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משה אריה הלוי באמבערגער

בר

בשענלאנקע.

כ׳ט.
(ב) אחרי [והגבירה] ,היא אם המלך .והסריסים שרי יהודה ,ת״י ורברגיא:
(ג— ז) ביד ,על דרך הוי מתפלל בשלומה של מלכותא> ,כי בעוד משך הגלות
שלום הגוים שאנו יושבים בארצם ושלום אדמתם הוא שלומנו( 5ח) כי כה ,ת־י
ולא תקבלון מן חלמי חלמיכון דאתון מהלמין ,פי׳ שאתם נורמין להם על ידי
שאתם שומעים להם לומ׳ שהם חולמים חלומות לטוב לכם ( :י) כי כה ,ובדניאל
(טי א׳ ב׳) בשנת [ אחת] לדריוש בן אחשורוש מזרע מדי אשר המלך על מלבות
כשדים בשנת אחת למלכו אני דניאל בינתי בספרים מספר השנים אשר היה דבר
ה׳ אל ירמיה הנביא למלאות להרבות ירושלים שבעים שנה ,הוסיף דניאל למלאות
ע׳ שנה האמת כן כי לא נבנה בית שני עד מלאת לחרבות ירושלים שנחרב הכית
ביט־ צדקיהו שבעים שנה ,אבל דניאל היה סבור כי לחרבות ירושלים דיל מה
שאמר ירמיה והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשמה ועבדו הנוים האלה את מלך
בבל שבעים שנה והיה במלאת שבעים שנה אפקוד וגו׳ ( לעיל כ־ה י* א י״ב) ולבך
התפלל לפני ה׳ על כך עד שהודיעו גבריאל הענין ,כי לחרבות ירושלם הוא
חרבן הבית בימי צדקיהו ויש ביניהם י״א שנים .או יתפרש לאמר שבינותי בספרים
ידעתי כי השבעים שנה לחרבות ירושלים ,כלומר לחרבן הבית ,וקודם שהבין
בספרים נתפלל והודיעו המלאך בדבר והבין בספרים כפי דברי המלאך ,אבל לפי
מלאת לבבל שבעים שנה היתה הפקידה שהעיר השם את רוח כורש כאומר
בעזרא (א׳ א׳־ב׳־נ׳) ובשנת אחת לבורש מלך פרם וגי׳ ויעבר קול בכל מלכותו ונם
במכתב לאמר בה אמר כורש וגו׳ מי בכם מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל לירושלים
אשר ביהודה ויבן את בית ה׳ אלהי ישראל ,ובאותה הפקידה הושבו כלי בית ׳ה
לירושלים על ידי ששבצר הנשיא ליהודה ,וכאמור למעלה בבלה יבאו ושמה יהיו
עד יום פקדי אותם נאם ה׳ וגו׳ ( לעיל ב־ז ב״ב) ועוד אני צריך לבאר העניניס
בסדר ע ו ל םב) אוט׳ ובשנת אחת לדריוש בן אחשורש י ונו ,אי אתה מוצא
שנה אחת למדי בכתובים אלא נמצא שלא מלך אלא שנה אחת ואם תשיבני
*)

עיין כרך ט׳

דף.80 —9

א) אמת פ״ג מ״ב .ב)סע״ר פ'כ״ת.
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הלא פירשתי למעלה בפסוק והיה במלאת שבעים שנה אפקוד על מלך בבל ונו׳
שנשלמו ד.ע־ שנה בסוף שנתים לבלשאצר ,א*כ ע׳ שנה ואחת של דריוש הדי ע* א
ואחד בך מלך כורש שהעיר ה׳ את רוחו ,א־כ הפקידה לפי מלאת שבעים ואחת
שנה היא ,תשובתך הפקידה על מלך בבל היתד .למלכות בבל ופקידת ישראל
לכבוש יהויקים ,ויש ביניהם שנה אחת ,וכך מצאתי ב ס ד י עולם .ודריוש
מדאה קבל מלכותא בבר שנין שתין ותרתין ,מה ת״ל שתין ותרתין ,אלא יום שנכנס
בו נבובדנאצר להיכל בימי יהויכין נולד שטנו דריוש ,הרי שבעים שנה משמלך
נבדבדנאצר והסר אחת משכבש יהויקים עד שנה אחרת לבבל מדריוש והשלימה.
ע״ב .ופי ' הענץ במו שפירשתי הרי בארנו ענין הפקידה יש לנו לבאר ענין הבית.
כויש מלך נ־ שנים שבן מציד ואומי בדניאל בשנת שלש לבורש מלך פרס בתחלת
מלכותו היתד .הפקידה ושוב חזר בו על ידי שרי יהודה ובנימין כאשר מפורש
בעזרא ,ונתבטלה העבודה עד שנת שתים לדריוש האחרון הקרוי ארתחששתא ,ני אחר
מלכות בשדים מלכי פרס ומדי א) והיו ד׳ מלכים דריוש בן אחשורש ( שקבלה) [ שקבל]
המלבות מבלשאצר והיה מדי ,ושוב נ ,מלבים מפרס כורש ואהשורש שנשא אסתר
ודדיוש האחרון הקרוי ארתהששתא ונם קרוי בורש ,וכאשר הבתוי אומר ( דניאל
י״א א ),עתה אמת אניד לך הנה עוד נ׳ מלכים עומדים לפרס והם כורש ואחשורוש
ודדיוש והרביעי יעשיר עושר נדול מכל זה דייוש שבנה את הבית ומאי רביעי רביעי
למדי ובחזקתו בעשרו יעיר הכל את מלבות יון שתגבר מלכות יון על מלכי פרס ומדי.
נחזור לענינינו בורש מלך שלש שנים ואחריו אחשורוש ייר שנים כמו שמפורש
עולם בי בשנת י־ב הפיל פור ובאדר לשנה הבאה נעשה הנס הרי י״ג
בסדר
שלמלבי אומות העולם אנו מונין מתשרי< 0ונתחדשה השנה בתשרי ,וכתיב בשנה
האחדת לקיים את האנרת הפורים (אסתר ט׳ כ־ט)  ,הרי י״ד ,ואחת לדריוש עד
שלא נבנה הבית הרי מפקידת בורש עד בנין הבית ייה שנים ובשנת שתים לדריוש
נאמר עד מתי אתה לא תרחם את ירושלם ואת ערי יהודה אשר זעמתה זה
שבעים שנה (זכריה א־ י־ב) א״ב נמצאת אומר בשנת אהת לדריוש נשלמו עי
להרבות ירושלם ,יש לי לבאר ביצר ,הבית נחרב בשנת י״ט למלך בבל ונבובדנאצר
מלך ארבעים וחמש תסיר מהם י׳ט ישארו כ״ו ,ואויל מרודך כ״ג ובלשאצר בי הרי
נ״א למלבות בבל ואחת מלכות דריוש המרי הרי ניב ועליהם אמר בעל סדר עולם
המשים ושתים שעשו בנולד .ועלו [כי] ניב להרבות ירושלים היתד .פקידת כורש,
וי״ח שנים של מלבי פרם הרי שבעים שנה ובשנת [אחת] לדריוש נבנה הבית שהרי
ע־א .ובך מוכיח בנבואת חני אלא שמצאתי בסדר עולם א.ימ׳ שד׳ שנים עמדו
בבנין הבית ולפי דברי שאני אומר שנבנה הבית בשנת שתים לרריוש עמדו בבנין
יותר מבאן כי בשנת שש לדריוש היתד• בטלה העבודה ,א״ב יהיה התחלת הבנין
למלאת ע״א שנים לחרבות ירושלם ,ואולי נאמר כי השנה הזאת נבלעה בתוך שני
מלבים בי היו שנותם מקוטעות ואינם רק שבעים שנה בלבד ולפי מה שפירשתי יבוא
החשבון על נבון ,והמקראות מסייעים אותי בנבואת הגי שמוכיח שם שנתנבא בחדש
א ) ע' פירוש הרב למגלת אסתר א' א״ ומה שכתבתי שם.

ד ) ע ,ר״ה ב' וע״ז י' ע״א.
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חששי שהוא אלול ונם בחדש השביעי שהוא תשרי לורובבל על בנין הבית ווה
חיה בשנת שתים לדריוש באשר מפורש והתחילו לבנות בב״ד לחדש התשיעי
■ולבך שאלם חני על הלבות טומאה וטהרה ואע״ם שמימות כורש נבנה המזבח
והיו מקריבים קרבנות לפי שלא היה ענין הקרבנות ענין קבוע עד היום שהחלו בנין
חבית לבך שאלם עתה ,ואולי שכן דעת סדר עולם  . . .ואומר ד־ שנים עמדו
בבנין הבית כי לא יחשש למנות תוספת שאינה עולה לשנה  . . .ובן עיקר . . .
•והאמת יורה דרכו ,הרי ביארנו בל הענין כאשר נסתייענו מן השמים ונחזור לענין
הספר ( :י״ב) וקראתם ,והלכתם ,פי׳ והלכתם בדרכי ( :ייג  -ט־ו) ובקשתם ,בלו*
שמעו וקבלו מה שאומר לכם כי לסוף שבעים שנה יפקוד אתכם ולא תאמינו
לדברי [נביאי ?] השקר הקמים בבבל ואומרים כי מהרה תשובו לארצכם ,כי לא די
שלא תשובו אתם אלא נם האחרים היושבים בארץ הזאת יגלו למקומם ,וזה טעם
(טיז) בי כה ,והוא צדקיה כי עדין לא נלה ( :י״ז ) הב אמר ,כתאנים השוערים,
ה״י כתיניא בישתא ,ועיץ השערים בקמ״ץ ( :י״ח) ורדפתי ,הדחתים משפטו אשר
אדהם שם שעדין לא גלו ,והוא עבר בלשון עתיד כדרך הנבואות ( :י״ט) תהת,
טעם הפסוק שלא ( שמעתם) [ שמעו] דברי כאשר לא שמעתם אתם שגליתם כבר:
(כ״ב) ולקח ,וכאהב ,משפטו כאחאב ואמר באהב להקטינו ולננותו .קלם ,מנוע
קלוי באש (ויקרא ב׳ י• ד) בלומר שרפם ,ובפי ח ל קא) אשר שרפם לא נאמר
אלא אשר קלם מלמד שעשאם בקליות ( :כ״נ) יען ,מפרש בפי הלק שצדקיה הלך
לבת נבוכדנצר ואמר כך אמר ה׳ השמיע• אל אחאב ובן אהאב אמר השמיעי אל
■צדקיה והגיע הדבר לנבובדנאצר ושלה אחריהם ואמרו שכן צוה השם להם אמר
להם למה לא אמי כן להגדה מישאל ועזריה אמרו לו גם אנו נביאים כמותם אמ׳
להם אבדוק אתכם באש כמו שבדקתי אותם ,אמרו לו הם שלשה ואנו שנים,
אמר להם בחרו לכם השלישי ,בחרו ליהושע הכהן הגדול והשליכו שלשתן לתוך
כבשן האש ונשרפו שניהם וניצול יהושע ,הוא דאמ׳ (זכריה ני ב׳) הלא זה אוד
מוצל מאש ,אלא שנחרבו בגדיו לפי שהיו בניו נשואים נשים שאינן הגונות לכהונה
ובתנה ו מ א פ׳ ויקראב) איתא נמי .ואנכי היודע
ולא מיחד .בהם כדאיתא התם.
ועד נאם הי ,ת־י וקדמי גלי ומימריה סהיד אמ־ ה־ כלו׳ מנד עד ,ולפיכך נקוד צר־י
שהוא מעדן עדות ,בי כל לעולם ועד שבמקרא נקוד סנול  ( :כיד) ואל שמעיהו
ת*י דמן חלם ,קראו נחלמי על שם מקומו ,ואולי שהוא מגזע חלום ,שהיה נביא
שקר וחולם הלומות ( :כיה) כה אמר ,כשמכה כתיב במו וחסידיך יברבובה
(תהל׳ קמ״ה י׳) ( :כ״ו) ה׳ נתנך ,פי׳ להיות אתה וסיעתך פקידים וממונים בבית ה׳'.
לכל איש וגד ,פי׳ לכך נתן אתכם פקידים לתת כל איש משוגע אל הסהפכת,
והוא בית האסורים .ואל הצינק ,והוא מסגר הידיס והיה רומז על ירמיה •,וזה פעם
מה שאמר מיד (ב״ז) ואתה ,ת״י ה׳ מינה יתך כהן חלף יהוידע בהנא לטהוי ממנא
סנן כהדא בבית מקדשא דה׳ לכל [גבר] דמשתלי ומטפש ותתין יתיה לכיפתא
מכדסין אותו לכיפה ( :כ־ח) כי על,
ולנו צנוקא ,כיפתא מלשון תיל
א ) צ״ג ע״א.

ב ) לא מצאתי במ״ת .

ג ) סנהדדק פ״א ע״ב.
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הראשון ( לעיל פסוק ה־) ךפ ;ן .והשני פריהן( Iכ״ט) ויקרא ,הטעם שצוהו השס
לכתוב כל הדברים אשר דבר אליו אל ספר כדי שישמעו הדורות הנאים כל
הרעות והטובות שהתנבאו ויתאמת אצלם ,יכ כאשר יתקיימו הפורענות כן יתקיימר
הנחמות ,ומדד .טובה נדולה ממדה רעה ,ולכך סמך אחר הצווי הזה נחמה נדולה
לעתיד לימות המשיח:

ל.
נ( ) יב  ,וזה יהיה לימות המשיח שיגאלו (פ) ישראל ויהודה ( . . .ד) ואלה,
הפרש׳ הזאת מתפרשת על נוג ומנוג כי לאחר שישבו על אדמתם לבטח תהיה
מלחמת בדג ומנוג כי בפרשת נוג ומנונ ביחזקאל ( ל״ח י״ד) אוט־ הכתו׳ לכן הנבא
בן אדם ואמרת לנוג הב אמר ה׳ אלהים חלא ביום ההוא בשבת עמי ישראל לבטח■
תדע ובאת ממקומך מירכתי צפון ונו׳ ( :ה) בי כה ,והלא הכתוב אוט׳ בנבואת
זבדה (י״ד ב ),ואספתי את כל הנוים אל ירושלם למלחמה ונלכדה העיר ונשמר
הבתים והנשים תשכבנה ויצא חצי העיר בנולה ויתר העם לא יכרת מן העיר ,והו
מדבר בנע ומגע כאשר מצעו שאמר יחזקאל על נוג ומנוג (ל״ט ב׳) והעליתיך
מירכתי צפון והביאותיך על הרי ישראל וכל מה שאתה מוצא מעדן לכידת העיר
ושכיבת הנשים ומשפת (הנשים) [הבתים] כל זה לצרף השלישית שיותר בה ועליה
אט׳ דניאל (י־ב א׳) והיחד .עת צרה אשר לא נהייתה מהיות נוי ,ועליה אמר ירמיה
שאלו אנ וראו אם ילד וכו׳ כי הזכר אינו יולד אלא מוליד והנקבה היא היולדת;
ו( ) שאלו ,מרוב הפחד ; (ז) הוי ,הוא שנאמר בו הנה יום בא לה׳ וחולק שללך
בקרבך (זכריה י״ד אי ) .מאין כמוהו הידד נעה יכ האל״ף בפתיח והידד בחיריק.
ועת צדה ונו־ ,פי־ תשועת עולמים וכאומר זכריה ויצא ונלהם בגוים ההם כיום
הלהמו ביום קרב ( שם ג־ ),ושם מספר כל התשועה שהיה לישראל אחר מפלת
ענ ומנוס ונע שם המלך ,ומנוב שם האומה ,וכן מספר מגפת הגוים ההם איך
תהיה מנפתם ,וכן [ ביחזקאל מספר במה מפלות תהיה להם ( :ח) והיה ,אשבר
עולו ,של נע [ומנו ( : :ט) ועבדו ,כאוט׳ ביחזקאל וידעו בית ישראל כי אני ה׳
אלהיהם מן העת ההוא והלאה (ל* ט כ׳ב) .ואת דוד מלכם אשר אקים להם ,כלו־
בסנהדרין א) עתיד הקב״ה להעמיד להם דוד אחר
שיקרא שם המשיח דוד,
לישראל שנאמר ואת דוד מלבם אשר אקים להם ,כלוט׳ שיקרא שם המשיח דוד,
ומקשה והא כתיב ודוד עבדי נשיא להם לעולם ,ומשמע שעל דוד הראשון הוא
אומי ,ומתרץ בנון קיסר ופלג קיסר ,פי׳ שיהיה דוד הראשון ויהיה משנה לדוד
סנהדרין מפרש פרשה וו לימות
ובמס׳
השני שהוא מלך המשיח . . .
המשיח רצוני לומר קודם ביאת המשיח ,כי כמח גדולים הבלי המשיח ,קודם לפני
הגאולה ,הה מעם שאלו אנ וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על
הלציו כיולדה ,מי שבל נבורה שלו ,פי׳ אפי׳ הנבור שבגבורים שכל נבורה של
בני אדם נתונה לו ,כאומר ואמיץ לבו בנבורים ערום ינוס ביום ההוא ( עמוס ב׳ ט־ז) .
א ) צ״א ע״ב.
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זי״מ מי שכל גבורה שלו רמז להב"ה בכל צרתם לא צר ( ישעיה סינ ט׳) והפי*
•הראשון עיקר  . . .ונהפכו בל פנים לירקון׳ אפי׳ פמליא שלמעלה ופמליא לש
■ישראל למטה ,שהגיה אומי לאומות העולם מעשה ידי ישראל מעשה ידי ,למה
יאבדו אומות העולם מפני ישראל( 5ז ) וממנה יושע ,שאע־פ שנראית מדתו של
•הבית בחסד על האומות לסוף מאבד אותם מפני ישראל ,ומשלו משל בדבר *)
בי עת לקצר ז (י) ואתה ,נם פרשה זו לעתיד לבא .כי הנני מושיעך מרחוק,
פי׳ מארץ רחוקה .ושב יעקב וגו׳ ,ונוכל לפרש ושב מגזע בשובה ונהת ( ישעיה
ל׳ ט״ו) להיות שקט מנזע ושקט ושאנן ,ונוכל לפרש בהצעתי ,ושאנן פועל
עבר מוסב לעתיד מפני הוא־ו ,והנדן פתוחה ,והתואר הנדן קמוצה ז (ייא) יכ
אתך ,כי כבר נתמלאה סאתם .אך אותך וגו־ ,פי׳ למשפט הידוע ,ומהו המשפט
זנקה לא אנקך ,שאני איסרך במשפט שתוכל לסבול  ,כדי שנקה לא אנקך והוא
מענין כריתה כמו ונקתה לארץ תשב ( שם ג׳ כיו) .וי׳ת ואיתי עלך ייסורין
לאלפותך ברם בדין חסוך ושיצאה לא אשיצינך .ונוכל לפרש מואתה אל תירא
עבדי יעקב ,שמדבר אחר מפלת נוג ומנוג כאוט׳ בישעיה (סיו ט׳) ושמתי בהם
אות ושלחתי מהם פלטים וגו׳ והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה לדי׳ ונו׳
ועל אותה שעה נאט׳ הנני מושיעך מרחוק בלוט׳ מאיים הרחוקים כמו שבחוב
בישעיה  )3ואת זרעך מאיץ שבים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מהריד ,בי לא
יהיה שם מחריד אחרי מפלת ביב ומגוג ; (י״ב) כי בה אמר ,כתמו׳ תקיף לשברך,
ולמיד לשברך נוספת כתוספת הלמיד הרגו לאבנר ( שמואל ב׳ ׳נ לי) והשלשי
לאבשלום ( דה״י א׳ נ׳ ב׳)( 5י׳־נ) אין דן ,תיי לית דדאין דינך לרהמך עלך אסו ( ו) לא
סליקת לך — מזור ורפואות תעלה ,כולם ענין רפואה ,מזור נאמר גם על המכה
במו וירא אפרים את הליו ויהודה את מזורו ( הושע ה׳ י* נ) ,ונאט׳ על הרפואה
לפי שהרפואה תבוא על ידי הורת המכה כמו שאט׳ לא זורו ולא חובשו( ישעיה
א׳ ו׳) .רפואות תעלה ,משפט רפואות ותעלה יבא כמו שמש ירח (חבקוק נ׳ ייא) ן
(י״ד) כל מאהביך ,והחולה כשתבבד עליו המחלה ויהיה קרוב למות יתיאשו ממנו
אוהביו וקרובים כאלו שבחו אותו  ( :טיו) מה תזעק ,אע״פ שכל הפרשה לשון
נקבה כננד (?) אומר מה תזעק לשון ובר כננד העם  . . .ובל אלו הפסוקים
כאילו הוא מצטער על צער ישראל ומספר שאין דן דינו למזור ורפואות תעלה,
וששכרו ומכתו אנוש נחלה ,וכל זה ביוב עונך ועצומת חטאתיך ,ואפי־ הבי
(טיז) לכן ,יאכלו ,לשון שביעה ,והענין פשוט .שאסיך האליף במקום ואיו:
(ייז) כי אעלה ,כתתו׳ ארי אייתי אסו לך( 5ייח) כה אמר ,כתתו׳ ותתבני קרתא
בירושלם באתרא ובית מקדשא כד חזי ליה ישתכלל .ואומי על תלה ,לפי שהתל
נבוה וירושלם גבוהה׳ מכל ארץ ישראל )3ז (י״ט) ויצא ,תרנום ואתקפינון ולא יהון
הלשין .והענין והכבדתים ,שיהיו כבדים ־בכסף וזהב  .ולא יצערו אלא הולבים
וגדל[ים]ג (כ) והיו ,כתרגו׳ ואסער בישתא על כל דחקיהון? ( כיא) והיה ,על דרך
מקרב אחיך תשים עליך מלך (דברים ייח טיו) ,והטעם כי לא ימלוך עליהם שום
א)
וזבחים ג״ד ע״ב.

אפשר שכונתו על

דברי הש״ס ע״ז ד ,ע״ב .

