des SachgüterVorrats und den besitzlosen Nurarbeitern, was besagt, dass der
Kapitalismus die schärfsten sozialen Gegensätze geschaffen hat,
indem er die Besitzlosen für die Besitzenden arbeiten lässt . Es
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ist iricht zu widerlegen, dass unser modernes verkehrswirtschaftliches Leben diese Schattenseite aufweist. Es ist jedoch
darauf aufmerksam zu machen, dass die scharfen sozialen Gegensätze nicht nur hier klaffen und dass sie nicht von der modernen Zeit geschaffen wurden. Dieselben Beziehungen herrschen
in den Feudalländern seit vielen Jahrhunderten . Wenn wir in
dem Satz, der die Definition des Kapitalismus geben soll, für
diesen ״Latifundienwirtschaft “ einsetzen, für ״verkehrswirtschaftliehe“, ״landwirtschaftliche “, für ״Sachgütervorrats “ ״Besitzes“,
so passt diese Bestimmung genau auf die uralte Art und Weise
des landwirtschaftlichen Grossbetriebs. Auch bei der LandWirtschaft beherrscht die ״Erwerbsidee“ das Wirtschaftssystem,
auch hier gibt es ״eine bewusste Ausrichtung alles Handelns auf
die höchstvernünftige Methode des wirtschaftlichen Verhaltens“,
auch hier gibt ״die systematisch auf Erzielung von Gewinn gerichtete Wirtschaftsführung “ den Anlass ״zu dem Streben nach
beständiger Expansion der Betriebe“. Auch der auf die Zukunft
gerichtete Wirtschaftsplan, Zweckmässigkeit, Bechnungsmässigkeit
ist für den Grossbetrieb der Landwirtschaft nötig. An den
weiteren Vergleichspunkten liegt weniger ; doch scharf zu betonen
ist , dass bei der Latifundienwirtscbaft zum mindesten derselbe
Gegensatz zwischen Unternehmer und Arbeiter vorhanden ist,
wie bei dem Betriebe des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist
dabei im Vorteil, weil die Ausnutzung der modernen Erfindungen,
die zur angenehmeren Lebensführung eines jeden einzelnen führen,
meist nur im Grossbetrieb möglich ist , während dieser bei der
Landwirtschaft für die quantitativ und qualitativ reichlichste
Erzielung des Bodenertrages nicht unerlässliche Bedingung ist.
Auch scheinen sich die Leute als Nurarbeiter im Dienste des
Kapitalismus wohler zu fühlen, als wenn sie bei dem Grossgrundbesitzer tätig sind, anders wäre ja die vielbeklagte und so sehr
beklagenswerte Landflucht nicht verständlich.
Mir liegt daran zu betonen, dass unsere moderne GeldwirtSchaft aus einem Erfordernis der Zeit heraus geboren ist. Der
grosszügige industrielle Betrieb, der die ganze Verwertung einer
Beihe der segensreichsten technischen Errungenschaften erst ermöglicht, ist ohne den Kapitalismus nicht denkbar. Wer mitarbeitet an der soliden Deckung des Geldbedürfnisses im Handel
Jahrbuch J. L. G. VIII.
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und Wandel, ist darum ein Wohltäter seiner Mitwelt ; und
die Juden können stolz darauf sein, wenn man ihnen zugesteht,
dass sie hier an erster Stelle stehen oder in kritischer Zeit gestanden haben. Ob Sombart uns bei seiner Stellung zum Kapitalismus mit dem Einräumen dieser ersten Stelle ein Kompliment
machen will, bleibe unbesprochen und fällt wenig in die Wagschale
dem Umstand gegenüber, dass er das Vorwiegen jüdischen
Könnens und jüdischen Einflusses in der modernen Volkswirtschaft
aus Gründen herleitet , die zu allem anderen eher führen können
als zur erhöhten Wertschätzung des jüdischen Glaubensbekenntnisses und seiner Träger.
In unserem Buche wird zwischen objektiver und subjektiver
Eignung zum Kapitalismus unterschieden. Die objektive Eignung
sieht der Verfasser in vier Umständen, in der räumlichen Verbreitung, in der Fremdheit, im Halbbürgertum, im Reichtum der
Juden. Die drei ersten Momente sind zuzugeben, bei dem vierten
wird in gewisser Beziehung Wirkung mit Ursache verwechselt.
Der Reichtum eines kleinen Bruchteils der Juden ist eine Folge
ihrer Befähigung zum Wirtschaften und bildet naturgemäss eine
Staffel zu weiteren Erfolgen. Bei den Ausführungen über die
räumliche Verbreitung stösst Sombart schon an die Klippe, die
seiner Darlegung zum Nachteil gereichte , gemeint ist der sich
häufig wiederholende Versuch, aus der Zusammenstellung Willkürlieh herausgegriffener, bestehender oder bloss angenommener
Tatsachen zu zeigen , dass die Betätigung des Judentums im
Wirtschaftsleben des Altertums der in Mittelalter und Neuzeit
congruent sei . Findet er einige Vertrauensmäuner der Fürsten,
welche durch Sprachkenntnisse und Vertrautheit mit fremden Ländern sich eine hohe Stellung erworben haben, so muss das Altertum
hier natürlich auch solche Beispiele kennen. Er scheut sich nicht,
bis auf Josef in Aegypten zurückzugehen, der als aus fremdem,
wenn auch nicht fernem, Lande geraubter Sklave, mit fremden
Kulturen vertraut war. Es ist gar merkwürdig, dass so wenige
von den aus anderen Ländern stammenden und fremde Sprachen
beherrschenden Sklaven des Altertums einen ähnlichen Aufstieg
wie Josef erleben durften. Von der phänomenalen Sprachbegabung,
die der Talmud dem Josef zuschreibt, weiss oder hält wohl der
Verfasser nichts, er unterlässt es darauf hinzuweisen. Das zweite
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Beispiel von dem Alabarchen Alexander, dem Jaden, den sich
der jüdische König Agrippa zum Vertrauensmann nahm und seiner
Freundin, der Mutter des Claudius, empfahl, sagt gar nichts,
ebensowenig das dritte und letzte Beispiel vom Schatzmeister
der Königin Kandake von Aethiopien, der als Proselyt aus dem
Aetbiopierland, aber nicht als geborener Jude angesehen wird.
Was die *Begründung des besseren Fortkommens der Juden
aus ihrer Fremdheit bttrifft , so erinnert das lebhaft an das lucus
a non luceDdo. Der Fremde ist im Nachteil und, wenn das Bewusstsein dieser Inferiorität zu erhöhter Anstrengung führt, so
reicht das meiner Ansicht nach kaum aus, um die aus der Fremdheit erwachsenden Schäden auszugleichen . Doch darüber will
Aber ich protestiere mit aller
ich nicht weiter rechten.
Energie gegen die Behauptung , dass die Juden, weil sie fremd
in die Länder kamen und weil sie andere Religion und Sitten
hatten, für die Geschäfte mit ihren Wirtsvölkern sich der Rücksichtslosigkeit der ״Fremdenmoral“ bedienten ; das heisst denn
doch nichts anderes, als sie der Ausschaltung der Moral anklagen.
Die Bitte des Verfassers , nicht missverstanden zu werden, wenn
erden Ausdruck ״Fremdenmoral ״gebraucht, ist eine überflüssige;
der Ausdruck und die sich darauf beziehende Darlegung ist so
eindeutig , dass man ihn nur als Anklage schwerster Art gegen
die Juden ansehen kann. Wer vom gesicherten Port aus, wie
die italienischen ״königlichen Kaufleute“ und die Ostindienfabrer
des Verfassers zu Fremden herüberfährt, widersteht oft der
Versuchung nicht, bei seinen Beziehungen zu den ihm fremden
Einwohnern Skrupellosigkeit walten zu lassen . Wer dagegen als
Heimatloser an eine Küste gelangt , an der er wagen kann, sich
niederzulassen, muss bestrebt sein, das Zutrauen seiner Wirte
durch Redlichkeit zu gewinnen und wird, wenn ein Funke Dankgefühls sein eigen , — und die Juden sind ein Volk, das die kleinste
Freundlichkeit dankbar vergilt , — das Wohl seines Asyls und
seiner Bürger nach Kräften zu fördern bestrebt sein. Hätte der
Verfasser uns beargwöhnt, dass wir Juden gegenüber denen, die
uns rück sichtslos befehdet und gepeinigt haben, aus allzumenschlichem Gefühl heraus ebenfalls Rücksichten hätten vergessen
können, so hätten wir nicht umhin gekonnt znzugeben, dass
unsere Wirtsvölker für solchen Argwohn leider einen Boden geschaffen
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haben, so wenige tatsächliche Unterlagen für eine solche Handlungsweise der Juden auch vorhanden sind. Doch so naheliegend
es auch gewesen wäre, diesen Gedanken zu berühren, so schweigt
sich unser Buch darüber aus, das wie ein roter Faden das
Bestreben durchzieht, möglichst alle Schuld den Juden aufzubürden
und es möglichst zu vermeiden, von dem Unrecht zu sprechen,
das ihnen angetan wurde.
Beim Kapitel über Halbbürgertum lässt es sich natürlich
mit dem besten Willen nicht leugnen, dass ״man den Juden gewisse Beschränkungen in der Wahl der Berufe, wie überhaupt in
ihrer Gewerbstätigkeit auferlegt“. Allein Sombart meint, dass
diese Rechtslage von keiner besonderen Bedeutung für das Ökonomische Schicksal der Juden gewesen ist . Um das zu erhärten,
weist er des längeren und breiteren nach, dass ihre Gerechtigkeiten auf den verschiedenen Gebieten des Handels sehr unterschiedliche gewesen seien ; doch wären solche Bestimmungen von
keinem besonderen Einfluss und leicht zu umgehen gewesen.
Er drückt sich mit dieser Wendung um das ihm nicht passende
Bekenntnis herum, dass die Juden geradezu auf das Gebiet des
Handels und des Leihgeschäfts gedrängt wurden, indem man ihnen
alle staatlichen Berufe, sowie Innungen und Zünfte verschloss . Es
kann gleichgiltig sein, inwieweit man sie selbst auf dem Gebiete
des Handels mehr oder weniger schikanierte, Tatsache bleibt, dass
man ihnen neben dem Leihgeschäft allein dieses Gebiet der Betätigung übrig liess und dass alle anderen Gründe, die man für
die Zuneigung der Juden zum Handel ausklügeln kann, demgegenüber verschwinden müssen. Zuletzt kommt er zwar zu einem
Zugeständnis dieser Tatsache , schwächt es aber durch Nehmen
und Geben in seiner Wirkung möglichst ab. Das Finale des
Raisonnements über die Zurücksetzung im öffentlichen Leben bildet wieder eine Anklage. Den Juden wird als Folge der ZurückSetzung eine politische Farblosigkeit und Gleichgiltigkeit gegenüber dem Staat , in dem sie lebten, und gegenüber der jeweiligen
Regierung zugeschrieben. Dank dieser Gleichgiltigkeit wären sie
befähigt gewesen , den verschiedenen Staaten die Kapitalkräfte der
Weltwirtschaft zur Verfügung zu stellen . Auch hier ist das Gegenteil die Wahrheit ; die Juden zeigten selbst in früheren Zeiten,
geschweige denn in der neueren Zeit , eine solche Treue und An-
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hänglichkeit dem Staate gegenüber, dass sie von keiner Bevölkerungsklasse übertroffen wurden. Jedes Blatt der jüdischen Exilsgeschichte liefert dafür Beispiele. Den Grund zum Ruhme des
Hauses Rothschild legte gerade ihre Treue dem Kurfürsten von
Hessen gegenüber, trotz der grössten Schwierigkeiten und Gefahren, die sie in den Jahren napoleonischer Macht deshalb auf
sich nehmen mussten ; auch das mannhafte Eintreten Meyer Karl
von Rothschilds für die Interessen Frankfurts im Jahre 1866 ist
eine bekannte Tatsache. Dass die Rothschilds sich in den Residenzen der europäischen Grossmächte ansässig machten und diese
bedienten, liegt im Wesen des internationalen grosszügigen Effektengeschäfts, dem der Einzelstaat zu klein wird. Wer von der
internationalen Arbeit jüdischer Grossbanken auf Gleichgültigkeit
der Juden gegen ihren Staat schliessen will, dem liegt der TrugSchluss nicht fern, geniale Feldherren seien ihrem Heimatsstaat
gegenüber gleichgültig, weil einige der hervorragendsten militärischen Genies, von denen die Geschichte weiss, — wir erinnern
nur an Prinz Eugen — in fremde Dienste traten , da man ihnen
im Heimatland die für die Entfaltung ihrer Gaben nötige Stellung
verweigerte.
Dass die Juden, einmal auf das Handelsgebiet gedrängt,
sich hier bewährten, wie sie es auf anderen Gebieten ebenso getan hätten , wenn man sie nur zugelassen, kann nicht auffallen.
Das Ziel des Handels ist Erwerb und die Erreichung dieses Zieles
seitens der Juden wird dadurch dokumentiert, dass eine Reihe
genialer Kaufleute jüdischen Stammes es zu Reichtum brachte.
Zu den statistischen Tafeln über die Steuerkraft der Juden in
den grossen preussischen Städten bemerke ich nur, dass es erstens
belehrender gewesen wäre, das Verhältnis der Gesamtsumme
der preussischen Steuern zu der der jüdischen Einwohner zu erfahren ; und dann, dass der Betrag der jüdischen Steuern kein
ausreichendes Bild von dem Verhältnis ihres Vermögens zu
dem der anderen Bevölkerung ergibt, da sie ja gerade als Kaufleute durch die gewerblichen Abgaben höhere Gesamtstenern
zahlen als andere Bevölkerungsgruppen.
Halten wir uns nicht länger bei den Umständen auf, die
nach Sombart unsere objektive Eignung zum Kapitalismus zeigen.
Zwischen objektive und subjektive Eignung stellt er die sich