ב) צ״ל ירמיה ,ם״( כ״ז )3 .ע ,סנהדרין פ״ז ע״ב
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מלך מאומות העולם באשר מלך עליהם בימות דגלות ,רק המלך המשיח בלבד
הוא המולך עליהם .והקרבתיו וננש אלי ,יש מפרש על מלך המשיח ,וי״ת עיל
ישראל ,ואקרבינון ויהקרבון לפולחני ארי מאן הוא דין דאיתרעי לאיתקרבא
לפולחני אמר ה־  ,בלוט׳ מי הוא זה ערב ונו׳ ולא קרבתיו אפי׳ מהאומות ,כ״ש
מישראל שהם עם קרוב• מקדם שאקרבם וינשו אלי  .פ״א והקרבתיו ונגש אלי,
כי מי הוא זה אשר ערב את לבו לגשת אלי אם לא שאני אקרבנו ,בי כשאני
לקראו הוא מתקרב אבל כשאיני מקרבו אינו מיערב אל לבו לנשת אלי בלא
רשות .פ־א והקרבתיו וננש אלי  ,כי מי הוא זה ערב את לבו לנשת אלי במלחמה
נאם ד , *.א־ב הנלחם עם קרובי וננש אלי כאלו נלחם עמי ,ואני איש מלחמה רד
שמי .יערב מנז־ עשקה לי ערבני ( ישעיה ל* ט י־ד)  ,ערוב עבדך לטוב ( תחלים
קיים קי־׳ב )  ,ובבר פירשתי בל אחד מאלה הפסוקים ביאורי ( במקום ) [ במקומו ? ] כיד
הי הטובה עלי  ( :ב* נ) הנה ,נכפלה פרשה זו שני פעמים בספר זה לחזק הענין ,וכבר
פירשתיה למעלה ( ביב ייט ) ואין ביניהם הפרש ,רק מעט מלות שונות ,סער
מתנודד ,ענינו כמו סער מתחולל הכתו׳ למעלה ,והוא מענין הנייד .ונפילה ,וענין
מתנורר במו ארץ מגוריך ( בראשית ייז ח׳) ,וי״ת ועלעול מתכנש מגז׳ יגורהו
בהרסו ( חבקוק א׳ טיו)  .ואני מפרש כי פרשה עליונה נאמרה על נביאי השקר
שהיו בדורו של ירמיה ,ופרשה זו על מלכות אדום ,ובל פרשה ופרשה תלמוד
מענייני" ולכך נכתבה פרשה זו בין שתי נקמות העתידות לבוא לימות המשיח.
לוי יכ השם יעקור מלכות אדום בחמה וסער ,ויעשה ויקים מחשבות לבו שיעדנו
ע״י דגביאים לדגקם מהם ,ובאחרית הימים שהוא ימות המשיח שהוא באלף הששי
נתבונן הב בי יתאמת הדבר אצלנו ,ובעת ההיא יהיה לנו לאלהים ואנו נהיה
לו לעם!

ל׳א.
(אי ) הכ אמר ,פי־ כה אמר הי מצא הן העם הזה היוצא ממצרים במדבר,
עם • שרידי ופליטי הרב  ,שהיו המצרים חושבים לכלותם ולא עלתה בידם כי
הוציאם השם ביד רמה ובזרוע נטויה וה׳ הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם
הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ( שמות י־נ כ״א)  .וזה טעם הלוך להרגיעו
ישראל  .הלוך מקור במקום העבר ,כמו ילדה ועזוב ( לעיל י״ד הי ) ,כלומר שהלך
כבוד השם עליהם להרגיע ולדגיח את ישראל להביאם לארץ נחלתם ומרגועם  ,ובסיף
מכות ") ד׳ נזירות נזר משה ( וכאומי ) [ ובאו] ד׳ נביאים ובטלום ובו׳ ע״כמשה אמי
ובנוים ההם לא תרניע ( דברים ב״ח ם־ה ) בא ירמיה ואט׳ הלוך להרגיעו ישראל  .וי־ת
פסוק זה כדנן אמר ה׳ דיהיב רחמין לעמא דנפק ממצרים ספק צרביהון במדברא
כד מערקין קדם דקטלין בהרבא דבר במימריה לאשראה בית נייחא לישראל.
וטעם הפסוק הב אמר ה׳ מצא חן ישראל בעיני פעם אחרת בצאתם במצרים
כן ימצא לימות המשיח ,וכנסת ישראל אומרת מרחוק ה׳ נראה לי  ,והב״ה משיבה
א) ל׳ד ע״א.
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ואהבת עולם אהבתיך על כן משחתיך הסד .ו  :ן ת"* אמרת ירושלם מלקדמא
איתגלי על אבהתנא ונביאה אמ׳ ליה הא רהמת עלס רחימית יתכון על בן רביית
יתבון בטבוואן .והטעם שאט׳ כנסת ישראל הא מתיבן שמרחוק בצאת־ ממצרים
ה׳ נראה לי אבל עתה אני רואה שארך הנלות והביה משיבה יב אהבתי איתך
לא אהבת שעה אלא אהבת עולם על כן ונטה עליה הסד ,על דיך משוך חסדך
■ י״א) ( :ני) עיר ,סר ש • י בנינים שנים היו לך עיי אדם
ליודעיך ( תהלים ליו
על כן הרבו ,עוד אבנך אני בעצמי בנין שלישי ונבנית לעולם .פיא העומד
בגלות הרי הוא הבנין ההרוס וכשיגאל הוא נבנה ,ואט׳ בתולת ישראל שאעים
שעד עתה בעלובם אדונים זולת השם ,עתה תשוב לקדמותה שלא יהיו לה
בעלים אחרים אלא השם [ בעצמו] אוט׳ כי בועליך עושיך ( ישעיה נ״ד די)5
(ד) עוד תטעי ,הברטים בהרים משובחין שיהיה היין משובח (ומרוקע) [ומתוק ],
ואמי שומרון כי היא היתד .ראש ממלכת ישראל כי ירושלם ראש ממלכת יהודה,
ולפי שהיו עומדים בהרים בפחד מפני האויב קודם שנלו אמר כי לימי הנאולה
יעמדו שם בהשקט ושלוה לטעת כרמים  .וזה טעם נטעו נוטעים והללו ,והוא פועל־
עבר במקום עתיד ומשפטו יטעו ,שנוטעים ויחללו ,ואמ׳ כן כי מת־לה היו
עומדים שם לנצור ולשמור עריהם לראות אם יבא עליהם האויב ויזה־ו לבני
הפרזים להכנס בערי המבצר אבל עתה יעמדו בבטהה ,יטעו כרמים ויהללו אותם
בשנה הרביעית כאימי ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים (ויקרא י־ט
כ״ד) שהיו פודים חפירות ויוצאין לחולין ואוכלין אותם בשמחה ובשירים ובתוף
ובכנור והפדיון היו אוכלין בירושלם .וזה טעם ( ה) כי יש ,להודות ולהלל השם
הגדול הנבור והנורא במעון קדשו ז (וי) כי כה ,פי׳ בבוא אליהו לבשר ביאת
המשיח .רנו ליעקב ,בשמחה ובשיר .וצהלו בראש הגוים ,כתרנו׳ ודיצו בריש גלי
לעיני עממיא .השמיעו וגו׳ ,ואני אקבל תפלתכם ( :זי) והנני מביא אותם מארץ
צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם עור ופסה הרה ויולדת יחדו קהל נרול ישובו
הנה ,הטעם שלא ילבו בחפזון ובמנוס אלא (בנחל) [בנחת] לאט שיובל ללכת
עמהם עור ופסח הרה ויולדת ולא יכשלו בהליכתם .פי׳ אהד אפי׳ הנחשלים
שבהם לא אמאס ,ומה שאמי הנני מביא אותם מארץ צפון בפרט ,ושוב וקבצתים
מירכתי ארץ בכלל לפי שאמרו רז " לא) לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה
כסולת נקיה ,אנשי בבל ישבו שם עד היום הזה ,לכך מזכיר תחלה שי-ם החשובים
שבכל ישראל ושוב זכר כל ישראל בכלל .מירכתי ארץ ,האליף קמוצה והם
י״ד ארץ שהם וקפץ וקמצין ובסנילתא ז (ח׳) בבכי ,כמנלהון כד הוו בכן גלו
ובמתבהון מבני נלותא ברהמין סגיאין איקרבינון .וי״מ בבכי יבאו ,בבכי זו בכית
שמחה ,כמו וישק יעקב לרהל וישא את קולו ויבך ( בראשית כ־ט י׳א) ,ואמר
ויבך על ציארו עוד ( שם מ*ו כ* ט) ,יכ מרוב השמחה ששמחים בשובם לארצם
אחרי כמת שנים רבים בוכים בכית חמלה וחנינה ,וכן הכתו־ אומר בעזרא ( ג׳ ייב)
ורבים מהכהנים והלוים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסדו
א) קדנשץם" ט ע״ב.
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זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול ורבים בתרועה ושמחה להרים קול ,ומעשים
בבל יום שהשוחק לבלי חוק עיניו זולגות דמעות ,ועל אותה שמחד נאמר אז
ימלא שחוק פינו ונו׳ (תחלים קביו ב־) .ובתחנונים ,מענין חן וחמלה ורחמים.
אוליבם אל נחלי מים ,משפטו על נחלי מים .בי הייתי לישראל לאב ונו׳ ,ת״י
חביב הוא קדמי  ( :ט) שמעו ,הפרשה פשוטה ; (י) כי פדה ,באגדת תחלים
פ־ ל־א ונאלו אין כתיב כאן אלא ונאלו אמרת* דבר ונעשה מעשה ,ובל גאולה
■ ולפי׳ אין סוף לגאולה
וגאולה היתד .עיי שליה ' ,אבל נאולת המשיח ע׳י הביר
ההיא ( :י״א) ובאו ,ויתון וישתבחון בטור בית מקדשא דיתבני בציון  .ונהרו אל
טוב ה־ במו ונהרו אליו כל הנוים ( ישעיה ב׳ ב׳) ,ענין המריצה אל החפץ ,ואולי
יהיה מנז׳ [נהר ?] יכ מימי הנהרות רצים וזוחלים ,וי״ת ויתפרקון בטובא דיקבלון
מהי .ולא יוסיפו לדאבה עוד ,פי׳ לדיעצב ולדאוג ,והוא מקור ופ״א הפועל
פתוחה בשקל לא אבה ה■ אלקיך (דברים כיג וי) ,ובשקל גרסה נפשי לתאבה
(תהלים קי־ט ב־) שהוא ג״ב מקור ( :י*ב) אז ,ת״י בכן ייהדון כנישתא דישראל
בדבהיננין .ושמחתים מינונם ,יו״ד מיגונם נהה ( :י״ג) ורדתי ,ת״י ואשבע נפש
בזעיא תפנוקין ,יכ כשיבנה בית המקדש יאכלו בשר קרבנות ולחם תודות ויתדשנו
בדשן הקרבנות שירבו מכל המקומות ( :י״ד) כה ,לפי שמכנה עשרת השבטים
באפרים הזכיר דרך משל רחל שהיא אם יוסף ,ואמי איננו ,כי לאחר שגלו
כבראשית רבה פ׳ ע* ב א) ותמת רחל ותקבר
עשרת השבטים שוב לא ננאלו,
בדרך אפרתה ,מה ראה יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך ,אלא צפה יעקב
שעתידין הגליות לעבור דרך שם לפי׳ קברה שם כדי שתהיה מבכה ומבקשת
עליהם רחמים ,הה׳ד קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה  :ואומי (ט״ו) כה ,ובאיכה
דבתיב) כשנלו ישראל קפצה רחל לפני הקב״ה ואמרה לפניו רבונו של עולם
גלוי וידוע לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי ז׳ שנים לאבא
וכשהשלימו אותם ז׳ שנים והניע זמן נשואי לבעלי יעץ ( לבוא) [ לבן] שיחליפני
לבעלי בשביל אחותי והוקשה עלי הדבר ונודעה לי העצה והודעתי לבעלי (ומסרתי
לו) [ ומסי לי] סימן שיכיר ביני לבין אחותי כדי שלא יוכל אב• להחליפני ולאחר
בך נחמתי בעצתי וסבלתי על תאותי ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה ,ולערב
חלפו אדות* לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסר לי בעלי כדי שיהא
סבור שהיא רחל ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה שהם שוכבים ( עם אחותי) והיה
מדבר עמה והיא שותקה ואני משיבה על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי
ונמלתי הסד עמה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה  . . .ומה אני בשר ודם עפר
ואפר לא קנאת• לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושת ,ואת־ ,מלך חי וקים למה קנאת
לע־׳ז שאין בה ממש והנלית (בגינו) [ בנ* ? 1ונהרגו בחרב ועשו בהם אויביהם כרצונם.
מיד נתגלגלו רחמיו של הקב״ה ואמ־ בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם,
ההיד דכ  .אמר ה־ קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה ונו־
ואומ׳ מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה וגו־ ע*כ ,וכל אלה הדברים דרך משל
א)

צ״ל ע״ג».

ב) פתיהתא ב״ד.
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באלו בשעה שעברו ישראל דרך שם היה לה למדת רחשים פתחון
פה ללמד סניגוריא על ישראל  . . .קול ברמה נשמע ,משפטו קול בגבע
במדרשא) לפעולת צדקתך שמסרת סימנין
הרמה .כי יש שבר לפעולתך,
לאחותך ,והפשט לפעולת בניך שסבלו הנלות במה שנים ולא שבהוני
זבן לאחריתך לא  . . .ות״י ארי אית אגר לעובדי אהבתך צדיקיא:
(י״ז) שמוע ,תיי שמיע וגלי קדמי בית ישראל דבכן ומתאנחן על דאטלטלו.
תרמי מתגודי־ מגז׳ מי ינוד לך ( ישעיה נ־א " ט) ומנז׳ נע ונד ( בראשית ד׳ ייב)
שפרשו מענין בניה ומענין טלטול .ישרתני ואוסר כעגל לא למד ,ודי איתיתא
עלי יסורין ולא אליפנא כעגלין לא אליף ,דעת התרגום שאמר אפרים ישרתני
ואוסר כעגל  ,ואפי׳ הכי לא לקחתי מוסר ,כעגל שלא לומד ולא הורגל בעבודה
שאינו רוצה לסבל שום עול  .והפשט שאפרים בוכה ומתאנח ואומר יסרתני
שהבאת עלי יסורין ואוסר ,שקבלתי אותם והייתי מתחלה בעגל לא לומד ,על כן
הטאתי לפניך אנא השיבני ואשובה כי אתה ה׳ אלהי ,ולא שכחת* שמך בנלותי ג
(י״ח) כי אחיי ,י־מ נ) שובי מנד משובת פתים ( משלי אי ל״ב^ כלוט׳ אחרי שובי
זמררי ומרי נחמתי .ואחרי הודעי ,בפרהסיא לעשות מרדים .ספקתי על ירך
והנבון לפרשו בהצעתו ,כי אחרי שהוהרת בתשובה מהודונות ותהיתי על הראשונות,
ואחרי הודעי שנגלה ונודע לי כמה כעורים המעשים שעשיתי בשכבר ספקתי על
פירש בשער הצדק  )Jלפי
ורבי׳ יונה
■ירך ,כדרך בל בוכה ומתאבל.
שהקשו חיל מפסוק אשרי נשוי פשע כסוי חטאה ( תחלים ל״ב א׳) על פסוק
מכסה פשעיו לא יצליח ( משלי כ״ח י״ג) ,ותירצו בעבירות שביי אדם למקום
אשרי נשוי פשע כסוי חטאה לא יגלם אלא יתודה לאלהים בינו לבין עצמו ,אבל
בעבירות שבין אדם לחברו מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ונו׳ על כן אמר
הכתו׳ אחרי שובי נחמתי ,נתחרטתי ונצטערתי במרירות לב ביני לבין עצמי.
ואחרי הודעי ,שנודעו עונותי ונתפרסמו לבני אדם ספקתי על ירך ,נסאניהתחבלתי
במעשיהם נראים לבני אדם כמו ספוק על ירך ,להודיע שמה שאמרו רדל
בעבירות שבין אדם למקום אשרי נשוי פשע כסוי חטאה ,זהו׳ אם לא נודעו לבני
אדם ,אבל אם נודעו הרי הן כעבירות שבין אדם לחבירו שנאמ׳ בהם מכסה
פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם ,בושתי וגם נכלמתי וגו׳ בתרגו־ ,בהיתנא
אף איתכנעא ארי קבילנא חסודי חובנא דמלקדמין  .וכשראה הקב■ה שאפרים בש
בתשובה מתגלגלים רחמיו עליו ואמי (י״ט) הבן ,על דרך דננלה נגליתי ( שמואל
א׳ ב׳ ז׳) ,שהה״א לאמת העניין ,בלוט׳ בן יקיר ונכבד ( לבני) [ לי] אפרים .אם
ילד שעשועים ,כמו אם יהיה היובל ( במדבר ל״ו ד׳) .בי מדי דברי בו זכור
אזכרנו עוד כלוט׳ בכל עת שאדבר בו אזכרנו ,באהבתי הקדומה ,וכן והיה מדי
צאתם ( שמואל א׳ י״ח ל׳) ,מדי עברו יקח אתכם ( ישעיה כ״ח י״ט) ,ענינו בכל
עת .ובויקרא רבה י) בני בכורי שנתתי בו שלמדתיו תורה לרחם עליו ,על כן
א) עדש״י שהביא בשם מדרש אגדה  .ת ) ע' שרשי רבנו יונה שורש שנ״ב ושרשי רד״ק שורש
שוב  .ג ) שערי תשובת שער הראשון סי' י״ח .ך ) ויקרא רבה פי־שת ב' ועיי״ש המאמר בשלמות וטעיות
נפלו בכ״י וברש״י הגרסא הנמנה  :די ד בנר* שנתתי בל שלמדתיו ת :רה וכל. ,
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המו מעי לו דהם ארחמנו נאם ה׳ .אגאלנו ואוש־ענו תשועת עולמים .חיי
הכבד חביב קדמי הלא רבי רחים הוא איי בזמן דמשוי פתנמא אחריתי על לביה
למיעבדיהון מידבר דבירנא לאוטבא לי־ עוד על כן אהנלנלו רחמי עליהון רהמא
איחס עליהון אמר ה־ .מתרנם דברי שס כמו והדבר אין בהם ( לעיל הי י*נ ){
(ב־) הציבי ,אומר הנביא לכנסת ישראל הגולה לבבל כי סופה לשוב אל עריה
אלה לבן  . , .דיך משל ואוט־ לה הציבי לך ציונים ,שימי לך תמרורים ,וענין
ציונים ותמרורים במו מצבות אבנים גבוהות לאות ולסימן על הדרבים ,ציון מגז־
מה הציון הלז ( מלכים ב־ כיח י־ז)  .ותמרורים מנד ויתמרמר אליו ( דניאל הי ז),
שנבר ונתעלה כננדו .ואפי׳ אם אינך משימה פימנין ,שתי לבך למפלה דרך
הלבת לנולה לבבל .ובתי׳ הלבתי שבבל מקום שגלו כביבול גלתה שבינה עמהם.
שובי בתולת ישראל ,שלבך אני מזהירך לעשות פימנין כי סופך לשוב לפיף ע¬
שנה" שובי אל עריך ( :ב״א) עד ,כלומר עד מתי תהיה מטלטלה נעה ונדה ,אנה
ואנה ,מנז׳ המק עבר ( שה״ש ה־ ו׳) .וקראה הבת השובבה כי בעבור שדייתה
ש בבה נלתה .בי ברא ה׳ הדשה בארץ ונו׳ ,שדרך העולם הגבר מסובב את
הנקבה לדק עליה ,אבל עתה נקבה תסובב נבר ,כלומר ישראל שהיו הלשים עד
עתה כנקבה יתחזקו על אומות העולם הנבורים בי ינאלם ויחזקם ויאמצם .פ״א
דרך העולם הנבר מהזר אחר הנקבה לישאנה ,וכבר אמרו ר ז* ל א) בעל אבדה
מהזר 1על] אבדתו ,רמז לצלע שניטל מאדם ,והשם בורא הדשה בארץ בסוף
נלות אדום ונקבה שהיא כנסת ישראל תסובב אחר נבר שהוא הקב■יה שתשוב
יהודה הדרשן ז* ל ב) נקבה תסובב
אליו וינאלנד -ורשי׳ ( פיי ) כת׳ מפי ר׳
נס־ להיות בנבר ,אני נתתיך כבת הנוטלת ( עושר) כל עישור נכסים ארץ שבעה
עממים משבעים סוף שתטלי הבל כבן זכר שהוא יורש הבל ,וי״ת הציבי לך
ציונים להעמיד סימנין בדרכיה אבותיה דצדיקים וכן תרגמו כנשתא דישראל
אדברי לך עובדי אבהתך תקניא .שמי לך המרורים ,שפוך תחנונין במרר ,מגז׳
השביעני במרורים ( אייה נ׳ ה׳) .שתי לבך למפלה דרך הלכת ,שויאי לבך אסתכלי
בעובדין דעובדת אם תקנין בכך) גלית לאורה רהיקא .שובי בתולת ישראל שבי
אל עדיך אלה ,כדו תובו כנישתא דישראל ותתובין לקיץ אלין ,כלו׳ שובי בתולת
ישראל בתשובה ואז שובי אל עריך אלה .עד מתי התהמקין הבת השובבה ,עד מתי
את מתהסנא למיתב בנישתא דסניאין תיובתהא ,כלו׳ עד מתי תתחמקון להלוך ארחות
עקלקלות ואת מתעצלת ומתאפקת מלשוב הבת השובבה ,שובי בתשובי ,יי בראה¬
חדשה בארץ נקבה תסובב נבר ,ארי אה ברא ה׳ הדתא באיעא ענייא בית ישראל
יתקנון לאודיתה ,בנה התורה בלשון נבר כי לומדיהם הם הנבורים אשר מעולם
אנשי השם  ( :כיב) הב אמר ,רמז לבית המקדש והר הבית שממנו יצא שפע
ברבה לעולם ,בי השם יברכהו לימות המשיח ברכה שאין לה הפסק ־( .ב״ג) וישבו
הב • הודה ובל עריו יחדו ,משפטו וישבו בה בארץ יהודה ובכל עריו יהרו.
אברים ונסעו בעדר ,בלומר שהאברים עובדי השדות והרועים יטעו בעדרם ממקום
 *y )#מבזא .ר)

יבסות ס״ב ע״ב וקהשין

ב׳ ע״ב .י )

בתרגום

שדגודבן.