394
aus der Religion ergebende, welche jedoch eher als subjektive
Eignung anzusehen sei und die jüdische Eigenart begründe. Wir
sind damit zum Kernpunkt des Buches vorgedrungen. ״Noch
unlängst hat uns Max Weber den Zusammenhang aufgedeckt, der
zwischen Puritanismus und Kapitalismus besteht . Und gerade
Max Webers Untersuchungen haben ein gut Teil schuld an der
Entstehung dieses Buches ; sie mussten jeden aufmerksamen
Beobachter vor das Problem stellen , ob denn nicht etwa das, was
Weber dem Puritanismus zuschreibt, schon lange vorher und
später von dem Judaismus geleistet sei ; ja : ob denn das, was wir
Puritanismus nennen, in seinen Wesenszügen nicht eigentlich
Judaismus sei.“
Wenn im ersten Teile von Sombarts Buch nur hie und da
judenfeindliche Lichter über die Bühne huschten, die dann von
recht starken konstanten Flämmchen abgelöst wurden, so erblicken
wir da, wo der Verfasser auf die Religion und auf die Personlichkeit der Juden zu sprechen kommt, eine gewaltige Fackel , die
von einem Manne geschwungen wird, der die idealsten jüdischen
Werte zu zerstören droht. Sombart will dessenungeachtet
nicht als unser Gegner erscheinen, er wünscht nicht missverstanden zu werden, er meint es nicht so. Doch ich bin mit
der talmudischen Ausdrucksweise etwas vertraut, kenne so den
Terminus von der notwendigen Begleiterscheinung  פסיק רישיה, der
im Bilde besagt , wer jemanden den Kopf abgeschlagen hat, sei
deshalb nicht milder zu beurteilen, weil er behauptet, es nur auf
den Kopf und nicht auf das Leben abgesehen zu haben. Auch
der Vers aus den Proverbien ist mir nicht fremd, der von dem
Schützen handelt, der zum Spass Brandgeschosse, Pfeile und Tod
aussendet. Sombart nützt seine oberflächlicheKenntnis des jüdischen
Religionswesens , um den Juden als gefühllose natur- und menschenfeindliche Rechenmaschine hinzustellen, und will dann damit nichts
Böses gemeint haben.
Mit dem Hinweis, dass man die Juden das ״unfrömmste“
aller Völker genannt habe, leitet er seine Betrachtung über die
Religiosität der Juden ein, um dann, zweifelnd, ob man sie ״religiös“
nennen könne, die Meinung vorzutragen, dass man bei ihnen nur
von Gottesfurcht im engen Wortsinn sprechen könne. Die sich
in den verschiedensten Formen wiederholendeMahnungdes Talmuds,
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dass man dem Schöpfer aus Liebe und nicht aus Furcht dienen
solle, kennt er nicht oder will sie nicht kennen. Er ist so geschickt
in der Umwertung der Werte, dass seine Schilderung der vielbewunderten jüdischen Treue zur väterlichen Religion eher in
einen Vorwurf, denn in ein Lob ausklingt. Für die Schilderung
der Frömmigkeit derer, die auf der Höhe des Lebens treueste
Jaden geblieben sind, wie Amschel und Wilhelm Rothschild, sucht
er sich einzelne Anekdoten aus, die geeignet scheinen diese herrlichen
Männer dem Spott zu überliefern. Von Rabbi Amschel Rothschild
erzählt er nach, dass dieser sich ״am langen Tage“ so sehr
durch andächtiges und lebhaftes Beten gepeinigt habe, dass man
ihn mit narkotischen Pflanzen aus seinem Garten von Zeit zu Zeit
aus einer Ohnmacht erwecken musste. Der Augenzeuge, dem
Sombart nacherzählt, nennt dieses, an die römischen Satyriker erinnerend, die Sabbatfeier des Barons. Man kann von einem Augenzeugen dieser Art keine Kenntnis des Umstandes erwarten, dass
der Baron ״am langen Tageu fastete und dass die Entbehrung von
Speise und Trank eher die Ursache einer etwaigen Schwäche war,
als die Anstrengung des andächtigen Betens ; auch das ist ihm
natürlich unbekannt, dass sogar bei Leuten, die keine narkotischen
Pflanzen in ihrem Garten haben, es sehr verbreitet ist, sich beim
Fasten an wohlriechenden Dingen zu erquicken, und dass viele
dieses weniger der Labung halber tun — und zu diesen gehörte
wohl R. Amschel — als um Gelegenheit zu einer Beracha zu
haben. Von dem noch vor unseren Augen in verklärter Gestalt
stehenden, unvergesslichen Baron Wilhelm erwähnt er, dass er
sich aus religiösen Gründen vom Diener die Türklinke abwischen
liess, und dass er nur Papiergeld in die Hand nahm, das eben
erst die Druckpresse verlassen hatte. Beiläufig gesagt, ist mir
letztere Gewohnheit des Barons ein schönes Bild seiner GeschäftsPrinzipien, für die das ״non ölet“ des Vespasian nicht existierte.
Ein anderer hätte wohl für die Frömmigkeit des Baron Wilhelm
Karl manchen ähnlichen Zug gefunden, wie den, dass man Jahre
hindurch die Equipage des Barons an werktäglichen Nachmittagen
vor der schlichten Wohnung seines verehrten Talmudlehrers halten
sah, wo derselbe Mann, von dem uns in unserem Buche erzählt
wird, dass er sich vor dem Berühren einer Türklinke und vor
altera Papiergeld scheute, in der dumpfen Stube seines kranken
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Meisters viele Stunden verweilte , um sich dem Studium des
Talmuds zu widmen. Was Sombart von den Quellen der jüdischen
Religion zu erzählen weiss , können wir füglich übergehen ; auch
dass er auf die Bibel , die schon etwas verflossenene Graf-Wellhausensche Theorie anwendet, soll uns hier nicht kümmern. Aber
festgenagelt soll werden, dass er auf das hört, was ״die Pfefferkörn, Eisenmenger, Rohling, Dr. Justus und Genossen an
schrecklichen Aussprüchen aus den jüdischen Religionsbüchern
ausgraben.“ Nicht nur, dass er den genannten Ehrenmännern
glaubt, was sie vom Inhalt der jüdischen Religionsbücher erzählen,
für ihn ist es immer noch ein Problem, was von derartigen
Einzellehren Gültigkeit hat, selbst bezüglich dessen, ״was heute
die Rabbiner ״mit Entrüstung “ als ganz und gar obsolet zurückweisen.“ Auch die Belehrung dürfen wir dem Verfasser nicht
ersparen, dass im Talmud durchaus nicht ״alles controvers ist“
und dass man aus ihm durchaus nicht ״alles beweisen kann“.
Jeder der nur einige Kenntnis vom Talmud hat, weiss , dass feststehende unbestrittene Regeln vom Talmud selbst gegeben werden,
für das, was von seinem Inhalt praktische Geltung hat, und dass
dort, wo ungeachtet der Regeln Zweifel walten könnte, ausdrücklich die Halacha, das ist die Gültigkeit für die Praxis , festgelegt wird. Auch hier hat der Verfasser wieder Werte umgewertet . Wenn unsere Juristen die Kenntniss der parlamentarischen
Verhandlungen, welche dem Erlass eines Gesetzes vorausgingen,
für die Auslegung desselben dringend nötig halten , so vertritt der
Talmud schon ein ähnliches Prinzip und hält es für geboten, sowohl die abgelehnte Ansicht der Minorität aufzubewahren, als
auch in knapper Form Verhandlungen, die der Feststellung einer
früher zweifelhaften Halacha vorangingen, mitzuteilen .
Wer
flüchtig in einen Talmudtraktat hineingesehen hat, der ihm gerade
in der Uebersetzung vorlag, dem mag dort vieles als fliessend
erscheinen; wer aber einige Kenntnisse vom Wesen des Talmuds
hat, der zweifelt nicht über das, was gesagt werden soll, und
bewundert die Kunst und Weisheit der Redaktion, die keine
irgendwie wichtige Lehrmeinung der Grossen der Vergangenheit
übersehend, alles so anordnet, dass keine Unsicherheit walten
kann, welche Ansicht für die Praxis gilt und welche nicht. Der
Talmud sagt fest und bestimmt, was er für entscheidend an-
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gesehen haben will. Die Meinungsverschiedenheiten der Commentatoren und Codificatoren haben ihren Grund in Textverschiebungen,
verschiedenen Interpretationen und Zweifeln über die Anwendung
des Gesetzes bezüglich der Fälle des vielgestaltigen Lebens, die
nicht zur Beschreibung gelangten . Ueber die hauptsächlichsten
möglichen Auffassungen des Talmudtextes gewähren auf jeder
Seite des gedruckten Talmud der Rasehieommentar und die BeBemerkungen der Tossaphot hinreichenden Aufschluss 1).
Es folgen drei Betrachtungen ״Die Grundlinien der jüdischen
Religion . Der Bewährungsgedanke. Die Rationalisierung des Lebens“, die eine solche Fülle von Unsinn, — ich habe kein milderes Wort — enthalten, dass der Entschluss schwer wird, sich
eingehend damit zu befassen. ״Ich finde in der jüdischen Religion
dieselben leitenden Ideen , die den Kapitalismus charakterisieren;
ich sehe sie von demselben Geiste erfüllt wie diesen“. Risum
teneatis amici! Was macht nun Sombart in erster Reihe der
jüdischen Religion zum Vorwurf ? Das Judentum kennt keinMy*) Wir bemerken hier dem Verfasser, dass Maimonides nicht, wie er
bei Grätz gelesen hat , eine Verschärfung des talmudischen Gesetzes in
seinem mit kunstvoller Systematik angelegtem Codex anstrebt , ln seinem
Gesetzbuch will er nur die für die Praxis gütigen Lehren des Talmuds, nach
der Auslegung der Gaonim und der spanischen Schulen klar und übersichtlich darstellen , damit man bei jeder auftauchenden Frage des Lebens,
leicht das anzuwendende Gesetz finden kann. Nichts anderes hat der Verfasser des Tur getan , nur dass er seinem aus Deutschland eingewanderten
Vater Rabbi Ascher folgend, auch die Talmuderklärungen der deutschfranzösischen Schulen in seinem Werke berücksichtigte . Ebensowenig hat
der Autor des Schulchan Aruch die Absicht , neue Vorschriften denen des
Talmuds hinzuzufügen. Nach gründlicher Commentirung des Codices des
Maimonides und Tur, hat er ein noch übersichtlicheres Handbuch für die
Praxis als seine Vorgänger verfasst . Alle drei Codices setzen gründliches
Studium des Talmuds selbst bei denen voraus , die sich nach ihnen richten
wollen und wie jeder sofort bei dem Studium der Gtossatoren dieser Cadices
erkennt , hat kein Paragraf sowohl des maimonidischen Codex, als auch des
Tur und Schulchan Aruch gesetzliche Gültigkeit, wenn es sich aus dem
Talmud nicht nachweisen lässt oder ihm widerspricht . Der Talmud
selbst ist alles andere , denn ein ״Wust “ wie sich Sombart einmal auszudrücken beliebt , er hat seine zweckentsprechende Organisation und Eintetlung. Ein Nachschlagebuch nur für flüchtige Einsichtnahme will er durchaus
nicht sein . Für das gründliche emsige Studium ist er da ; und diejenigen, die
ihm Fieiss und Aufmerksamkeit widmen, finden sich in ihm gut zurecht
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sterium, ist auf Rationalismus oder Intellektualismus aufgebaut;
weil nun der Kapitalismus rein vernunftgemäss arbeitet und auch
das Judentum vernunftgemäss ist , so ist das Judentum dem Kapitaiismus verwandt. Dieser Schluss ist zwar ähnlich lächerlich,
wie der eines Keilschriftforschers, nach welchem eine biblische
Erzählung deshalb Beziehungen zu einer babylonischen haben soll,
weil hier wie dort jemand — stirbt . Hamans Verleumdung der
Juden bei Achaschwerosch halten einige Bibelerklärer deshalb für
besonders giftig , weil er Falsches auf Wahres folgen lässt . Sombart geht ähnlich vor, wenn ihm auch der Dolus der Verleumdung
oder selbst Entstellung fehlen wird. Das Judentum soll halt mit
dem Kapitalismus Verwandtschaft haben, und lässt sich’s nicht
biegen, so hat man, ehe man sich dessen bewusst ist , schon etwas
gebrochen. Wie das Buch in seiner Gesamtheit in zwei Teile
zerfällt , von denen der erste im grossen und ganzen Richtiges
vorbringt, während der zweite Teil durchaus verfehlt ist , so
finden sich darin zahlreiche Einzelsätze , die vorn hell, hinten
dunkel, am Anfang gut, am Ende schlimm sind. ״Rationalismus
oder Intellektualismus : Wesensrichtungen, die gleicherweise dem
irrational Geheimnisvollen, wie dem Sinnlich-Künstlerisch-Scböpferischen entgegengesetzt sind“. Die erste Hälfte des Satzes soll
nicht bestritten werden. Die Vernunft weist das irrational
Geheimnisvolle zurück. Wer aber glaubt dem Verfasser, dass der
intelligente und vernünftige Mensch für die Sinnenwelt und die
Kunst nichts übrig habe ? Und von diesem falschen Schluss geht
Sombart aus, um die Grundlinien der jüdischen Religion zu ziehen, ״sie erscheint uns in allen ihren Gründen ganz und gar als
ein Verstandeswerk ; als ein in die organische Welt hinausprojiziertes Gedanken- und Zweckgebilde : mechanisch-kunstvoll gestaltet , darauf berechnet : alle natürliche Welt zu zerstören und sich
zu unterwerfen und an ihre Stelle ihr eigenes Walten zu setzen,
wie es der Kapitalismus tut . . .
Sehr ergötzlich ist es, sich vom Verfasser darüber belehren
zu lassen, wie denn die jüdische Religion zu dieser Starrheit und
Feindseligkeit gegen alles Natürliche gekommen. Sie soll nämlich
die Spuren ihrer Schöpfung durch Esra an sich tragen. Wie genugsam bekannt, machen Wellhausen und andere radikale Bibelkritiker, denen daran liegt , das Alter des Judentums möglichst herab-
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zudrücken, Esra ha-sofer zum Vater des jüdischen Gesetzes . Und
nun kommt Sombart und baut darauf weiter . Dieser Esra war
ein Schriftgelehrter und das schliesst doch in sich, dass er ein
״starrgeistiger “ Schriftgelehrter war und, weil er starrgeistig war,
so muss er aus ״vorbedachtem Plan heraus“ gearbeitet haben,
״eine ausgeklügelte Abwickelung gleichsam einer diplomatischen
Aufgabe. Nach dem Programm : dem Volke muss die Religion
erhalten bleiben“. Warum um alles in der Welt muss denn ein
Schriftgelehrter ״starrgeistig “ sein ? Ein Schriftgelehrter ist meines
Erachtens so ziemlich das, was wir heutzutage einen Professor
nennen würden, und ein Professor muss sich doch nicht gerade
mit den von der Menge als trocken angesehenen Disciplinen, wie
beispielsweise Mathematik, Pandekten und Philologie es sind,
beschäftigen . Wie man ausgerechnet Esra, diesen Mann mit
dem tiefen Gemüt, der den Schmerz um den moralischen Verfall
seines Volkes kaum meistern kann, das Prädikat ״starrgeistig“
zuerteilen kann, das bietet eine schwere Rätselaufgabe . Sollte
sich das Rätsel vielleicht dahin lösen, dass der Verfasser
״Sofer“ von ״ ספרzählen“ ableitend, in dem Sofer Esra gar einen
Mathematikprofessor sieht?
Dieses willkürlich Bezeichnung  ״starrgeistig “ sowohl für den
Schriftgelehten als für das Gesamtjudentum verschwindet aber
dem merkwürdigen Versuch gegenüber, das Judentum deshalb als
eine kaufmännische Religion hinzustellen, weil es auf Verträgen
beruhe und weil Lohn und Strafe bestimmt werden, je nachdem,
der Mensch mehr Gutes oder Böses getan habe. Das Vertragsmässige sieht Sombart darin, dass für die Erfüllung der religiösen Pflichten Segen verheissen und bei deren Uebertretung
mit Strafe gedroht werde. Der zweite Abschnitt , den wir beim
Lesen des Schema sagen, wird als Muster eines solchen Vertrags
hingestellt . Welche Religion oder auch nur welche einfache
Aufstellung von Lebensregeln ist denkbar, worin nicht auf die
Belohnung der Tugend und die Bestrafung des Unrechts hingewiesen wird? So befangen ist der Verfasser von seinen Verträgen und Berechnungen, dass er in Beziehung auf ein herrliches
Wort R. Jizchaks in der Gemara Rosch Haschana 16b sagt:
״Gelegentlich werden (auf Wunsch) Kontoauszüge gemacht“. Es
ist traurig, dass ein Gelehrter sich in dem Masse von seiner vor-
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gefassten Meinung gefangen nehmen lässt , dass er immer nur das
sieht, was er sehen will. Es ist dies leider nur ein Beispiel
von vielen. Betrachten wir den bekannten von Sombart so entstellten Ausspruch des Amoräers R. Jizchak : ״Man richtet den
Menschen nur nach seinen Handlungen bis zur betreffenden
Stunde, denn es heisst (bei Ismael, Gen. 21) : denn Gott hat
gehört auf die Stimme des Knaben da, wo er ist. Der Midrasch
Rabba zu dieser Schriftstelle illustriert diesen Lehrsatz R. Jizchaks:
״Die Engel wollten den Ismael anklagen : Herr der Welt, einem
Menschen, der Deine Kinder einst durch Durst töten wird, willst
Du einen Quell herauf bringen? Da sagte Er zu ihnen: Wie ist er
im Augenblick, ein Gerechter oder ein Frevler ? Als sie sagten:
ein Gerechter, wurde ihnen die Antwort : Ich richte den Menschen
nur, wie er in der betreffenden Stunde ist“. Bezüglich des
Sinnes dieser Zitate kann kein Zweifel sein. Wenn einem Mensehen geholfen werden soll, wird nur sein Lebenswandel bis zu
dieser Stunde in Betracht gezogen, nicht berücksichtigt wird
dabei, dass es dem himmlischen Richter bekannt ist, dass er oder
seine Nachkommen in späterer Zeit Schlimmes tun werden. Wie
ist nur ein so totales Missverständnis der Stelle der Gemara
oder des Midrasch möglich, dass man aus der alleinigen Berücksichtigung des vorherigen Lebenswandels bei der Beurteilung die
Anfertigung eines gelegentlichen Contoauszuges zu deuten vermag?
Wie sprunghaft das Denken des Verfassers ist , zeigt sich,
wenn ihm der Ausspruch Rabbis am Eingang des zweiten Kapitels
von Aboth besagt : ״Ob einer ein Gerechter oder ein Verdammter
sei, wird durch Aufrechnung von Mizwoth gegen Uebertretungen
festgestellt“. — Es ist etwas Selbstverständliches, dass wer immer
an ein himmlisches Gericht glaubt, dabei an ein Abwägen der
guten Taten gegen die bösen denkt, wie wir ja auch den Sinnbildern der irdischen Gerichtsbarkeit eine Wage in die Hand
geben. Das Bild des Abwägens und der Wage beim himmlischen
Gericht über unsere Taten ist sehr häufig, wie jeder weiss, der
mit dem Judentum irgendwie vertraut ist ; dass nun auch dann
und wann von einer Abrechnung gesprochen wird, hat doch nichts
Auffallendes. In dem ״Mach deine Rechnung mit dem Vogt“ im
Munde des Jägersmanns Teils, hat wohl noch niemand einen Hinweis
auf kaufmännisches Denken gefunden. — Rabbi in dem angezogenen
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Ausspruch sagt das aber nicht. Man vergleiche die Mischna,
und benutze meinetwegen dazu, das was in unserem Buche
daraus angeführt wird.
Aus einer wunderschönen Erzählung von Mar Ukba
(Kethuboth 67 b) scheut er sich nicht, eine Belegstelle für
das Rechnungs- und Gescbäftsmässige im Judentum zu construieren. Wir übersetzen : ״Als er, Mar Ukba, dem Tode nahe
war, sagte er, bringt mir meine Rechnungen von Almosen.
Es fand sich, dass darin 7000 Denare von Sianki verzeichnet
waren, da sagte er : ״mein Mundvorrat ist wenig und die Reise ist
gross“ und gab dann die Hälfte seines Vermögens her“. Mann lese
S. 246 unseres Buches nach, was dort aus dieser Erzählung
gemacht wird, und spreche dann selbst das Urteil. Man lese auch
S. 248, dort findet sich die sonderbare Behauptung : ״Man warnt
vor dem ״Gelüst“, aber man versucht das Gelüst dadurch zu
bekämpfen, dass man es auf den Gelderwerb gleichsam ablenkt“.
Als Beleg wird Hirsch, Choreb § 105 zitiert , der zugleich
״eine ganz eigentümliche Hochbewertung gerade des Gelderwerbs“
zeigen soll. Was Sombart von dem § 105 zitiert sagt das
freilich nicht, der von ihm aber weggelassene Schlussatz des
Paragrafen besagt gerade das Gegenteil. Dieser Satz der sich
an das Zitat anschliesst , lautet : ״Nur so wird Genügsamkeit und
Zufriedenheit und somit Glück und Tugend dein Los ; — du
bleibst heiter und gut in jeder Lebenslage bei und mit jedem
Mass von Gütern und Genüssen heiter und gut .“
Man kann sich für den Verfasser freuen, der bis jetzt nur
durch Herausfischen von im weiten Gebiet des Talmuds vereinzelt
sich findenden Stellen und durch deren Verdrehung und Verrenkung ihn selbst nicht recht befriedigende Beweise für das ״Erwerbsprinzip“ mit mühevoller Arbeit herbeibringen konnte, dass
er endlich einmal Evqvjxu ausrufen kann. Er stösst auf die״VerSteigerung der Thoraämter an den Meistbietenden.“ Denkt euch
eine Versteigerung ! Sofort ist er da, ״um von einer eigentümliehen Gestaltung des jüdischen Gottesdienstes “ zu sprechen, ״die
sich in wichtigen Abschnitten , wie man weiss , zu einer förmlichen
Auktion auswächst.“ Ja , Herr Sombart, wir fügen noch hinzu,
dass diese merkwürdige Auktion in der Synagoge , während einer
Pause des Gebets, sich auf einen Halbvers in denselben Prover-
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bien auf baut, die nach Ihrer Auffassung so vielfältig das Lob des
Eeichtums verkünden. Dort 10, 8 heisst es : ״Wer weisen Herzens ist, erwirbt sich Gelegenheit zu Pflichterfüllungen.“ Bei der
Vorlesung aus der Thora gibt es einzelne Funktionen, durch deren
Uebernahme man seine Liebe zum Religionsgesetz und die Ehrerbietung vor demselben öffentlich dokumentieren kann. Da diese
Funktionen nur verhältnismässig wenige sind, so wetteifern die
Gemeindemitgliedermit einander, zu diesen Funktionen zugelassen
zu werden. In vielen Gemeinden hat sich dadurch der Gebrauch
herausgebildet, vor der Thoravorlesung diese Gelegenheiten zur
Pflichterfüllung, Mizwoth, zu versteigern, um durch die Beteiligung
an dieser Versteigerung jedem einzelnen Gemeindemitglied die
Möglichkeit zu geben, seine Wertschätzung der Thora zu zeigen.
Die öffentliche Versteigerung in der Synagoge ist somit ein
Zeichen der Liebe und Treue zum Religionsgesetze. Wie wenig
Geschäftliches diese ״Auktion“ an sich hat , erhellt daraus, dass ja
am Sabbat jede Betätigung des Erwerbslebens verboten ist und
die blosse Unterhaltung von geschäftlichen Dingen zu unterbleiben
hat . Auch führt kein Gemeindemitglied am Sabbath und Feiertag,
wo diese Auktionen hauptsächlich stattfinden, auch nur einen
Pfennig Geldes mit sich.
Den Verfasser mutet es seltsam an, dass viele Rabbanen
zuweilen wie gewiegte Geschäftsleute über die schwierigsten Ökonomischen Probleme streiten , dem gegenüber sei darauf hingewiesen, dass im Talmud mit grosser Sachkenntnis über alle
Zweige menschlicher Betätigung gesprochen wird und sich dort
für jeden Stand und alle Verhältnisse Ratschläge und Regeln
finden, die die Verwunderung der betreffenden Fachleute nicht
minder erregen, wie die auf die Geldwirtschaft bezüglichen,
welche dem Erforscher des Wesens des Kapitalismus merkwürdig
erscheinen. Ratschläge für Landbau und Handwerk finden sich übrigens darunter weit häufiger, als solche, die dem Handel dienen
können. Keinesfalls sind die im Talmud sich findenden Regeln für
das Erwerbsleben ein Beleg für eigenartige Beziehungen desselben
zum Judentum. Nochmals auf die ״Vertragsidee“, welche der
Verfasser im Judentum finden will, zurückkommend, so fragen
wir ihn, ob er vielleicht das Vorherrschen dieser ״Vertragsidee“
bei der Kindererziehung der ganzen Welt aus jüdischen Ein-
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flüssen herleitet ? Ihn muss es doch eigenartig berühren, wenn er
Eltern zu ihren Kindern sagen hört : wenn ihr brav seid, gibts
Belohnung ; wenn ihr aber unartig seid, fürchtet die Strafe.
Merkwürdig, wie sich die einfache Pädagogik selbst der DorfMerkwürdig, sehr
bewohner auf der Vertragsidee aufbaut.
merkwürdig! Der Verfasser wundert sich öfters über ganz selbstverstündliche Dinge. Dass die Bibel den Reichtum und den Ueberfluss als etwas Angenehmes hinstellt , dass sie dem Tugendhaften irdischen Segen verheisst , hält er für eine speeifisch
jüdische Eigentümlichkeit . Das Wort, mit dem man hier entgegnet , ist eigentlich zuviel. Wer erstrebt denn nicht die Sorglosigkeit und Unabhängigkeit, die durch den Reichtum im allgemeinen gewährleistet wird ? Dass dagegen das Judentum zum
Erwerb geradezu antreibt, wie behauptet wird, das ist eine der
vielen Uebertreibungen, an welchen unser Buch so reich ist . Genügsamkeit, Zufriedenheit, möglichste Ausnutzung jeder freien Stunde
zum Studium des Gesetzes , das wird uns immer in allen Religionsquellen angeraten und befohlen, nirgends aber, dass wir
Reichtum erstreben sollen. Als Kuriosum sei hier erwähnt, dass
Sombart  השמח בחלקוübersetzt : ״wer sich seines Reichtums freut“.
Dass Rabbi Amschel Rothschild, der als Prototyp des frommen
Grosskaufmanns immer wieder angeführt wird, dem Schöpfer für
seine geschäftlichen Erfolge dankt, wird sich jeder sagen ; dass er
aber die Freitagabende dazu verwendete , um über die Erfolge seines
Erwerbslebens nachzudenken, ist eine falsche Auffassung. Gleich
allen, dem Religionsgesetze treue Juden, wird Rabbi Amschel
mit dem Eintritt des Sabbats bemüht gewesen sein, jedes Nachdenken und Ueberdenken des Erwerbslebens fernzuhalten. Auch
wird ein Rabbi Amschel sich auf das Buch Sirach nicht in der
Weise berufen, wie es hier ansgemalt wird. Das Buch Sirach
ist uns kein Teil der Bibel. Es ist sehr gut denkbar, dass ein
tüchtiger Talmudist, abgesehen von den vereinzelten Zitaten , die
sich in der Gemara finden, die Weisheitssprüche des Sirach
nicht weiter kennt. Wenn in den Proverbien noch weit mehr>
als es der Fall ist , der Reichtum behandelt würde, so wäre das
nicht erstaunlich ; die sieben Proben aber, die für das Lob des
Reichtums aus der grossen Zahl der Sprüche Salomo’s in unserem
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Buche zusammengetragen werden und von denen der eine lautet : ״aber
das Haus des Gerechten wird gesegnet “, können wir durchaus nicht
als Einlösung des Versprechens gelten lassen, uns gerade dieses Buch
als ein hervorragend reichtumfreundliches zu zeigen. Dabei muss der
Verfasser zugeben, dass die Proverbien wiederholt vor den Gefahren des Reichtums warnen. Die ganze Betrachtung über den
״Bewährungsgedanken“ beweist nichts für das aus der Religion
herzuleitende Streben der Juden, Vermögen zu erlangen. Dieses
Streben ist bei allen Menschen in gleichem Masse so stark, dass es
an und für sich gleichgiltig sein kann, ob dazu noch ein religioser Antrieb sich gesellt oder nicht. Tatsächlich ist im Judentum ein derartiger religiöser Antrieb nicht vorhanden. Einem
Witzwort kommt es gleich , wenn den Juden ein Vorsprung bezüglich der Freude am Reichtum vor den Christen deshalb zuerkannt wird, weil diesen wegen einiger vermögensfeindlicher
Aeusserungen des Urchristentums ״der gewerbliche Erfolg auf der
Seele brenne“. Beispiele von normal denkenden Christen bei
denen durch den Reichtum an sich Gewissensbisse ausgelöst
wurden, werden sich schon deshalb nicht herbeibringen lassen,
weil sie ja nicht allein die Proverbien, sondern auch das Buch
des nach Sombart hervorragendsten Lobredners des Reichtums, die
Sprüche des Sirach, zur Bibel rechnen.
Auch der nächste Aufsatz ״die Rationalisierung des Lebens“
der Fromer’sche Anschauungen zum Ueberdruss weiter ausspinnt,
ist mit wenigen Worten zu erledigen. Sombart trägt folgende
absonderliche Lehre vor : ״Damit der Kapitalismus sich entfalten
konnte, mussten dem naturalen, dem triebhaften Menschen erst
alle Knochen im Leibe zerbrochen werden, musste erst ein spezifisch rationale Lebensmechanismus an die Stelle des urwüchsigen
originalen Lebens gesetzt werden, musste erst gleichsam ein Umkehrung aller Lebensbewertung und Lebensbedenkung eintreten .“
Die in diesem Satze dem Kapitalismus zugeschriebene Eigenschaft
muss natürlich auch der jüdische Träger des Kapitalismus haben
und bei ihm wieder ist diese Naturfeindlichkeit aus der Religion abzuleiten. Dass der Jude lebens- und genussfroh ist,
lässt sich nicht leugnen ; da aber das Judentum das Wesen des
Menschen emporheben will und zeigt , wie selbst das materielle
Gemessen idealisiert und in den Dienst des Schöpfers gestellt
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werden kann, besonders weil die natürlichsten Triebe veredelt
werden und das Geschlechtsleben selbst von allem Sündhaften frei
gehalten werden soll, so wird dem Juden — Feindseligkeit und
Fremdheit gegenüber der Natur zugeschrieben. Das Judentum
erweist sich als das vollkommenste und bewährteste ErziehungsSystem ; Sombart passt es, in dem Versuch der möglichsten Veredelung der Natur deren Befehdung Zusehen. Wer diesem Ged ankengange folgt, wird bald im Landmann, der das Unkraut aus
seinem Acker reisst , der den krummwachsenden Baum gerade biegt,
einen Naturfeind erblicken; wird zum Schluss die Erziehung der
Kinder, weil sie zahlreiche Naturtriebe zu bändigen hat, verpönen
müssen. Sombart versteigt sich in dieser Abhandlung soweit,
dass nach ihm dem frommen Juden Enthusiasmus, Begeisterung,
Herzensgüte oder Weichheit des Gemüts wertlos oder gar hinderlich
sind. Dass die Juden es stolz als ihre völkischen Eigenschaften
betrachten,  רחמנים ביישנים וגומלי חסדיםbarmherzig , schamhaft und
hilfsbereit zu sein, und dass der Mangel dieser Eigenschaften als
Kennzeichen gilt , dass jemand nicht in den jüdischen Kreis hinein•
gehört, das ist dem Verfasser entgangen. Einen Beleg für diese
jüdische Furcht vor dem Mitgefühl meint er in einer philosophischen
Ausdeutung zu finden, die Lazarus im ersten Teil seiner ״Ethik
des Judentums“ (S. 40) einem sonst von ihm schön gezeichneten
Gebrauch jüdischer Wohltätigkeitsvereine , der Institution der zwei
Büchsen, zu widmen für angebracht hält. Dass eine Dosis Gift
gegen das Judentum auch in dieser Abhandlung über die Rationalisierung des Lebens ausgespritzt wird, kann nicht überraschen,
empört aber umsomehr, weil der Verfasser sich nicht scheut,
selbst das reine und hohe Gebiet der sich auf das Geschlechtsleben beziehenden jüdischen Gesetzgebung in den Sumpf hinabzuziehen. Jedes Gesetzbuch, das dieses Gebiet behandelt, muss
Dinge mit Namen nennen, von denen man sonst nicht spricht ; es
zeugt von Böswilligkeit , wenn man hier dem Leser von Ekelempfindung und von enger Berührung mit geiler Beichtstuhlrhetorik spricht. Ob man die ״Beichtstuhl -Rhetorik eines Liguori
״geil“ nennen kann, darüber habe ich kein Urteil . Jeder Gebildete
weiss aber, dass in einem Gesetzbuch manches seinen Platz finden muss, was man sonst nicht nennt oder auch nur denkt. Und
ich meine, wer ein Gesetzbuch wegen dieses Umstandes beschimpft,
JahrbuchJ. L. G. V1IL
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der will tadeln um jeden Preis ! In unserem Buch ist dafür
gesorgt , dass neben Stellen, die Unwillen hervorrufen müssen,
solche stehen, die uns lachen lassen. So, wenn der Verfasser —
gleichsam um zu dokumentieren, wie wenig er in der jüdischen
Wissenschaft zu Hause ist , — den Eben ha־eser des im
11. Jahrhundert blühenden R. Elieser b. Nathan (Abbr. : Raben)
einen eherechtlichen Codex nennt, ״in dem die verschiedenen BeStimmungen über die Handhabung dieser Sache (erstmalig ?) systematisiert und codificiert werden.“ Ich habe diese Verwechslung des Werkes des ״Raben“ mit dem Eben ha־eser des Tur
schon anderswo gefunden. Die betreffende sachkundige Schrift
wird wohl von dem Verfasser studiert worden sein. In unserem
Buche wird einmal, beiläufig in recht schiefer Weise , dem gesetzestreuen Juden die Moral des tugendhaften Gewürzkrämers zugeschrieben und man lässt ihn wie diesen ״mit grenzenloser Verachtung auf die sündige Welt um sich her herabblicken“. Dieser
verachteten sündigen Welt gehören, nach wiederholten Bemerkungen des Verfassers, alle Nichtjuden an. Den Rabbinern, welche
Verleumdungen der Antisemiten zurückweisen, schenkt der Verfasser prinzipiell kein Vertrauen. Dass die Angehörigen der Kulturvölker, als Beobachter der noachidischen Gebote, von uns Ehrerbietung und Förderung auf Grund unseres Religionsgesetzes
fordern können, glaubt er nicht. Nach ihm sind uns alle Nichtjuden den Götzendienern des Altertums gleich. Dass wir aber
den Lehrsatz haben, die Frommen der Völker der Welt haben
Anteil am zukünftigen Leben, dass wir keinen Menschen verachten sollen, dass wir jedem gegenüber bescheiden zu sein haben,
und dass ein R. Jochanan ben Sakkai dem Heiden auf dem Markt
zuerst den Gruss bot, weil er sich sagte , dass dieser, in ähnlichen
Verhältnissen aufgewachsen wie der grosse uns vorbildliche Meister , vielleicht ihn überflügelt hätte , — all das wird nicht beachtet . Sombart schlägt unser Gebetbuch auf und weist , wie vor
ihm andere Ankläger des Judentums, auf die Stelle hin, wo wir
dem Schöpfer danken, dass er uns nicht zum ״Goi“ gemacht hat,
nicht berücksichtigend, dass es Nichtjuden genug gibt , die sich
ihres Glaubensbekenntnisses dankbar freuen, ohne dabei die Bekenner
einer anderen Religion zu verachten. Sieht nur die auf den ״Goi“
bezügliche Benediction und beachtet nicht, dass fast im selben
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Atemzuge der jüdische Mann ein Dankgebet spricht, dass er nicht
als Frau geschaffen wurde. Ebenso wie wir mit dem Dankgebet,
dass Gott uns von allen Völkern erwählt, es aussprechen, dass
wir nicht durch eigne Kraft zur Erkenntnis der Wahrheit gelangten, dass diese mit der Thora uns gnädig geschenkt wurde, ähnlieh danken wir bei der Benediktion, dass wir nicht als ״Goi“
geschaffen wurden. Jeder Gedanke an Verachtung ist dabei ausgeschlossen.
Die vom Verfasser behauptete Fremdenverachtung der Juden
führt ihn zu der Fremdengesetzgebung der Thora. Es nicht
berücksichtigend, dass irgendwelcher Raub, Diebstahl und Betrug
selbst dem Götzendiener gegenüber streng verboten ist , trägt er
vor, dass die einzelnen Rechtssätze , die den Nichtjuden anders als
den Juden behandelten, den Juden zur Unredlichkeit gegen die
Nichtjuden verführt hätten. Ueber die differenzierende Fremdengesetzgebung wurde schon viel gesprochen und auch nachgewiesen,
dass eine absolut einheitliche Gesetzgebung gar nicht möglich
war. Ich will in der Hauptsache nur die Zinsgesetzgebung berühren, bei der sich der Verfasser lang aufhält. Es ist kaum
verständlich, dass er als Staatswirtschaftler ein Verbot des Zinsnehmens von Nichtjuden auch nur für möglich hält. Ohne Gegenseitigkeit ist ein solches Verbot doch nicht denkbar, sollte andernfalls nicht herbeigeführt werden, dass nach und nach das
jüdische Nationalvermögen in’s Ausland oder zu den Fremden
hinüberwanderte. Wenn der Verfasser eine Gemarasteile nicht
verstanden hat, so ist er schnell mit einem Vorwurf bei der Hand.
Die Gemara Baba mezia 70 b sagt klar und deutlich, dass die
Weisen das Zinsnehmen von Nichtjuden verboten haben, obgleich
es die Thora erlaube. ״Ich habe die Empfindung, als diente ein
grosser Teil der Diskussion ausschliesslich dem Zwecke, den
ausserordentlich klaren Tatbestand, wie er durch die Thora geschaffen wurde, zu verdunkeln.“ Wo in aller Welt verdunkelt
denn der Talmud einen Tatbestand ! Mit einem solchen Talmudgelehrten, wie der Herr Verfasser, ist schwer Kirschen essen. Wo
der Talmud eine scheinbare Grundlage zur Anklage gegen die
Juden liefert , wird sie anstandslos verwertet ; sagt er etwas , was
dem Herrn nicht in den Kram passt , da hat er die Empfindung,
als sollte etwas verdunkelt werden. Man soll von niemandem gering
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denken, — der Verfasser hat eine Entdeckung gemacht ; den Juden
nämlich sei es nicht nur gestattet , ihnen sei es gradezu geboten,
von dem Nichjuden Zins zu nehmen. Maimonides lehrt dieses,
und es ist das 198. Gebot in seiner Aufzählung der Gesetze. Der
Verfasser sagt für Zins mit Vorliebe : Wucher, obgleich er an
einer Stelle in Klammern hinzufügt : ״das bedeutet nicht mehr als:
Zinsen nehmen.“ Warum wohl ist dieses Gebot des Zinsnehmens״von
den Schriftstellern, die in unseren Tagen diesen Gegenstand behandelt haben“, nicht beachtet worden ? Aus eben demselben Grunde, weshalb dieses Gebot in dem Schulchan Aruch keine Aufnahme gefunden
hat. — Der Verfasser behauptet zwar, es habe in dem Schulchan
Aruch Aufnahme gefunden; das ist jedoch nicht wahr. Hier war
der begreifliche Wunsch, eine schöne Entdeckung zu verwerten,
der Vater der Behauptung. — Maimonides steht nämlich mit der
Annahme eines solchen Gebots ganz allein da. Alle massgebenden
Autoritäten sprechen dagegen und viele mühen sich ab, Erklärung
für die auffallende Meinung des Maimonides zu finden. Der Verfasser
des Sefer hachinnuch, der die Gebote der Thora entsprechend
der Zählung und der Auffassung des Maimonides vorträgt , zählt
freilich dieses Gebot mit auf. Nachdem er aber auf die entgegenstehende Ansicht des Nachmanides hingewiesen, dass dies kein
Gebot sei, bemerkt er : ״Wie seine (des Nachmanides) Ansicht
scheint es auch nach der Gemara des fünften Abschnitts in
Baba mezia sich zu verhalten. Ungeachtet dessen gehen wir den
Weg des Königs (Maimonides) und weichen weder rechts noch
links (Wortspiel nach Num. 20,17) von seiner Richtung ab.
״ וגדול הוא מי ששגנוודו ספורותund gross ist der, dessen Irrtümer
nur gering an Zahl sind“. Auch die erste zeitgenössische Autorität des Verfassers des Sefer Hachinnuch und sein literarischer
Gegner R. Salomo b. Aderet bekämpft die Ansicht des Maimonides, wie die grosse Mehrzahl der Autoritäten aller Jahrhunderte
nach ihm. R. Jesaias Horowitz , der berühmte Verfasser des
Sch’lah, bemüht sich, Maimonides wegen diese Ansicht zu verteidigen.
Im Tur und Schulchan Aruch Jore Dea 159 wird es für nötig
vom Nichtjuden Zins zu nehmen, zu
gefunden, die Erlaubnis,
constatieren ; es findet sich dort keinerlei Hinweis auf die
Existenz eines dahinzielenden Gebots. Wieso Sombart das
Gebot des Zinsnehmens vom Nichtjuden im Schulchan Aruch
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gelesen haben will , ist unerfindlich. Schon Eabbenu Tarn (nach
Tossafot zu Baba mezia 70 b) und mit seinen Worten Schach zu
es , warum man gegen das rabJ . D. 159, entschuldigen
binische Verbot vom Nichtjuden Zinsen nehme. Uebrigens gilt
die Erlaubnis, Zinsen zu nehmen und zu geben, allen Nichtjuden
gegenüber. Hier wird ausdrücklich gesagt , dass auch dem
״Proselyten des Tores“ gegenüber das Zinsverbot keine Geltung
habe. Wo solches nicht gesagt ist , sind die ״modernen Rabbiner tl völlig in ihrem Recht , wenn sie zwischen Götzendienern
und sonstigen ״Fremden“ unterscheiden. Wieso diese modernen
Rabbiner bezüglich des von Sombart behaupteten und neu entdeckten Gebots des Zinsnehmens diese Differenzierung vornehmen, wie unser Buch behauptet, gehört auch zu den sich hier
findenden Widersprüchen. Erst wird erzählt, dass dieses ״Gebot“
von den Schriftstellern , die in unseren Tagen diesen Punkt behandelt haben, nicht beachtet worden sei, und dann sollen wieder
die ״modernen Rabbinen“ die Bedeutung solcher Sätze , wie das
 ״198 . Gebot“ abzuschwächen suchen. — Uebrigens ist es selbst
nach Maimonides und seiner Motivierung ausgeschlossen, dass sich
ein solches Gebot auf die Beobachter der noachidischen Gesetze
bezieht. — Den Handel können übrigens ausser der Zinserlaubnis
nur zwei Bestimmungen der Fremdengesetzgebung beeinflussen.
Zunächst, die ausserordentliche Einschränkung der Preisbildung,
wonach dem Verkäufer oder Käufer nur ein Gewinn bis zu einem
Sechstel gestattet ist , fällt dem Nichtjuden gegenüber fort ; und
dann, man hat nicht nötig, den Götzendiener auf einen Irrtum
bei der Bezahlung aufmerksam zu machen, wenn man ihm
vorher bemerkt hatte , dass man sich ganz auf seine Berechnung
verlasse . Wie kann man behaupten, dass durch die genannten
Bestimmungen ״auch die Geschäftsmoral, wenn ich es so ausdrücken darf, gelockert wurde“ ? Ganz abgesehen davon, dass
eine Einrichtung unserer Weisen,  דינא דמלבותא דינא, uns verpflichtet, den Anordnungen des Staates in Vermögensangelegenheiten getreulich Folge zu leisten , steht dem Juden bei seinen
geschäftlichen Beziehungen zum Nichtjuden das strenge Religionsverbot bezüglich Raubs und Diebstahls bis zur unbedeutendsten
Vorspiegelung falscher Tatsachen vor Augen. ״Die ausserordentlich strengen Gesetze über richtiges Mass und Gewicht“
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gelten übrigens allen Menschen, selbst Götzendienern, gegenüber ; nicht, wie Sombart sagt, nur für den Verkehr unter
Genossen. Klipp und klar lautet der erste Absatz Schulchan
Aruch Choschen hammischpat 231 : ״Wer seinem Genossen, oder
sogar dem Götzendiener schlecht misst oder wiegt, Übertritt
das Verbot : Ihr sollt kein Unrecht üben im Längenmass, im Gewicht und im Hohlmass“.
An zwei Stellen dieser Abhandlung erhebt sich der Verfasser zu einer recht ansehnlichen antisemitischen Höhe.
Das eine, Mal nutzt er sein neu entdecktes Gebot des Zinsnehmens und zugleich seine willkürliche Gleichsetzung von Zins
und Wucher dazu aus, einem christlichen Wucherer, der sich auf
seinem Totenbett wegen seines Wucherns in Qualen der Reue
windet, einen jüdischen Wucherer gegenüber zu stellen, der an
seinem Lebensabend die von Nichtjuden erwucherten Zechinen
lächelnd überblickt: ״ein Anblick, an dem sein frommes Herz sich
weiden konnte, denn jeder Zinsgroschen, der da lag, war ja fast
wie ein Opfer, das er seinem Gotte dargebracht hatte “. Herr
Sombart lasse sich gesagt sein, dass ein jüdischer Wucherer, dem
noch irgendwie religiöses Wissen geblieben ist , sich an seinem
Lebensende nicht weniger in Seelenqualen winden wird, als ein
christlicher Wucherer. Ja noch mehr, der Gedanke selbst, dass
die Lebensumstände ihn dazu führten, auch nur mässige Zinsen
von Nichtjuden zu nehmen, wird niemandem in der ernsten Stunde
sonderliche Freude machen, wenn er daran denkt, dass, nach der
Gemara Sanhedrin 25 b, wer von Juden Zinsen genommen hat,
erst dann wieder Zeuge sein kann, wenn er auch von Nichtjuden
keinen Zins mehr nimmt, dass, nach der Gemara Makkoth 24 a,
die Verheissung für denjenigen, der sein Geld nicht auf Zinsen
gegeben hat, in Psalm 16 ״wer dieses tut , wird nie wanken“, nur
der auf sich anwenden kann, der auch dem Nichtjuden nicht auf
Zinsen geliehen und dass nach Baba mezia 70b die in Proverb.
28, 8 ausgesprochene Warnung auch für den gilt , der sein Vermögen durch Zinsen von Götzendienern vermehrt hat. Sollte er
sich dann zu seiner Beruhigung daran erinnern wollen, dass im
Codex des Maimonides(Vorschriften über Gläubiger und Schuldner
Kap. 5, 1) von einem Gebot des Zinsnehmens von Götzendienern
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gesprochen wird, so wird auch das ihm keine Befriedigung gewähren, denn auf die Erwähnung dieses Gebots folgt sofort, dass es
die Weisen verboten
haben , im Leihgeschäft Zinsen vom
Götzendiener zu nehmen, was nur dann erlaubt sei , wenn keine
andere Erwerbsmöglichkeit zur Lebensfristung vorhanden sei. Das
andere, was ich Sombart sehr verüble, ist nicht so sehr die Wiedergabe
der falschen, zum mindesten masslos übertriebenen und verallgemeinernden Schilderung der Masse der polnischen Juden vor
dem Kosakenaufstand, zu der sich Grätz im 10. Bande seiner
Geschichte durch das Bestreben, Pragmatismus um jeden Preis
herzustellen, verleiten lässt , als besonders seine neben das
schwarz in schwarz gezeichnete Kulturbild gestellte Bemerkung:
״da sie für manchen Zug der Aschkenaze die Erklärung
enthalten“.
Weiter, Grätz erlaubt sich seinem Nachtbild
folgenden Satz anzuschliessen : ״Die Verdorbenheit der polnischen Juden rächte sich an ihnen auf eine blutige Weise
und hatte zur Folge , dass die übrige Judenheit in Europa von
dem polnischen Wesen eine Zeit lang angesteckt wurde“. Man
sollte glauben, das könnte bezüglich der Verdächtigung der
europäischen Juden der damaligen Zeit genügen. Doch Sombart
ist damit nicht zufrieden. Grätz sagt einige Seiten weiter, wo
er erzählt, dass die polnischen Flüchtlinge wegen ihrer Bedeutung
in den talmudischen Wissenschaften bald die hervorragendsten
Jtabbinatsposten eingenommen hatten : ״Durch die Abwanderung
der Juden aus Polen (infolge der kosakischen Judenverfolgungen)
wurde das Judentum gleichsam polonisiert“. Sombart reiht unvermittelt diesen Satz an das oben mitgeteilte Zitat an und erweckt so den Schein, als ob Grätz das da von ihm mit unverzeihlicher Uebertreibung vom Kulturtiefstand der polnischen
Masse Gesagte in gleichem Masse auf die europäische Judenheit
von da an und weiter bezogen wissen wollte , während er nur
meint, dass die anderen Juden Europas ״eine zeitlang davon
angesteckt wurden“. Dass das Judentum ״gleichsam polonisiert
wurde“, gilt ihm nur in literarischer Beziehung ; und das war
in Wirklichkeit eine hocherfreuliche Erscheinung. Sombart erzielt durch sein Aneinanderreihen zweier getrennt stehender
Zitate aus Grätz eine Verdächtigung der gesamten europäischen
Judenheit. Das genügt wohl.
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Ich meine auch, Sombart hätte im Kapitel vom ״Judaismus
und Puritanismus“ seinen Auszug aus dem ״calvinischen JudenSpiegel von 1608“ sich füglich sparen können. Die Gründe, die

der Verfasser des alten Pamphlets für die Verwandtschaft des
Judentums mit dem Galvinismus anführt, hält er doch nicht weiter
der Mitteilung wert. Der den Calvinisten in den beiden allein
mitgeteilteu Vergleichspunkten gemachte Vorwurf, dass sie wie
die Juden das Geld liebten und Betrüger seien, sagt ja eigentlich
nichts für sein Thema. Vielsagend ist das ״Also !“ mit dem der
Verfasser die Mitteilung seiner wertvollen literarischen Ausgr&bungen schliesst. Also!
Der Grund für die vielen Beziehungen der Puritaner zum Judentum liegt meines Erachtens sehr klar . Es sind diese eine Consequenz
des Verlaufs der schottischen Beformation, die, bis auf die Bibel der
Juden zurückgehend, diese sehr hoch bewertet. Alle alttestamentlichen Erscheinungen im Wesen und in der Geschichte des Puritanismus erklären sich daraus zwanglos. Eg erübrigt vollkommen, hier nach einem direkten Einfluss von Juden zu
suchen. Höchstens hat man an die Bekanntschaft mit jüdischen
Bibelerklärungen zu denken, wie dies ja auch für Luthers UeberSetzung bedeutsam ist. Dass übrigens die hohe Sittlichkeit der
Puritaner und ihre strenge Sonntagsfeier Quellen ihrer Tüchtigkeit
sind, darin ist dem Verfasser vollkommen beizustimmen.
Ein Sombart schildert die ״jüdische Eigenart “. — Ein Mann
wie er, der nur Berliner Juden zu kennen scheint, von Leuten wie
Fromer sich vom polnischen Ghetto erzählen lässt, dazu noch
eine ziemliche Dosis Voreingenommenheit besitzt und bei seinem
Studium nur die Beziehungen zum Kapitalismus im Auge hat,
muss notwendig zu falschen Schlüssen kommen. Die hervorstechendste Eigenschaft der Juden sieht er in ihrer Intelligenz, dazu gesellen
sich ihm, als aus dem Intellektualismus oder der ragenden
Geistigkeit geboren, Zielbewusstsein, Rastlosigkeit, Anpassungsfahigkeit und Beweglichkeit. Dass die Intelligenz der Juden auf
dem Thorastudium beruht, dem Jahrtausende hindurch ausnahmslos das ganze Volk sich widmete, ist klar . Wer nur irgend dazu
begabt war, trieb dieses Studium mit Fleiss und Begeisterung,
und eignete sich dadurch eine nicht unbedeutende Bildung
an. Bezeichnend ist das dahinzielende Wort eines jüdischen