)1

למקום בלי פחד אלא בהשקט ובבטחה .ויית אנדים ודנטלץ בפיק( 5ב״ד) בי
ד,רדתי ,פי׳ נפש ישראל העיפה בגלות הרויתיה מים בששון .וכל נפש דאבה
ונוי ,פי׳ וכל נפש דאבה ועצבה מרוב הצרות מלאתי טוב ,ובן ודי מלית• [ בל]
טוב ( 5כיה) על זאת ,כתרנו׳ אמר נביא על דא בשורתא דיומי נחמתא דעודדן
למייתי איתערית והדתי תבית דמכית ושנת• הנאתני ,בלומר בנבואת הפורענות
היה נרדם אבל בנהמה זאת הקיץ בשמהה .ומשפטו הקיצותי ואראה בטעם הן [אתה]
קצפת ונחטא ( ישעיה ם״ד ד ),בלומר אהר שראית• נחמה זו הקיצותי ושמהתי
ושוב כשישנתי פעם אחרת ערבה ונעמה ומתקה לי שנתי  ( :כיו) הנה •מים,
בלו׳ חכמים ובורים כולם מזרעם לפ  -ות ולרבות .וי״ת אסנינון באינשא ואצלהינון
בבעירא  ,ולדעת המתרגם ואיו וזרע בהמה הוא ואיו השואה כלומר זה כזה ,ואולי
נתכוון לומר שלא יפקדו עליהם עונם ( :כ״ח) בימים ,שלא ילקו הבנים בעון
האבות כמו שאום׳ במגלת איכה אבותינו חטאו ואינם ואנחנו עונותיהם סבלנו
(ה׳ ז׳)  ( :כיט) כי אם ,כי האמת הוא פוקד עין אבות על בנים אפי־ גדולים
כשהבנים אוחזים מעש• אבותיהם בידיהם שילוו עון אבותיהם עם עונותיהם ויפקדו
עליהם ,תדע לך שהרי בסוף פסוק פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל
רבעים ( שמות כ׳ הי) אמר היתיב לשונאי ,ופקידה זו היא עד ארבעה דורות
רצופים .וכן אמרו חדל במדרש השכם ם׳ יתרו ») כששמע משה רבינו
ע׳יה פוקד עין אבות על בנים נרתע לאחוריו ,א״ל הביה בזמן שאינן מסורגין
כלומר שהם רצופים לא בזמן שהם מסורגין  ,מיד וימהר משח ויקוד ארצה וישתחו,
נמצאת אומר מי שהוא רשע בן רשע עונשו גדול מפני שיתחברו עונותיו עם
עונות אביו  . . .ואין בדבר עול בי כבי ידוע הדבר ני השם פוקד עון אבות על
ד׳ דורות א־ב היודע וער שהיה אביו רשע צריך להתיחק מאד מן הרשע יותר
(ממה) [ממי] שאביו צדיק שצייך לחשוב אולי לא קבל אביו בל עונשו ויטפל
עונו לעון אביו  . . .ומגלנלין עליו את הכל  .וכן מי שהיה גם אבי אביו רשע
והוא אוחז בדרכיהם יהיה עונשו גדול מעונש רשע בן רשע בלבד לטיפול עונו
ונם עון אביו וזקנו ,וכ״ש דור הרביעי .והדור החמישי אינו נתבע בעון הדור
הרביע• שלמעלה ממנו אלא בעון שליש• שלמעלה ממנו ולא דור רביעי .וכן כל
הדורות הבאות זה אחר זה אם כולם זרע מרעים ,ואם לא יהיו הד׳ דורות רצופים
אלא שיהיה אחד מהם צדיק ,הצדיק ההוא יפסיק אותה פקידה ,ואפי׳ יהיה כנו
וגדולה מזו אמרו־) שאפי׳
רשע אין מזבירין עם עונותיו עונות זקנו הרשע.
ד׳ דורות רצופים ברשע אין פוקדים עליהם עון אבות על בנים אלא בע״ז בלבד,
שהיא חטאה גדולה ,אבל בשארי חטאות איש בעונו ימות ,כי הפרש׳ מוכחת
שמדברת בעובדי ע׳ז .ומדד ,טובה גדולה ממדת רעה חמש מאות ,כאוס׳ ועושה
חסד לאלפים ( שמות כ׳ ו׳) לאוהבי ולשומרי מציתי לאלף דור (דברים ר טי),
ויתפרש הפסוק ׳צומי הברית והחסד לאוהביו כמו שמפו׳ במקומו אלפים דור,
א ) הובא בזה ה*:שון ממש בם £י והזהיר
הייניהד .ב ) ע' רמב״ן שמות ב' ה׳.
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ולשומרי מצותיו לאלף דור שאם כולם אוהבים ינצור להם החסד לאלפים דור,
אבל הרשעים לא תועיל להם צדקת אביהם באשר הצדיקים לא תזיקם רשעת
אביהם ,בי הכתובים לא דברו אלא ברשעים בן רשעים וצדיקים בן צדיקים
כדבתיב לאוהבי ולשומרי מצותי ( שמות כ׳ ו׳) אבל ברשע בן צדיק ובצדיק כן
רשע לא דברו הכתובים הללו ,והלא הבתר אומי ואין מידי מציל (דברים ליב
ל*מ) אין אברהם מציל את ישמעאל מדינה של ניהנם ולא יצחק לעשו א) .וכל
זה בנמלים אבל בקטנים ברעיה דאביהון נינהו ,ומתים בעון אביהם ,ומטיבים להם
שחברתי ב) במזמור לדוד
בצדקת אביהם ,וכבר דברתי בזה בפי־ תה לי ם
ברבי נפשי את ה׳ בפסוק וחסד ה׳ מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים
(לנוצרי ) [ לשומרי] בריתו ולזוכרי פקודיו לעשותם (תהלים ק״ג י״ו־י״ח) ופירשתי
הפסוק על דרך זה ,וחסד ה׳ מעולם ועד עולם ,על נשמת היראים ,וצדקתו לבני
בנים ,וילמד סתום מן המפורש שסמוך לו לשומרי בריתו ולזוכרי פקודיו לעשותם
במו שמפו׳ במקומו ,ובזה נ״כ נמלה מדד .טובה ממדת
ויתפרש ניב לאלפים
פורענות שפקידת העון על [ ד* | דורות דיקא רצופים שאם יש באמצע צדיק בטלה
פקידה ההיא ,אבל נצירת החסד לאלפים דור לאוהבים ולאלף דור ליראים אפי׳
יש רשע באמצע לא תבטל הנצירה ההיא אלא עומדת וקיימא לצדיקים הבאים
אה־י כן ,ולבך קיימת לנו ברית אבותינו הראשונים אברהם יצהק ויעקב ,וכאומרו
וזכרתי להם בדית ראשונים (ויקרא כיו מ־ה) ,וכ״ש למי שמפרש פקידת עון ד׳
בע״ז שכולנו צדיקים מעון זה ,ומה שהיחד ,פקידת העין על ד׳ דורות אולי לפי
שיבול האדם המורד לראות מזרעיותיו ד׳ דורות באומ׳ וירא את בניוג) ואת בני
בניו ארבעה דורות ,שאם לא כן לא היו חוזרים למוטב ,שרואים אבותם
לבך הזהירם והיביחם שיפקוד עליהם עון אבותם עד ד־ דורות ,וכל מה שאתה
מוצא ומשלם עוץ אמתם על חיק בניהם ( לקמן ל״ב י־ח) ואף בעונות אבותם
אתם ימקו (ויקרא כיו ל־ט ) והדומים להםי תפ׳ על פקידת ד׳ דורות ,ועל הדרך
שפירשנו .ובן אבותינו הטאו ואינם (איכה הי ז׳) ,כי אם היינו חוזרים בתשובה
היינו ננאלים ,א־כ אנו אוחזים מעשה אבותינו בידינו ,עליהם אט־ יחזקאל (י״ח ב׳)
בן לא ישא בעון האב והאב לא ישא בעוןהבן  . . .וכן אמר ירמיה בנהמה זו
יב לימי הגאולה יחזרו ישראל בתשובה ולא יהיה בהם אוהז מעשה רשע ,ולא
יאמת עוד אבות אבלו בוסר ושיני הבנים תקהינה ונו׳ כי כולם יהיו צדיקים
שיודעים את השם מקטנם ועד נדולם כאשר מפורש בסוף הפרשה (פסוק ל״נ).
רש לי להדחיק בענין זה עוד ואעים שאינו מענין הפרשה אבל תורה היא
וללמוד אני צריך .שמעתי מפי ר׳ ישמעאל בר׳ יוסף ז" לי) כי פקידת העון
אין לה קץ בי המ שאמרה תורה אבות ובנים שלשים ורבעים הוא כדרך ונעו
שתים שלש ערים אל עיר אחת לשתות מים ( עמום ד׳ ח׳) וכמו שנים שלשה
נרנרים בריש אמיר ( ישעיה יין ו־) ,וד׳ והי ,ובן מה שהזכירה תורה ד׳ דורות
א) סגהדדק ק״ד ע״א ושלחו* מלב ׳פ ם״נ  .ב ) ל ממא.
יוסף לאפיים גב * שלשים וגז( ,בראשית ג ,כ״ג)  .ך) ל מבוא.
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לאו דוקא אלא כמה דורות שיהיו אוחזין עון אבותיהם בידיהם יפקוד עליהם
העון ההוא אפיי מאלף דור .ופי׳ ומשלם עון אבות אל חיק בניהם אחריהם ( לקמן
ל׳ב י״ח) על דרך ואמר הדור ההוא בניכם אשר יקומו מאחריכם ( דברים כ״ט ב־א ) .
ואני מימי רזיל אני שותה שדבריהם דברי קבלה שאו׳ ד׳ דורות דוקא ואלפים ואלף
דוקא ועל הדרך שפירשתי ,ותימ׳ כי אע״פ שמפרש בנצירת החסד לאלפים ואלף
לאו דוקא אלא אין לה קץ מ׳־מ הרי משוה מדה רעה למדה טובה ומה פשט הוא זה,
ועוד למד ,הזכיר במדד׳ רעה ד׳ דורות ובמדד׳ [ טובה] אלפים ואלף כיון דהא* והאי
לאו דוקא ,ומד ,שאומ׳ הכתו׳ בפסוק שלש עשרה מדות פוקד עון אבות על בנים
[ועל בני בנים] על שלשים ועל רבעים ( לשונאי ) ( שמות ל״ד ז׳ ) האבות הוא חושב
מהדי ( מדות) [ דורות] כאשר חשבם בעשרת הדברות וכך הפי׳ בפסוק זה פוקד עון
אבות האבות דור ( אחר) [ אחד ] על בנים דור שני על בני בנים שהם על שלשים דור
שלישי ועל רבעים דור רביעי ,והלא משה אמר בם׳ שלח לך פוקד עון אבות
[על בנים] על שלשים ועל רבעים ( במדבר י״ד י״ח) ,ולא אמר על בני בנים כי
הם השלשים ,ואם תשיבני והלא דבר עלי ,אמר לו השם שישמור לו ולבניו עד
עולם העון ההוא ,תשובתך העון ההוא ד,־ה בו חלול השם וקורא הדורות מראש
ידע שלא יהיה בבניו מי שראוי לכפר העון ההוא בעבורו ואם יהיה לא יחול
עליו העונש ההוא ,וכן אחדל א) בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל בדברי תורה
ובגמילות חסדים מתכפר ובדבר שיש בו חלול השם ראוי הוא להזכיר אותו עון
עד כמה דורות הרי עון הנזל שהיד׳ בו חלול השם בפרהסיא דרשו בו רז■ ל
חלק ב) שבימי צדקיהו נפקד עליו ,וכן עון נוב עיר הכהנים שהיתה
באגדת
בו חלול השם בפרהסיא עמד עד בא סנהריב לירושלם כמו שדרשו בם׳ חלק י■)
בפסוק עוד היום בנוב לעמוד ינופף ונו׳ ( ישעיה י׳ ליב)  .ור׳ סעדיד׳ד) פי־ פוקד
עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים ,שהוא ממדות הרחמים,
כיצד זה הרשע שנתחייב מאה עונשין יענישוהו שלשים וימתינו לו עד ד׳ דורות
אם יהיה צדיק כדאי להצילו מדינה של מקום ,ואם יהיו כולם רשעים אזי ישובו
להענישו עונש שלם על כל מעשיו  ,ויתפ׳ הפסוק פוקד עון אבות על בנים
בשביל בנים ובשביל שלשים ובשביל רבעים שאם יהיה אחד מהם צדיק לא
יפקד עון האב כי יגן עליו הצדיק ההוא  ,ואם לא יהיה בהם צדיק יפקד עון
האב שיענש משלם .או יתפרש פוקד עון אבות וגו־ מנז׳ ולא נפקד ממנו איש
(במדבר ל־א מ״ט) כלו׳ מחסר העין בעבור בניו אם יהיה צדיק בהם עד דור רביעי.
וראייתו שהמרה הזאת מנויד׳ עם י״ג מדות שהם של רחמים ,והשיגו עליו שהרי
בעשרת הדברות הוא אומר לשונאי  ,והשיב שהאמור בעשרת הדברות לנקמה
והאמור עם י״ג מדות לרחמים .והדבר צריך הכרע איך ולמד׳ יתפרש כאן לנקמה
וכאן לרחמים  ,מ־מ מצינו אומי מחיל בן פוקד עון אבות ממדות רחמים ,צא
ולמד דבר הלמד מעניינו במה כל הענין מדבר במדת הרחמים ,ובכאן כן . . .
שהוא תולה לאבות עד ד׳ דורות אם היה אחד מהם צדיק כדאי הוא להצילו
א ) ד״ה י״ח ע״א.

ב)

לא
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סגד,דיין

צ״ה ע״א.

ך ) ע ,מבוא.
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מדעה של ניהנם  . . .ובן מציגו בשעה שבקש משה רבינו על ישראל במרגלים
אמר ה־ ארך אפים ורב הסד ואמת נושא עון ופשע ונקה לא ינקה פוקד עון
אבות על בנים ונו׳ (במדבר ייד ייח) פי־ שמוכיח שהוא ממדות רחמים שהחולה
מתפלל לפני אלהיו אינו אומר מוחץ עריצים רפאני  ...אלא רופא הולים רפאני ...
ובן ב מ ד ד ש א) והלא קרה בנים היו לו צדיקים ולמה לא ניצול בזכותם אלא
משה רבנו בקש מהב׳ה שלא ינהג עם קרח במדת הרחמים שהוא נוהג עם כל
בני אדם שנא־ ופקודת בל האדם יפקד עליהם ( שם ט״ז ב־א) פי׳ לפוקדינון
'אבות על בנים .הנה מכל ראיות אלו מוכיח שהמדה זו המנויה עם י״נ מדות
לרחמים ,ואע״פ שהכתובה בעשרת (המדות) [הדברות] לנקמה באומ׳ לשונאי אין
לפירוש אלא מקומו .ומצעו שמה שאמרו דל בתלמוד ם נ ה ד ר י ן ר) ברא מזכה
רב סעדיה ו״ ל מ״מ אני
אבא באנדת חלק ,ויתפרש הדבר על דרך שפי׳
יכול לפרש נם המדד .הזאת הכתובה עם י״נ המדות לנקמה ,ואע־פ שכל הי״ג
מדות רחמים ,בך ראוי לשלטון להיות רוב ממתיו רחמים ומעוטיו משפע נקמה,
ודי אברהם ן׳ ע ז ר א ג) כתב כי טעם פקידה כטעם זכירה כמו וה׳ פקד
את שרה (בראשית כ״א א׳)  ,וכמו ויזכור אלהים ( שם ל׳ כ״ב) ,והטעם כי הש״י
יאריך לרשע אולי ישוב ויוליד בן צדיק ,אבל הלך הבן בדרכי האב וגם דור
שלישי ודור רביעי יאבד זכרם כי יזכור מה עשו האבות ולא יאריך עוד .וקש׳
לפי־ (אולי ציל למה ).יפקוד העון על בניהם ועל שלשים [ולא ?] רק על
רבעים ,ו כ ת ׳ ה ד מ ב* ן ז־׳ ל י) ואולי או׳ שהוא זוכר עון האבות על הבנים
לאמור אתה ואביך חטאתם ,וכן יעשה עם השלשים ובן עם הרבעים ואז מנקס
מהם לא יפקוד להם עון כי יכריתם בעון כולם  . . .והרמב״ן ז־ל ־> פי׳ בע׳־א
על הדרך שכתבתי בראשונה כי פקידה תאמר על הנקמה כמו וביום פקד• ופקדתי
עליהם חטאתם (שמות ל״ב ל״ד) ,ובן יפקוד ה־ על צבא המרום במרום (ישעיה
ב״ד ב"א) ענין נקמה ועונש .וכת־ ר ׳ י ש ר א ל ב" ר י ו ס ף נ״ע י) סלת הדברים
ענין פקידת העון על הבנים שיוכל להיות מהמת אריכות אף לא לטובת החוטא
אלא להודיענו שאע׳יפ שמאריך אפו לא יפסק העונש מכל וכל אלא שלפעמים
מאריך להם הב״ה זמן ארוך ושוב יענישהו בגופו ,ועל כיוצא נאמר ארך אפים
מאריך אפים ונכי מדיליה ,ושוב אמר אחרי כן נושא עון ופשע וחטאה .שעניינו
נשיאות העון  . . .ושוב פי׳ ונקה לא ינקה שאעיפ שנושא העון אינו מנקה אותו
ממנו ,שאם לא יענישהו בנופו יעניש לזרעו או שיכרית זרעו או שיחולו על
זרעו יסורין נדולים ובשיעניש הבן או יכרית העונש ההוא יגיע לאב החוטא ונפשו
עליו תאבל ,אפי׳ אהד המות ,מהמת הקורבה שיש ביניהם  . . .וזה הדבר טבעי
ושכלי ,ובאומ־ הכינו לבניו מטבח בעון אבותם ( ישעיה ייד כ״א)  ,ואם לא שיתעצב
האדם לעונש בנו אפי׳ אחר המיתה לא היה משתדל בענייני בנו מחיים ולאחר
מיתה ,והיה שוד .מת בבנים כמת בלא בנים .ואני אומד שהשם כשיודע מהחוטא
א) ען שוחר טיב מ״ל זמה שתעיר מהרש״ב שם .

ה)ע״״ש• ל) לפביי*.

ת) ק״ד ע״א.

ג ) שמות ב' ה. ,

ך) שם.
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שיהיה לו בן צדיק אינו משייר לבן עונש אביו ,ועל בל כיוצא בזה בן לא ישא
בעון האב  . . .וכשיודע שיהיה לו בן חוטא או באיפש׳ משייר לבן עונש האב
ועל כיוצא בזה נאמר פוקד עון אבות על בנים כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם
שיענש הבן על עונותיו וילוו עליהם עונות אביו ,באומ׳ עונותיכם ועונות אבותיכם
יחדו אמר ה׳ וגו׳ ( ישעיה ס״ה ז׳) ובאיפש׳ שתהיה הפקידה בבן הבן כשלא
נתמלאת סאת הבן .כל זה כפי מה שחייבה חכמתו יתברך ויתעלה על הכל1 .ע־כ]
ר׳ישראל ז• ל  .והאמת כן הוא בי עד ד׳ דורות רחמי האב על הבן
דברי
ונענש אי זה שיהיה י מהד־ דורות  .כאלו נענשו בו הם עצמם ואפי׳ אחר המיתה,
וכבר דברו בזה חז״ל ג תה ל ת פרק מי שמתו א) כי המתים יודעים מה שיעשה
בעולם הזה כאשר העמידו שם בסוף הענין ,ונכר הארכתי בדבר ועדיין לא רדתי
צמאוני .והדל כי פקידת העון עד ד׳ דורות היינו בע״ו דוקא וברצופין אבל בשאר
עבירות איש בחטאו יומת• ( מלכים ב׳ י״ד ו ') ,בן לא ישא בעון האב והאב לא
ישא בעון הבן ( יהזקאל י׳־ח כ׳)  .ותדע לך שהפרשה מוכחת על כך ,שאמי
מתחלה לא יהיה לך אלהים אהריס על פני ( שמות כ׳ גי) ,לא תעשה ונו־ ( שם ד׳)
כי ה׳ אלהיך אל קנא פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים לשונאי
(שם ה׳) ,וקאי למאן דסליק מיניה ,ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצותי,
ולכך יש לנו זבות האבות לפי שכולנו צדיקים מעון זה ,ופקידת ד׳ דורות בעובדי
ע״ז בצינעא דאילו בפרהסיא הרי עון הענל כמה דורות .ומי שיש בידו למחות
ואינו מוחה ־כאילו הוא בעצמו עושה העדן ההוא ,ועליו נאמר איש באהיו (ויקרא
בדאיתא בפרק זה בורר=) ובפרק אהרון של
כיו ליו)  ,איש בעון אחיו
תלמוד מבות ג) או׳ שכבר בטלה מדה זו של פקידת ד׳ דורות וזה לשונם
ד׳ גזירות גור משה על ישראל ובו׳ ע־כ משה אמר פוקד עון אבות על בנים
בא יהזקאל ובטלה שנאמר הנפש החוטאת היא תמות ( יחזקאל י׳־ח כ׳)
ע״ב .וקש׳ לפי׳ רב סעדיה דל מסוגיא וו  . . .נחזור לענין הספר  :אבות
אבלו בוסר ,בוסר הוא הפרי שלא ממר בישולו ,והאוכלו שיניו קהות ,וי׳־ת שני
הפסוקים האלה על דרך זה ,ביומיא האינון לא ימ -ון עוד אבהתנא הטאן ובניא
לקי אלהין אינש בחוביה ימות כל אינש הי חטא הוא ימות  ( :ל׳) הנה ימים,
כל הפרשה ברית הדשה היא תורת משה ,ואט׳ הדשה ני לעולם מיום שנתנה
התורה על ידי משה בחורב וכמו שדרשו רדלי> והיו הדברים האלה אשר אנכי
מצוך היום (דברים ו׳ ו׳) יהיו בעיניך הביבין כאלו היום קבלתם ,אבל שאור
שבעיסה מעכב ,ולימות המשיח יברא לנו השם לב בשר ונשמור התורה שמירה
מעולה ,והערלים טעו בדבר ואמרו ברית חדשה תורה חדשה שנתחדשה להם
מאותו האיש ,והפרשי מוכחת בי החידוש הזה הוא קיום התורה שנתנה למשה
בהר סיני ודברי הערלים ( ש)אין ( בו) [בהם] ממש( :ל״א ) לא בברית ,החזיקי
ההיא בסנדל תחת פתח כי הוא מקור וכן שכל אדם האריך אפו ( משלי י־ט ייא).
ואנכי בעלתי בם נאם הי ,ודי ואנא איתיעיתי בהון אט׳ ה׳  ,כלוט׳ הם הפרו את
א)

י״הע״א.

ב ) כ״ז ע״ב .

ג ) כ״ד ע״א .

ך ) ספרי ואתחנן.
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וי״א בעלתי במו בחלתי על דרך וגם נפשם
בריתי אע״פ שאנכי בעלתי בם.
בהלה בי ( זכריה י״א ח׳) ( :ל־ב ) בי זאת ,אכתבנה בקמץ חטוף התי־ו לבן אשר,
ולבן נפתלי בשו־א פתח ( :ל״ד) כה אמר ,ת*י נזף בימא והמן גלוהי ,תרגם
במו נער .פ״א מנד עורי רנע וימאס ( איוב ז־ הי) ,אבל הוא פועל עומד וזה פועל
ייצא מנד [?] בלוט׳ שבקע הים ועברו ישראל ויהמו גליו למצרים .פ* א מענין
מתעה ( ישעי׳ כיח י־ב) שרונע ומניח הים לאחר שהומים גליו .וא״ו ויהמו טא׳יו וירד
מעשות החטאת (ויקרא ט׳ ביב) והדומים להם  ( :ליו) אם ימשו ,הם חקי השמש והירח
והבבבים שהזכיר ,יהטעם כשם שאינם משים האלה כן לא ימושו ולא ישבתו
זרע ישראל מהיות נוי לפני השם כל הימים .ועל דרך כי אני ה׳ לא שניתי
ואתם בני ( ישראל ) [יעקב] לא כליתם ( מלאכי ג׳ ו׳) .ומה שהזכיר בפסוק שלמעלה
תנע הים אולי הזכירו לומר כשם שהיתה בקיעת הים הדוש גדול בעולם ,כן
תהיה נאולת ישראל לימות המשיח חידוש גדול בעולם שיקבצם השם מארבע
בנפות הארץ להיות כולם הברים בירושלם .או נובל לפרש שנם בכלל אם ימושו
שפירשנו בפי׳ האחרון
החוקים האלה מלפני הוא תנע הים ויהמו גליו ,וכמו
שאינו מדבר בקריעת ים סוף ,אותה קריעה לפי שעה היתד ,ולא היה אומר עליה
אם ימושו החוקים האלה אלא מדבר הים כל הימים שהומים גליו ושוב במצות
הבורא ישקוט הים מזעפו ,מהמעשים בכל יום ולא ימוש החוק הזה ( :ל״ו) כה
אמר ,לאחר שזכר קיום ישראל בקיום החוקים הקימים זכר כי אהבת השם כיתד
תקועה במקום נאמן ,שבשם שלא ימדו שמים מלמעלה ולא יחקרו מוסדי ארץ
למטה כן לא ימאס השם בבל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם ה׳ ,אלא
יבפר להם על העבירות שעשו כאומר למעלה כי אסלה לעונם ולחטאתם לא
אזכור עוד ויתן להם לב בשר לעבדו מאהבה ויראה ,ותהיה אהבתו נדבקת אתם
באהבת האב את הבן  ( :ל׳ז) הנה ימים ,הנה ימים נאם ה׳ כתיב וקרי באים,
ובבד כתבתי בפי נדרים שחברתי כמה כתובים הם במקרא על דרך זד»
ובת׳ ד׳ דוד קמחי ז■ ל שטעם הקרי ולא (הקרי) [כתי׳] והכתיב ולא קרי כי
בגלות נמלטלו הספרים ונשתבשו בקצת המלות ,ואנשי כנסת הגדולה מצאו
באחד המ שלא מצאו באחד וכתיב באחד מבפנים ובאחד מבחוץ ,וכן כתי׳
וקר* מזה הטעם ,והעדן הזה [ מובן ?] בלתי מלת באים אחר שאמר הנה
ימים ,אלא שהענין מבואר יותר עם מלת באים .ע׳ב דבריו זיל .והספיק בטעם
זה לבל הספרים ,אבל מד ( .ש) יאמד בספר עזרא הרי שבו כתיב וקרי ולא נטלטל
הדברים של
נאמרו כל
הקודש
שברוח
לומר
והנבון
הספד,
בסגנון
התיבה
לכתוב
לנביאיו
וצוה השם
הקדש ,
בתבי
וענין הקריאה
בענין אחר  ,וכן קרי ולא כתי׳
ולקרותה
אהד
סודו
הנביאים
ידעו
והכל
שבעל פה,
תורה
מכלל
הוא
להרחיב
שעתיד ה בי ה
לעתיד
ממנו,יפרשו ה ו
נפלא
אבל
בנינה
כוונת
העיר לה׳ כי
ונבנתה
שהית ה
ירושלם ממה
לשכון ב ה כ ב ו ד הי .ד״א שתהיה כל ימי עד לה׳ .ממגדל חננאל עד
שער הפנה ,מנז׳ עד שער הפנה ( מלכים ב׳ י*נ) וכל אלו מקומות קרובים לירושלם:
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(ליה ) ויצא ,קוה כתי׳ וקרי קו ,כי נמצא זה השם בלשון נקבה את תקות
חוט השני ( יהושע ב׳ ייח) .גבעת גרב ונעתה שמות מקומות .ויית ממנהל
חננאל עד שער הפנה ממגדל פקוס ועד תרע זויתא ,ויצא ,ויהא נפיק עוד חוט
מטורי ( בשלנו  :משח) בניינא לקבלא עד דמטי לגבעתא דסמיכא לגרב ויהי
מסתתר לבריכת עגלא  ( :ליט) וכל העמק ,ודי וכל מישרא אתר די נפלו תמן
פגרי משירית אתוראה ועל ( בשלנו  :וכל ) אריתיא ( בשלנו  :אריתא) עד נחלא
דקדרון עד זוית תרע בית ריפא דמלכא מדינהא קודשא קדם ה׳ ובו־ ,כלוט׳•
בל אלה המקומות ( שהוא) [שהיו] מתחלה חוץ לחומות יהיו לעתיד לפנים מן
החומה ,ולפי דעת התרנו׳ וכל עמק הפגרים והדשן מתם־ וכל עמק פגרי אשור
הדשנים והשמנים וכמו שמצי׳ הכתו׳ אוט׳ ויכחד כל נבור חיל ונגיד ושר במחנה
מלך אשור ( דה״י ב׳ ל״ב כ׳א) ואוט׳ לכן ישלח האדון ה׳ צבאות במשמניו רזון
(ישעיה י׳ ט״ז) במשמני דאית בהו .ולפי הפשט הדשן מקום שפך הדשן שהיה
חוץ לירושלם ,ותרנו־ וכל  .השדמות וכל בית ריסא ,והוא מלשון רז • ל בפ׳
כל הבשר ») אריתא דדלאי ,והם אמות המים שמשקין מהם השדות ,ולפי
הפשט מתפרש מענין השדות כלוט׳ השדות שהיו סמוכות לעיר יהיו לעתיד
בתוך העיר .ותרנו׳ שער הסוסים בית ריפא דמלבא וכן תרג׳ אונקלום אל עמק
השוה הוא עמק המלך ( בראשית י״ד י״ז) למישר מפנא הוא אתר בית ריסא
דמלכא ,הוא מקום פנוי מאילנות ומכל מכשול מיוחד למלך לשחוק ,ובית ריס
אחת שעור של שלשים קנים והקנה שש אמות וזרתב ):

ל״ב.
(א׳) הדבר ,נכנם מיצוע (?) דברי׳ — באמצע והדבר הזה הוא מה שאומר
בסמוך ויאמר ירמיהו היה דבר ה׳ אלי לאמר ( פסוק ו׳)  ( :ב) היה כלוא בחצר
המטרה ,כתתו־ הוי כלא בדרת בית אסיריא ,והוא מענין ויאסוף אותם אל משמר
(בראשית מ״ב ייח) ,ושם מטרה נטור מנז׳ העטור ( לעיל ג׳ ה׳) ,ואז חיל מלך
בבל צרים על ירושלם וירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשר בית סלך
יהודה ( :ד) וצדקיהו ,הנתן ינתן ,מקור בחולם בפלס ואם האכל יאכל (ויקרא
ז׳ י־ח) ( :ז ) הנה ,שלום היה דודו של ירמיהו  . . .בא אליך לאמר וגו׳ יש
מפרשי ) על פי הדבר ,ויש מפרשי) כי כך דרך המוכר לחזור אחר הקונה .יכ
לך משפט הגאלה לקנות ,כמו שאמרה התורה דודו או בן דודו ינאלנו ( שם
כיה מיט) ,שהרי אם מכרתיו לאחר לך משפט הגאולה שתנאלהו מידו כיש
שאתה ראוי לקנותו  ( :ט) ואקנה ,ואשקלה הקויף בשבא .שבעה שקלים ועשרה
הכסף ,התת׳ שבעה מנין ועשר סלעין דכסף ,ושוב פי׳ היאך היתד .הקניה
ושקילת הכסףשחקניה ודתה בשטר ,וזה טעם (י) ואכתוב ,שכתב שטר הקניה
והחתים בו העדים ויהיה ואעד עדים פי׳ לואחתום שלפניו ,ונוכל לפרש שהיו
א) ק״ז ע״א .ב)

עיין רש״י ב׳־׳ק ע״ט ע״ב שפירש ריס ארבע מיל ורד״ק

שבעים קנים ועיין ערוך ערך' חס ומ״ש שם בשם ש״ס ב״מ

ל״גע״א .

רש״י.

כאן כתב* דים שהוא

ך ) רד״ק.
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רגילים המוכר והקונה לחתום בו חותמות תוספת על עדות העדים לריחא דמילתא
שמבד (הקונה ) [ המוכר] וקנה הקונה .ואשקול הכסף במאזנים ,מם׳ ששקילת
הכסף היתה במאזנים לפני העדים כדי שלא ( יועילו) [ יערערו] אחד על הכירו ואחר
כך (י״א ) ואקח ,פי׳ שלקח שטר המכירה החתום כמצותו כחוק כל שטרי המכירות.
ואת הנלד  ,שלא די לו בעדות העדים אלא שכתב אשרתא דדייני שהוחזק בבית
דין על יפ עדיו וכתבו בקיום שטרות לעשות הדבר גלוי ומפורסם פן ימותו
העדים .וי״ת ונסיבית ית שטרא דזבינא דכתיב בעיון וחתים כהלכתא וכדחזא וית
שטרא פתיחא  .ויש שכתבו שהיו שלשה ספרים ,ואיני יודע מי הכריחום לכך,
ור־ יוסף קמחי ז • לא) פי־ ואת הגלוי שני ספרים היו ספר
וזע׳ לי פירשתי .
המקנה וספר אחר שנלה אוזן שאר ( הנלים) [ הנואלים] האחרים אם ירצו לקנותו ,וימאנו
לקנות ,והעיד עליהם עדים ,וכת׳ ספר הנקרא ספר הגלוי וכן נאמר בבועז ואני
אמרתי אנלה אזנך לאמר ( רות ד׳ די) שלא יבואו אחר זמן ויערערו על הקונה
עכ״ל  .ויש מפרש שני ספרים ( המספר) [ הספר] המקנה חתום וסגור לשמירה
וספר אחד נוסח הראשון כשירצו לראותו או לקראתו או שימצאהו מאמן ולא
יצטרכו לפתוח החתום והוא הנקרא ספר הנלוי  ,ו ר ז * ל ב) למדו מפסוק זה גט
פשוט ומקושר כדאית׳ בריש נ ט פשוט( :י״ב ) ואתן ,המקנה בה״א הידיעה עם
הסמיכות כמו הממלכות הארץ ( לעיל כ״ה כיו )  .לעיני חנמאל דודי  ,נוכל לפרש
שהנמאל אחר היד .שחנמאל המוכר היה בן דודו ,ווה דודו ,והיה במעמד ההוא,
ונתן ירמיה הספר לעיניו ולעיני העדים ושאר אנשים שהיו שם אל ברוך בן נריח
בן מחסיה כדי להצניעו ולשומרו  .ויש מפי )Jשמשם׳ חנמאל בן דודו כמו לוט
בן אחיו ,והיה כן בן אחיו .וי״מי) שהנמאל זה היה דודו ובן דודו ,כיצד ראובן
נשא בת שמעון אחיו וילדה לו ימואל וכבר הולידה שמעון ימין  ,הרי ימין דודו
לימואל שבן אחי אמו הוא  ,ונ״כ בן דודו  ,שהוא בן שמעון אחי אביו של ימין,
אבל לא נמצא בכל המקרא חא מן האם קרו דודו ( :י״ד ) הכ אמר ,לקוח מקור
במקום צוד במו זכור ושמור .ונתתם בכלי חרס ונו׳ ,פי׳ עד שוב• הנולד .שתתקיים
ויש מרז • ל ") אומרים שלכך הצניעם שיעמדו ימים
נבואת ( נדו) יב הב ונו׳ .
רבים ,יכ הוא היד .עומד בשנה העשירית למלך צדקיהו ,ובשנת י״א היה לו
ליחדב הבית ולא היה יכול להחזיק בקרקע שלש שנים והיה צריך לשמור שטרו
בידו בשוב הנולד .ולסימן ולאות לישיבת הגלות צווה לקנות השדה לנחמה
לישראל ( :י׳יז ) אהה ,כתתו׳ לא יתכסי מלקדמך כל פתנם ( :י״ח) עושה ,בפי
בא לוי) א* ר יהושע בן לוי למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה שהחזיר׳
העטרה ליושנה ,משה אמר האל הנדול תגבור והנורא אתא ירמיהו ואמר כשדים
מרקדים בהיכלו איד .נוראותיו לא אמר נורא אתא דניאל ואמר נוים משעבדים
בבניו איה גבורותיו לא אמר נבור אינהו אמרו אדרבה אלו הן נוראותיו ואלו הן
גבורותיו שכובש כעסו והאריך אפו לרשעים ואלמלא נוראותיו איך אומה אחת
א) רד״ק בשם אביו.
ך) יומא ס״ט ע״ב.

ר) בבא בתרא ק״ם ע״א.

ג )עדש״י .ך) עיי״ש ורד״ק.

ה) ע,רו־״ק.
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•יכולה להתקיים בין שבעים אומות ( :י־ט) נתל ,ת*י דרברבץ מילביה ( בשלט5
«לכוהי) וסגיאין עובדוהי .ורב העליליה ,על דרך מה רבו מעשיך ׳ה ( תהלים
•ק״ד כ״ד)  ,כי העליליה היא המעשה .לתת לאיש וגו־ ,ובפרש׳ ה• עזי ומעוזי
■ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו  ( . . .לעיל י*ז י־) והסימן יכל־ו הראשון
• ולתת כפרי ,והשני לתת וכפרי( 5כ) אשר שמת אותות ומופתים בארץ [מצרים]
■עד היום הזה ,פי׳ עד היום הזה אנו משתבחין בהם ומספי־ץ אותם אחד אל אחד.
■ובישראל ובאדם ותעשה לך שם כהיום הזה ,ובישראל ובאדם ת״י ולישראל
■עבדתא פרישן בגו בני אנשא .במדרש ») ובישראל ובאדם ,בישראל במצרים
■עשיתי מופתים כאחד טובים לישראל ורעים למצרים כדאמ־ ויהי הענן והחשך
■זיאר את הלילה ( שמות י* ד כ׳) אותו מזל ששמש חשך למצרים שמש אור
לישראל( 5כ*ג) ויבואו ,ובתורתך לא הלכו ,ובתרותך כתי׳ רמז לשני התורות
תורה שבכתב ושבעל פה ,וקרינן ובתורתך כי כלה תורה אחת .ותקרא אותם מנו׳
מקרה והאל״ף במקום ה״א .וי־ת וארעת יתהון ית כל בישתא הדא ,ואמר ותקרא
■לנכה השם כי השם מקרה הרעות לרשעים כי אינם דרך מקרה נמור הבא מאליו:
דוד קמחי ז• ל הם העצים שמשליכים בהם אבנים להכות
(כ״ד) הנה ,פי׳ ר׳
בחומות ,וי״ת הא מליתי צברו על קרתא למכבשא והוא תל עפר שצוברין
:סביב החומות למלאות החפירות שסביבות העיר ולעלות משם לחומה ובם׳ חזקת
הב ת י סב) מליא בנצא ,מליא הוא תל גבוה ,ונצא הוא מקום נמוך .והעיר נתנה
ביד הכשדים ,וא־כ .מה אני צריך לקנות שוס שדה והיתה תשובת השם , . .(כץ) הנה ,באמת לא יפלא ואני יודע שתנתן ביד הכשרים ואעפ״ב צויתיך לקנות
׳השרה לנחם אח ישראל ולבשרם שישובו לארצם ויקנו בתים ושדות בארץ
■הזאת  ( :ל) כי ,אך עושים הרע ,כמו אך עצמי ובשרי ( בראשית כ* ט י״ד),
לאמת הדבר ,כי בני ישראל מכע־סים אותי ,הם התחילו להכעיסני ואחי׳ כ בני
■יהודה ( :ל״א) כי על אפי ועל חמתי ונו׳ ,במדרש  )Jביום שהוסד הבית נשא
שלמה את בת פרעה והאריך השם אפו עד חזקיהו  ( :ל* ה) ויבנו ,למען החטי,
•חסר אל״ף למ״ד הפועל  ( :לץ) ועתה ,פרשה זו עתידה ופשוטה היא  ( :לץ) הנני,
פי׳ אקבצם ברחמים תחת הדחתים באף ( :ל־׳ט) ונתתי ,ודרך אחד ,הוא דרך
החיים לפי שיש שני דרכים לפני האדם אמי ודרך אחד שיבחרו בדרך החיים
ליראה את השם ( :מ״ב) כי כה ,זאת הפרש׳ נחמה לגלות בבל ,אלא שלבי
■חוכך למה נסמכה פרשה ועתה לכן כה אמר ה׳ אלהי ישראל שהוא נחמה לימות
■המשיח בינתים שהרי קדמה לזה נבואת נחמה לבבל ועדיין לא נשלם עניינה אלא
.בפרשה כי כה אמר ה׳ א״ב מה מקום יש לנחמת ימות המשיח בינתים ,וני יל
לפי שבסיפור מעשה יהודה הרעים כלל נם ישראל ,כאו׳ כי היו בני ישראל ובני
ייהודה אך עושים הרע בעיני ,לכן רצה להזכיר להם נחמה כללית ישראל ויהודה
לימות המשיח ושוב הזר להשלים הענין שהיה מדבר בו ,ואט׳ יכ הכ אמר ונו׳.
■ואולי שנכתבה בינתים להודיענו ( לנואנשי) [ שנואשו] מנלות הזה יכ כמו שנתקיימה
א) עי׳ רש״י.

ב) בבא

בתדא ג״ד

ע״ב !ש״ג מזליא.

ג) עי׳ רש״י.
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נחמת בבל כן תתקיים נחמה זו העתידה ,וזו דעת ר ׳ א ב ר ה ם ב ן ש ו ש א .ן
נ־ע *) ( :מ־־ד) שדות ,היה חלק יהודה כמו שמפורש ביהושע.

ל׳ג.
א( ) דוד דבר ,כלום ' פעם שנית דבר אליו על נחמת בבל ( :ב) כה
אמר ,לפי שבנאולת ישראל מגלות בבל נתחדשה העיר בבניינים כי היתד .נתוצה
ונהרסת בעוד הנלווה אט־ עושה בחילו עושה מחדש ,וזה טעם ה׳ יוצר אותה
להבינה ה־ שמו  .או יתפרש עושה ויוצר אותה על הנחמה שהזכיר כבר5
נ( ) קרא ,מרם יקראו ואני אענך שאומר לו קרא אלי והתפלל ואענך כפי
חפצך .ואגידה לך ונד ,כלומר אגידה לה נחמות גדולות ובצורות והוא מגו■ לא
יבצר ממך מזימה (איוב מ*ב בי) ,הטעם חזקות בעיר בצורה ,וי״ת רברבן
ונטירן ,היה קורא ונצורות בנדן ,ואנו קורין אותו בבי־ת ושל ישעיהב) בנדןז
ד( ) יכ בה ,כמו ואל הארון תתן את העדות ( שמות כיה כ*א) שמשם■ ובארון
בית הכלי ,והבי־ת הזאת היא בית העיר ,כלומר בתי
אלא שהבי־ת ההיא היא
מלבי יהודה הנתוצים בסוללות ובחרב ,וחרב שם וכלל כל מיני ברזל .וי״ת על
בתי מלביא דבית יהודה דמתכנעין להון וצברין מילייתא לתקפא שורא מן קדם
דקטלין בחרבא שהם עצמם העומדים במצור היו נותצים בתיהם כדי לתקן בהם
החומות ? (ה) באים ,פי־ לא היו מקבלים דברי ירמיהו שאמר להם והיוצא ונפל
לע הבשרים וצרים עליהם וחיה ונד ( לעיל כ־א ט׳) אלא מיו באים להלחם עם
הכשרים ולמלאם את פנרי האדם ,פי׳ והם גוברים על עצמם למלאות הבשרים
הבתים ההם שהזכיר מפנריהם .ד״א  0באים להלחם עם הכשרים ומתוך כך
ממלאים הבתים ההם שהזכיר מפנריהם בי ימותו בעיר מתי רעב ומתי דבר ,ומתי■
רעב יעשו בתיהם קבריהם ,וזה טעם אשר הכיתי באפי ובחמתי בלוט׳ שהפנרים
המתים ההם מבת השם נבעה בהם באף ובחמה וכאומ׳ למעלה ( כ״א ה׳) ונלחמתי
אני אתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה באף ובחמה ובקצף נרול ( :ו) הנני ,פי׳ רבויי
שלום ואמת מנז׳ ועתר ענן הקטורת עולה ( יחזקאל ח׳ י־ב) .ואמר וגיליתי ,כי
לאחר הגאולה ינלה הקץ ,כי אפי׳ בנלות בבל היה הקץ נסתר ,והלא דניאל ( ט׳
ב׳) אוט׳ בינותי בספרים מספר שנים וגו׳ .וי״ת ואנלי ליון תרע תיובתא ואחזינון
דיהבון באורח שלם וקשוט ( :ז—ח) והשיבותי ,זכר עונות וחטאות ופשעים שמחל
להם על השננות ועל הזדונות ועל המרדים ( :י׳־א) קול ,חמשה קולות בפסוק זה
ברכות פ*א י) שהמשמח החתן בחמשה קולות אלו זוכה
ואט׳ רז • ל במס־
לתורה שנתנה בחמשה קולות ,ויהי קולות ( שמות י״ט ט־ו) שנים ,וקול שופר
הזק (םש ) שלשה ,ויהי קול השופר ( שם י״ט) ארבעה ,והאלהים יעננו בקול ( שם)
חמשו» ד״אי•) כאילו הקריב קרבן תודה שנאמר מביאים תודה ,כמו שדרשו0
מזמור לתודה על קרבן תודה שאפי־ לעתיד אינו בטל אבל חטאות ואשמות
א)
«וב '9ק׳.

עיין

מבזא.

ב) מ״ה/ 1

ג) עיין דד״ק

זר״י

קרא.

ך)

׳ו

ע״ב.

ה ) שם.