413

Fiankfurter Bankiers aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts:
״Wir sind alle Akademiker“. Für jeden Beruf, der Anforderungen
an den Geist stellte, mussten daher die Juden mit ihrer
geschulten Denkkraft, sobald man sie nur zuiiess, eine uuverhälfcnismässig grosse Zahl von Arbeitern stellen. In den Zeiten,
da ihnen mit Ausnahme der Medicin jeder geistige Beruf, der
das Gebiet seiner Betätigung nicht im Innern der jüdischen
Gemeinden fand, verschlossen blieb, war es natürlich, dass
diese Talente, sich dem Handelsstand zuwendend, bald auf
dem Gebiete des Grosshandels ihre Verstandeskraft zu erproben
und anzuwenden suchten. Da nun die fähigen geistigen Arbeiter
der cichtjüdischen Bevölkerung, die dabei nur aus einem kleinen
Bruchteil der Einwohnerschaft genommen werden konnten, für
kirchliche, staatliche, richterliche und militärische Berufe zum
allergrössten Teil absorbiert wurden, so kam es von selbst, dass
die jüdische Intelligenz im Grosshandel eine dominierende
Stellung einnahm. Damit in erster Linie erklärt sich das, was
man aus dem Erfolg heraus als eine besondere Befähigung des
Juden zum Kapitalismus ansieht. Auch dass seit der Emanzipation
in den wenigen Berufen für geistige Arbeiter, in die man ohne
behördliche Berufung eintreten kann, wie die Advokatur und der
Journalismus, Juden hervorragen, hat denselben Grund. Man
könnte sich die Mühe sparen, lange und umständlich herumzutüfteln, welche Eignung denn der Jude von Haus aus gerade
für diese Berufe mitbringt ?
Sombart übersieht, wie es dann und wann bei Wissenschaft״
licher Forschung passiert, das Naheliegende und destilliert sich
mühevoll eine jüdische Eigenart , wie er sie für seine Zwecke
benötigt. Es genügt ihm nicht, die von ihm erkannte eminente
Geisteskraft der Juden als solche zu berücksichtigen, er sucht nach
den Schattenseiten, spricht den Juden eine ״überragende Geistigkeit “ zu, und späht nach anderen Eigenschaften, welche ihnen
fehlen oder durch diese ״überragende Geistigkeit“ verkümmert
sein sollen. Zunächst dichtet er den Juden auf Grund ihrer ״überragenden Geistigkeit“ eine Scheu vor körperlicher Anstrengung an
und eine Vernachlässigung der Berufe, ״die geringere oder höhere
Ansprüche an physische Leistungen stellten“. Sombart kennt
immer nur die in ihren Büros sitzenden Berliner leitenden Kauf-
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leute, mit denen er verkehrt. An die physischen Anforderungen,
welche schon an das kaufmännische Personal gestellt werden,
an die körperliche Anstrengung des Korrespondenten und Reisenden denkt er nicht. Dass heute noch, und in früheren Zeiten
noch weit mehr, die Juden als Händler niederer Klasse, als Hausierer, ihr Brod verdienten und verdienen mussten, davon weiss er;
ist aber noch nie auf der Landstrasse einem solchen Hausierer
begegnet, der sein fliegendes Warenlager, seinen schweren und
grossen Packen, von Ort zu Ort schleppt, so viele Stunden hindurch
ununterbrochen eine körperliche Arbeit verrichtend, wie sie
keinem Lastträger an Hafenplätzen mühevoller und angreifender
zugemutet wird. ״Es mag Judenschaften gegeben haben und
noch heute geben, in denen schwere körperliche Arbeit gern und
mit Vorliebe geleistet wird : für unsere europäische Judenschaft
gilt das nicht“. Wir würden Herrn Sombart raten, nach RussischPolen und Galizien zu reisen und die grosse Menge fleissiger
jüdischer Arbeiter und Handwerker aller Art bei ihrem Tagewerk
zu beobachten, wenn wir nicht fürchteten, dass ihm sein Studium
durch die fremdartigen Verhältnisse dieser Länder über Gebühr
erschwert würde. Doch er kann heute die russischen Juden
in Kulturzentren aufzuchen. Er besuche einmal den jüdischen
Osten Londons mit seinen zehntausenden jüdischen Handwerkern
und Arbeitern, deren rastloses Abmühen um’s kärgliche tägliche
Brot bei unausgesetzter körperlicher Anstrengung von der arbeitenden Klasse keines anderen Stammes übertroffen wird. Auch
in Deutschland und Oesterreich-Ungarn wird er in Erstaunen
geraten über die grosse Zahl von Juden, die durch Körperarbeit
das zum Leben Notwendige sich verdienen. In Wien haben die
jüdischen Dienstmänner eigene Bethäuser und Vereine, und man
kommt an Wochentagen selten in eine Synagoge , in welcher man
ihre roten Mützen nicht sieht . Der Satz von der Arbeitsscheu
der europäischen Judenschaft ist einer der vielen haltlosen , an
denen Sombarts Buch keinen Mangel leidet . ״Und auch die
Juden der Talmudzeit zogen die Berufe vor, die weniger Anforderungen an körperliche Tüchtigkeit stellten . Nach Rabbi galt
der Satz , wie wir schon sahen : ״Die Welt kann weder des Gewürzkrämers noch des Gerbers entbehren. Heil dem, dessen
Beschäftigung es ist , Gewürzkrämer zu sein“. . . . . R . Meir
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sagt : immer lehre eia Mensch seinen Sohn ein reines und leichtes
Handwerk usw. ::
Wenn Sombart mit Belegen aus dem Talmud kommt, und
darauf eine Eigenschaft begründet, die er deu Juden des talmudischen
Zeitalters oder gar aller Zeiten gerne aufbürden möchte, so darf
man misstrauisch sein. Dem Leser wird es aufgefallen sein, dass
Rabbi für das Beispiel vom Gegensatz zwischen Berufen, die
weniger oder mehr körperliche Tüchtigkeit erfordern, gerade Gewürzkrämer und Gerber wählt. Man schlage die Stelle in Kidduschin 82 b nach, sehe sich den ganzen Ausspruch Rabbis an
und man wird sofort erkennen, dass Sombart den Talmud falsch
verstanden hat. Rabbi sagt : Es gibt kein Handwerk, das von
der Welt verschwindet . Heil dem, der seine Eltern bei einem
vortrefflichen Handwerk gesehen hat, und wehe dem, der seine
Eltern bei einem hässlichen Handwerk gesehen hat. Die Welt
kommt ohne Gewürzkrämer und Gerber nicht aus. Heil dem,
dessen Handwerk die Bearbeitung der Gewürze ist , wehe dem,
dessen Handwerk die Gerberei ist “. Mau wird zugeben, dass
Rabbi der Gegensatz zwischen ״Gewürzkrämer ״und ״Gerber“ nicht
in der leichteren oder schwereren Arbeit sieht, sondern in den
Wohlgerüchen, die den einen, und den unangenehmen Düften, die
den anderen umgeben. Gleich vor dem Ausspruch Rabbis wird
auch im Talmud die Frage beantwortet, was unter einem reinen
und leichten Handwerk zu verstehen sei« ״Was ist ein reines und
leichtes Handwerk ? R. Juda sagt : die Verfertigung von Nadeln
für das Sticken )* “ מחטא דתלמיותא.
Dass aus den beiden Talmudstellen sich nichts für die von
Sombart so gern bewiesene Arbeitsscheu der Juden ergibt, ist
sonnenklar. Sonstige Aussprüche, aus denen man Geringschätzung
der Handarbeit im Talmud beweisen könnte, gibt es nicht ; das
Gegenteil ist die Wahrheit.
*) R. Nathan im Aruch erklärt, diese Verfertigungvon feinen Nadeln
werde deshalb ein reines Handwerk genannt, weil es nicht zur Verletzung
fremden Vermögens führen könne, und ein leichtes, weil es keinen Verlust
bringe.  נקיה מגזל וקלה דלית בה חסרון ביס. Aruch hält den Verfertiger feiner Nadeln
wohl deshalb gegen Verlust gesichert, weil der Käufer der Erzeugnisse
dieser Feinarbeit die kunstvolle und mühsame Arbeit bezahlt, und der Wert
des Rohmaterials, das dieser Handwerker einzukaufen hat, dem Preis des
Produkts gegenüber ein geringfügiger ist.
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Nach diesen famosen Beweisen für den Vorwurf, die geistige
Befähigung der Juden führe zur Verachtung der Arbeit, kommt
dann die Gleichsetzung der jüdischen Intelligenz mit , Verstandesschärfe‘, auf deren Schattenseiten kurz hingewiesen wird, um dann

Torzutragen : , Aber wichtiger für die Beurteilung der jüdischen
Psyche ist der Umstand, dass sich die Verstandestätigkeit auch
insofern einseitig zu entwickeln die Neigung hat , als andere
wichtige Seiten des geistigen Lebens unter dem Ueberwuchern
des Verstands verkümmern und verdorren.“ Bezüglich dieser
ungeheuerlichen Behauptung werden dann Belege gebracht oder
(Konsequenzen gezogen, welche Tatsachen auf den Kopf stellen, und
aufs neue erhärten , wie wenig der Verfasser das Wesen der
Juden und ihre Geschichte kennt. Einen jüdischen ״Mystiker“
kann sich Sombart nicht vorstellen, die Kabbala ist eine andere
Art Mystik wie die Jakob Böhmes. Es ist ihm gänzlich unbekannt, dass die christlichen Mystiker mit besonderer Vorliebe
sich immer wieder mit der Kabbala der Juden beschäftigten.
Das passt ihm aber nicht in den Kram, weil er will, dass ״alle
empfindungs- und gefühlhafte Beziehung zur Welt“ uns nicht, ״so
wesensverwandt ist“. Die ״unkonkrete Sinnesart“, die ״sinnlichunlebendige Geistesrichtung“, ״das in einer abstrakten Welt
Eingesponnensein“ fällt ihm immer wieder bei den Juden auf.
Beleg : Ein junger Jude, ein politischer Fanatiker , war aus OstSibirien zu ihm nach Breslau gekommen, um bei ihm ״Marz zu

studieren“. Nach einigen Monaten reiste dieser junge Mann
wieder zurück, ohne sich Breslau angesehen und ohne dort Bekanntschaften gesucht zu haben, ganz seinen Studien hingegeben. Ich glaube, dass ein politischer Phantast eines anderen
Stammes, der eine Reise von drei Wochen macht, nur um den
wissenschaftlichen Sozialismus kennen zu lernen, seine kostbare
Breslauer Zeit auch nichts anderem als seinem Phantom widmen
würde. Dieser selbe Mangel ״an Anschaulichkeit, an aufnehmender
und schöpferischer Sinneskraft“ ist ihm auch die Ursache, dass
es so wenige jüdische Maler gebe. Geschichtliche Gründe ahnt
der Verfasser nicht ; ihm scheint es unbekannt zu sein, dass die
Malerei in den christlichen Ländern zunächst im Dienst der Kirche
stand und daher die Juden zu diesem künstlerichen Beruf keinen
Weg fanden. Heute gibt es zwar hervorragende jüdische Maler
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genug . Doch Naumann hat einmal Max Liebermann mit Spinoza
verglichen und sehr fein gesagt : ״Er male mit dem Gehirn‘‘.
Hat Liebermann wohl neben seiner hervorragenden geistigen
Bedeutung, welche Naumann betonen will , die sonstigen Eigen•
schäften, die den bedeutenden Maler machen, nicht ? Darf jemand gerade von Max Liebermann behaupten, ihm mangele
״Anschaulichkeit “ und ״aufnehmende schöpferische Sinneskraft“,
ohne in Gefahr zu kommen, lächerlich zu werden ? Und wie stehts
mit Joseph Israels , dem hervorragendsten zeitgenössischen Maler
der Heimat Spinozas ?
״Der Jude ist seinem innersten Wesen nach aller Bitterlichkeit , aller Sentimentalität , aller Chevallerie, allem Feudalismus,
allem Patriarchalismus abgeneigt, “ In Berlin W. muss es ganz
eigenartige Juden geben, anders hätte dieser Satz nicht niedergeschrieben werden können. Der Jude, der sich willig der Leitung
des Familienoberhaupts anvertraut, für den im weiteren Kreise, in
der Gemeinde, der hervorragende Babbi Ratgeber und Führer in
der ganzen Lebensführung war und heute noch vielfach ist , dem
Patriarchalismus abgeneigt ? Wer kann es wagen, uns persönliche
ningabe , Bitterlichkeit , Sentimentalität abzusprechen ? Fürchtet
nicht Sombart, tagtäglich aus dem lebendigen Leben heraus auf das
Unberechtigte und Unwahre seines tadelnden Urteils aufmerksam
gemacht zu werden ? Das geschichtlich Gegebene wird prinzipiell
von dem Calcul ausgeschlossen . Weil der Yerfassungsstaat . den
Juden die Freiheit brachte, darum schon müssen sie ihm zugeneigt
sein. Sombart findet für diese Zuneigung nur in der ״abstrakten“
Denkweise der Juden eine Erklärung. Aus der geistigen Eigenart
der Juden, wie sie der Verfasser sich ausmalt, wird dann mit
allerlei Kunststückchen die ״Zweckbedachtheit “, der ״Teleologismus* der Juden gefolgert . Dass der Jude zweckbedacht ist und
auf ״Tachlis“ achtet , wird gern zugegeben werden. Doch es
schwindelt uns, wenn als Beispiele für die Zweckbedachtheit auf
״Chassidim“ gewiesen wird, die sich ״dem Studium der heiligen
Bücher hingeben“ und ihre Familien hungern lassen, ״weil es
doch keinen Zweck hat“, für das tägliche Brot zu sorgen. Mehr
noch, wenn von der ״mildverklärenden Weise “, vom ״wehmütig
weichen Zug“, von der Sentimentalität im guten Sinn, die den
Werken Georg Hirschfelds, Arthur Schnitzlers, Georg Hermans
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den grossen Reiz verleihen, gesagt wird : ״Gerade darin aber tritt
das Willenhafte, das Zweckbedachte zu Tage* das hier zum Willen-

losen, Zwecklosen umgewandelt ist, aber doch, wenn auch mit
umgekehrten Vorzeichen, das ganze Wesen beherrscht“. —
Aus der Zweckbedachtheit der Juden wird dem Verfasser
in Verbindung mit der Energie, die jene Juden besitzen müssen,
welche auf irgend einem Gebiet Grosses erreicht haben, und die
darum eine jüdische Eigenschaft sein soll, die ״Zielstrebigkeit “.
Da die Juden lebhaft sind, so findet er für sie als neue Eigentümlicbkeit ihre Beweglichkeit, und der körperlichen und daraus
wieder erschlossenen geistigen Beweglichkeit gesellt er in Bebenswürdig willkürlicher Art eine moralische Beweglichkeit hinzu.
— Mit den gefundenen Elementen der jüdischen Eigenart ist es
ihm nicht genug, sie zeigen sich ihm auch als rastlos und anpassungsfäbig. Da in Berlin Juden bei künstlerischen und
geselligen Veranstaltungen der jüngsten Jahre eine gewisse Rolle
spielten, die ein Ausfluss ihrer ״Rastlosigkeit “ sein soll, ist bei
dem engen Berliner Horizont des Verfassers auch schon der
verallgemeinernde Satz da : ״Alle Veranstaltungen künstlerischer
oder geselliger Natur in unseren Grossstädten haben Juden als
ihre Träger“. Sehr bezeichnend ist, wie mit einigen ״darum“ aus
der ״intellektualen Veranlagung“ und in der Luft stehenden
Annahmen Folgerungen gezogen werden, die für uns völlig unverdiente, sagen wir, Schmeicheleien bedeuten. ״Aller Intellektualismus
ist letzten Endes Flachwurzler : er dringt nirgends in die Tiefen
der Sache, nirgends in die Tiefen der Seelen, nirgends in die
Tiefen der Welt. Und darum macht er es dem,, den er beherrscht,
leicht, sich von dem einen dem anderen zuzuwenden, wenn der
unruhevolle Dämon ihn dazu treibt . Darum ruhen im Judentum
auch fanatische Strenggläubigkeit und ״aufgeklärtes“ Zweiflertum
dicht nebeneinander: beide sind eines Stammes.“
Wenn solche Schlüsse wie der Verfasser sie wagt, auch nur
einen Teil von Berechtigung hätten , so müsste man sich ernstlich
fragen, ob man nicht Heber stupid als intelligent sein möchte«
Beim letzten Satz besonders wird man stutzig, wie kann ein
denkender Mann, so etwas niederschreiben, was aller Logik und
Erfahrung ins Gesicht schlägt. Die Jahrtausende überdauernde
Strenggläubigkeit der Juden — Strenggläubigkeit gilt dem Ver-

419
fasser stets als fanatisch — soll eine flachwurzelnde sein ? Sollte
es auch für das ״aufgeklärte Zweiflertum“ keine tiefere Erklärung
geben, als die an Oberflächlichkeit nicht zu überbietende vom
Flachwurzeln?
Was wir jedoch bisher dem Verfasser entgegenzuhalten hatten,
es verschwindet dem Widerspruch gegenüber, den seine Lehre
von der ״Anpassungsfähigkeit“ hervorrufen muss. Dass den Juden,
wie allen intelligenten Völkern, sagen wir, wie allen Kulturvölkern,
ein gewisses Mass von Anpassungsfähigkeit eigen ist, wer wollte
das bestreiten P
Wenn in unserem Buche etwas recht Ungeheuerliches doziert
werden soll, so wird der Talmud aufgeschlagen, irgend eine Stelle
herausgeholt und dem erstaunten, zweifelnden Leser als Beleg
präsentiert. Auch hier begegnen wir demselben Spiel. Die bekannten Ermahnungen zur Demut und Bescheidenheit: ״Sei biegsam
wie Schilf“. ״Warum wird die Thora mit dem Wasser verglichen?“
und ebenso der wundervolle Satz aus dem Gebetbuch: ״Lasse
meine Seele schweigen, denen die mir fluchen, und meine Seele
allen gegenüber dem Staube gleich sein“, sollen ans der Erkenntnis
von der ״Notwendigkeit der Schmiegsamkeit und Biegsamkeit für
den Fortbestand Israels“ entsprungen sein. Von dem genannten
Satz am Schluss des Achtzehngebets gibt selbstverständlich
weise Beschränkung, sich mit der zweiten Hälfte und zufrieden,
die folgendermassen wieder gegeben wird, ״Und meine Seele
sei Staub für alle“ (״auf den man tritt “). An entstellte Zitate
aus unseren ßeligionsschriften und manches andere, das dem ähnelt,
hat man uns schon gewöhnt. Aber dass Herr Sombart sich von
Fromer die Hand führen lässt, um die Tatsache des ohne Parallele
dastehenden, sich ungezählte Male in eigreifender Grösse wiederholenden jüdischen Martyriums mit einem Federstrich aus der
Welt zu schaffen, das übersteigt seine sonstigen Leistungen.
״Deshalb rieten auch ganz schlüssiger Weise die Babbinen ihren
Schutzbefohlenen an, sich zum Scheine als Angehörige der
Konfession ihres Wirtsvolks zu gebärden, wenn davon die Existenz
im Lande abhängig gemacht wurde. Und dieser Bat ist, wie man
weiss, in weitem Umfang befolgt worden : durch ״zeitweiliges
Sichtotstellen“ (Fromer) hat der jüdische Stamm weiter zu leben
versucht und weiter zu leben vermocht“.
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Es genügt diese Absurdität niedriger zu hängen, um sie der
Verurteilung preiszugeben. Wir müssen in Zeiten von GlaubensVerfolgungen unser Leben hingeben, ehe wir auch nur durch
Veränderung eines Kleidungsstückes oder durch Ausserachtlassen
einer Anordnung der Weisen den Schein erwecken, als hätten wir
das Judentum verlassen. Das ist es, was der Talmud lehrt , und
das haben zu allen Zeiten die Eabbinen mit grösstem Nachdruck
ihren Schutzbefohlenen nicht angeraten, nein anbefohlen. Dass
nicht alle zu allen Zeiten stark genug waren, um den Heroismus
zu betätigen, den das Gesetz fordert, ist erklärlich. Von den
spanischen Juden wurde auf das Verjagungsedikt hin wohl ein
Bruchteil Marannen, viele Hunderttausende von ihnen dagegen
gaben am 9. Ab des Jahres 5252 die gesicherte Lebensstellung
im heissgeliebten Vaterland auf, um unter unbeschreiblichen Nöten
und Gefahren sich eine neue Heimat zu suchen. Wäre sie vorhanden gewesen, diese uns von Fromer und Sombart nachgesagte Anpassungsfähigkeit durch ״zeitweiliges Sichtotstellen“, dann
wären in der Geschichte unseres Vaterlandes nicht die blutigen
Blätter von den Judenmorden in den Zeiten der Kreuzzüge und
des Schwarzen Todes. - Wieso übrigens intellektuale Veranlagung
für ״zeitweiliges Sichtotstellen“ bei Religionszwang Vorbedingung
ist, ist unerfindlich. Muss der einfache tiroler Bauer in ״Glaube und
Heimat“, der sein Evangelium versteckt hält, mit besonderer
intellektualer Veranlagung gedacht werden ? Sombart macht auch
Witze, ob freiwillig oder unfreiwillig, lässt sich schwer entscheiden.
Wie er als Zeichen der Anpassungsfähigkeit ein ״zeitweiliges
Sichtotstellen“ hervorhebt, so findet er auch ״Farbenanpassung“
oder andere Arten von Mimicry bei den Juden. Diese ״Farbenanpassung“ zeigt sich ihm in den Vereinigten Staaten, wo die
Juden durch äussere Hilfsmittel wie Kleidung, Haartracht , Haltung
usw. den Yankee-Typus nachzuahmen verstehen.
Sombart empfindet die Juden in dem Masse als Fremde in
den Ländern, die sie seit vielen Jahrhunderten bewohnen, dass
er es nur mit Jüdischer Eigenart “ zu erklären vermag, ״dass es
dem Juden in England gelingt, wie ein Engländer zu werden
dem Juden in Frankreich , wie ein Franzose und so fort : zu
werden oder doch wenigstens zu erscheinen“. Für ihn hat es
etwas Merkwürdiges an sich, wenn Felix Mendelssohn deutsche
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Musik macht, Jaques Offenbach französische und ein So-nza
Jankee-doodle Musik; dass Lord Beaconsfild sich wie ein
Engländer, Gambetta wie ein Franzose, Lasalle wie ein Deutscher
geriert “. ״Das hat man seltsamerweise als Beleg dafür anzuführen versucht, dass es keine spezifisch jüdische Eigenart gäbe,
während es doch eben diese Eigenart auf das schlagendste
beweist : diese Eigenart , so weit sie in einer übernormalen Anpassungsfähigkeit zum Ausdruck kommtu. Das Kapitel über die
Eigenart der Juden allein kann einem den Geschmack an dem
Buche Sombarts verderben. Neben Binsenwahrheiten enthält es
soviel an Irrtümern und Falschem, soviel Zeichen von mangelnder
Kenntnis des Wesens der Juden, ihrer Schriften und ihrer
Geschichte, soviel Beweise für willkürliche Combination, Vorurteile und Gehässigkeiten, dass man sich sagen muss, das hier
und anderwärts unter Mischung von Richtigem und Unwahrem
Behauptete und auf den, wieder für den Zweck frisierten, Kapitalismus Bezogene kann unsere Erkenntnis nicht mehren. Ich
will mich nicht lange mehr mit dem Buche aufhalten. Doch darf
ich die Lehrmeinung nicht unwidersprochen lassen : ״immer
nimmt die Geldleihe in dem volkswirtschaftlichen Leben einen
ganz grossen, einen erstaunlichen Raum ein“. Das Bild des
Ueberflusses, welches Deut. 15,6 mit den Worten gezeichnet
wird : ״So wirst du vielen Völkern leihen und du wirst von
niemandem borgen“ soll als Beweis für den entwickelten Leihverkehr in biblischer Zeit gelten. Das ist nicht richtig. Es
wird nichts anderes damit gesagt, als dass der Segen so gross sein
wird, dass man das Entbehrliche verleihen kann. Ebenso wie
Deut. 28,12. nach Schilderung der reichgesegneten Landwirtschaft
in gleicher Weise verheissen wird : ״und du wirst vielen Nationen
leihen, und du wirst nicht borgen“, und wie dort als Gegenbild, in
der Strafrede, 28,44, vom emporgekommenen Fremdling gegenüber
dem gesunkenen Israel gesagt wird, ״er wird dir leihen und du
wirst ihm nicht borgen“. Welchen urkundlichen Beleg über den
hochentwickelten Leihverkehr im alten Israel die Strafrede aus
Nehemia 5. bieten soll, verstehe ich nicht recht. Dass zur Zeit
einer langwährenden Dürre die arme ländliche Bevölkerung in erdrückende Verschuldung gerät, wird bei den Negern Zentralafrikas genau so der Fall sein, wie in den Kulturländern, nur gibt
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es liier wie dort keinen Nehemia, der die Verschuldeten rettet . Hinfällig ־ist auch für den hochentwickelten Creditverkehr im talmodischen Zeitalter sein Beweis von dem in Baba mezia ausführlich behandelten Leibgeschäft . Wir haben schon berührt,
dass im Talmud alle in Betracht kommenden Fragen mit Gründlicbkeit und Sachkenntnis behandelt werden. Hätte Sombart einen
Einblick in Baba Bathra genommen, so hätte er vielleicht von
dem grossen Immobilienverkehr in Palästina und Babylon gesprochen und nachgewiesen , dass seit biblischer Zeit unter den
Juden das Immobiliengeschäft blühte. Für die Bibel hätte ihm
die ausführliche Behandlung des Themas inLeviticus , der Feldkauf des
Jeremia und, wer kann bei ihm wissen , gar die Verhandlungen
Achabs mit Naboth als ausreichende Beweise gedient. Bei einer
Lektüre von Baba Kama hätten wir wohl von den ausserordentlich vielen wilden Ochsen und bei dem 13. Kapitel vom
Sabbath von der auffälligen Verbreitung der Weberei gehört.
Wenn er von den Talmudtraktaten sagt : ״in ihnen — namentlich
natürlich in den verschiedenen Babas — spielt nächst dem
Thorastudium nichts eine so grosse Bolle wie das Leihgeschäft “,
so lächelt man darüber. Ein recht herzliches Gelächter aber löst
es aus, wenn er die Ansicht vorträgt : ״die Vorstellungswelt der
Rabbanen ist ausgefüllt mit Geldgeschäften “ und besonders heiter
muss es stimmen, wenn er die Gestattung des Zinsnehmens vom
Nichtjuden für die Gelehrten durch Babina ( Baba mezia 70 b) als
*die Erklärung eines Wuchermonopols für die Rabbanen“ anschaut.
Die vereinzelten Beispiele aus dem Altertum, die er dann vorführt, sägen ebenfalls nichts für die Blüte des Leihgeschäfts.
Mit dem aus der Bibel übernommenen kirchlichen Verbote des
Zinsnehmens für Christen und der Gestattung desselben für Juden
beginnt im Mittelalter in allen christlichen Reichen, gleichgültig
ob die Juden von anderen Berufen mehr oder weniger zurückgedrängt waren, das Leihgeschäft vielfach in ihre Hände überzugehen. Natürlich wurde auch von Christen ungeachtet des kirchliehen Verbots stets auf Zinsen ausgeliehen, aber die Juden waren
diesen gegenüber im Vorteil , weil sie sich mit geringeren Zinsen
begnügten. Das ist der geschichtlich erhärtete Grund für die
Sombart erstaunliche Tatsache , dass man vielfach die Juden zur
Ueberratme des Leihgeschäfts in die Städte einlud. In drei
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Abhandlungen seines Buches erregt sich der Verfasser über den
Keichtum der Juden. In der letzten derselben beginnt der Reich«
tum mit Salomo, wobei die Möglichkeit offen gelassen wird, dass
dieser schon seinen Reichtum aus glücklichen Geschäften aufgebaut habe. Wir bemerken nur, dass die vielen glücklichen
Kriege Davids und die lange Friedensepoche unter Salomo den
Reichtum dieses Königs erklärlich macht. Wenn in der jüdischen
Geschichte , wie in der von Athen, einmal von einem Zuruf des
Volkes ״aus Gold und Elfenbein“ die Rede wäre, welch langatmige Betrachtung über den auffälligen jüdischen Reichtum eines
solchen Zeitalters , müssten wir dann über uns ergehen lassen.
״Auffallend ist die grosse Anzahl reicher und sehr reicher Männer
unter den Talmudisten. Es lässt sich mühelos eine Liste von
mehreren Dutzend Rabbinen aufstellen, denen ein grosser Reichtum nachgerühmt wurde“. Wir erinnern demgegenüber nur
daran, das zwischen Hillel und dem Abschluss des Talmuds mehr
als 500 Jahre liegen ; ist es da irgendwie auffallend, dass unter
den Hunderten von Gelehrten, deren Namen und Aussprüche
uns auf bewahrt werden, während dieses langen Zeitraums, sagen
wir, 36 Reiche sich finden lassen.
Eilen wir jetzt , um uns noch das Schlusskapitel ״Das Schicksal des jüdischen Volkes “ etwas anzusehen. Unser Verfasser
findet für dieses Kapitel eine sehr schöne Ausdrucksweise, ist jedoch
unter der glühenden Wüstensonne, deren Strahlen er sich in seiner
Phantasie aussetzt , um das ewige Nomadentum der Juden schildern
zu können, recht spasshaft geworden. Eine bewundernswert
schöne Diktion müssen wir überhaupt unserem Buche zusprechen.
Der Verfasser erscheint uns darin als sehr beredter Advokat , der
es versteht , das Unwahrscheinlichste wahrscheinlich zu machen,
um den nicht juristisch gebildeten und mit der Materie wenig vertrauten Zuhörern, was er nur will , plausibel zu machen. Aus
diesem Gruiide halte ich es auch für nötig, dem Verfasser eine
eingehende Entgegnung zu widmen. Es ist leider anzunebmen,
dass unter seinen Lesern nicht allzu viele sind, die in Talmudicis
Bescheid wissen, auch die Zahl derer wird nicht allzugross sein,
die, ungeachtet der vielen Literaturvereine , über mehr als oberSächliche Kenntnis der jüdischen Geschichte verfügen. Wenn
nun solche Leser die Beredsamkeit eines Sombart auf sich ein-
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wirken lassen, der noch dazu im ersten Teile seines Buches durch
die überschwängliche Schilderung des jüdischen Einflusses auf
das moderne Wirtschaftsleben eine captatio benevolentiae sondergleichen gefunden hat, liegt da die Befürchtung nicht allzunahe,
dass sie seinen ungeheuerlichsten und verletzendsten Ansichten
mehr oder weniger Glauben schenken könnten?
Wenn sie ihm bis zu Ende znbören, müssen sie stutzig
werden. Iin Schlusskapitel nämlich wird versucht, die Juden als
ewige Nomaden hinzustellen, die niemals richtig gearbeitet haben.
Jetzt ist der Verfasser so weit gekommen, dass er aus der Arbeitsscheu die ״überragende Geistigkeit dieses Volkes“ herleitet.
״Diese aber werden wir wohl ohne jedes Bedenken erklären
dürfen aus der Tatsache, dass die Juden von der Urzeit des
Hirtendaseins an niemals körperlich schwere oder auch nur vorwiegend körperliche Arbeit zu verrichten gehabt haben“.
Die ältesten Kulturländer der Menschheit, Mesopotamien,
Aegypten, Palästina , nennt Sombart Oasen, was dann verwertet
wird, um die Juden ein Oasenvolk zu nennen und daraus wieder die
Bezeichnung ״Wüstenvolk“ zu gewinnen. Aehnlich nennt er sie
״Nomaden“, und als wollte er denen recht geben, die Nomadenvolk als Schimpfwort betrachten, werden so ganz unter der
Hand die Nomaden zu Beduinen, denen das Prädicat ״räuberisch“
zuzulegen, er für nicht schlimm hält. Auch ändere haben schon
die Juden des Exils, die von Ort zu Ort, von Land zu Land
Herumgehetzten mit einer gewissen Berechtigung in übertragenem
Sinne Nomaden genannt und sehen dabei als Vergleichspunkt nur
das Herumwandern. Dass Sombart die Bezeichnung Nomaden
auspresst and den Juden alle möglichen Eigenschaften der Nomaden bis zum Beduinentum zuschreibt, ist nach unseren Erfahrungen mit ihm kaum anders zu erwarten. Doch, es mag noch
so widersinnig sein, selbst hier bleibt der Verfasser seinem Prinzipe treu, alles, was schwere Schickung den Juden gebracht hat,
als von ihrer Eigenart ausgehend und als ihnen ursprünglich anhaftend anzusehen. So dürfen denn die Juden niemals Nomadenart aufgegeben haben, nie tätige Ackerbauer gewesen sein, weder
in der Zeit, da sie Palästina bewohnten, noch während der 1500
Jahre , wo sie in dem fruchtbaren Landstrich zwischen Euphrat
und Tigris zu einem eigenen Vasallenstaat vereinigt leben konnten.
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Däs vor körperlicher Arbeit zurückschreckende Nomadenblut soll
sie selbst in Palästina und Babylonien dazu geführt haben, Frohn־Wirtschaft zu treiben und durch Fremde ihr Ackerland bearbeiten
zu lassen. Wir haben nicht nötig, selbst die ßibelstellen, die dem
widersprechen, zu sammeln; in dem Buche von F. Buhl, ״Die
sozialen Verhältnisse der Israeliten “, worin sich nach Sombarts
eigenen Worten das Beste noch über die sozialökonomischen Zustände im alten Palästina finden soll, lesen wir eine kurze Zusammenstellung: ״Saul der designierte König von Israel kommt
Abends mit seinen Pflugochsen vom Felde zurück (1 Sam. 11,5)
Elisa, dessen wohlhabender Vater seine Felder mit 12 Ochsengespannen pflügen lässt, lenkt selbst eines von diesen, als Elia
zu ihm kommt und ihn aufiordert, ihm zu folgen (1 Kg. 19,19).
Der reiche Mann in Sunem, von dessen Frau öfters die Bede
wär, befindet sich selbst bei den Schnittern auf dem Felde
(2 Kg. 4,18). Ebenso Boas, der Nachts auf der Tenne schläft, um
die Getreidehaufen zu bewachen (Ruth 3, 7)“ —. Der Verfasser lässt die Hebräer in das Land Kanaan einbrechen und beschliessen, ״hier von ihrem ewigen Wandern auszuruhen. Das
heisst, nichts zu tun und die stammeingesessene Bevölkerung für
sich arbeiten zu lassen“. Dass die landeingesessene Bevölkerung
ausgerottet wurde und die verschonten Gibeoniten als Holzhauer
und Wasserträger in den Dienst der Stiftshüite gestellt wurden,
stört grosse Geister nicht. Die Zusicherung von Deut. 6,10 . 11.
wonach Israel bei der Eroberung
des Landes geschenkt werden : ״Grosse und schöne Städte, welche Du nicht gebaut und
Häuser voll von allem Gut, die Du nicht gefüllt, usw.“, soll einen
Beweis für die Untätigkeit beim Besitz des Landes und das
Arbeitenlassen der Eingeborenen sein. Als weiteres Lehrbeispiel,
wie der Verfasser sich nicht scheut, seinen Lesern Sand in die
Augen zu streuen, führe ich den vom Stammgebiet Judas handelnden Satz an : ״die Naturbedingungen des Landes gestatteten nur
die Viehzucht. ״Weiss sind Judas Zähne von Milch“. Er verlässt sich darauf, dass der Leser diesen Halbvers aus dem Segen
Jakobs für Juda nicht nachschlagen wird. Es heisst dort ״und
weiss die Zähne von Milch“ (Gen. 49,12). Aber sowohl die
erste Vershälfle, als auch der vorhergehende Vers betonen mit
drei Bildern den gesegneten Weinbau Judas . — Wie vom
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Zurückbleiben des geringen Volkes geschlossen wird, ״dass zur
Zeit des Exils die Israeliten noch vorwiegend Viehzucht trieben “,
(S. 410), diesen Unsinn wiederzugeben erspare ich mir. Kann man
es ja nachlesen, um sofort zu erkennen, dass die als Belege
zitierten Bibelverse absolut nichts für die zu beweisende These
sagen. Falsch ist die Darstellung, welche von den Ackerbau
treibenden Juden Babyloniens gegeben wird : ״aber hier wiederholen
sich die Zustände, die wir in Palästina anzutreffen geglaubt
haben : ״städtische Herren, die zugleich Geldverleiher sind, lassen
ihr Land durch [nichtjüdische?] Teilbauern bebauen : das wenigstens
ist das typische Bild, das wir aus dem babylonischen Talmud
empfangen, von dem selbstverständlich Ausnahmen Vorkommen;
wir begegnen selbst Rabbanen, die hinter dem Pfluge hergehen“.
Jeder , der nur einigermassen im Talmud bewandert ist, kann
zahllose Beispiele dafür bringen, dass die Juden Babyloniens in
der Hauptsache von Ackerbau lebten und selbst fleissig ihre Felder
bestellten, auch aus Mischna und Jeruschalmi ergibt sich dasselbe
für die Bewohner Palästinas.
Ich begnüge mich damit, die Bitte Rabas an die Rabbanen
nach Berachoth 25 b zu erwähnen, die allein schon die gänzliche
Haltlosigkeit dessen zeigt, wa,s Sombart über das Erwerbsleben
des jüdischen Babyloniens und seiner Gelehrten phantasiert.
״Raba sagte zu den Rabbanen: ich bitte Euch, erscheinet nicht
vor mir in den Monaten Nissan und Tischri, damit ihr nicht das
ganze Jahr bezüglich Eurer Ernährung beunruhigt seid“. (Nissan
und Tischri sind in Babylonien die Monate der Ernte und Weinlese).
Wer sich amüsieren will, der lese, was in diesem Schlusskapitel von Nomadismus und Saharismus, vom Gegensatz zwischen
Wald und Wüste, von nordischen und südlichen Wäldern zusammengefabelt wird, und wie aus der Verbindung heisser mit nasskalten Völkern der Kapitalismus entstand.
״Religion und Inzucht waren die beiden eisernen Reifen,
die das jüdische Volk festumschlossen und als eine einzige feste
Masse durch die Jahrtausende erhalten haben. Und wenn sie
sich lockern? Was wird dann die Wirkung sein ?“ Mit diesen
beiden Fragen und einer knappen Ablehnung ihrer Besprechung
schüesst das Buch.
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Wenn Sombart sein Buch ungeschrieben gelassen hätte , so
wäre das der Welt und auch den Juden kein Verlust gewesen.
Die Wissenschaft zieht keinen Gewinn aus der Seite des Werkes,
die hier einer Kritik unterzogen wurde, und damit ist gesagt , dass
sein sonstiger Inhalt, soweit er sich auf der versuchten Ermittelung
jüdischen Wesens aufbaut, von keiner Bedeutung ist . Das mancherlei Erfreuliche, das bezüglich der guten Beeinflussung des
Wirtschaftslebens durch die Juden gesagt wird, kann nicht
aussöhnen mit dem Feindseligen und tief Verletzenden, das
in diesem Werke überreich dargeboten wird. Es gibt ein bekanntes altes jüdisches Gleichnis : Man sagt zur Wespe : nichts
von deinem Honig und nichts von deinem Stachel.
*

*

־1!