ן ) שוהר
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;בטלים כי באותה שעה מתקיים ועמך כולם צדיקים ( ישעיה ם׳ כ־א )  ( :ייב) הכ
אמר ,נוה רועים ,מדור רועים .מרביצים צאן ,הטעם שמרביצים צאן בלי פחד
:ומורא ,או קורא המלכים רועים והעם הצאן ,וזה טעם עוד תעבורנה הצאן על
־ידי מונה והוא מלך המשיח ,ובת״י עוד יתהנון עמא לפתגמי משיחא
(ייג -טי״ז) בערי ■,ודי ודין שמה דיהון קרן לה מן קדם ה׳ בנוה ולמעלה אומר
על המלך המשיח וזה שמו אשר יקראו ה׳ צדקנו ( לעיל כ״נ ו׳) ,וכבר פירשתי
בו למעלה פי׳ רבים ,וכן נוכל לפרשם הנד» ד״אא) וזה אשר יקרא לה ה׳ שהשם
יקרא לה צדקנו ,שמצדקת את ישראל כאומי העם היושב בה נשוא עון ( ישעיה
ל־ג כיד) ( :כ) כה ,הענין כשם שאי אפשר להפר ברית היום והלילה ךכ יא
אפשר שברית (היום) [ דוד] תופר( :ב״א—כ״ב) נם בריתי ,גם בריתי תופר את דוד
ואת הלוים הכהנים ,ואלה כדינים משרתי השם ,וכתיב אשר לא יספר משפטו כאשי
לא יספר ,וחסר כיף הדמיון וכמוהו אשר ראיתם [את] מצרים ( שמות ייד ייג) ,משיתי
אותי ,כמו מי המרים (במדבר ה׳ ייח) ,מלאכי רעים ( תהלים עיח טיט) ,תטעי
זה פירשתי
 [.נטעי] נאמנים ( ישעיה י׳ז יי) משפטי משרתים אותי ,ועל דרך
שחברתי .הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
בספר ת ה ל י ם
(תהלים ק״ג אי ) המלך והכהן אלו הם השתי משפחות שהזכיר בסמוך זרע
המלוכה וזרע הכהונה כי המלכים שליטים בעם והכהנים מנהיגים ,ואולי לכך
נתכוון באומי למעלה גם בריתי תופר את דוד עבדי מהיות לו בן מולך על כסאו
זאת הלוים הכהנים משרתי ,שבבית שלישי יהיה מזרע דוד המלך ומזרע הכהנים
המשרתים לא כאשר היה בבית שני שגם הכהנים היו המלכים ולא היה לזרע דוד
שום מלכות ( :כ״ד) הלא ,שתי המשפחות ,והם משפחות מלבות ומשפחות כהונה
אשר בהר ה׳ בהם וגוי ,המון העם הזה עומדים לפני המלכים והכהנים ללכת
באשר יצום ,ודורו של ירמיה היו אומרים כי המלכים והכתים אשר בחר השם
בהם בשכבר מאסם עתה ושוב אין להם תקנה .ואת עמי ינאצון מהיות עוד נוי
לפניהם ,כשאין מלך ומנהיג אין עם ,ואינו כן באשר חשבתם כי עוד ישובו
לקדמותם ואם קצפתי עליהם לא מאסתים ואית סבר עוד אשיב שבותם5
(כ״ו) כה אמר ,כטעם אם לא נהיה בריתי יומם ולילה ואם חוקות שמים
וארץ לא שמתי להיות חק .עולם אם לא יהיה זה נם לא יהיו זרע יעקב ודוד
עבדי שאמאס ,אבל עתה כל זמן שתהיה בריתי קימת להם יומם ולילה ועם
חוקות שמים וארץ ,תהיה בריתי זרע יעקב ,ודוד עם זרע יעקב ,להיות נוי אחד
בארץ ,לא כאותן שמנאצין את עמי מהיות גוי ועם דוד להיות מושל .ואם
תשאלני למה לא זכר גם משפחות כהונה ,תשובתך בא זה ולמד על זה ,כיון
שכלל המלוכה והכהונה ביחד למעלה וקראם שתי משפחות ראי זה כראי זה גם
עתה כשזכר דוד לבדו גם הכהונה בכלל ,או יכלול אהרן בזרע יעקב ( שנזכיר)
[.שהזכיר] ,והרי מלכות וכהונה ועם בל מדות מדבר שנאמר בזה ואינו ענין לו
אבל הוא (אינו) ענין להכירו ,כיצד וזאת ליהודה (דברים ל״נ זי) שאינו ענין
א ) ע' ר״י קיא בשם מנחם.
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ליהודה* שהרי נבר נאמר שמע ה׳ קול יהודה ,תנהו ענין לשמעון ,כיוצא בו¬
םנ זרע יעקב ודוד אם אעו ענין ליעקב שהרי הזכירו פעם אחרת בפסוק תנהו־
ור׳ אברהם ך עזרא
עדן לאהרן ,ראיה לדבר שתי משפחות שאמר ע״כ,
ז * ל »> פי׳ בעבור שנאמרה תורה שלא יהי מלך מושל בישראל כ״א ביעקב.
אמי נם זרע יעקב ודוד עבדי שהוא המושל מזרע יעקב ועוד ממשפחת דוד,
והם שתי מעלות .אל זרע אברהם ישחק ויעקב ,משפ׳ על זרע אברהם .וישחק.,
בשיץ במו בצד״י והוא מהד׳ הכתובים בשי״ן ,כנוי ליצחק ,דין ותנינא ושבועתו־
לישהק (חהלים ק״ה פ׳) ׳ ותליתאה ונשמו במות (יצחק) [ישחק] ( עמוס ז׳ ט,) ,
רביעאה ולא תטיף על בית ישחק ( שם שם ט״ז) .וכן נם זרע יעקוב מלא והם
לחכמהכ) אוט׳
ובפרפראות
ה׳ מלאים וכננדם ה׳ פעמים אליה חסר .ואיו,
לקח יעקב אבינו ערבון מאליה חסר אות אחת משמו שהוא המבשר לימות"
המשיח ,ואלו ןה הד׳ אליה במלכים ומלאך ה׳ דבר לא אליה התשבי (ב׳ א ' נ׳),
ולבן הב אמר ה׳ המטה אשר עלית ונו׳ וילך אליה (שם שם ד־) ,ויאמרו אליו
איש בעל שער ונו־ ,ויאמר אליה התשבי הוא ( שם שם ח־) ,ויען אליה וידבר־
אלהים ונו׳ ( שם שם "ב) ,בתרי עשר הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא.
(מלאכי נ־ כ*נ) .ד׳ דיעקב באוריתא ,וזכרתי את בריתי יעקוב (ויקרא ב״ו מ״ב).,
ירמיה (ל־ י״ח) הנני בש שבות אחלי יעקוב ,נם זרע יעקוב ודוד עבדי ( שם
ל״נ ב״ו) ושב יעקוב ושקט ושאנן ( שם מיו כ־ז) ,תנינאג) לא כאלה יעקב בחירי•-
והדל לפרש במד .שכתוב אומי מקחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם ישחק
דעקוב להודיע יב ישראל תנבר ידם על בל העולם לימות המשיח ,כי אדום
וישמעאל הם מולכים עתה בעולם ,ובל האומות נתערבו בהם והם בעלי השם
זרע אברהם ואדום זרע יצחק ,ולימות המשיח יהיה זרע יעקב ודוד שהוא המלך
שליט עליהם וימלוך בבל הכיפה והוא מכלל העשרה המולכים מסוף העולם
ועד סופו י)  .כי אשוב את שבותם ורחמתים ,אשוב כתי׳ וקרי אשיב ,והעדן
אחרי יב נמצא מן הקל היוצא בזה העדן כמו ושב ה׳ אלקיך את שבותך וגו'
(דברים ל׳ נ־) וזולתו וכבר פירשתיו .הפרשה הזאת מתחלת הלא ראית וגו׳ עד
ורחמתים בסננון אחד .ועוד אני מפרש בה פסוקים פעם אחרת .הלא ראית מה
העם הזה דברו לאמר ,ומי הם העם הזה המדברים לאמר ,הם שתי המשפחות
שאומרים שאע־פ שבחר בהם השם בשכבר הרי מאסם עתה ,ומתוך שרואים .כי
אלהים מאסם םה מנאצים את העם מהיות עוד נוי לפניהם ,ואינם מדריכים אותם.
בדק־ ישרה ומלמדים אותם לאמר לא תועיל תשובה כי לא ישוב השם מחרון
אפו והם חוטאים ומחטיאים יכ עוד יש תקוה .ד־א הלא ראית מה העם הזה
ישראל מדברים כי שתי המשפחות אשר בחר בהם השם בתחלה כבר מאסם,
וכוונתם בדבר להקל מעל צוארם עול המלכות והכהונה ולא ישימו עליהם אימת
מלבות וכבוד הכהונה ,וזה טעם ואת עמי ינאצון ( להיות) [ מהיות] עוד נוי לפניהם"
א ) ׳ע מבוא• ב ) שם  .נ ) ג״ל שכונתו לרמוז שפסוק ושב יעקב שקט ושאנן דלעיל ל ,י ,אינד
ןש זזבננק ושם יעקב חסר .ך ) תרגום שני אסתר פ״א.
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ויהיה את תוספת ,כמו ויושב את משה ואת אהרן ( שמות י׳ ה׳) שדינו
ויושב משה ואהרן ,וכן משפט הפסוק במקום הזה ,ועמי ינאצון כלוט׳ ועמי
ינאצון וימאסום את אלה שתי המשפחות מהיות עוד גוי לפניהם ,והפי׳ הזה
ומדרש רז״לב) בפסוק כה אמר ה׳ אם אל
קמחי ז ־ לא) .
לר׳ יוסף
בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ ,שבשביל ברית מילה וברית התורה נבראו
שמים וארץ ,ואין מקרא יוצא מידי פשוטו ,וכבר פירשתי הפשט למעלה,
והמדרש ידרש וד״ת כפטיש יפוצץ סלע5

לד.
(ד) הדבר ,הפרשה פשוטה( 5ב) כה ,שעא״ם שעורוהו את עיניו לא
הרגוהו אלא הוליכוהו לבבל ויאסרוהו בבית אסור נבוכדנאצר עד שמת נבוכתאצד.
ומה שאמי בשלום תמות בבר פרשה ר׳ יוחנן בסוף מועד קטן=•> שמת
נבוכדנאצר בימיו ולאחר שמת נבוכדנאצר יצא צדקיהו מבית האסורים ולמחרת
מת וקברוהו בכבוד ,הה״ד וכמשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו וגד
ובע״ד
ומם׳ בסוף מועד קטן שזכה לכך מפני שהעלה את ירמיה מבור הטיט.
פ־ א ( ראשון) י) מה הן שורפין על המלכים מטתן וכלי תשמישן ומצעו ששרפו
על אסא בשמים וזנים מרחקים (?) (ח) בשלום ,שנינו בסדר עולם ") בתי׳
ביחזקאל ויהי בשנה השביעית בחמשי בעשור לחדש באו אנשים מזקני ישראל
לדרוש את ה׳ וישבו לפניו אותה שנה כרת המלך צרקיהו ברית לקרוא דרור ג
(ט) לשלח ,וישובו אחדי כן וישיבו את העבדים אשר כ־תו הענל ויעברו
בין בתריו למרור במקום ואותה שנה מרד (חזקיהו) [ צדקיהו] במלך בבל
והפר את השבועה והלך ונסמך■ על מלך מצרים ,ע־כ לשון הסדר עולם ,א* כ
נמצאת אומר בשנה השביעית למלך צדקיה היה הדבר הזה ( :י— י״ד) וישמעו,
בערכין פ׳ אחרוןי) מקצה כתי׳ מקץ שבע שנים שמוכיח ( שאעבוד) [ שעובד]
אותו גם בשנה השביעית וישלחהו בסוף השנה ,והדר בתי׳ ועבדך שש שנים,
ומתרץ שש לנמכר כדינו ושבע לנרצע שאם לסוף השש לא רצה לצאת
ונרצע בשנת הז׳ ופנע יובל בשמינית לשלחהו מקץ השבע לאחר שעבר
השנה השביעית ישלחהו לחפשי בפגעו ביובל ( :ט־ז -י׳־ז ) ותשובו ,פי׳ הנני
קורא לכם דרור שאני אדון הכל ותהיו הפקר אל החרב ואל הדבר ואל הרעב:
(י״ח) אשר כרתו לפני הענל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו ,ולפי הפשט
בך ודתה כריתת הברית ,וכן ברית אברהם יבין הבתרים ( :כ״א) וביד חיל מלך
בבל העולים מעליכם ,מפני חיל פרעה שיצא ממצרים ,כמו שמפורש בספר
זה ( :כ״ב) הנני מצוד ,נאם ה׳ ונו ,,שישוב חיל פרעה לארצו והכשרים
ישובו עליכם:
א ) הביאו הרד״ק .
 ) yו״ג ע״א.

ב ) נדרים ל״א ע״ב .

ג ) כ״ח ע״ב.

ך ) י״א ע״א•

ה ) סע״ר פ#

ל׳ו.
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ליה.
א( ) הדבר ,הרכבים מבני חובב חותן משה ,היו ונחלקו חכמי ישראל
בהעלותך י* א כי יתרו חותן משה■ שמו יתרו וחובב ורעואל
בספרי בם׳
וקיני ונתנו טעם לדבריהם ונתנו טעם לחובב שחיבב את התורה ,וכשם שחיבב
הוא את התורה בך חבבוהו בניו ,הה״ד בספר ( יהושע ) [ שופטים] (א׳ ט״ז ) ובני
קני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערך
וילך וישב את העם שהאמת בשאט׳ משה לחובב ( במדבר י־ ל״א ) אל נא תעזוב
אותנו אמר לו אלך ואגייר בני מדינתי ,ואח־כ אחזור אליכם וכן עשה ,ונתן לו
דשנה של יריחו לאבלה עד שיבנה בית המקדש ( ,ומשבנה ) [ומי שיבנה] בית
המקדש בחלקו יטלנה כדי שיהא לכל ישראל חלק בבית הכחידה ,ונתנוה לבני
יתרו ת*מ שנה והתלמידים שבהם הניחוה והלכו אצל עתניאל בן קנז שהוא יעבץ
במדבר יהודה אשר בננב ללמוד תורה ,וישב העם את עם התלמידים היושבים
לפניו ,שיעבץ בקש מהב־ה שיזמן לו תלמידים הגונים שנא׳ ויקרא יעבץ לאלהי
ישראל  ,וזימן לו חסידים הללו ובני יתרו קראם בספר הזה בני הרכבים על שם
•ונדב בן רכב  ,והיה בימי יהוא בן נמשי ,והיה אדם נרול ונקראו זרעיותיו על
שמו ,בי זמן גדול מימי יהוא עד יהויקים .ויונדב זה צוד .את בניו להתנהג דור
אהד דור שלא לשתות יין ושלא לזרוע זרע ושלא לנטוע כרם ולא לבנות בית
אלא שישבו באהלים כל הימים ,וכוונתו בצוותם שלא לשתות יין כי לץ היין
הומה שכר והלא שלמה המלך הכתוב בו ויחכם מכל האדם ( מלכים א׳ ה׳ י* א)
הזהידתו אמו ואמרה אל למלכים למואל אל למלכים שתה יין ורוזנים ונו׳ ( משלי
ל״א די) וכל ספר משלי מלא על כל גדותיו להזהיר את האדם שלא לשתות
היין המטרף דעתו וכתיב וישב העם לאכל ושתה ( שמות ל״ב ז׳ ) ,מה כתיב
(בתריה) [ לפניו] ( שם ד׳ ) אלד ,אלהיך ישראל ( וראה) [ וראיה] האחרת זולל
וסובא ,ועשרת השבטים נלו מתוך היין כאומר הוי עטרת גאות שכורי אפרים
(ישעיה ב״ה אי ) וביהודה ובנימין אומר בהם וגס אלה ביין שגו ( שם ז׳ ) וראה מה
אירע לנה הצדיק בשתייתו שנשתכר ונתבזה ,ומי יוכל לספר ענין שתיית היין
לבלי חוק  ,בל שונה בו לא יחכם ,לכך צוה יונדב לבניו שלא לשתות כלל,
והלא הכתוב מזהיר הבהנים בבואם לשרת לפני השם יין ושכר אל תשת ( ויקרא
במדברות כי ה אויר צח
באהלים
אותם [ ל יש ב ]
וצוד.
י׳ ט־ ),
ואדום
מונעים
החיים
האדמה
הכרמים,
לעשותם

מרחיב
הא וי ר

שאין כן
מה
הלבבות
הטיב ,
בעיר
להתפשט

שהבתים
בעיירות
גורם
הלב
ורוחב

ה א ר ו כ י ם ,וזה טעם מה שאומר להם למען תחיו ימים רבים על פני
אשר אתם נרים שם ,ולכך ימנעם מבנין בתים ומזריעת .זרעים ומנטיעת
בי אלו הדברים יעשו אותם בני העיירות ביישוב ,ואם ישתדלו הם
יבואו לשבת בעיירות ,ולא היתד .זאת הכונה ,ועוד כי כמה מאורעות

ומקרים יקרו
הזהירם לע

ךב

בשדות ובכרמים שידאגו להם שרפון וירקון וכיוצא בזה לכך
לרהק מהם הדאגה מכל ובל  ,ובניין הבתים ימנע האדם מלכת
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באשר ימצא אם יהיה רעב בארץ אשר הבית ההוא שם ,בי יחוס על ביתו
׳ואינו מניהו וימות ברעב ובחסר כל ,אבל כשהוא יושב אהלים יסע ממקום
•למקום כפי חפצו ורצונו ,כי בכל מקום הנה ביתו מזומן ומוכן אהל בל יצען.
כל זה פירשתי לפי הפשט ,אבל מצאתי בספרי פרשי ב ה ע ל ו תך ויאמרו
לא .נשתה יין הואיל וכית זה עתיד ליחרב רואין אותו מעכשיו כאילו חרב.
השמיני מה ראה יונדב בן רכב לצוות
ע״כ .וכן ב ת נ ח ו מ א פרש׳ יום
את בניו כן אלא ששמע לירמיה שהיה מתנבא על חורבן בית המקדש התחיל
מצוד ,אה בניו מעכשיו ,ולפי המדרשות הללו יונדב בן רכב זה היה בימי ירמיה,
ואולי שבמשפחות יתרו היו קורין יונדב בן רכב( 5י־ט) עומד לפני כל הימים,
בהעלותך וכי גרים נכנסים להיכל והלא אף ישראל אין
פרש׳
בספרי
נכנסין להיכל אלא שהיו יושבים בסנהדרין ומורין כדת .ד״א בנותיהם נשואות
לכהונה ובני בניהם מקריבים על גבי המזבח .ע־כ .ועליהם נאמר בדברי הימים
(א׳ ב׳ ניה) ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים המה הקנים
בספרי ») תרעתים
רבותיי זיל
רכב ודרשו
הבאים מהמת אבי בן
ששמעו תרועה מהר סיני .דיא תרעתים על שהיו מתריעים ומתענים .ד״א על שם
שהיו יושבים בשערי ירושלם .שמעתים על ששמעו למצות אביהם .סוכתים על
שם שהיו יושבים בסוכות כלומר באהלים .יושבי יעבץ ,שהניחו את יריחו והלכו
להם אצל יעבץ ללמוד תורה .ו ב מ כ י ל ת א ם ׳ י ת ר ו ר־ נתן אומר גדולה
ברית שכרת לו הב״ה ליונדב בן רכב מברית שנכרתה לו לדוד ( שיונדב בן רכב)
 1שדוד 1לא נכרתה לו אלא על תנאי שנא׳ אם ישמרו בניך בריתי .ע״ב.
ולאחר שפירשתי כל ענין הפרשה בכלל ,אפרש מעט מלות בפרט:
(ב ) והשקית אותם יין ,פי׳ השתדל להשקותם ,כי הם לא ישתו אותם:
(ג— ד) ואקח ,איש האלהים ,ת״י נביאה דה׳ .שומר הסף ,ת״י אמיכלא ,וסף הוא
כלל לכלי הבית ,ולא יהיה להם פי׳ במקח או במתנה( :ה —י״א) ואתן ,באו ונבוא
ירושלם ,לשון השתדלות וזירוז כמו לכו ונלכה הגלגל ( שמואל א׳ ייא י״ד) .ונשב
בירושלם להודיע כי ישיבתם בירושלם היה מפחד הכשדים ,שאילולי הם היו
באהלים כאשי צוד ,עליהם אביהם ( :י״ב— טיו) ויהי ,ושבו אל האדמה ,משפטו
על וכמוהו רבים ,ובהפך בזאת הפרשה יען אשר שמעתם על מצות משפטו
אל מצות .ובזה הפרשה ג׳ פעמים  .יונדב והשאר יהונדב ,ואלו הן ,קדמאה ויאמרו
לא נשתה יין בי יונדב ,תנינא ,ככל אשר צונו יונדב ,תליתאה ,לא יכרת איש
■ליונדב בן רכב עומד לפני כל הימים ( :טייז) כי הקימו ,על שם סופה:

ליו.
(ב) [ מגלת ספר] כי הקלף יקרא מגלה וכשיבתבו בו יקרא מגלת ספר .וכתבת
אליה ,משפטו וכתבת עליה .את כל הדברים ונוי ,שאכתוב מראש הספר ועד
ורבות׳ זיל דרשו ב) זו מגלת איכה .ומה שאט׳ ועל כל הגוים אולי
הנה.
א ) .בהעיווק־.

ב ) ט 1ער קט! כ״ו ע״א.
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חמז על מה שאמי שישי ושמחי בת אדום נם עליך תעבור כוס תשכריוגוי■
(איכה ד׳ כ־א) ואומי תשיב להם נמול וגו׳ ( שם ג־ סיד)  ,תתן להם מגינת לב.
וגו׳ תרדוף באף ותשמידם ונוי ( שם ס״ה)( :נ) אולי  ,ביום צום ,ת״י ביומא דצומא:
קמחי
יב ביום התענית מתקבצין המון רב להתפלל תפלת תענית [ ו ר י יוסי
זיל ") פי׳ ביום צום מנד צומת הנידין האמור בלשון רבותינו דל ( במקום>
[ביום] שיתקבצו לדבר להתיעץ על צרתם ( :ד ) אולי  ,ת*י במעלנא דתרע בית.
מקדשא דה׳ למדנחא ,והוא שער מזרחי כאשר פירשתי בכמה מקומות בספר
זה ( :י־ב ) וישמע  ,וירד בית המלך על לשכת ,כתרגומו ונחת לבית מלכא
ללשכת ספרא ,ויהיה על כמו אל וכמוהו רבים ( :ייג  -י״ד ) ויגד ,קחנה בידך
ולך ,תיי סבהי בידך ואתא שכך מוכיח הענין שטעם ולך כמו ובא  ,תדע לך
שהדי בסמוך ויקה ברוך בן נריח את המגלה בידו ויבא אליהם ,ובבר מצעו
בהפך ונם בל העם הזה על מקומו יבא בשלום ( שמות י״ה בע) ותרגם אונקלום
יהך בשלם ,ואולי שכך אמרו ליהודי שיאמר לברוך לפני המון העם בדי שלאל
ידגישו המון העם ששלחו אחריו השרים ושוב כשהלך מאתם אמר לו שהשרים
קוראים אותו  ( :טיו) ויאמרו ,כוונתם לשם שמים כי דורו של יהויקים צדיקים
היו ואומרים הניר נניד למלך אולי יפחד מדימגלה הזאת " ( :ז ) ואת ברוך ,תטה,
והלא ירמיהו עצור היה כאמור למעלה אני עצור לא אוכל לבוא בית ה׳ אלא
רמזו לך שצריך לבקש רהמים הוא וירמיהו שדדו נסתרים ני יותר היתד ,דעתנו
נוטה שלא ישמע אליהם המלך וכן עלתה ביד ברוך וירמיהו כאמור בסוף הענין
ויסתירם ה־ שאע־פ שהפשו כל חצר המטרה לא נודע איפה הם ,או שם השם
סביבותם השך לסתר או בטל כה ראיית המחפשים אותם  ( :כ ) ויבאו אל המלך
הצדה ,בתמומו ואתו לות מלכא ( לברתא ) [ לביתא] כלומר לחצר המלך:
(כ״א) העומדים מעל המלך ,שהמלך יושב והם עומדים וזה טעם מעל ,וכן ודי
עילוי מלכא ,או יתפרש מעל במו אצל ובמו ועליו מטה מנשה ( במדבר ב׳ כיו ) ::
(כיב ) והמלך ,הא בלי שמדליקין בו האש ובסוף פרק ראשון ד שב ת ב) מאי
אה בר אמר אהוונא פי׳ עצי ערבה ושמואל אמר עצים קטנים שמדליקים זה את
הז  ,ע־ב .וי־ת נורא קדמוהי מדליקין ( :ביג) ויהי ,פי׳ דלתות דפי המגלה לפי■
שנפתחים ונסגרים כדלתות .והשלך ,מקור  .אל האש אשר אל האח ,ובסוף הפסוק
על האש אשר על האח וסימניך ואל על יקראוהו .ובפיג דמועד קטןג) הרואה
ספר תורה שנשרף מנא לן דהייב קריעה דכתיב ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות.
וארבעה אמרו ליה ליהויקים כת׳ ירמיהו ספר קינות א״ל מה כתי׳ ביה איכה ישבה
בדד אמי אבוד מלכא אנא  ,בכה תבכה אכתי מלכא אנא ,דרכי ציון אבלות אכתי
מלבא אנא ,היו 1צריה לראש אמר להו מאן אמרה כי ה׳ הונה מיד קרע כל
האזכרות שבה ושרפן ,וכתי׳ ולא פחדו ולא קרעו בגדיהם מכלל דבעיא קריעה ,א״ל
בר פפא לאביי ודילמא משום שמועות רעות ,שמועות רעות באותה שעה מי הור
א־ר חלבו אמר
א)

רד״ק

בר

הונא הרואה ספר תורה שנשרף חייב לקרוע ב• קריעות

בשם אביז.