Unsere Aufgabe ist es nun, die beiden Probleme zu lösen,
die sich das besprochene Werk ״Die Juden und das Wirtschaftsleben“ stellt . Was führte die Juden zum Handel ? Worin liegt
ihre Eignung zu demselben ? Sombart beantwortet eine Frage
mit der anderen. Als er sich eine kaufmännische oder kapitalistische jüdische Eigenart construiert hatte , meinte er auch dargetan zu haben, was zum Handel geleitet habe. Was führte denn
die Juden zum Handel ? Für dieses Problem existiert für mich
nur die Beantwortung aus der Geschichte. Von .Haus aus sind
die Juden kein Handelsvolk . In Palästina trieben sie viele
Jahrhunderte hindurch Ackerbau und Viehzucht, in Babylonien
ebenfalls eine lange Zeit Ackerbau. Erst die Zerstreuung in
Länder, deren Grundbesitz, als sie fremd hinkamen, längst in
festen Händen war, machte viele von ihnen zu Kaufleuten. Die
staatliche und kirchliche Gesetzgebung des Mittelalters , die ihnen
beinahe alle sonstigen Berufe verschloss und für sie allein Handel
und Leihgeschäft offen liess , zwang sie, sich zur Erhaltung
des Lebens diese Berufe zu erwählen. — Vielhundertjährige
Gewohnheit und die Erfahrung des Erfolgs auf kaufmännischem
Gebiete liessen sie dann in einer freieren Zeit, — die ihnen immer
noch Erwerbsmöglichkeiten genug versagte , — beim alten Berufe
bleiben. Damit löst sich restlos das erste Problem.
Und ihre Eignung zum Handel ? Ich möchte behaupten,
dass die Juden für jeden Beruf, der Anforderung an geistige Ausbildung und Begabung stellt , geeignet sind. Seit der Eininzipa-
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tion haben sich anf den meisten Gebieten des Geisteslebens Juden
in hervorragender Weise betätigt , in weit grösserer Zahl, als
man nach ihrem Verhältnis zur Bevölkerung der einzelnen Länder zu erwarten hatte . Wir kennen nicht nur Grosskaufleute,
Bankleiter und Industrielle von emmin enter Bedeutung ; Gelehrte
von Weltruf, berühmte Staatsmänner und Parlamentarier , bedeutende
Schriftsteller, Dichter, Musiker und Maler, erstklassige SchauSpieler reihen sich ihnen zahlreich an. Es kann keine Frage
sein, dass das Studium des Religionsgesetzes, dem von jeher alle
Bevölkerungsklassenobgelegen haben, geistige Kraft der ganzen
jüdischen Gemeinschaft mitteilte. So unvergleichlich bedeutsam nun
auch die Ausbildung des Geistes durch das Talmudstudium ist,
und wie dieses notwendig hervorragende Denker grosszieht, so
sehe ich die Ursache für die zahlreiche und erfolggekrönte Beteiligung der Juden an allen Geist und Bildung heischenden Berufen
weniger in der Stärke ihrer geistigen Ausbildung, als in deren
Verbreitung. Die Juden sind ein Volk, das einen übergrossen
Prozentsatz von an geistige Beschäftigung Gewöhnten, sagen wir
Gebildeten, zu den Seinen zählte und zählt . Wenn wir ermessen
wollen, ob die Juden von Haus aus intelligenter sind als die
andere Bevölkerung, so dürfen wir nicht untersuchen, wie sich
ihre Seelenzahl zur Seelenzahl der Gesamtbevöikerung verhält;
wir müssen fragen : welche Beziehungen zeigen sich zwischen der
Gesamtzahl der Juden und der Seelenzahl der gebildeten Klassen?
Die grosse Mehrzahl der Juden hat geistige Interessen, ist deshalb als zu den gebildeten Ständen gehörig zu betrachten. Wenn
man z, B. erstaunt ist wegen der im Verhältnis zur jüdischen
Bevölkerungsziffer übergrossen Zahl jüdischer Bankdirektoren, so
wird man weniger verwundert sein, wenn man das Verhältnis
der Juden zur Zahl der Gebildeten
in Rechnung zieht. Bei
den Juden ist geistige Betätigung auf breitester Grundlage vorhanden, das ist der Schlüssel zum Rätsel ihrer Erfolge. Bei den
Juden ist durch das Talmudstudium das Ferment des Bildungstriebs in das ganze Volk hineingetragen worden und dieser Bildungstrieb hat sich in der Gegenwart selbst in solchen jüdischen
Kreisen erhalten, die dem Talmud den Rücken kehrten. Heute
bemüht sich der Staat , durch treffliche Volksschulen Verständnis
für den Wert der Bildung in die grossen Massen zu tragen,
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welche die Mehrzahl seiner Bevölkernng ausmachen; es ist be»
kannt, wie langsam diese Erkenntnis vordringt. Für die blinde
Masse, wie man sie nannte, gab es keinen Weg zu höheren Berufen ;
bei den Juden existierte solche blinde Masse kaum.
Neben der geistigen Ausbildung sind der strenge Bahetag,
die Sittlichkeit, die Yolksgesundheit zu nennen, alles Dinge, die
für die Erfolge des Kaufmanns schwer in die Wagschale fallen.
Vom Buhetag wurde schon gesagt, dass ihm die Engländer viel
von dem verdanken, was sie als Kaufleute erreichten. Für die
Juden gibt dies auch Sombart zu.
Alle freien Berufe, in denen kein Vorgesetzter zur Erfüllung
der Pflicht antreibt , erfordern doppelt einen ausgeruhten und gesunden
Körper, damit sich dasMass von Energie entwickle, das zur Erreichung des vorgesteckten Zieles erforderlich ist. Soviel Vorteile heutzutage die Sonntagsruhe auch bringen mag, man kann nicht von ihr
sagen, dass sie Gewähr dafür bietet, dass am Montag mit frischen
Kräften die Arbeit aufgenommen wird. Die ungebildeten Klassen
wissen vielfach ihre freie Zeit nicht besser zu verwerten, als
durch Hingabe an Trunk und Spiel. Die Folge ist dann ein
Montag, an welchem das Tagewerk mit müdem Kopf und Gliedern
verrichtet wird. Von einer der Werktagsarbeit nützlichen Erquickung ist wenig zu merken, eher das Gegenteil. Ancb diejenigen, die sich den vielfältigen gesundheitsförderlichen, doch
anstrengenden Unterhaltungen am arbeitsfreien Tage hingeben,
werden am Tag darauf nicht genügend ausgeruht ans Werk gehen
können. Wieder ist es das Thorastudium, das den Buhetag der
Juden auch in dieser Beziehung emporhebt. Gerade die Volksmassen, denen am Werktag ihre Arbeit nicht genügend Müsse
zum ״Lernen“ liess, sie drängten sich in die Lehrhäuser, um anziehenden und leicht verständlichen Vorträgen über Ausübung
der Beligionsgesetze und Moral zu lauschen. Die freie Zeit des
Buhetags nützte man zu geistiger Anregung. Wenn sonst in
dem arbeitsfreien Tage für die unteren Klassen anderer Völker
die Anregung liegt, ihn gesundheit- und vermögenzerstörenden
Dingen zu widmen, so wirkte der Buhetag veredelnd auf alle
Schichten der jüdischen Gemeinschaft. Anstrengende Vergnügungen
sind meist durch die Sabbathvorschriften ausgeschlossen nnd so
trat der Jude gesund an Geist und Körper, erfrischt and erholt
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an die Arbeit der Woche heran. Die Ausübung der ReligionsVorschriften, wie Ehegesetze, Speisegesetze und vieles andere,
trug ebenfalls zur Volksgesundheit bei. Gar manches, was die
öffentliche Hygiene heute anstrebt oder eingerichtet hat , besassen
die Juden längst und blieben so trotz der Einpferchung in
dumpfe, finstere Ghettis gesund an Geist und Körper. ״Mens sana
in corpore sano“ war so dem Juden gesichert. Ist es erstaunlich,
wenn er mit seinem gesunden Geiste trotz Ungunst der Verhältnisse in seinem Berufe es zu etwas brachte ? Thorastudium, Religionsgesetz und Sabbath bewahrten den frommen Juden vor AusSchweifungen, Trunksucht und Spiel. Trotz der drückenden
zahllosen Steuern gelang es ihm daher vielfach, Ersparnisse
zu machen, und diese Ersparnisse wieder bildeten die Staffel zur
Vergrösserung des Geschäfts. Die Juden sammelten nicht deshalb Vermögen, wie Sombart meint, weil sie keine gesellschaftliehen Verpflichtungen hatten, deren gab es im Ghetto genug ; auch
würden solche Ersparnisse reichlich durch die Bedrückungen der
mittelalterlichen Regierungen aufgewogen worden sein.
Zu den Gründen für das wirtschaftliche and sonstige Emporkommen der Juden rechne ich auch die unvergleichliche jüdische
Wohltätigkeit, für die Sombart kaum ein Wort übrig hat . Bei
den Juden gingen Talente selten verloren. Begabter Kinder der
Armen nimmt sich der milde Sinn und das Mitgefühl der Glaubensgenossen besonders gern an, um ihnen die Möglichkeit zur
Entfaltung ihrer Gaben zu verschaffen. Die Mildtätigkeit wieder
war es, die den Sinkenden nicht fallen liess, und gar mancher,
der wirtschaftlich verloren gewesen wäre, wurde aufrecht gehalten,
um dann hoch zu steigen. Wäre einem solchen im kritischen
Augenblick nicht eine helfende Hand entgegengestreckt worden, ein
Name weniger wäre zu nennen gewesen, wenn von wirtschaftlichen
Erfolgen die Rede war. Noch vieles aus dem Tugendschatz des
Judentums Hesse sich zur Erklärung seiner Erfolge herbeibringen.
Es ist nicht nötig, mit der Laterne nach Fehlern zu suchen, um
die Stellung der Juden im Wirtschaftsleben verständlich zu
machen. Bei Nacht zündet man Laternen an ; die Gründe für
die jüdischen Erfolge liegen offen da, vergoldet vom hellen Sonnenücht.
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Sombart meint einmal, es habe den Anschein, als liesse das
Vorwiegen jüdischen Einflusses auf das Wirtschaftsleben nach, und
fragt sich, ob das nicht mit dem Nachlassen der Religiosität zusammenhänge. Das mag in eingeschränktem Sinne wahr sein;
Vorzüge jedoch, die viele Generationen hindurch ein Volk gestählt
und gekräftigt haben, gehen in ihren Wirkungen selbst denen
nicht so bald verloren, die sich von der Lebensweise der Väter
entfernt haben. Wie es in Zukunft sein wird, darum wollen
wir uns heute, wo es schon genug des Beklagenswerten gibt,
nicht sorgen. Wenn es richtig sein sollte , dass ein Rückgang
der wirtschaftlichen Bedeutung der Juden wahrzunehmen wäre,
so würde ich darin eine Consequenz der Bemühungen um allgemeine
Volksbildung und Volksgesundung sehen.
Aus den tieferen Volksschichten, denen immer mehr der Sinn
für geistige Bestrebungen und für vernunftgemässe Lebensweise eingepflanzt wird, steigen frische Kräfte und Talente in die Höhe, welche
die Schaar der geistigen Arbeiter vermehren. Der Kapitalismus unserer Tage, welchem die grosse Aufgabe zugefallen ist, allen Volkskreisen das zugänglich zu machen, was die wissenschaftliche Forschung für die angehmere Gestaltung der Lebensführung immer wieder
neu findet, kann kaum die Zahl leistungsfähiger Hilfskräfte finden,
deren er benötigt. Die Menge führender Geister, die wir Juden
in den Dienst des Erwerbslebens stellen , wird kaum überboten werden können ; bei der steigenden und auf immer breiterer
Basis sich erhebenden Volksbildung jedoch werden sich die nötigen
geistigen Arbeiter aus allen Volksschichten rekrutieren können,
um in gemeinsamer friedlicher und harmonischer Arbeit mit den
Juden für das Wohl der Gesamtheit zu sorgen. Nach wie vor
werden die Juden sich um die Hebung des Erwerbslebens verdient machen, ihre Bedeutung wird dessenungeachtet nicht so
sehr wie in früheren Tagen ins Auge fallen, weil bei steigender Volksbildung sich immer mehr Befähigte aus allen Volkskreisen
zusammenfinden, um sich dem Handelsberufe zu widmen, der
Wohlfahrt bringt und Segen stiftet.

Joseph Kara’s Kommentar zum II. Buch Samuel *)
Von

Rabbiner Dr . S . Eppenstein

in Briesen.

Der diesmal zur Veröffentlichung gelangende Kara-Commentar zum II . Buch Samuel trägt denselben Character wie der
zum ersten Buche. Auch hier gewahren wir eine bis ins einzelste
dringende, liebevolle Behandlung des Textes und des Zusammenhanges, die Kara in die erste Reihe der Exegeten stellt , daneben
aber auch eine vielfache Berücksichtigung von Midraschim, die
uns hier zum Teil in einer ganz anderen Fassung als in den uns
zugänglichen Ausgaben geboten werden, wie das aus manchen
Anmerkungen zu unserer Edition hervorgeht . Ob unserem Autor
noch andere Quellen Vorgelegen haben, oder ob er mit dem Text
der Agadas frei geschaltet , müssen wir dahingestellt sein lassen.
So gern Kara nun in diesem Kommentar Midraschim anführt,
so lehnt er dennoch darin enthaltene Deutungen ab, wenn sie
ihm sachlich unwahrscheinlich sind, so zum Beispiel zu 12, 30,
wo das gewaltige Gewicht von Davids Helm erwähnt wird,
und der Midrasch die Möglichkeit, eine solche Last zu ertragen,
damit erklärt, dass dies mit Hilfe eines Magneten ()אבן שואבת
geschah . Dagegen wendet sich nun unser Commentator, der es
einfach als Zeichen der grossen körperlichen Kraft Davids auffasst , mit der Bemerkung : ״Die Agada deutet es zwar anders,
aber es kann dies keine Befriedigung gewähren ; so will ich denn
von der Mitteilung dieser Erklärung Abstand nehmen, damit
nicht durch diese unnütze Arbeit Tinte vergossen und Federn
zerbrochen werden“.
Zu erwähnen ist nur noch betreff des Charakters des vorliegenden Commentars, dass sich in demselben, wie aus den in
*) Siehe hebr . Abtlg., S. 1—23.
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den Noten bezeichnten Stellen ersichtlich, eine Berührung
zur Chronik offenkundig zeigt, die
mit Pseudo - Raschi
allerdigs in dem Kara - Commentar zu den Büchern der Könige
noch evidenter hervortritt . Auf die etwaige Zugehörigkeit des
 פירוש על דה*י, dessen Autor aus Deutschland stammt, zum Kreise
der Kara-Commentare, in denen wir ja auch mitunter deutschen
Loazim begegnen, hat bereits Joseph Weisse in einer Abhandlung
im  כרם חמדIII (Prag 1841), S. 232—244, hingewiesen. Wir
gedenken, s. G. w., bei der Veröffentlichung von Karas Commentar
zu  ם' מלכיםnoch näher auf das Verhältnis der beiden Recensionen
zu einander einzugehen.
Von bemerkenswerten Erklärungen des vorliegenden Commentars wollen wir hier folgende besonders erwähnen:
3, 34 : Das durch ein Sokef Koton gekennzeichnete מפול
ist so zu verstehen ; du bist vor den Mordbuben hingesunken,
wie sonst ein an Händen und Füssen gefesselter gefällt wird.
8,19 :  ותדבר םנ אל בית עבדך למרחוקbedeutet : du hast auch
für die fernsten Nachkommen durch deine Zusicherung meine
Herrschaft festgestellt.
Ibid. : Das  וזאת תורת דיאדםfindet seine Erklärung durch die
Parallelstelle in I. Chron. 17,17 : ״ וראיתני בתור האדם המעלהDu hast
mich ausersehen, um mich in die Reihe der auserwählten Menschen
zu stellen,“ תור = תורה, das nach Esther 2, 12 ״Reihe“ bedeutet.
13,13 : Das Waw in  ושוממהist nicht etwa als überflüssig aufzufassen, sondern es ist der Satz so zu erklären : Tamar sass da
und gross waren ihr Schmerz und ihre Verstörtheit.
14,14 : Da wir alle, gleich dem verrinnenden Wasser
dahingehen, so möge der König darauf Bedacht nehmen,
dass nicht noch einer aus unserer Mitte verstossen wird.
gehöre zu denen, die
:
20,19 :  אנוכי שלומי אמוני ישראלIch
dem König treu ergeben sind und gern Frieden zwischen ihm
und den Bewohnern der Stadt stiften wollen.
22,4: , מהולל אקרא הbedeutet : Ich nenne den Namen
Gottes מהולל, gemäss Ps . 145,3.
Ibid. v. 17 : Der erste Versteil kann insofern auf David
bezogen werden, als auch er von den Schafhürden hinwegwurde.
genommen
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Ibid. v. 24 —26 : Diese Verse sind in Bezug auf sein unschulds- und mass volles Verhalten Saul gegenüber zu erklären,
indem er sich von der Sünde des Mordes zurückhielt ; daher
dürfe er auch auf Belohnung rechnen, wie er auch mit denselben
Ausdrücken die Hoffnung darauf in I. Sam. 26, 23 ausgesprochen.
In demselben Sinn ist auch in v. 26  עם גבור תמיםzu verstehen,
da sich David als wirklicher Held, der seine Leidenschaft bezwungen, erwiesen hat.
Ibid. v. 33 :  ויתר תמים דרכיbedeutet : Der mir seine Treue
erweisende ^lott ( )תמיםhat mir bei der Verfolgung durch Saul
den Weg frei gemacht♦
Den vorliegenden Commentar der Öffentlichkeit übergebend,
erfülle ich noch eine angenehme Pflicht, meinen innigen Dank
auszusprechen : in erster Reihe dem verehrten und bewährten
Redakteur des Jahrbuches für die wiederholte Mühe, die er
während der Drucklegung des Textes bewiesen , wie für seinen
mir erteilten , sachkundigen Rat , ferner Herrn Dr. V. A p 10 w i t z e rWien, der mir eine Reihe beachtenswerter Mitteilungen, betreff
der im Commentar vorkommenden Agadas zukommen liess,
wie auch Herrn Dr. Schlessinger
-Mainz, der wiederum die
Freundlichkeit hatte , die fremdsprachlichen Worte und Wendungen
zu identifizieren, und dessen Angaben nun fast gänzlich unverändert folgen.
_
Erklärung

der im Comm . zu II. Samuel
kommend
en Loazim:

vor-

Zu 2,1: יינפיאנ״ט, gemeint ist wohl אנפאנ״טenfant
=
, Kind.
Zu 13,20 :  אמולט מל שלנטe=
molt mal (?) sanglant
״und viel waren ihre Seufzer “.  שלגטfür sanglant, das vielleicht
dem neufranz. ״sanglos  ״entspricht , ist dadurch zu erklären, dass
der Nasal bei den Loazim öfters nicht geschrieben wurde.
Zu 13, 26 :  אנון וילש נינט פירא. Vielleicht = 0 non volt
neient (mon) frere ״oder will nicht etwa (mein) Bruder gehen ?״
Zu 13,32 :  אמיטמנטamettement
=
, action de se mettre,
״das Sichselbstaussetzen !״
Zu 14. 9:  אמיי אנאוורד לי דמייאa==
mei on avoard li daim
= ״mir wird man die Schuld anhaben״. Für  דמייאist vielleicht
 דייםlesen.
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Zu 14,14:  אכוור פנשש. Es ist dies eine provengalische Glosse,
die mit acabar pensas zu identificieren ist und vielleicht dem
französischen ״achever pensas“ ״Gedanken ausführen“ entspricht.
Zu 20,3 :  אינליידישpart
=
. pass, von enleier = lier =
einbinden, einwickeln.
Zu 20, 19 :  מיישטיירא ציווטדmaiestiere
=
ciuted (resp.
civited ) ״Hauptstadt “.
Zu 21,19:  בלע־ שובלא. Es dürfte vielleicht verschrieben
sein für  אישובלאoder  אינשובלאaltfranz
=
. ensouple = ״Schaft des
Geschirres am Webstuhl.“ Vgl. auch Raschi z. St. [sowie Darmestetter in R d E J . LIV, S. 21 und ebendort Anm. 5. — E .]

Ein Hiob - Commentar
Verfassers

eines

anonymen

*) .

Von

Professor Dr . A. Sulzbach in Frankfurt a. M.

Der hier zur Veröffentlichung gelangende Hiob-Commentar
ist einer Handschrift der Hamburger Stadtbibliothek (Nr. 37)
entnommen. Auf diesen Commentar hat bereits L. Dukes in der
Zeitschrift  ציוןVI , (1842) S. 100 aufmerksam gemacht und Proben
aus den Kapiteln 36 und 37 gegeben, um die Bedeutung desselben
zu zeigen, indem er zugleich bemerkte: מצוה רבה היא להעלותו על
הדפום ולהוציאו לאור למען יזכו בו רבים. Auch Zunz erwähnt diesen
Commentar in seiner ״Geschichte und Literatur “ S. 79, als Codex
Nummer 32.
Die Handschrift (Pergament) befindet sich in einem Sammelbande, der bis auf  מדר׳ אבא גוריון, der etwas älter ist , verschiedene gleicher Zeitperiode angehörende
Commentare
enthält, von denen einige bereits durch den Druck veröffentlicht
sind. Die Schrift trägt in sämtlichen Büchern den französischen
Charakter.
Was nun unseren Commentar betrifft, so ist es zum grossen
Teil compilatorische Arbeit, aber auch die eigene Tätigkeit des
Verfassers verleugnet sich nicht, und wir können genau feststellen,
dass es seine eigenste Arbeit ist , wenn er durch die Beziehungen
der Gespräche Hiobs und der seiner Freunde aufeinander bemüht
ist, den einheitlichen Faden nachzuweisen, der durch all die
Beden hindurchgeht.
Im Commentar werden citiert : Saadia Gaon, Sabbathai der
Arzt (Donolo), dessen Werk Tachkemoni als verschollen bezeichnet
wird, Menachem, Dunasch, Chajug, B. Nissim, Rasehi, Joseph
*) S. hebr . Abteilung, S. 29—86.
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1

Kara, Raschham, der auch zuweilen als  ר״ שמראים הדייקןsowie als
רש״ם1) angeführt wird, Rabbenu Tarn, Ibn Esra und Salomo
Parchon . Wir können somit die Zeit post quem für den Yerfasser fesstellen ; es ist aber auch nicht unberechtigt zu schliessem
dass, da er spätere Autoren nicht erwähnt, er wohl um 1200r
wie auch Zunz (a. a. 0 .) annimmt, gelebt haben muss.
Wir wären imstande, die Zeit des Verfassers genau zu
fixieren, wenn wir etwas über einen Zeitgenossen , R. Meir aus
Luziza , wüssten , in dessen Namen er eine Erklärung zu Kapitel 38,
11 mit den Worten  אמר לי וכף, ור״מ מלwiedergibt
Merkwürdigerweise trifft nun diese Erklärung mit der zusammen, die
David Kimchi in seinem  השרשים#D und in seinem Commentar zu
Hiob im Namen seines Vaters anführt, sodass nicht ausgeschlossen ist , den erwähnten R. Meir für einen Schüler des R. Moses
Kimchi zu halten , womit ein Anhaltspunkt für die Zeit unsers
Verfassers gegeben wäre 2). Dass der Verfasser ein Franzose
war, ergibt sich aus der Schreibart und der Uebersetzung einiger
Wörter.
Der Wert des vorliegenden Commentars besteht einmal
darin, dass manche dunkle Stellen des Hiobbuches in einer originellen Weise erklärt und aufgehellt werden. Wir greifen aus
den vielen als Beispiel das Wort  ) ירזמון15, 12) heraus, das alle Erklärer als Metathesis aus ירמזון, ״blinzeln, Zeichen geben“, auffassen.
Unser Verfasser erklärt es auch als Metathesis, aber aus יזרמון
״strömen“, sodass der Text bedeutet : ״warum strömen deine
Augen ?“ Diesem Vorwurf des Eliphas gelten dann Hiobs Worte
(16, 20) : ״ אל א׳ דלפה עיניvor Gott weint mein Auge“.
Dann liegt aber auch die Bedeutung dieses Commentars in den
Erklärungen, die er im Namen der Gelehrten anführt, die wir oben
1l Dukes will in  רש״םden Raschbam erkennen , während Zunz (a. a. O.)
 שלמה מטראני, רliest , der auch unter dieser Abkürzung in  שבלי הלקטan
verschiedenen Stellen , auch im Mordechai haggadol (Manscr. Goldschmidt)
vorkommt. Allein es ist zu bedenken , dass vom erwähnten R. Salomon
keine exegetische Tätigkeit bekannt ist.
2) Wenn ich im Text  לוצייגאangegeben habe , so scheint mir doch, dass
לוציצא
, wie Zunz annimmt, die richtigere Lesart ist, auf die ich in der Note hingewiesen habe . Für Lucena finden wir allgemein אליבנא, Luziza ist nach Gross,
Gallia Judaica (S. 201) wahrscheinlich eine kleine Stadt in der Normandie,
Lisieux oder Licieux.
Ja

hrbuchJ. L. Gr
. VIII.
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genannt haben. Viele Erklärungen, die die bekannten Commentare
als  י״אcitieren , können wir durch unsern Commentar auf ihre
Autoren zurückführen; manche Corruptelen können wir an der
Hand der hier gebotenen Citate richtig stellen. So sind im Hiobcommentar von Kara (Frankels Monatsschrift, Jahrgang VI und
VII) nach vorliegendem Commentar zu berichtigen : 34, 36; 35, 5, 9;
36, 13, 27 ; 37, 22 ; 40 , 14. Ibn Esra ist zu berichtigen 36, 18;
37,17,20 . Dass die Annahme, der unter Raschis Name gehende
Commentar der letzten Kapitel in Hiob, der zweifellos nicht mehr
von Rasch! herrührt, gehöre Raschbam an, falsch sei, ergibt sich
aus den in unserem Commentar in dessen Namen angeführten
Erklärungen, die jenen geradezu widersprechen. Man vergleiche
Rosins Raschbam-Ausgabe S. XIX , Anmerkung 2 und Seite 9, Anmerkung 11, wo meine brieflichen Mitteilungen an den Verfasser
mitgeteilt sind. Interessant sind auch die exegetischen Erklärungen, die im Namen des R. Tarn angeführt werden, deren
Quelle ich aber nicht anzugeben weiss . In seinem  ס׳ הכרעהhabe
ich sie nicht gefunden. Dass die namentliche Anführung anderer Autoren erst mit dem 35. Kapitel beginnt, sei besonders
bemerkt. Dass dem Verfasser ein  מדרש איובVorgelegen hat, ersehen wir aus 4,10 ; 5,25 u. a. St. Als interessant dürfte es
auch vermerkt werden, dass 35,17 der Verfasser die Vulgata
(  ) רכן לעזרתי הנדסcitiert . Ebenso bemerkenswert ist es, dass der
Verfasser schon gewusst hat, dass Blitz und Donner zu gleicher
Zeit entstehen , dass sie nur unseren Sinnen nacheinander bemerkbar
werden (37,6).
An der Handschrift scheinen zwei Copisten tätig gewesen
zu sein ; die letzten Kapitel (von 34,19 an) zeigen gegen
die vorhergehenden wesentliche Verschiedenheiten auf. Einmal ist die Schrift flüchtiger, dann erscheint bis dahin
für den Gottesnammen die Schreibung
von da und weiter
"וא, bis dahin heisst es .ה״קב״ד, von da und weiter ;הק״in
ein Wort zusammengezogen finden sich אחריכן,  ♦עלכןDie Handschritt schliesst mit der Eulogie היה בעזרי,  ♦שבח לצוריMan wird
wohl die punktierten Buchstaben als die Zahlenwerte einer Jahreszahl ansehen können, es ergäbe sich die Zahl 212 = 1452,
womit natürlich nur das Jahr der Abschrift gemeint sein könnte.
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Die Handschrift weist eine beträchtliche Zahl von Schreibfehlem auf, die ich mich bemühte, an der Hand anderer Commentare oder nach Vermutung bestens richtig zu stellen. Wo ich im
Zweifel an der Wahrheit meiner Vermutung war, oder wo mir
die Richtigstellung gar nicht gelang, bezeichnete ich dies durch
ein Fragezeichen. Runde Klammern enthalten die fehlerhaften
Lesarten der Hdschr., eckige die Korrekturen.
In den Anmerkungen habe ich mich auf das Notwendigste
beschränkt ; ich habe solche nur gegeben, wo sie dienen, eine
Dunkelheit im Texte aufzuklären oder einen Quellennachweis zu
geben. Zur Bequemlichkeit des Lesers habe ich dem Text den
Nachweis für die Bibelcitate beigefügt.
Es bleibt mir nun noch übrig, meinen Dank Herrn Provinzialrabbiner Dr. S. Bamberger-Hanau für die sorgfältige Durchsicht
der Korrekturbogen auszusprechen und für manche treffliche
Bemerkung, die er mir über einige fragliche Stellen in der
Handschrift machte.

*

Memoiren

eines polnischen

Juden *).

Von

Heinrich Loewe.
Die jüdische Memoirenliteratur ist nur dünn gesät . Aus
etwas früherer Zeit hat das durch David Kaufmann veröffentlichte Werk der Glückei von Hameln sich als ״das“ Memoirenwerk äurcbgesetzt . In jüngster Zeit sind zwei Werke veröffentlicht worden, von denen das eine, Pauline
Wengeroffs
״Memoiren einer Großmutter“, einer noch wirkenden Verfasserin
angehört, während die ״Lebenserinnerungen“ A. H. Heymanns,
der seit einem Menschenalter nicht mehr unter den Lebenden
weilt , im Aufträge seiner Kinder und Enkel im Druck erschienen sind 1). Heymanns Erinnerungen beginnen mit dem
aufsteigenden neunzehnten Jahrhundert und enden kurz vor
seinem Tode, der im letzten
Viertel
des neunzehnten
Jahrhunderts erfolgte .
Der erste Teil führt uns in die
märkische Kleinstadt, und die Jugenderinnerungen, die der alte
Mann mit seltener Frische und köstlichem Humor aufleben
lässt , geben uns reizende Genrebilder aus der ganz kleinen
Gemeinde um die Wende der Jahrhunderte.
Mit ihnen berühren sich zeitlich die Memoiren, die ein polnischer
Jude Beb Mosche benJisrael
IsserlWasserzug
in einem
kleinen Heftchen hinterlassen hat, das hier zum ersten Male gedruckt
vorliegt . Der Verfasser dürfte etwa um die Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts geboren sein und ist nicht vor dem Jahre 1818 gestorben. In seiner zahlreichen Nachkommenschaft ist er noch nicht
vergessen , und sie erzählen mit einem gewissen Stolz von dem Urgroßvater und Ururgroßvater , der aus Schokken in der jetzigen Provinz
*)

Siehe

hebräische

Abteilung

S . 87—114.

*) A. H. H eym a n n : Lefcenserinnerungen
. Nach seiner Niederschrift
herausgegeben von Heinrich Loewe, Berlin 1909.
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Posen gebürtig war and als ״Translateur “ nach Plock kam, das
damals preußisch war und jetzt zum russischen Teile Polens
gehört. In Plock ist der Verfasser dieser Memoiren auch gestorben und hat dort seine Grabstätte gefunden.
Mosche Wasserzug war der Sohn eines ursprünglich
wohlhabenden Kaufmanns aus Schokken. Seine Mutter war aus
dem nicht sehr fernen Wronke. Er erhielt als Kind eine vor*
zügliche jüdische Bildung im Bahnten der Zeit und des Landes.
Als ihn die Verhältnisse zwangen seinen Wollhandel aufzugeben,
ließ er sich in Posen als Schochet und jüdischer Lehrer ausbilden und ging nach Frankfurt a. 0 ., um sich auf der Messe
eine Stelle zu suchen. Er bestätigt damit von der Seite eines
Stellungsuchenden das Bild, das Heymann in seinem unverwüstlichen Humor von der Seite jenes Vorstandes gegeben hat,
der auf der Frankfurter Margarethen-Messe sich einen Kultusbeamten engagiert. Ebenso wie dort der Strausberger Vorstand
sich unter der Zahl der sich dort einfindenden Individuen einen
Lehrer sucht, so geht Mosche Wasserzug, nachdem er vom
Posener Babbinat das Diplom als einwandfreier Schochet erhalten
hat, nach Frankfurt a. 0 ., weil er ebenfalls weiß, daß brauchgemäß die Vorstände der kleinen Gemeinden dort auf der Messe
sich ihre Kultusbeamten holen 1).
Auch stimmt es in beiden Schriften überein, daß der neue
Kultusbeamte erst nach den hohen Feiertagen sein Amt antritt.
Hier wie dort benutzt der neue Gemeindeangestellte den günstigen Umstand dieses Antrittstermins dazu, erst noch in einer
kleinen, ganz kleinen Gemeinde an den hohen Feiertagen Mnßaph
vorzubeten, um sich damit einige Taler extra zu verdienen.
Körlin an der Persante , wo Mosche Wasserzug zu Bosch-haschschana und Jom-Kippur Mußaph vorbetet, hatte im Jahre 1782
nur 33, im Jahre 1794 gar nur 10 jüdische Seelen. Auf dem
Wege dorthin besuchte er auch noch Berlin, wo er einen
merkwürdigen Einblick in eine Streitigkeit zwischen dem Ortsrabbinat und den Gemeindeältesten bekommt, die wegen der
Neubestallung eines Schochet in Zwiespalt geraten sind. Nach
einer kuriosen Post- und Wanderfahrt kommt er von Körlin nach
Greifenhagen, dessen jüdische Gemeinde ihn als Beamten an1l EbendaS- IS u. 48 ff.
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gestellt hatte . Seine Angabe, daß diese kleine Gemeinde für Pommern
bereits eine bedeutendere Judensiedlung war, bestätigt sich,
wenn man die Statistik der Judenschaften Pommerns vergleicht,
die demnächst an anderer Stelle veröffentlicht wird. Er spricht
von 15 jüdischen Haushaltungen in Greifenhagen, was auch den
statistischen Angaben insofern ganz entspricht, als die Stadt 1782
unter 2762 Einwohnern 83, 1794 unter 2927 Einwohnern
86 Juden zählte. Während seiner dortigen Anwesenheit wurde
die Synagoge zum großen Teil durch seine Mitwirkung erbaut.
Leider konnte durch Nachfrage nicht festgestellt werden, wann
die Synagoge erbaut ist, so daß sein dortiger Aufenthalt nicht
ganz einwandfrei und sicher festgestellt werden kann. Eine
Bailinschrift fehlt in der Synagoge. Die im Gesamtarchiv der
deutschen Juden gesammelten Akten geben hierüber keine Auskunft. Doch gehen wir nicht fehl, wenn wir den Greifenhagener
Amtsaufenthalt Wasserzngs ungefähr um das Jahr 1780 annehmen.
Es ist das die ausgehende fridericianische Zeit, die trotz
ihrer großen politischen Erfolge für Preußen keineswegs wirtschaftlich einen Aufschwung bedeutete, vielmehr die Untertanen
aufs schlimmste bedrängte und niederdrückte. Ganz besonders
äußerte sich das bei Steuerverhältnissen. Dazu kam, daß die
Waren aus einer Provinz des sehr wenig zusammenhängenden
preußischen Staates oft nicht in die andere eingeführt werden
durften.
Daraus entwickelten sich die unerquicklichsten
Zustände. Wenn man die Akziseverhältnisse unter der Begierung Friedrichs II . einigermaßen kennt und zugleich im Auge
behält, daß der wirtschaftliche Druck ein so großer war, daß
allein der Schleichhandel und die Einfuhr verbotener Waren eine
gewisse Erleichterung boten, so begreift man, daß auch ehrliche
Leute keineswegs sich davon zurückhielten, den Entdeckung
fürchtenden Schmugglern Vorschub zu leisten und sie mit Bat
und Tat zu unterstützen . Waren doch allein nur deshalb 480—
490 Artikel nicht akzisepflichtig, weil der König sie zum Schutze
seiner Fabriken ein für alle Male verboten hatte . Die Steuerbeamten waren rücksichtslos und galten allen Angehörigen der
nicht priviligierten Stände als der gemeinsame Feind. ״Zu jeder
Stande bei Tag und bei Nacht drangen Zoll- und Akzisebediente
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in das Haus jedes ehrlichen Mannes und öffneten alles . Für
jeden Gegenstand , welcher einer Abgabe unterworfen war,
forderten sie den Beweis , daß diese Abgabe entrichtet sei . Wo
nicht, so nahm man den Gegenstand weg und verwickelte den
Eigentümer , wenn er nicht Mittel hatte , sich abzufinden, in einen
verdrießlichen Prozeß. Die Angestellten wurden aller Verruchtheit
fähig gehalten . Es ward auf sie die Beschuldigung , gebracht
daß sie selbst während des Untersuchens die Contrebande einschleppten und dann sagten : sie hätten sie dort gefunden. Was
auch immer ein Reisender mit sich führte an Wein, an Arzneien
und dergleichen, unterlag alles zu jeder Zeit und Stunde den
Untersuchungen der Angestellten.
Diese wurden gehaßt . Sie mußten in jedem, der ihnen begegnete , einen Feind vermuten. Keiner von ihnen wagte es,
sich auf abgelegenen Wegen allein und unbewaffnet finden zu
lassen. Nicht selten wurden einige dieser Officianten vermißt.
Man fand sie dann in Wäldern erschlagen und verscharrt. Der
Schleichhandel nahm überhand. Die Schleichhändler waren sicher,
in ihren Kämpfen Begünstigung und Beistand zu finden. Jedes
Haus bot ihnen eine sichere Zuflucht1)4‘. In dem meeklenburgischen Grenzörtchen Fürstenberg , dessen Juden von ihren
jüdischen Landsleuten spottweise ״Griechen 44 genannt wurden,
blühte der von allen Seiten begünstigte Schleichhandel nach
Preußen. Und sicher war es an allen anderen Grenzen nicht
anders. In dieses Milieu bringt uns der Verfasser, wenn er von
dem Kaufmann Reb Selig mit seinen ohne Erlaubnis von
Frankfurt nach Greifenhagen eingeschwärzten Waren erzählt, und wie er und die ganze Gemeinde teilnehmen, um
R. Selig von der schweren Anklage zu befreien . Daß derselbe
Reb Selig , der ihm seine Rettung verdankt, ihn nachher
gründlich betrügt , gehört zur Vervollständigung dieses ganzen
Bildes . Ebenso wie hier Mosche Wasserzug von den Gemeindemitgliedern veranlasst wird, um sein Auskommen bei der völlig
unauskömmlichen Stelle zu finden, auf Pfand zu leihen, so macht

Der König Friedrich U. von
*) Onno Klopp:
Politik . 2. Aufl.•Schaff hausen 1867, S . 371.

Preußen

und seine
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auch bei Heymann sein Landsmann aus Graetz Pfandleihgeschäfte
neben seinem Hauptberuf als Schochet und Kleinkinderlehrer1).
Von Greifenhagen kehrt Wasserzug noch ärmer in seine
Heimat zuruck als er von dort fortgegangen war. Durch den
Verkauf eines seiner Häuser hält er sich über Wasser . Dann
wird er in Kurnik bei Posen als Schochet und gleichzeitig als
Neeman der Gemeinde angestellt und führt als solcher das Amt
einer Art von Syndikus. Da er der einzige in der Stadt ist,
der außer hebräisch auch deutsch und polnisch spricht und
schreibt, so wird er bei der Teilung Polens , durch die Kurnik
1793 preußisch wird, der Vertrauensmann der preußischen Akzise
und zugleich der jüdischen Gemeinde. Die Stadt Kurnik hatte
damals eine verhältnismässig sehr bedeutende jüdische Be*
völkerung. Noch im Jahre 1817 gab es dort unter 1809 Einwohnern 774 Juden (d. h. 42*8 °/0), während heute nur noch
100 Juden (4°/0 der Bevölkerung) dort wohnen. Die Gemeinde
war reich, und wie die Holzsynagoge zeigt , fand dort die Kunst
eine Stätte.
Nun war er wieder in seiner Heimat, in einer Gegend, wo
nicht wie in Pommern Gemeinden von 15 Haushaltungen zu den
mittleren Gemeinden zählten. Die Stadt Kurnik nennt er stets
mit jüdischer Aussprache Kornik. Ebenso schreibt er zumeist
Koriin statt Körlin♦ Die Posenschen Juden hatten für die Städte
und Städtchen in ihrem Bezirke besondere Namen, die von den
polnischen und deutschen Benennungen abweichen. So heißt die
Vaterstadt Mosche Wasserzugs Schokken bei den Juden Skok,
während die Heimatstadt seiner Mutter Wronke, die den polnischen
Namen Wronki führt, von den Juden Wronek genannt wird. Von
andern Städten , die in unserm Büchlein erwähnt werden, heißt
Posen ״Posna a, Obornik ״Oibernik“, Chodziesen, das heutige
Kolmar in Posen, ebenso wie bei Heymann, ״Chadseisch“2), Graetz
״Greiditz “, Schroda ״Schreid “. Diese Namen werden heute
noch von alten Leuten gebraucht, von dem jüngeren Geschlecht
nur mit einem spöttischen Nebensinn, um das kleinstädtische und
jüdische Ghettomilieu als etwas Überwundenes und in der Kultur
Zurückgebliebenes zu bezeichnen.
1) Heymann

a . a . O . S . 66.