ב)

כי

ע״א.

ג) ב״ו ע״א.

אחת

על בויל ואחת על הכתב שנאמר ויהי דבר ה׳ אל ירמיהו אחרי שרוף המלך את.
המגלה ואת הדברים אשר כתב פי־ הזכיר מנלה והזכיר דברים שעל שניהם חייב
ע״כ במועד קטן( 5כ״ה) הפגיע במלך ,כתרגו׳ בעו במלכא מנד־
■לקרוע,
ופגעו לי ( בראשית כ״נ ח׳) .לא יהיה לו יושב ,אני מם׳ יושב כעין ש ם י ר ש ר
ח כ מ י ם א) בסוכות תשבו כעין תדורו ,שלא יהיה לו יושב בקבע על כסא
■ מלכות עראי .מעט קט ,שלשה חדשים4
דוד שאע״ם שמלך יהויכין בנו היתד
(ל״ב) ועוד נוסף עליהם זה איכה יעיב באפו ,דברים זה איכה יועם ,רבים אני
הגבר ,כהמה זכור ה׳ ורבנן אמרין ועוד נוסף עליהם זה איכה יעיב ,דברים,
זה איכה יועם ,רבים זה זכור ה׳ ,בהמה אני הגבר ,שהוא מן תלתא תלתא,
ע־כ =) .שמתחלה היה בה נ׳ אלפא ביתי ן ,איכה ישבה ,איכה יעיב ואיכה
יועם ונוסף עליהם דברים רבים בהמה זה אני הגבר מן תלתא תלתא וזכור ה־ ז
(ליא) ופקדתי ,ולפי שמעתה מספר ענין חורבן הבית אמר כשקרב הזמן ומלך
מלך צדקיהו בן יאשיהו אירעו הדברים האלה ,וירמיהו בא ויוצא בתוך העם כי•
הוציאו צדקיה כשמלך מבית האסורים ,וחיל פרעה יצא ממצרים לעזור את צדקיהו
כי נתלה צדקיהו במלך מצרים ולבסוף לא הועיל לוז

לץ.
(ד) וירמיהו ,הכליא כתי׳ וקרי הכלוא והוא בית האסורים ז (ה ) וחיל•
פרעה ,ב מ " אג> בספינות היו באים רמז הב״ה לים כמו נודות דומות לעורות בני
אדם אמרו זה לזה ,מה זאת ,אמרו אלו שטבעו בים אבותיהם של אלו שאנו•
(י*ב) ויצא ,לחלק ,ודיי
הולכים לעזרתם בים מיד שבו לארצם ,ע״כ ז
לפלגא אהסנתא דאית ליה תמן בנו עמא .תרנו׳ לחלק מנז׳ לאלה תהלק (במדבר־
ובמדרשי) ליטול חלקו עם הכתים
כ״ז ניב) ומנו׳ חלק כחלק (דברים י־ח ה׳).
שהיו בענתות ובעוד שהיו הכשדים צרים על ירושלם לא היה רשאי לצאת
כשעלו מעל ירושלם יצא לעסקיו .וי״א שבעוד שהיו הכשדים [צרים] על ירושלם
לא היה רוצה לצאת משם להתפלל על העיר שלא תלכד ,וייל לחלק .מנז׳
חלקלקות ,ענין השמטה שהיה רוצה להשמט משם ז (י״נ) ויהי הוא ,פי׳ בשער
ההולכים משם לארץ בנימין .פיא לירושלם בחלק יהודה ובנימין והיה השער
ההוא בחלק בנימין .ושם בעל פקידות ,כתר׳ נברא ממנא ,פקיד המלך לשמור
השער ההוא שלא ליפול אדם מהעיר אל הכשרים .ושמו יראיה בן שלמיה בן
חנניה זהו הנניה בן עזור ,וכבר פירשתי למעלה שבשביל שההניף לו ירמיה נפל ביד־
בנו ,ואולי שצוה חנניה לשלמיה ושלמיה ליראיה להכשיל את ירמיה בכל אשר
ימצא ועלתה זו בפעם הזאת והביאוהו אל השרים וחבשוהו .וודי אל הכשרים
אתה נופל משתמע כלוט׳ נתחבר ונשמע עליהם כדרך וממנשה נפלו על דוד
(דה״י א׳ י״ב כ׳)  ,לכו ונפלה על מחנה ארם  ( .מלכים ב׳ ז׳ ד׳) ז (י״ד) ויאמר,
הראשון אל הכשדים וזה על הכשדים ,והסימן ואל על ( הושע י* א ז׳) ז (פדו) ויקצפו.,
א) סוכה ב״ה ע״ב.

ב) איבה רבד .פתיהתא כ״ח .ן• )ערש״י.

ך)

פסיקתא דר״ב

דברי ירמיה.
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־בית האסור ,בתרנו׳ בית אסירי ,והוא בשקל אבוס בעליו ( ישעיה א׳ ג׳) ( :ט״ז) יב
:בא ,ודי לפני הנותא ,ואולי בי החניות ההם היו עשויים "גם למאסר אלא שלפנים
מהם היה בית מאסר אחר שהיו משימין שם מי שיש עליוי משפט מות ,ובא לוט׳
־ששם הבשו את ירמיה ( :י״ט) ואיו בתי־ ; וקרי ואיה( 5כ״א) ייצור ,.מחוץ
ובמדרשי•) שהיו נותנין לו פת קיבר ,ר״ל פת
האופים ,בתרנד משוק נהתומי.
'סובין אפרניש בלע׳יז שהיתר .נמכרת חוץ לפלטריא:

ל׳ח
(ב) הכ  ,וחיה ,יחיה  .כתי׳ וקרי והיה  ( :ד) כי על כן הוא מרפא ,ת" י
מרשל מנד החזק הוא הרפה ( במדבר י״נ י״ח)  ,והאל״ף תמורת ה״א ( :ה) כי אין
־המלך יובל אתכם דבר ,כתיי ארי לית מלכא יכיל לאתבא יתכון פתנמא:
(ו) ויקהו ,אל הבור מלכיהו ,בא הסמיכות עם היא הידיעה כמו היא האדון הברית
(יהושע נ׳ "׳ד) ,העם המלחמה ( שם ח־ "א) משפטו אל בור מלכיהו וגו׳ ,ודי ורמו
יתיר .לנובא דמלביה ( :ז) וישמע ,תיי נשמע עבדא דמלכא צדקיהו נברא רבה,
בן דרשו הזיל בריש אלו מנלחין ב) שנקרא צדקיהו כושי מה כושי זה משונה
־בעורו אף צדקיהו משונה מכל דורו שהיה צדיק ודורו רשעים ,ואמרו כי עבד זה
ברוך בן נריה .וי״מ כי זד .האיש היה עבד המלך והוא כושי וסריס ,וזה טעם
פירש כי עבד
דוד קמחי
והוא בבית המלך ,כלו׳ שומר הנשים .ו ר י
מלך היה שמו ,כי לולא זה למה אומר בכל מקום עבד מלך ,והנה מצינו (ו) שם
אדם אהימלך ואבימלך  ( :ט) אדוני ,וימת ,ת־י כבר מית באתריה מן קדם
בפנא אדי לית להמא עוד בקרתא ,פי־ אלו היה מונה במקומו שהיה בתחלה
בהצר המטרה היה מת ברעב ,כי אין הלהם עוד בעיר ,שאינו נמצא אלא
(בכושי) ([ בקושי] כ״ש וב־ש עתה שקרבו מיתתו ,וגם כשהיה בחצר המטרה
היו רואים אותו ומרהמים עליו אבל עתה שהוא בבור לא יראוהו ולא ירגישו בו
•עד שימצאוהו מת ( :י ) ויצור ,.חק בידך כתרגו׳ דבר עמך מנא ,מגז׳ ויקה את כל
ארצו מידו ( במדבר כ״א ב־ו) כלוט׳ מרשותו ,וכמוהו ויקה עבד מלך את האנשים
בידו מתת־ עימיה ,והוצרכו שלשים איש לדבר זה לפי שתשו כחם מפני הרעב,
הואיל ואתינא להאי נפרש נם בידך ובידו מענין יד ממש לפי שתשש כחם ממאנים
ללבה עמו ומשך ביד כל אהד ואחד להוליכו עמו ( :י״א) ויקה ,הסחבות כתי׳
זקרי סחבות .וסהבות מנז׳ סהוב והשלך ( לעיל כ־ב י״ט) .ומלחים מנז׳ כעשן נמלחו
(ישעיה ניא ד) .בלוי ,חתיכות בנדים בלואים שדרך להשליכם ולהשהיתם .וי׳־ת
בלאי תכסן ( טפסן) ובלאי שהקן .בלוי בירד למיד הפעל לבד ,וירד הרבים
■נעלמה מהכתב ונשארה במבטא .ובסמוך בלואי הסהבות והמלחים באל״ף תמורת
ה־׳א למ״ד הפעל ( :י״ב) ויאמר ,תחת אצילות ידיך הם בתי השחי ובלשון
זכרים על כל אצילי ידיו ( יחזקאל י־ג י״ח) ,וכדי שלא יזיקו החבלים שם אלו
 :ד.שהקים תחת אצילות ידיו מתחת לחבלים וי״ת מדבקן ידך ( :י״ד) אל מבוא
א) ׳ע שיר השירים רבה ׳א ז. ,

ב ) ט״ז ע״ב.

השלישי אשר בבית ה׳ ,לא ידעתי בהיכן הוא ,ושמא עזרת ישראל היא שדה '‘?,
ועזרת נשים לפניהן (ט״ז) וישבע ,את כתי׳ ולא קרי והוא מח׳ [ את] דבתיבן ולא
קריין  .עשה לנו את הנפש הזאת ,נשבע לנו שבועה הזאת דוגמת הענין שהוא
אם אמיתך ( :י־ט ) ויאמר ,פי׳ אני מפחד מהיהודים שנפלו והשלימו אל הכשדים
בעל ברחי פן יתנו אותי הכשרים בידם ויתעללו בי ,שיהרגוהו דקירות בנקמות
ובזיון ( :כ־א ) ואם ,אשר הראני ה׳ ,בחירק ההיא  ( :ביב ) והנה ,אנשי שלומך,
הם נביאי השקר [ ששמע לקולם ׳שלא השלים עם הכשרים .דטבעו בבוץ רגליך,
ת״י אשתקעא בבהתא רינלך ,בבוץ הוא מענין טיט ויון וחומר וכמוהו דדגאה
גומא בלא ביצה ( איוב ח׳ י* א ) | .רגלך חסר ידד הרבים מהמכתב ( :כ״ג) ואת כל,
פי׳ המוצאים ,וכמו ( ויונד) [ויגד] ליעקב ( בראשית מ״ח ב׳ ) כלוט׳ ויגד המגיד
ליעקב  .ואומי ואת כל נשיך ,כי מה שאמר למעלה והנה כל הנשים אשר נשאת
בבית • מלך יהודה תל על הנשים שנשארו בבית יהויכין המלך כשהוגלה הוא
ואמו .ואת העיר הזאת תשרוף באש ,כאילו אתה הגורם לשרפה כיין שאינך
משלים אל הכשרים:

ל׳ט
(ב ) בעשתי עשרה ,שבתשעה בתמוז נבקעה העיר ונפרצו החומות עד
שיכלו הכשדים ליכנס לעיר כאומ׳ ויבואו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוך,
ותיי בתרעא מציעאה והוא שער העזרה ,שער נקנור המזרחי והוא בין שער עזרת
הנשים ובין שער ההיכל שלא יכלו ליכנס להיכל עד שבעד .באב כמו שמפורש
ובפי
בסוף ת ע נ י ת א) ,ועדיין אני עתיד לפרשו בסוף הספר לישב הפסוקים.
דרשו ר ז■ ל =) שער התוך מקום שמחתכין שם הלכות ,עליהן הוא
הלק
אומי מקום המשפט שמה הרשע ( קהלת נ׳ ט״ז) .ור׳ דוד קמחי דל פי׳ שהיה שער
משערי ירושלים שנא׳ ויבואו וישבו בכניסתן לעיר אחר שנבקעה ישבו בשער
התוך וזהו שנבא ירמיה ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלם ( לעיל א׳ פדו) ,
והיה שער זה בין שני שערים .או פי־ שער החומה התיכונה ( :ג) ויבואו ,נרגל מלה
חדא ,שראצר מלה ,סמנרנבו מלה חדא ,הרי״ש בשב״א .ויש ספרים [ שבתבו]
ממגר נבו תרתין מילין ן (ד) ויהי ,ב מ ד ר שג) מערה היתד .מביתו עד ערבות
יריחו ודרך המערה ברח שלא ראו אותו וזימן הב״ה צבי אחד לפני הכשרים מהלך
על גג המערה ,לקיים ופרשתי את רשתי עליו ( יחזקאל י* ב י״ג ) ,ורדפו אחריו
הבשרים לתפשו והוא רץ עד פתח המערה וראו את צדקיהו יוצא מפתח המערה
ולקחו אותו והעלוהו אל נבובדנאצר מלך בבל רבלתה  ,שאע״ם שבא נבוכדנאצר
לירושלם כשראה שארך לו המצור הלך לו [ ושלח] מחיילותיו לירושלם לצור
עליה עד שלכדוה ( :ה) וירדפו ,על שמרד בו והפיר בריחו ועבר על שבועת[]ו
אליעזרי) מם׳ הדבר היטב:
ובנדרים פ׳ ר׳
אשר השביעו באלהים,
א) כ״ט ע״א .ב )
ויחזקאל י״ב ובש״ם עירובין ס״א ע״ב.

בסנהדרין ק״ג ע״א וע״ע ירושלמי עירובין

ך) ס״ד .ע״א.

פ״ה ה״ה .ן;) ערש׳ *,כאןנמלבים ב,
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־ (ו) וישחט ,אלו סנהדרין על שהתירו לו את שבועתו( 1ז) ואת עיני ,לביא ,משפט־
להביא ,וכמוהו מהחל התרומה לביא בית ה׳ ( דה״י ב־ ל* א י׳)? (ח) ואת בית ,אט*
ובמדרשא) זה בית הכנסת ? ( ט) ואת יתר ,פי־ שהעם
בית העם דרך בלל ,
הנשארים בירושלם והנופלים על הכשרים והנשארים בשאר הערים סביבות ירושלם
בולם הנלה נבוזראדן לבבל .נבוזראדן מלה חדא ובין כל נבוכדנצר ונבוכדנאצר מלה
חדא? (י) ומן העם ,י*ת ומני יתהון למהוי מפלחין בהקלין ובכרמין ביומא ההוא.
ונקראו שדות ינבין ועובדי השדות מניבים כמו לכורמין וליוגבין ( מלבים ב־ כ״ה י״ב).
ותמדגי על התרנו־ שהפך תרגומו? (י״ב) קחנו ,מאומה רע ,הריש דגושה ,כי אם
באשר כתיב וקרי כי כאשר? (י־נ) וישלה ,ונבושזבן בנדן זעירא ,והוא הד משלשה
נוניין זעירין ,נטע ארן ( ישעיה מיד י״ד) ,ונרנן מפריד אלוף ( משלי ט־ז ב״ח) .רבי
מלך בבל  ,כתתו־ וכל רברבי מלכא דבבל ,מגז׳ על כל רב ביתו (אסתר א׳ ח׳)?
(י״ד) וישלחו ,פי־ הפסוק שהכשרים לקחוהו מהצר המטרה אשר לא ידעו מה
טיבו והשבו להגלותו כשאר הגולים שהרי בסמוך אומר הדבר אשר היה אל
ירמיה מאת ה־ אחר שלה אותו ונו׳ ( לקמן מ־ א־) אלא כך היה הענין כמו
שפירשתי ,ושוב לקח נבוזראדן בר טבחים אותו והוא אסור באזיקים בתוך כל
נלות ירושלם ויהודה ופתחו מן האזיקים ונתן הברירה בידו אם ירצה ללכת עמו
לבבל או להשאר בתוך העם אשר השליט עליהם את גדליה ,כי גדליה נפל את
הבשדים במצות ירמיהו וכשנלכדה העיר השליטוהו על דלת העם הנשארים בארץ
וירמיה בחד לשבת בתוך העם עם גדליה .וזה טעם מה שאומ׳ הנה וישלחו
ויקחו וגו־ פי־ אל הבית שיהיה שם נדליה בן אהיקם ,בלוט׳ לעמוד עמו  .וישב
בתוך העם באשר מפורש אח־כ בסמוך? (ט״ז) הלוך ,מבי ,חסר אל״ף למ״ד הפעל.
והיה ביום ,פי־ שתראה הדברים מתקיימים לפניך ביום ההוא ,ולא תירא מהם ,כי
תמלט באומ׳ (י״ז) והצלתיך ונו׳ ,שהליץ טובה כננד ירמיה והוציאתו מבור הטיט
ולא ירא מן השרים שהיו כננדו? (י״ח) בי מלט ,ואט־ לשון בטחון על דרך יום
אירא אני אליך אבטח (תהלים דו ד׳) ?

מ׳.
(א) הדבר ,בריש איכה רבתי  )3מה היה הדבר אמר לו אנחות עמהון
ואנא אסובר הבא או אנא אנחות עמהון ותסובר את הבא ,אמר לו ירמיה אין
אנא נהית עמהון מה אנא מהני להון אלא יחות ברייהון עמהון ופני הוא מהני
להון ,הה־־ד למענכם שלחתי בבלה ונו־ ,כלוט׳ כשנתן נבוזראדן הברירה בידו היה
מסתפק בדבר אם ילך לבבל אם ישאר עם גדליה וזה טעם שאומ׳ בפרשה זאת
ועודנו לא ישוב כלוט׳ שישב זמן שלא ישוב בתשובה לנבוזראדן עד שאט׳ לו
הב־ה ושובה אל גדליה בן אה־קם .וזה דעת המדרש ,ויהיה הדבר מה שאוט־
בפרשה ושובה אל נדליה ,והפשט הדבר אשר היה אל ירמיה מאת ה׳ הוא מה שאוט׳
בסוף כל העדן ( מ״ב ז׳) ויהי מקץ עשרת ימים ויהי דבר
א ) ערש.*',

ב) פתיחתא יס ' ל״ד בקצת שינזיים.

ה־

אל ירמיה ויקרא אל
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יוחנן בן קרח ונו׳ ולפי שאמר ואל ירמיה היה דבר ה׳ בהיותו עצור ונו׳ ( לעילל״ט ט״ו) אמר הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה  /אימתי היה זה הדבר (אשר)
;[אחר] שלח אותו וגו׳ ואחר כל המאורעים האלה שהזכיר עד ויהי מקץ עשרת
ימים אחר שלח אותו וגו׳ שהוא גלה מעצמו עם הנולים עד הרמה ומשם חזר
במדרש
במצות השם ,כמו שאוט׳ המדרש בקהתי אותו והוא אסור באזיקים,
■א י כ ה א) שירמיה עצמו היה רואה כת בחורים נתונים בקולרין והולך ומטיל את
צוארו עמהם ונבוזראדן היה בא ומעבירן הימנו ,כי איך יהיה אסור באזיקים וכבר
•נצטווה נבוזראדן קחנו ועיניך שים עליו ואל תעש לו מאומה רע ,ולפי הפשט
אינו קשה במו שפירשתי בבר .באזיקים ,ת־י בערזקיא ,כמין טבעות חובשים
.בהם הידים ,והאל״ף נחה ( :נ) ויבא ,והיה לכם דבר הזה כתיב וקרי הדבר הזה:
(ה) ועודנו ,פי׳ ועודנו לא שב בתשובה אליו והבין נבוזראדן שדעתו -לישאר
בארץ אמר לו ושובה אל גדליה .וי״ת ואם לא את צבי למיתב ותוב לות
גדליה .ארוחה ומשאת ,ת״י מתנן ונבזבז ,שניהם ענין מנחה( :י) ואני ,וקיץ פי׳
פירות הקיץ שמייבשים אותם במו תאנים וזולתם ,וי״ת ודבילתא .ושבו בעריכם
אשר תפשתם ,פי׳ שתפשתם לשבת ( :י״ב) וישבו ,וקיץ הראשון הוא בשב־א
וזה הוא״ו בקמ״ץ ( :י״ד) ויאמרו ,כי בעלים בסמץ ( :ט״ז) ויאמר ,אל תעש
•את הדבר הזה כתיב וקרי אל תעשה והענין אחד:

מ״א.
(א) ויהי ,כמו מחר חדש שבראש השנה נהרג נדליה וקבעו תענית במוצאי
ראש השנה מפני שהוא י״ט .וזה ישמעאל היה מזרע המלוכה וקנא בגדליה והרגו.
ובמגל ה פ " אב) כל שמעשיו סתומין ומעשי אבותיו סתומין ופרט לך הכתוב
באחד מהם לגנאי כנון ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע
מורע המלוכה אשר העביר מזרעו למולך ,בידוע שהוא רשע בן רשע .ו ר ז* ל
ירושלמייי) כי ידחמאל בן חצרון כתי׳,
מסנהדרין
דרשו בפ׳ כ* ג
בו בדברי הימים (א׳ ב' כיו) ותהי אשדי אחרת לירחמאל ושמה עטרה היא אם
אונם ,ואמרו כי עטרה זו נויה היתד ,ובת מלכים היתה ולקחה ירחסאל להתעטר
בה לפי שהיתה בת מלכים ,לפי׳ נקרא שמה עטרה ,ואמרו י) אל תאמן בנר עד
ירד דורות ,ונמצאת אומר כי ישמעאל בן גרים היה וסופו מוכיח ( את) [ על] תחלתו
שהרג את גדליה בן אהיקם ( :ב ) ויקם ,פי׳ קנא בו שהפקידו מלך בבל בארץ:
ה( ) ויבאו ,מנולחי זקן ,על חרבן ביתו .ומתגודדים ,ששרטו שריטות בבשרם
לאבל .ומנחה ולבונה בידם ,שכשיצאו מביתם לא היו יודעים שחרב הבית
ובדרך שמעו וקרעו בגדיהם וגלחו זקנם ונתנודדו .ואין לתמוה איך לא ידעו בחרבן
הבית בשכם ושילה ושומרון מט׳ באב עד ראש השנה ,כי היה שעת (חימום)
[.חירום] ואין השיירות מצויות .ו ר ׳ ד ו ד ק מ ח י ז " ל פי׳ יכ שמעו בכבוש
ירושלם ובגלות ישראל ממנה אבל היו סבורים שלא נתצו ושרפו הבית ביון
א) שם  .ב ) ט״ו ע״א .
־:עשרה רד * לא תבזה ארמאה קמיה.