2) Ebenda S. 52 : ״Chaseisch*.
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Von Eurnik kommt endlich Wasserzug, der, wie er selbst
erzählt, diesen Namen angenommen hat, um dem Befehl der
preußischen Regierung zu genügen, ohne das jüdische Gesetz zu
verletzen, nach der weit größeren Stadt Plock a. d. Weichsel,
die damals preußisch war, und wo er die Zeit der napoleonischen
Kriege erlebt und überlebt . Er ist dort ursprünglich der von
den Vornehmen der Gemeinde angestellte Syndikus gewesen.
Nachdem er mit seinen Auftraggebern in Zwiespalt geraten ist,
macht er sehr wechselvolle Schicksale durch. Die großen Gebäude,
die er aufführt, und von denen er am Schluß seiner kurzen DenkWürdigkeiten berichtet, stehen noch heute. Sie fuhren in Plock
den Namen Wasserzugsche Häuser.

Ich veröffentliche diese Memoiren, denen der Verfasser die
pietätvolle Erwähnung der Wohltätigkeit seines Vater Reb Jisrael
Isserl in Schokken voranschickt, nicht wegen der großen Ereignisse, die er schildert. Es sind im Gegenteil kleine und ganz
kleine Verhältnisse, in denen sich das Leben des Verfassers
abspielt. Sie waren wohl nur für ihn selbst und für die Seinigen
von Bedeutung. Aber sie geben einen eigenartigen Einblick in
das KleinstadtJeben der posenschen und polnischen Juden im
achtzehnten und beginnenden neunzehnten Jahrhundert und die
kleinen Züge, die er mit wenigen Strichen zeichnet, sind um so
wertvollere Kleinbeiträge zum Leben der Juden, als Wasserzug
naiv und unbefangen plaudert und der Leser überall den Eindruck
großer Wahrheitsliebe empfängt. Und was er von den pommersehen Juden erzählt, lässt ebenfalls einen intimen Blick in die
Häuser der Greifenhagener Kleinstädter tun.
Das Manuskript, das mir vorlag, ist die jetzt in meinem
Besitz befindliche Originalhandschrift. Der Autor benutzte eia
selbst verfertigtes kleines Oktavheft von insgesamt 32 Seiten,
deren einzelne Blätter er von l —16 mit hebräischen Ziffern
bezeichnete. Wenn auch die Handschrift ursprünglich eine sehr
schöne Kursive und gewiß deutlich war, so hat sie jetzt durch
das Alter gelitten, besonders weil der Verfasser außerordentlich
klein schrieb. Wenn es auch gelang, fast jedes Wort zweifelsfrei
zu lesen, so blieben doch auf der ersten und letzten Seite, die
sehr stark abgerieben sind, weil das Heft ohne Umschlag ist,
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einige Wörter ungelesen, jedoch ohne, wie es scheint, etwas am
Sinn vermissen za lassen.
Der Verfasser erwähnt, dass er in Plock einen Waisenknaben
Barach Mendel (Menachem) erziehen ließ and als Schwiegersohn
ins Haas nahm. Dieser Barach Mendel (Menachem) Auerbach,
der ziemlich jung gestorben ist, gehörte der gleichnamigen Kalischer Rabbinerfamilie an, die ihren Ursprung auf Joseph Garo zurückführt. Von ihm übernahm seine Tochter, Frau Henriette Jacobsohn
in Samotschin, das Heft and übergab es später ihrem Neffen, dem
seinem Großvater gleichnamigen Enkel. Von diesem, dem Rabbiner
Barach Mendel (Menachem) Anerbach in Gollantsch, habe ich die
Originalhandschrift erhalten.
Bei der Drucklegung des kleinen Textes habe ich mich
bemüht, die Rechtschreibang des Verfassers genau wiederzugeben,
da sie in einer gewissen geistigen Verbindung mit dem ganzen durch
״Melizöt“ durchzogenen spätrabbinischen Stil steht . In demselben
Sinne habe ich es ohne Änderungen übernommen, wenn u. a. der
Verfasser die hebräischen Femininformen des Verbums durch die
entsprechenden Maskulinformen ersetzt . Diese genaue Wiedergabe
des Stils, der Grammatik und der Orthographie tragen m. E.
dazu bei, das Zeitbild in seinen natürlichen Farben erscheinen
zu lassen. Nur offenbare Schreibfehler habe ich verbessert. So
veröffentliche ich hier die kleine Selbstbiographie, die Mosche
Wasserzug seinen Nachkommen hinterlassen hat, als einen kleinen
und unscheinbaren, aber nicht wertlosen Beitrag zur inneren
Geschichte der nordostdeutschen und polnischen Juden.

lieber das Buch גחלים

גבי

לע

•בשר

Ueber dieses wertvolle, uns verloren gegangene, in den
letzten Jahren des Gaonats abgefasste Sammelwerk von EntScheidungen der Geonim schrieb zuletzt Freimann
in
ZfHB. 1906, 178 ff., wo er die Anführungen bei anderen
Autoren zusammenstellte1). S u 1z b a c h hat sich zuallerletzt
der dankenswerten Arbeit unterzogen, die Anführungen aus diesem Buche im handschriftlichen  מרדכי הנרולzusammenzustellen
(Jahrbuch V, 367 ff., hebr. Abteil. 61 ff.), leider aber, ohne einem
jeden Stücke die Zitierungsweise beizufügen, was manche
Irrtümer vermieden hätte ; denn bei den alten Autoren können
manche Zitierungsformeln sowohl als Einleitungsformel zum
Folgenden als auch als Schlussformel zum Vorhergehenden
gelten.
Als Zitierungen aus dem  ספר בשר על נבי נחליםbetrachtet
Sulzbach auch die Nummern 2, 6, 10, 12, 19, 21 und 23, die
jedoch unmöglich demselben angehören:
Nr. 2 : . , . אה דנרסי׳ ר*ח אב שחל בשבת מפטירין
. . . שיני

יו״ט

נבי

■דגר

הא

 ועוד, ist

ein

Gutachten

des

ß.

Nathan
b, Machir an
seinen Bruder Menachen,
wörtlich in  פרדםNr. 25 : שאלתי הא דנרסי׳ גבי ר*ח אב שחל להיות
בשבת מפטירין חדשיבם ומועדיכם ומפני מה ביטלוה שמפטירין בהשמים כסאי
בשאר שבתות וראשי חדשים ועוד אה דגרסי׳ נכי יום טוב שקורין שמחת תורה
( ככר שאלו שאלהMainz )  נם בכאן, תשובה. . . מפטירין בויעמד שלמה
זו כמה פעמים ותמהו על אלו הפטרות ואין יודעין מי ניהג כן אבל יש לומר
ולאו
במקומו והין
 והעמדת יהושע. . ,  ובן בסוכות. . . שבשבת ור־ח
1J Zu den Anonyma
Nr . 9 (S . 182 ) ist zu bemerken » das dasselbe
ein
Gutachten
des . רב מ ת ת י דGaon
ist , wie aus dem Satz in  שערי צדקV » 8 » Nr . 1:
.הילבך דיניה בש״ש משתבע על השבורה ועל השבויה ועל המתה ומשלם אבדה וגנבד, der ibid . Nr . 5
in dessen

Namen

angeführt

wird , mit Wahrscheinlichkeit

zu

schliessen

ist.
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אחיך מצאתי בתשובות . . .
בידי׳ אבל אני נתן
vglו ר פ י א
( . Or
 Jahrgangהמזרח Saraa I , Nr . 393 und meine Bemerkung im
I,
 wahrscheinlichפרדס S. 212 —213) und ist in
מעשה הגאונים dem
 1. c. S. 216, fehlt inהמזרון entnommen (vgl . einstweilen
ed.
A. Epstein ; ausf &hrlicher s. G. w. an anderer Stelle ). Da nun
 anführt (s. unten ), so istבשר על נבי נחלים  dasמעשה הגאונים das
בשר על נבי נחלים damit eine entgegengesetzte Zitierung seitens des
ausgeschlossen.
den Redensarten des
des R. Nathan
b.
 ed . Epמעשה הגאונים erhalten.שאל ר׳

Nr. 10 ist ebenfalls , wie schon aus
Stückes zu schliessen ist , ein Gutachten
Machir an seinen Bruder, wörtlich
in
מנחם לר׳ נתן על היתומה stein fol. 54 : . . .

liesבדברים בבית Nr. 19 :
(
על ראובן שהבל בשמעון ומהללו (ומחל לו
המשתה ,סוף האמין ראובן לשמעון פקדונו ותפס שמעון אותו ממון על חבלתו
וטען שהטעהו בדברים בלא קניין .כן דן (כלו׳ רב ביבי( ) (so Sulzbach
שאם הרבה ראובן על שמעון ריעים ובקשו מחילה ומחל לו בבית המשתה או
במקום אחר ,מחילתו מחילה ,ואין צריך קניין  ,אבל אם חבלו חבלה שיש בו
. Dies ist ein Excerpt aus einemחסרון כיס ולא בקשו מחילה . . .
 Nr . 81מעשה הגאונים längeren Gutachten , welches wörtlich in
וששאלתם על אותו ראובן שחבל בשמעון ומחל (S. 69—70) erhalten ist :
לו בבית המשתה  . . .כן דעתי נוטה שאם בקש הימנו ראובן משמעון קודם
השיב
שימהול לו או ( אפי׳) [אם] הרבה עליו ריעים ומחל לו  . . .ועוד
אם חבל ראובן בשמעון חבלה שאץ בה חסרון כים  . ; .אבל אם חבל
בו ראובן בשמעון חבלה שיש בו חסרון כיס  . . .כדי לעשות נדר וסייג
שרשאין אנשי המקום ללקות  . . .שיש להם סמך מן המקראות הללו ואשר לא
. Dieses Gutachten ist sicher , wie Stil und Redensartenיבוא . . .
desselben zeigen , ein GA. des R . Gerschom
Meor ha -Golah,
 Nr . 87, 89,תשובות חכמי צרפת ולותיר  bei R . G. inכך דעתי נוטה vgL
95, 97 u. a . (vgl . Müller , ibidem S. XXXV ), ebenso vgl . die
 mit denen desכדי לעשות נדר וסייג שרשאין אנשי המקום Worte : . . .
כ ן  Nr . 93 Ende , 97 Ende . Unterתשו׳ חכמי צרפת ולותיר R . G. in
 verstandenרב ביבי  kann also nichtדן
werden , es ist vielmehr
 ).דץ) דעתי נוטה eine Abbreviatur von
 ,על העשיר שקרא בן גדולים בחור חשוב ממזר בן ממזר . . .
des R . Meir
aus Rotenburg
wörtlich
in
ed. Prag Nr . 132, ed. Cremona Nr . 285, Mordechai
!105 und RGA . des RSBA . I , Nr . 855

Nr. 21 :
ist ein GA.
dessen RGA.
B. Kama Nr .

449
בשר
גבי Ebensowenig gehören Nr. 6, 12 und 23 dem
אשת איש מנקט־מא (? ) שהלך בעלה בפרקמטיא  an : Nr. 6 :גחלים
 ist , wie derלמרחוק . . .
ילמדונו רב ו ת י נ ו . . . .השיבו . . .
GA. des
 zeigt , ein europäischesילמדונו רבותינו Ausdruck
französisches“ Gutachten,״ 11—12 Jabrh. Nr. 12 ist sicher ein
תשובה  .אמת
ואמונה היא החזקה חזקה wie die Redensarten :
נמורה  . . .ו
ד
נ
ת
י
ד
י
ן
זה
מדתנן . . .
ונחלקו עלי רוב החכמים
לאמר אין
צריך
כלום
. . .
ולפי שלא
יטעה אדם אחר
פסקי
 deutlich zeigen.אבוא היום לשוב
מטעותי ,דלא דמי אהדדי . . .
דין מסור מחיבור רב ביבי .הורו חכמי
נרבונא שהמוסר ממון Nr. 23:
 an ; dennבשר ע*נ נחלים  gehört ebenso schwerlich demחבירו . . .
*von Zeit
 könnte frühestensהורו חכמי נרבונא der Ausdruck
und nur im Munde von Franzosen
Raschis
genossen
gebraucht werden.
oder Deutschen
Entweder also ist die Zitierungsformel bei diesen allen
entsprechend auf das Vorhergehende oder Folgende zu beziehen
 auch etwas anderesמרדכי הנדול  inחיבור רב ביבי oder ist unter
 zu verstehen 1).בשר ע׳־ג גחלים als das
 ist noch folgendesמרדכי הנדול Zu den Auszügen aus dem
zu bemerken:
Nr. 4 ist eine Pharaphrase aus Jesuschalmi Eetbuboth IX,
 1, vgl . meine Abhandlung im Jahrbuch VI, S. 371/373.הלכה Ende
פנויה שזינתה עם ישראל מהו מי אמרינן כיון שזינתה זונה היא Nr. 5 :
ואסורה לכהן  . . .ת■ ש דתניא ר ,אליעזר אומר פנוי  . . .ואט׳ בר עמרם
אין הלבה כר׳ אליעזר אלא כחכמים ומותרת לכהונה
וכן הלכה נוהגת
הלבות
גדולות mit
. . .
 stimmtושומרת יבם שזינתה מותרת ליבם
יבת ישראל פנויה דמזניא מישראל  . . .שריא לכהן ed. Berlin fol. 308 :
דאמרינן לית הילכת־ בד־ אלעזי דאט׳ פנוי  . . .והיא [ =ואי] שומרת יבם היא
 dasבשר ענ*נ , überein, nur hat der Vf. desומזניא  . . .שריא ליה
 ?), ebensoשאילתות  umgestaltet (nachשאלה Ganze in Form einer
שערי תשובה  . Aehnlichמהו  . . .ת״ש . . .
וכן הלכה נוהגת Nr 1:
.
וששאלתם לידה  . . .ת״ש דת׳ד Nr. 173: . . .
והילבחא דיה הנט פוסל בכהונה  . . .והלכה Ebenso stimmt Nr. 13 :
 ed . Berlin 329 — 330 überein.הלכות נדולות mit
 wörtlichבב״ה
והילבתא אחד בהן ואחד ישראל שכיב מרע שצריך Der Schluss in Nr. 13 :
והיבא דאיכא דמסתבין , ibidem S. 329 : . . .להתנות ולומר אם לא מתי כו
■
tarnרבני  lesen , d. h.ט 2ו«
בי *ד ר״ב *) Vielleicht ist an manchen Stel'en
 296).איונוו״ב 10, der in Mordechai h&uiig angeführt wird (vgl.־ rc: = :rnרז
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. . .  ליתני בהדה ולימא לה. Anführungen, die wörtlich mit  ה״גübereinstimmen, siehe auch bei Freimann 1. c. S. 180—181.
Nr. 9 : Das Zitat  ומותר. . , ומשומד שחור בו מלקות ודאי צריך
 לאכול ולשתות עמוist ebenfalls ein GA. des Bab
Amram,
wörtlich in  שערי צדקVI , Nr. 11 (fol. 24 b), kurz wiederholt das.
Nr. 8 (so in  חמדה גנוזהNr . 54, Ende, unter den Gutachten des
R. Natronai ).
Nr. 20 :  מכת מרדות,מלקות זה מלקות ארבעים שלוקין השוננין והמתחרטין
)?(  בלא חשבון שתקנו חכמים למויד מתשובות ראשי ישיבות בבל וירושלם. Was
hier , dunkel“ sei, vermag ich nicht zu verstehen . Ein ähnliches
GA. von Rab Natronai in  שערי צדקV , 7, Nr. 39 (= שערי תשובה
Nr. 181) vgl . Nr. 38 ; in  שערי תשובהNr . 15 ähnlich im Namen des
Bab Hai, aber am Schluss :  כך פירשו הגאונים דלvgl
( . ;)איי הים
vgl . noch Axuch s. v.  מרד1 und Kohut ibidem. תשובות ארץ ישראל
werden in  שערי צדקhäufig angeführt z. B. fol. 15a, 30a und 69b.
Nr. 24 : . . .  ומאן דמסר מודעא, wörtlich in  חמדה גנוזהin der
Sammlung des Natronai
und Paltoi Gaon, Nr . 12.
Nr. 25 :  אדם שאשתו מעוברת ואמי לו חבירוist ein längeres an 0nymes 1) GA. in  תשובות גאונים קדמוניםed . Cassel Nr. 45 (vgl.
Sulzbach S. 370), aber so wie in  בשר על ג״גgekürzt , ein GA. des
Bab Natronai in  שערי צדקIII , Nr. 45 (fol. 17a) : והילכתא
 דאילו מאן דאמר ליה לחבריה אם ילדה אשתך. . . אין אדם מקנה ומוכה דבר
♦ ♦ ♦ ♦ HDpU♦

Nr. 27 : ( ואם האחד מן השנים (מעדים. . . שלשה שהן בית דין
 ] נותן טעם לדבריו] הולכין אחר מי שניתן טעם לדבריוist wörtlich gleich תשובות
 גאונים קדמוניםNr . 144, in der Sammlung des Bab Meschullam b.(
Kalony׳mos) erhalten; in  שבעה עינים) חידושי הר״סבן לפי זה בוררfol. 3d)
dagegen im Namen des Rab Hai: מצאתי כן בתשובותיו של רבי נו
1J Sulzbach
ibidem, der geläufigen Ansicht folgend : ״von R.
Nachschon Gaon". Aber die Handschrift (Cod. Berlin, Ms. Orient. Qu. 685)
Ist, wie die Glossen am Rande zeigen, aus verschiedenen קונטרסים
zusammengesetzt : sie hat am Rande vor Nr. 15 ein mit Initialschnörkeln versehenes ךd( . h. 6-te Sammlung), vor Nr. 29 : ebensolches  לץvon dem nur
Spuren erhalten sind, vor Nr. 46 : ( ח שרשלוםd. h. 8), vor Nr. 67 :  טd.(
h. 9) (Ähnliche Bezeichnung der besonderen Sammlungen in חשובות הגאונים
ed. Harkavy). Wenn wir nun auch der Ueberschrift vor Nr. 1 ( דרבנחשוןjetzt
fehlt das Ms. bis Anfang Nr. 9) Glauben schenkten (darüber an anderer
Stelle ), so kann es sich höchstens auf die GA. bis Nr. 15 beziehen, aber
auch das !st unrichtig 1
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הא י י נא ו ן ז • ל ואם נחלקו ב*ד שהן נ׳ אחד אומר ךכ ושנים אומרים כך אם
. . .  ואם הא׳ עדיף מן השנים הולכין. . . שדן. Die Worte ואם האחד
 עדיף מהשניםstehen auch in  תג*קibidem ; in  בשר עג־נist daher
 )מעדיףzu lesen 1).
(
עדיףoder
Wir sehen also, dass auch in diesen Anführungen wenig
Originelles enthalten ist , dass auch diese meistens ans EntScheidungen der Geonim bestehen.
Zu den Auszügen aus dem  בשר על גבי נחליםmöchte ich nun
Raschis,
noch zwei hinzufügen, beide von Zeitgenossen
die also die ersten sind, die dieses Buch anfübren, und von
stammen:
Deutschen
1)  מעשה הגאוניםed . Epstein (Berlin 1909), ein Werk, das
zum grössten Teil aus den Schriften des R. Menachem
b. Machir besteht , Nr. 24, S. 16 : יהודי אהד אפה מצות קודם נ־
שעות בארבעה עשר וכבר ביער וביטל כל חמץ ואעפ־י [כ] אסרו מצות שלו
 דע ורבינוR( . Isaak b. Jehuda) אבל יבינו הגדול
שמואל כה׳ן
אמרו מותרין ןה ולכתחילה לא יעשה דחביבה מצוד• בשעתה אבל דיעבד שפיר
דמי וכמו כן מצאתי בספר
שקורין בשר על נבי
נחלים וראיה
,מפורשי הים
2) Der Commentator (פירוש״.) zu Nedarim, häufig angeführt
in  שמ״קzu Nedarim (ed. Zomber, Berlin 1860). Der Verfasser ist
ein Deutscher, Zeitgenosse Raschis und Schüler der Lehrer des
letzteren (vgl. über den Coromentar Zomber in der Vorrede zu שמ״ק,
 מאמר על פירש״י לנדרים ומדקS . 2 ff.,  הכרמלJahrg . III , S. 301 f. und
Epstein , Monatsschr. 1907, 39). Dieser Commentar führt zu foL25a
( שמ״קfol . 30a ) folgendes an: לאפוקי מקניא דרבא דזוזי יהב ליד״ ובבענ״נ
 שלשלת שחקוק בה שם המפורש דכל מאן.נרים קניא דשושילתא בי רבא
דמשתבע לשיקרא לא הד מצי לאמטויי ידיה ברישי׳ דשושילתא ומאן דמשתבע
בקושטא הוי מצי ממטי וכי משתבע האי נברא לבעל דיניה א״ל את חזי דאישתבע
 אזל אמטי ידיה ברישא דשושילתא רגז האיך ותבריה לההוא קניא,בקושטא
ואישתפוך. (Vgl. hierüber meine Abhandlung in  העולם1907 , Nr. 25,
S. 307).  ובבעדנist selbstverständlich in ובבשר על נבי גחלים
(! !) (
aufzulösen und nicht in ובבעל הלכות גדולות = ובבעה״גZomber
Vorrede) zu corrigieren.
J. N. Epstein.
Berlin.
‘) Zu bemerken ist noch: Nr. 11: . . . jap  לע בתו מאביולשjwrrpוהאיששהבל
vgl. הגאונים.מעשיS . 61—63 und die Parallelstelle».
Nr. 17 : . . . « לשגר טג לאשי.אדם שומר, vgl תיד6 וs ״n  תשובותNr. 46.