ג) פ״ב ה״ב.

ך) מנתו לע הא דאבות בסנהדרין צ״ד ע״ב מורא דע
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דלת

שהשאירו

ופקיד

העם

גדליה בן

עליהם

וכששמעו

אהיקם

שנשרף

בדרך

לראות את נדליהו ; ( ט ) והבור ,מתוך שהיה לר
בנדיהם ובאו
הבית אז קרעו
דרשו
לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש העלה עליו כאלו נהרגו על ידו  ,כך
ח ז • ל א) .
סיבה ,בי
ומאחד

והפשטנים פי ,ביד מענין היד יואב ( שמואל ב־ י״ד י* ט ) שהפי׳ ענין
גדליה היה הסיבה להריגת כולם כי בעבורו בא אל המצפה להכותו

שהכהו הבה נם

והבאים

הנמצאים אתו

פ״א ביד מנז׳ איש על ידו

אליו .

(במדבר ב• י* ז )  ,ויד תהיה לך ( דברים כ־נ י־ג)  ,שענין
שהוא מקום נדליה  .הוא אשר עשה המלך אסא מפני
בעשא :
[אם]
לא

(י )

היו

וישב ,

יכ

נשארים

נתברר אם הם

לא

בחיים

המית

אבל

רק אנשי

דלת העם

כולם מקום  ,כלו׳ במצפה
בעשא  ,ודי כדשרי עלוהי

המלחמה שהיה ירא

מפניהם ( או)

המית ,

המלך,

והנשים והטף לא

במת יהויקים או יהויכין או

צדקיה,

וילך

ובנות

לעבור את בני עמון.,

במו אל בני עמון  ,וכן והראה את הכהן כמו אל הכהן ( ויקרא י״נ מ״ט ) ; ( י״ב )
ואשכחו יודה על

בתמומו

בריכתא

דמיין

בגבעון :

סניאין די

ויקחו,
אשר

( ט״ז ) ויקה ,

השיב מאת ישמעאל בן נתניה מן המצפה  ,משפ׳ לקחם מן המצפה ,וסריסים  ,ודי
ואזלו ויתובו בגירות דיהב דוד לכמהם בר
ורברביא ; (י*ז ) וילכו וישבו  ,ת־י
הנלעדי:
ברזילי

מ׳ב.
ו( )
לנו

טוב ,

םא

אשר אנו

נשמע ונו׳ ,

יב

תשבו ,

שוב

יב

מקור

שולחים כתי׳ וקרי

שמיעת קול השם ית־
בחסרון

פ״א

תובל ( איוב מ* ב ב־ ) כמו יכול :
הרוב

בל

שאיר

הנשארים

ומשזב :

בארץ שהם

(י״ח)

יכ

הכ ,

הפועל ,
(י׳יב )

אשר אנחנו .

מביאה לידי

ומשפ׳

גדולה ;

בתשלומו ישוב ,

ואתן  ,על

המיעוט

למען

טובה

אשר ייטב
(י) אם

וכמוהו כי

המלים הוא אומי לפי

בכללם ;

(י״ז ) ויהיו,

כאשר נתך אפי  ,ת״י דחל רוגזי ;

שריד

שהגולים.
ופליט

( כ ) כי ,

העיץ בצר*י  ,ותרנו׳ ארי אטעיתון נפשתיכון  ,ולפי שהבין בהם ירמיה
לפניהם נבואתו בי רוצים ללכת מצרים אמר להם כן בכלל נבואתו;

כל
ת״י

התעתיתם.

בעודו מסדר

מיג.
ו( ) את
הנביא
וטמנתם

דת

(י־א )

ברוך

במלט

ממנו הלבנים .
שפרירו  ,והוא

נדליה בן
בר

אחיקם ,
נריה  .יראה

במלבן  ,תי׳י

גדליה בר

כתרנו׳ עם
שהוליכו

ותטמרינון

לירמיה

בטפל

בניינא .

אחיקם בר שפן וית ירמיה

וברוך בעל
מלט הוא

כרחם ;

( ט ) קח.,

החומר

שעושין

ובמלבן  ,מקום שעושין שם הלבנים ; (י ) ואמרת ,שפרורו כתי׳ וקרי
האוהל הנאה מנז׳ שפר ( בראשית מ״ט כ־א )  .שפריר בשקל סגריר;

ובאה כתי־ וקרי ובא והבה  ,ובאה לשון נקבה על המחנה  ,ובא

לשון זכר על

ויישבינון

ישרוף

נבובדנאצר ;

( י״ב ) והצתי ,

א) נדה ם״א ע״א.

ושרפם

ושבם ,

כתרגו׳

ויוקדינון

כלוט׳
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הבתים וישבה הצלמים .ועטה את ארץ מצרים כאשר יעטה ונו  /פי׳ יכרוך את
אליליה! ויצא משם בשלום ,כאשר יכרוך ויגלום הרועה את בגדו וישליכנה על
כתפו כשהוא מוליך צאנו לפניו .ו**ת וירוקן ית ארעא דמצרים כמא דמתעטף
רעיא ית לבושיה ן (י״ג) ושבר ,בתים שהיו עובדים שם לשמש .ואת בתי אלהי
מצרים וגר ,כבר אמי כן למעלה והצתי אש בבתי אלהי מצרים ושרפם ,וכפלו הנה
לחזק הענין .ו רש " י פי׳ ושבר את מצבות בית שמש ,מזבחות שעשו םש
אותם שנתגיירו בימי צדקיהו שבויי סנחריב שהוליך מכוש וממצרים לפני ירושלם
ביום .מפלתו ,כמו שאט׳ ישעיה (י״ט י״ח) ביום ההוא יהיו חמש ערים בא p
מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות לה׳ צבאות עיר ההרסיאמר לאחת .וי״תעיר
קרייתא בית שמש דעתידא למחרב יתאמר דהיא חדא מנהון ,עכ״ל:

מד.
(ג) מפני רעתם .כי מפני רעת יושבי ירושלם ויושבי ערי יהודה .המה
אתם ואבותיכם ,הטעם כי יושבי ירושלם הם היו גולים לבבל והיושבים בארץ
מצרים ולכך אומר נבואה זו פעמים לנסתר ,על הגולים לבבל ,פעמים לנכח,
על היושבים בארץ מצרים ,כי כולם שתי הכתות כולל ביחד ? (ט) השכחתם,
השיץ קלה והה״א בלא נעיא ,ויש ספרים ההיא בגעיא ,ואנו קוראים אותו בנעיא5
(י ) לא דכאו עד היום הזה ,לא נעשו דכאים על עונותיהם ,כלוט׳ לא נתחרטו
עליהם .וי־ת לא פסקו( 5י״א) לכן כה ,ולהכרית את כל יהודה ,כמו שמפורש
בפרש׳ אותם שבאו לנור בארץ מצרים כי לא ישובו כי אם פלטים ,הם ירמיה
וברוך שהנלום נבוכדנאצר לבבל בשנת ב״ז למלכותו כשנתנה מצרים בידו5
(י־ז ) כי עשה ,כבר פירשתי הענין הזה בספר הזה בפסוק ואתה אל תתפלל בעד
העם הזה ( לעיל ז־ ט״ז) .ונשבע לחם ונהיה טובים וגו׳ ,ודי והוינא שבעין
לחמא והוינא שלוין שלוא ובישית לא חזינא ן (י״ח) ומן אז חדלנו לקטר ,כלוט׳
ומן אז שלא נזדרזו לקטר כבראשונה ,כי מעולם לא חדלו ן (י״ט) וכי אנחנו
מקטרים ,זה דברי נשים ,ואמר מקטרים לנקבות כמו נשים ופלגשים לבנים חטים
שעורים והדומים להם ,המבלעדי אנשינו ,וכי כלא רשותם ובלא דעתם עשינו
למלאכת שמים כונים להעציבה והסך לה נסכים ,לא כי אלא כלנו יד אחד
אנשים ונשים לעשות דבר זה ולא נחדל מלעשותו .ואמר להעציבה כניי ,שהם
לא אמרו אלא לשמחה והנביא כינה ואמר להעציבה ,הודא רפה ומשפט׳ במפיק.
וי״ת עבדנא לה בדרוטין לטעוותא ,וכבר פירש ענין כונים בפרש׳ ואתה אל
תתפלל ,בקש תמצא .ושמעתי מפי ר׳ ב ני מ ן א לב רני לוני ») שפי׳
להעציבה ,כי עבודת שבתאי שילבש שחורים ויתכסה שחורים ולהיות עצב ונאנח
ובכך תשלם עבודתו ,וזה טעם להעציבה ; ( כ׳א) הלא את הקטר ,שם כמו והדבר
אין בהם ( לעיל ה׳ י־נ) ,לי נקם ושלם (דברים ל״ב ל״ה) ,והוא שם כללי ,וע*כ
אמר בסוף הפסוק אותם זכר ה׳ ותעלה על לבו ,כלוט׳ כל הקטורות שקטרו
א) ע׳מביא•
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לאלהות הרבה ( :כ״ב ) ולא יוכל די־ עוד לשאת ,ת*י הוד ,רעוא מן קדם ה׳ עוד
דלא למשבק ( :כ־נ) ובעדותיו ,בשב״א הדל״ת וחולם הוא״ו( 5כ״ה) כה אמר,
ותדברנה ונו־  ,ותדברנה בווא״ו ואבשלום יבוא ירושלם ( שמואל ב׳ ט*ו ל*ז),
שעניינו באשר אבשלום בא ירושלם ,וכן ענין זה אתם ונשיכם כאשר דברתם
בפיכם כן בידכם מלאתם לאמור עשה נעשה את נדרינו אשר נדרנו לקטר
למלאכת השמים ונו׳ ,כלומר כמו שדברתם כן עשיתם .וזה טעם הקם תקימנה
ועשת תעשינה את נדריכם ( :כ׳־ו) לכן ,פי׳ כיון שאינם שומעים במה שאמר
להם הנביא בשמי נם שמי לא יקיא בפיהם ,ואמי בפי כל איש יהודה על הרוב
כי ירמיהו ברוך וחבריו הצדיקים אינם בכל זד» אומר חי ה׳ ונוי ,פי׳ ואם יהיה
עוד אומר חי ה־ אלהים בכל ארץ מצרים ,והוא כפל ענין ,ואם יהיה עוד האמור
בפסוק עומד במקום שנים .וי־ת קים הוא ה׳ אלהים בכל ארעא דמצרים:
ל( ) הכ אמר ה׳ ,את הפרע מלך מצרים ,ת " פרעה תברא והחי״ת במקום ה״א,
וכן היה בנוי אותו פרעה בהפך האותיות ,ר״ל שיהי־ פרוע מלשון כי פרעה אהרן
(שמות ליג ב־ה) :

מ״ה.
א( ) הדבר ,כבר פירשתי למעלה מה הם הדברים בפרש׳ ויהי בשנה
הרביעית ונו׳ ,קח לך מגלת ספר ( לעיל ליו א׳ ב׳) ( :ב ^ ג) כה אמר,
במכילתא« ),דורש היה ברוך בן נריה מתרעם על הנבואה ואומ׳ כי יסף ה׳ ינון
ונו׳ שיש לי על צרת ישראל יסף לי ינון וינעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי,
שלא שרתה עלי נבואה בד־׳א ותנה עליהם הרוח ( במדבר י*א כ״ו ) ,מה נשתניתי
משאר תלמידי (חכמים) הנביאים ,יהושע שמש את משה נחה עליו רוח הקדש,
אלישע שמש את אליהו נחה עליו רוח הקדש ,אני מה נשתניתי ,והיתד .תשובת
השם אליו ( ד) הכ תאמר ,רמז לבית המקדש שנא׳ מקדש ה׳ כוננו ידיך ( שמות
ט*ו \*ז) .ואשר נטעת* רמז לישראל שנאמ׳ בהם תביאמו ותטעמו בהר נחלתך ( שם).
זאת כל הארץ לי היא ,פי׳ ואת כל ארץ ישראל כמו שהיא אני הורמה ונותשה ,ואפי׳
הכי (ה) ואתה תבקש ונו׳ ,והיא הנבואה ,כאומ׳ ספרה אנ לי את כל הגדולות
ונו׳ ( מלכים ב־ ח׳ ד־) ,ואנידה לך גדולות ונו־ ( לעיל ל״ג ג־) .כי הנני מביא ונו׳
אי׳ב אם אין כרם אין סייג ,אם אין צאן אין רועה ,אם אין עם אין נביא ,שאיני
במכילתא.
נבלה על הנביאים אלא בזכותם של ישראל  .על סננון זה מפרש
ובזה נצחתי לאחד מן ה ספרים =) שאט׳ שנבואת משה עי׳ה היתד ,הכונה הב
בשביל משה ואמרתי לו שאין הדבר כן אלא בשביל ישראל  ,והיה במעמד הסנה
הפעם הראשונה שנגלה השם למשה אמי ויאמר ה׳ ראה ראיתי את עני עמי ונו׳
וארד להצילו ונו־ ,ועתה הנה צעקת וגו־ ,ועתה לכה ואשלחך אל פרעה וגו׳,
(שמות נ׳ ז׳— י׳ ) ,הרי שתלה נבואתו בשביל ישראל ,וכך היה הענין בשרצה
הב־׳ה לנאול את ישראל ממצרים ונתן להם תורתו תמימה בחר בהם האיש הקדוש
א) ריש פ' אב .

ב ) אל

ידעתי ע? 2איזה ספי כיון.
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•והטהור שהיה מוכן לקבל שפע הנבואה ולהשיב המעלה האלהית כמדרנת
■המלאכים ,הלא משה רבנו אביהם של כל הנביאים סגולת הב־ה מכל המין האנושי
ועשאו שליה להוציא את ישראל ממצרים ולתת להם תורה על ידו ,הכל בשביל
בסוכה ») בתלמידי הלל שהיה מהם ראויים
מה שאמרו
־ישראל  .ובכר ידעת
לשרות עליהם שכינה במשה רבנו ולעמוד להם חמה ביהושע  .וכן ב ס נהדר י ן =)
.גבי ת״ר משמתו נביאים אחרונים חני זכריה ומלאכי וכו׳ נתנה עליהם בת קול מן
השמים ואמי להם יש כאן אדם שראוי שתעמוד לו חמה כיהושע אלא שאין
דורו זכאי לכך ,ונתנו חכמים עיניהם בהלל הזקן וכו׳ שוב פעם אחת היו מסובין
.בעליה ביבנה ונתנה עליהם כת קול מן השמים ואמי יש כאן אדם שראוי
•שתשרה שכינה עליו כמשה רבנו אלא שאין דורו זכאי לכך נתנו חכמים עיניהם
:בשמואל הקטן וכו׳ ,הא למדת שהכל תלוי בישראל  ,ובזכותם ובשבילם נבואת
•הנביאים ,ותו לא מידי ,והאמת יורה דרכו  .וודי ומנוחה לא מצאתי  ,ונבואה לא
בסוף תעניתי
אשכהית ,ועל הדרך שפירשנו .ועוד יש לי לדבר בענין .נרסי׳
גבי מתני׳ דלא היו ימים טובים לישראל בט־ו באב ,אמי רב אידי בר אבין אמ׳
דב יוסף יום שכלו בו מתי מדבר דאמר מר עד שלא בלו מתי מדבר לא היה
דבור עם משה שנא׳ ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות ובו׳ וידבר ה׳
אלי לאמר ( דברים ב׳ ט*ז י״ז ) אלי היה בדבור ,ע״ב ,וכן כת׳ רש" י בפי׳ פסוק
אלה הדברים ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה ונו׳ וידבר ׳ה
■זה בפרש׳
אלי אבל משילוח מרגלים ע* כ לא נאמר בפרש׳ זו אלא ויאמר ללמדך שבל
ל*ח שנה שהיו ישראל ניזופין לא נתייחד עמו הדבר בלשון חיבת פנים לפנים
וישוב ללמדך שאין שבינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל עב־ל  ,א״ב
■ ( מדינם) [ מדגם] במשה רבינו ע״ה לפי שלא היה דורו זכאי לכך כל אותם ל״ח
תעניתי)
ממסכת
•שנה לא נתיחד עמו בדבור ,וגדולה מזו ראיתי בפרש״י
אלי היה הדבור ,עד שכלו מתי מדבר לא היה דיבור ביחוד וחבה דכתיב וידבר
לה׳ אלי ,נתייחד בדיבור ,ואע״ג דמקמי הכי כתי־ קראי דכתי׳ בהו בדבור ,אית
דאמרי לא היה דבור עם משה הפ אל פה אלא בחזיון לילד" ע״ב .וכן ראיתי
נפרמנ׳ף) לתורה מפרש ויאמר ה׳ אל אברהם שהיה ע״י חלום או רוח
הקדש ,ויש לי להשיב על סברתו ולומ׳ א״ב אברהם אבינו שנאם׳ בו כי נביא
הוא ( בראשית ב־ ז׳ ) ,ונאמר באבות וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל
שדי ( שמות ו־ ג׳ ) א״ב הרי נתנבאו בשביל עצמם ,מ״מ יש לי לומד כי יש
■חילוק

שנאמ׳
ובדוד
שדוד

בין ברוח הקודש
באברהם יכ נביא
נאט׳ בספר עזרא
אל היה נביא ולא

והנבואה ,אולי השגת האבות היתה רוח הקודש ,ואע״ם
הוא  ,נם נאמ׳ במשה איש האלהים ( דברים ל* ג א׳ ),
בבל שירי דוד איש האלהים ( נחמיה ב׳ ל״ו ) ,אע״ם
ה־ה מכלל הנביאים וספרו בכלל הכתובים נאמ׳ ברוח

הקדש ,ונם בדברי הימים כתי׳ לבני אסף והימן וירותון הנכאים בכנורות ( דודי א¬
ביה א׳ ) ואומי על יד אםף הנביא על יד המלך ( שם ב׳ ) ולא היו נביאים ,רק
.א)

כ״הע״א .

ב) י״א ע״א.

 ) 3ל׳ ע״ב .

ך ) שם.

,ך ) בראשית י״ח /א
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בחח הקדש היו מתנבאים כי רוח הקדש אחת ממדרגות הנבואה ולבך נופל בדס
לשון הנבואה ,מ־מ הנבואה עצמה הנקראת נבואה על אמיתתה אולי לא השיגו
האבות .אבל מדברי ר מ ב ׳• ן זיל בפי׳ התורה בפרש׳ וארא אל אברהם
מוכיח שהיו[נביאים ,ואיני בורח מסברא זו שנם אנכי עמדי אסבור כן לכבוד אבותי
הראשונים ,ואפי׳ הכי אסבור דעדיפא מינה שהיו נביאים נמורים לא במראות הלילה
בלבד ,באשר פירש הרב זיל בפרש׳ ההיא ,אפי׳ הכי לא יקשה לי כלום לסברתי
יב אובל לומר שנבואת אברהם היתד .בעבורו ובעבור הנפש אשי עשה בחרן,
רצוני לוט׳ בשביל הנפשות שהכניס תחת כנפי השכינה  , . .והיה דורו זכאי לכך,
שאם לא היה דורו ובאי לכך לא היתד .שורה עליו הנבואה ,וכן יצחק ויעקב
אחזו בעקבות אביהם ונתנבאו מחמתם ,מהמת האנשים השרידים שבדורם שנכנסו
תחת בנפי השכינה ,בהודיעם להם דרכי השם סוד ה־ ליראיו ובריתו להודיעם,
יב כל מה שננלה מסודות וחין הבל היה להודיעם לשרידים אשר השם קורא.
דש שהשיב עלי והלא ירמיה לא היה דורו זכאי לכך אמי א־כ למה נתנבא,
ותשובתו הוא נתנבא בימי יאשיהו ויהויקים והיה דורו זכאי לכך ,ואע״פ שבימי
יהויבין וצדקיהו לא היה הדור זכאי ,אולי נם לא היתה מעלת ירמיהו בנבואתו
בימי יהדבין וצדקיהו במו בימי יאשיהו ויהויקים כאשר מצינו במשה רבינו ע״ה
בכל אותם ל״ח שנד״ ובר מדין ומדין אומר אני כי נביאהוא  . . .כמו מתורגם
ובן תרגם אונקלום ואהרן אחיך יהיה נביאך ( שמות ז׳ א׳) יהא מתורנמנך ,וממשה
רבינו עד מלאכי היו כולם שלוחים לישראל וכאשר הכתו׳ אומי נביא מקרבך
מאחיך כמוני יקים לך ה׳ אלהיך אליו תשמעון (דברים י־ח י״ח)  ,הרי אוט׳
יקים לך בעבורך ,ואומ׳ אליו תשמעון כי הוא השליח המניע דברי ה׳ אליך.
הרי למדת שכל הנביאים לא נתנבאו אלא בשביל ישראל אלא שמשה רבינו ע״ה
ניתנה תורה על ידו ( :,ועל כל) [ וכל] הבאים אחריו מהנביאים כולם נתנבאו להזהיר
על תורת משה ,והלא מלאכי שהיה סוף כל הנביאים אומ־ זכרו תורת משה
עבדי ( מלאכי נ׳ כיב) להורות שאחריו הפסק הנבואה ורצה לומר להם לישראל
דבר כללי עד בא אליהו הנביא ,כי מיום שחרב בית ראשון א) פסקה הנבואה ולא
נתנבאו בבית שני רק חני זכריה שהתחילה נבואתם בבית ראשון ,כי בבית [ שני]
חסר ה׳ דבחם ואחד מהם נבואה ,ואולי שיש לומר טעם בדבר לפי שאין השכינה
שורה על האדם אלא מתוך שמחה ,ומיום שחרב בית ראשון לא היתד׳ שמחה
בעולם לישראל ( ,אלא) [כי] בבית שני אין מלכות ליהודה ואיה השמחה ,כי אין
שמחת העם אלא במלכם המלך המובחר מזרע דוד ( עת) [ עד] עת הקץ ויבוא
מלבנו משיחנו ואז יתקיים בנו מקרא שבתו׳ ונבאו בניכם ובנותיכם ( יואל נ׳ א׳)
אבל עד יבוא לציון נואל בל איש אשר דעת אלהים בקרבו הוא עצוב ונאנח
ומתאבל על ירושלם ,א״ב אין הדורות מלותינו זכאים לנבואה ואפי׳ הם כולם
צדיקים וחסידים לקבל שפע הנבואה כיון שהם עצבים ונאנחים []מרוב הצרות
התכופות זו בזו והאויבים המתנכרים עליהם אין הנבואה שורה עליהם .נראה
א) ע' סומר .מ״ח ע״ב.
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מה ש א ח ז • ל א) מיום שחרב בית המקדש נתנה נבואה לשוטים ובתינוקות ,כי
אינם שמים על לב צער של ישראל ושמחים ,ואולי מתנבאים לפעמים ,וחם
וחלילה שתשרה נבואה על שוטה ותינוק  ,אלא שלפעמים מעטים יודעי עתידות,
ואמי נתנה נבואה על דרך ההשאלה ,ובימות חמשיח אז ימלא שחוק פיט ולשוננו
דנה ונהיה כולנו נביאים בולט חכמים בולט יודעים את התורה ומלאה הארץ דעה
.את ה׳ כמים לים מכסים (ישעי׳ י״א ט׳)  .וכן קדם חרבן בית ראשון אע׳־ם שהיו
בהם דורות רשעים אפי׳ הבי היתד ,השמחה גלויה ומפורסמת בעולם והשרידים
שבד,ם אשר השם קורא היו ראויים לקבל שפע הנבואה ודורם זכאי כאשר
פירשתי מחמת השמחה ,ולפי׳ קראו דורו של הלל ושמואל הקטן דור שאיט
•זכאי לנבואה אע״פ שהיו צדיקים וחסידים לפי שהיו בנלות ודורו של ירמיהו
נוכל לוט׳ דורו זכאי לנבואה כאשר פירשתי  .ונחזור לענין ,האבות ע־ה היו
נביאים ואע״פ שלא היו שלוחים לשום אומה נקראו נביאים ,כי הם יסוד ישראל
ונצטוו מצות (י ) וקיימו אותם וכהקימם אותם נודע ( א) דבר השם בארץ והיה
•השם מתחלה אלהי השמים בי לא היו מכירים עזוזו ונפלאותיו בארץ עד שבא
אברהם והודיע טבעו של הב״ה בארץ ,וכדאי וראוי הוא להתנבאות בשביל עצמו.
וכן יצחק בנו ויעקב נכדו החסידים הגדולים שהם הם המרכבה ונבואתם זכות
•ישראל הוא שהם האבות וישראל הבנים ,והרי הכתו׳ אומי כי ידעתיו למען אשר
יצוד ,את בניו ואת ביתו אחריו ( בראשית י״ח י״ט ) ,שהיחד ,לו הידיעה בזכותו
ובזכות שמצור ,בניו אחריו שהם עדת ישראל  .וגדולה מזו מציט ששאול המלך
•נתנבא בכלל חבל נביאים ולא מציט לו שום שליחות ,ואפי׳ הכי תאמר שזאת
הנבואה היתד ,נבואה אמתית ולא רוח הקדש אפי׳ הכי מחבל הנביאים אל יקשה
לי שגם הם אומרים שהיו שלוחים לישראל וגם שאול המלך נתנבא בזכותישראל לידע טכסיס המלוכה ואיך יתנהג עם ישראל  ,וכאשר שאל שלמה המלך
ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך ( מלכים א׳ ג׳ ט׳ ) כן שאול נתנבא איך
•ישפוט את עם השם .וכבר הארכתי בענין זה ואחזור לענין הספר:

מ׳ו.
(א ) אשר היה ,לפי שנתן אות ליהודה היושבים במצרים שיתן לפרעה
הפרע ביר נבוכדנאצר התחיל בנבואת מצרים והתחיל לספר נבואתו הראשונה שהתנבא
למצרים בימי יהויקים וכשסיים אותה ספר נבואתו זאת שתחרב מצרים על ידי
•נבוכדנאצרן ( ב) למצרים  ,פרעה נכה זה היה שהמית את יאשיהו כאשר מפורש
במלכים ובדברי הימים והיה נכה רגלים  ,וכת״י פרעה חנירא ,ופרעה נכה זה עלה
בימי יאשיהו על מלך אשור על נהר פרת באשר מפורש במלכים ,וארכו לו
•המצוד עד השנה הרביעית למלך יהויקים ובאותה שנה עלה נבוכדנאצר והכהו
■ והוא צר על כרכמיש ,והתנבא הנביא בדבר טרם היותו ואומ׳ דרך היתול למצרים
•
■ ( נ) ערכו ,כלו׳ אפי׳ תעשו כל זה לא יועיל לכם כאשר אומ׳ בסמוך יס זת
א) ב״ב י״ב ע״ב.
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ביאור יעלה וגו־ ( פסוק ז־ ) .או יתפרש ערכו מנן כנגד חיל נבוכדנאצר .ערכו מנן;
וצנה ,תיי סדרו ענולין ותריסין  ,פי רש • י מגן מעור שלוק ודרך למשחו בשמן
בדרך מנני הישמעאלים ,וצנח מנן כעין תריסין שלנו  ( :ד) אפרו ,מגז׳ ויאסור"
אח רכבו ( שמות י* ד ו׳)  ,ועלו הפרשים ,פי׳ על הסוסים שאם־תם .והתיצבו
הראש־
קורין לכובע
בכובעים .ת*י והתעתרו בקולסיא ,ונם בלשון ערב
ק א ל י ם א) .מרקו הרמחים ,מנז׳ ומורק ושוטף במים ( ויקרא ו׳ כיא ) וכת״י צחצחו
לבשו השריונות ,הוא מלבוש עשוי מטבעות קטנות של ברזל•
מורנייתא.
תחובות זו בזו הנקרא ב ל ש ו ן ע ר ב ד ר ו ב)  ( :ה ) מדוע ,פי׳ חיילות מצרים,
מדוע ראיתם חתים ונסוגים אחור מלפני נבוכדנאצר וגבוריהם  .יכתו  ,כתר־
ניבריהון הבירין  .ומנום נסו ולא הפנו מנור מסביב נאום ד,׳ ,תי׳י ומערק ערקין
ולא אתפנאן למיקם מן קדם דקטלין בחרבא דמתכנשין עליהון מסחור סחור.,
מנור מנז׳ נודו עלי עזים ( תהלים נ״ט ד׳ )  ,ונובל לפרשו מגז׳ לא תנורו מפני
איש ( דברים א׳ י״ז )  ,והענין שנסו מטם ולא הפנו פנים כננד חיל נכוכדנאצר כי
אם עורף ולא פנים כדרך הנם ונם במנוסתם היה להם מנור ופחד מסביב ווה
טעם (ו) אל יטם הקל  ,פי־ כי לא תועיל לו ( המנוחה ) [ המנוסה]  ,ואל ימלט
הנבור ,פי־ בין הנם בין ועבור העומד להלחם לא ימלט ,בי כולם עתידים ליהרג.
צפונה על יד נהר פרת כשלו ונפלו ,אומי צפונה ,אולי שהיתה מערכת המלחמהי
בפאת צפון לכרכמיש או כרכמיש היתה צפונית למצרים ( :ז ) מי זה  ,זה דרך■
בדון למצרים ,כלוט־ מי הוא זה שהיה חושב בלבו שביאור יעלה וכנהרות.
יחנעשו מימיו .ושוב פי׳ מצרים כיאור יעלה וכנהרות יתנעשו מים כתרגו׳ מטרפין
מימוהי .יתנעשו השני בחולם הנימיל .וי״ת כיאור בעגלא ( :ח ) מצרים ,ויאמר
אעלה ,האל־ף פתוחה במקום סגו־ל  ,וכן אענה אף אני חלקי ( איוב ליב י״ז ) ::
מ( ) עלו הסוסים ,הוא מזרז חיילות מצרים כדי להלחם כננד נבוכדנאצר והבל דרך
לעב והתהוללו כתרנו־ וישתנשון רתיכיא .ויצאו בצר*י הידד ,ושארא ויצאובקס״ץ■,
הירד .כוש ופוט ונו־  ,אלו היו עם פרעה כמלחמה ההיא .תופשי דורכי קשת,
סמוך על סמוך ,כמו נהרי נחלי ( איוב כ׳ י־ז ) והדומים להם ( :י ) והיום ,להנקם.
מצריו ,נקמת יאשיהו שהמיתו פרעה נכה ( :י״א) עלי  ,כלומי ואפי־ אם תעלה
הגלעד לקחת הרביתי רפואות ונו׳ לשוא ,הרביתי רפואות כתי־ וקרי הרבית ,אולי
המכתב לשון מצרים בעת מפלתם והקרי לשון הנביא מדבר עם בתולת בת מצרים.
למכח ( :י׳־נ) הדבר ,זו מכה שניה שהחריב נבוכדנאצר את מצרים בשנת ב׳־ז:
עולמי■) ( :ט״ו) מדוע ,במו וצדיקים
[בסדר ]
למלכותו כדאיתא ( בספר)
ככפיר יבטח ( משלי כיח א־ ) ,פי־ כאילו שואל למצרים מדוע נסחף בל אחד
ואחד מאביריך ,והתשובה ,לא עמד יכ ה׳ הדפו .ונסחף מנז׳ מטר סוחף ( שם נ׳),
באילו מטר סחפו שלא יוכל לעמוד ,ותיי מה דין איתברו נבוריך ולא יכילו•.
למיקם ארי ה־ תברינון  ,ובלשון משנה׳־) נסתחפה שדהו ( :טיז) הרבה ,פי׳ ה׳

א) צ״ל ק לנס זזז ולרבים ק לא ס.
ך) כתובית פ״א ם״ו.

ב)

צ״ל

דר ע

ולרבים

דר זע .ג)סע״ר פ'כ״ו".
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שהזכיר בסוף הפסוק שלפני פסוק זה הרבי .כמצרים כושל גם נפל איש אל
רעהו ,ת״י אף אשתמודעי נכר לחבריה ואמרו קומו ונתיב לארעגא ולארע ילדותנא
מן קדם חרג סנאה דהיא כחמי מרויא .תרגי׳ נפל מנד אל הכשרים אתה נופל
(לעיל ל•ז "נ) כלוט׳ שנתיעצו איש עם רעהו ונשמע אחד לחביו הנדים היושבים
במצרים הבאים מארצות רחוקות לנור שם כשראו המלחמה החזקה ההיא ושמצרים
תבקע ותחרב נטלו עצה כולם לשוב בל אחד לעמו ולארץ מולדתו .מפני חרב
היונה ,ת״י מגז׳ יין ונוכל לפרש מגז׳ והאכלתי את מוניך ( ישעי׳ נדט כ־ו) שטעמו
את אונסיך ,כן חרב נבוכדנאצר במלחמה ההיא היתה אונסת את חיל המצרים
ואין מ* שיעמוד כננדו .ויוכל לפרש גם נפל איש על דרך מה שאמי בנבואה
הראשונה כי נבור בגבור כשלו (פסוק י״ב ) .ויאמרו קומה ונשובה וגו ,,ענין אחד
וכאשר פירשנו( 5י״ז) קראו ,פי׳ אלו שאמרו קומה ונשובה אל עמנו וקראו
שם בפרעה מלך מצרים שהיה שאון העביר המועד שנתן למלך בבל לצאת
להלחם עמו ,העביי אותו מפחדו ,איכ מה לנו עוד לשבת במצרים כיון שמלך
מצרים מפחד מנבובדנאצר .ות״י זמינן לתמן פרעה מלכא דמצרים דסניא־ן
אתרנשותיה מעדי ומניא .שאון שם תואר והוא מנו׳ שאון ימים ( תהלים סיהח׳) .
וי* מ שמשם׳ הפסוק קראו שם שאון פרעה מלך מצרים העביר המועד וטעמו
שקראו חיילות נבוכדנאצר בשאון וכאילו אומרים לנוכח פרעה אתה פרעה מלך
מצרים ,כבר בא מועד פקודתך ,ואט׳ העביר להפליג ולוט׳ לא די שבא מועד
הפקודה אלא גם העביר המועד .וייט שאון מנז׳ נשים שאננות (ישעי־ ל*ב ט־)
והוא תואי בפלס גדול  .ונניח הפרש׳ כהצעתו ויהי׳ פירוש־ ,קראו שם אהה פרעה
מלך מצרים שהיית עד עתה שאון ושקט ושלו ושאנן מעתה תעביר המועד
ויבואו ימי הפקודה .או יתפרש שהיו מבזים אותו חיילות נבוכדנאצר וקוראים שם
בקול רם כדי שישמע פרעה מעל החומה אתה פרעה מלך מצרים שאתה חושב
עצמך שאון שמשאונך תפחד עמים רבים למה העברת המועד שיעדתנו לצאת
להלחם עמנו אם לא מפחד גדול ומורך שיש בלבבך ,או היו מבזים בהיילותיהם
דבי זה כדי לאמץ ולחזק לב החיילות לצור על העיר בחזקה ולבקעה ולהחריבה
(ייח) חי ,ת״י ארי כמא דיציב פתנמא דתבור אית בטוריא ונביימלא בימא כן
קמחי ז ־ ל א) פירש כמו שהר תבור מיועד לצוד
אתי תבריח .ו ר ׳ יוסף
שם ולפרוש שם רשתות כמו שאומי ורשת פרושה על תבור ( הושע ה׳ א׳) כן
יצודו אותם ,וכמו עצי הכרמל שיביאום בים כן יצודו אותם בשניה ( ,על כן) [ עד
כאן] ,ושניהם תבור וכרמל שמות הרים והכרמל בא בים ( :י־ט) כלי,כתרגו׳ ותצדי
דיומאב)
מבלי יתב ,מנז׳ עריך תצינה ( לעיל ד׳ ז׳) ( :כ) ענלה ,בפי ' נ׳
גבי מחני׳ הביאו לו התמיד וקרצו מנא לן דקרצו לשנא דקטלא הוא שנא׳ ענלה
יפהפצז מצרים קרץ מצפון בא בא ומתרגמינן מלכיתא יאה הות מצרים עממין
קטולין מצפונא אתו עלה .יפהפיה ,שתי מלות ,ענינו מלה אחת ,כמו פקחקח
(ישעי׳ ם*א א׳) ,לנאיונים ( תהלים קב״ג ד׳) ינהננו עלמות ( שם מ*ח ט* ו)  .ונכפל
א)

רד״ק

בשם אביו.

ב) לן״א ע״ב.
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הב העיץ והלמיד לרוב היופי ,ודמה מצרים לעגלה יפהפיה לרוב יפיח,
קרץ מנד׳ בי מחומר קורצתי נם אני ( איוב ל״ג ר)  .מצפון ,פי׳ מבבל שהיא
צפונית ( :ב״א) נם ,כתרנו׳ אף רברבנא בנוה בענלי רבקא ,מנו׳ בתער השכירה
(ישעי• ז* כי) שטעמו נדולה ,שהיו שריה דשנים ושמנים כעגלים המפוטמים.
ובלשון ר ז • ל ») הכניסה
ומרבק מנז׳ עגל מרבק ( שמואל א■ כיח כיד) ,
לרבקה וייס שכיריה החיילות ששבר מלך מצרים לעזור לו כנגד נבוכדנאצר ,כי
בבראשית רבה ב) פר׳ נחש ,בא ללמד על מעלת
םנ המה ונו( : ,כיב) קולה,
מצרים ונמצא למד ממנה ,בשעה שאמי לו הקב״ה על גחונך תלך ( בראשית ג׳
י" א) ירדו מלאכי השרת וקצצו ידיו ורגליו והיה קולו הולך מסוף העולם ועד
סופו ההיד קולה בנחש ילך .דית קל ניקוש זיניהון כחיץ חורמן זהלין .תנחומא
(פרק ) [ פרשת] ו א ר א י•) קולה כנחש ילך מה נחש מלחש והורג אף
מלבות מלחשת והורנת את האדם ,הוא נותן בבית האסורים מלחש עליו והורגו.
ד״א מה ראו להקיש מלכות לנחש מה הנחש הולך מעוקם כך פרעה הרשע
מעוקם .יכ בחיל ילבו למצרים ובקרדומות באו לה כחוטבי עצים( 5כ״ג) כרתו,
יש כחלוקת במלה הזאת י) יש קוראים אותה בקמץ חטף ואומי שהוא צווי כמו
חרבו מאד ( לעיל ב־ י״ב) ויש קוראים אותה פועל עבר ,בהעמדה במו כרתו
שמרו זבת ,ובספרים המדויקים הכיף בנעיא וכך אנו קוראים אותו ובך יתכן
לפי הענין שהוא פועל עבר ויהיה עבר במקום עתיד בי כן דרך המקרא במקומות
רבים שהרי ' אומר מתחלה כי בחיל [ ילכו ובקרדומות] באו לה לשון עבר ואע׳־פ
שכל הנבואה לעתיד היתד .אמ׳ לשון עבר כדיך כל ( המקומות) הנבואות שכל
מה שאומ• הנביא מתקיים .ואע* פ שאומ׳ אחר כרתו יערה נאם ה׳ אין זה ראיה
שהוא צווי שהרי מצינו כלבם פשעתם בי נאם ה׳ ( לעיל ב׳ ביט)  ,ואומי ירדו
לטבח נאם המלך ה׳ ( לקמן מ״ח טיו) .ות״י כרתו יערה שיצו רברבהא .כי לא
יחקר ,תייי ארי לית להון סוף ,והטעם כי אין חקר לחיילות נבוכדנאצר כי ' רבו
מארבה ואין להם מספר ( :כ״ד) הובישה ,פועל עומד ,וכמוהו הובישה אפרים ין)
הובישו כי תועבה עשה ( לעיל ו׳ ט״ו) ,אבל הובשת היום את פני [כל] עבדיך
(שמואל בי י־ט וי ) פועל יוצא  ( :כיה) אמר ,ת״י הא אנא מסער על ארנושת
(בשלנו אה־  :ושת) אלכסנדריא ,תרגום אמון כמו המון ,ותמס שהיא אלבסנדריא,
והזכיר אלהי ישראל לפי שפורעניו׳ מצרים על שהיתה מנמתם בכל דור ודור
להרע לישראל ,צא ולמד מה עשה פרעה הראשון ושוב שישק מלך מצרים ושוב
פדעה נכה שהמית את יאשיהו במנדו .ומשפט אל אמון כמו על אמון ואולי היתד,
ממלכות מצרים והיה מלך על זה אמון והמלך על מצרים פרעה ושני המלכים
וחיילותיהם נפלו ביד נבוכדנאצר ,או היה אמון זה מהבאים לעזרת פרעה כנגד
נבובדנאצד .ועל פרעה ועל הבוטחים בו ,אמי פעם שנית בפסוק ועל פרעה כדי
לסמוך לו ועל הבוטחים ( :ביו) ונתתים ,וכאשר נתנבא יחזקאל מקץ מ׳ שנה
ך) ע׳ פירוש ושרשי זזרד״ק
ג ) לא מצאתי במ״ת.
ב) פ׳ב.
א) תוספתא פרד .פ״ב ה״ב .
ה) אל מצאתי במקרא ואולי צ״ל הובישה הורתם והוא פסוק בהישע ב' 71
 1מנחת יש .
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׳אקבץ את מצרים ( יחזקאל ביט י״נ) ,ומה שאמי כיסי קדם לא שתהיה במעלת
־ימי קדם שהיי יחזקאל [ נבא] והיו שם ממלכה שפלה ( שם י״ד) ואמ׳ מן הממלכות
תהיה שפלה ולא תתנשא עוד על הנוים והמעשתים לבלתי רדות בגוים ( שם טיו),
■אלא שתשכון בארצה כימי קדם ( 5כ*ז ) ואתה ,אומ׳ כן על ירמיהו ברוך וחבריהם
שבאו למצרים בעל כרחם לפי שהזכיר פורענות מצרים אמ׳ ואתה אל תירא
עבדי יעקב כי חלק ה׳ עמו יעקב חבל נחלתו (דברים ל״ב ט׳) ,ואע־פ שמצרים
־ישובו לארצם לא יהיו שלוים ושקטים אבל ישראל ושב יעקב ושקט ושאנן
•ואין מחריד ( 5כיח) אתה ,פי׳ ויסרתיך במשפט שתוכל לשכלו .ונקה לא אנקך,
כתתו׳ ושיצאה לא אש־צינון ( בשלנו אשיצינך) ;

מ׳ז.
עולם ») בשנה השמינית לצדקיהו בא חיל בבל
(א) אשר היה ,בסדר
על ירושלם וחיל פרעה יצא ממצרים וישמעו הכשרים הצרים על ירושלם את
שמעם ויעלו מעל ירושלם וישמע חיל פרעה ושטף עזה והלך מצרים ,ע*.נ
ונבואת ירמיהו על פלשתים ודתה בטרם יכה פרעה את .עזה ( ומלך) [והלך]
.מצרים ונתנבא ששוב יבוא מלך ויחרוב כל ארץ פלשתים ונם השארית
שהשאיר מלך מצרים בעזה( 5ב) כה אמר ,רומו לחיל בבל .והילל כל יושב
הארץ ,למיד הילל בחירק מנז־ יללה ; (נ) מקול שעטת ,אין לו דמיון במקרא
•ומתפרש לפי מקומו ,וי״ת מקל מפסועית פרסת נברוהי ,ויוכל לפרש שעטת
.מענין הכאה בכה שפרסות הסוסים האבירים היו מכים בכח על הארץ ומשמיעים
קול .מרעש לרכבו ,פי׳ מרעש אשר לרכבו .המון גלגליו ,משפ׳ מהמון• גלגליו,
•ומיס מרעש עומדת במקום שנים .לא הפנו אבות אל בנים ,כתתו׳ לא איתפנן
אבהתנא לרהמא על בנין ; ( ד) על היום ,בל שריד עוזר ,ת־י לשצאה לצור
־ולצדון כל שאר מסעיר ,הטעם כי צור וצדון היו בעזר פלשתים ומשפ׳ הפסוק
להכרית לצור ולצדון העוזר כל שריד .שארית > .י כפתור ,ודי שאר נגות
קפוטקאי ,וכפתורים הם אחים לפלשתים כאומרו בפרשת ואלה תולדת חנ ואת
.פתרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם  .פלשתים ואת כפתורים ( בראשית י• י .א ).
(ה) באה ,כתת׳ מטת פורענותא ליתבי עזה .נדמתה אשקלון ונו ; ת״י אשתכח
(בשלנו אתברו) אשקלנאי שאר תוקפהון עד אימתי תתהממון .י* מ שתת׳ ונתן עמהם
ומחשבות.
עצות
מעמיק אדם
•נכסיהון לפי שב קנו ת הנכסים
■ בהר והי׳ להם יושבים בעמק
ודל עמקם שם עיר ,ונוכל לפרש שאשקלון היתד
:והוא אומ׳ שנדמתה אשקלון ושואל את שארית עמקם עד מתי תתנודדי מגז׳ אל
•תתגודדו (דברים י׳ד א׳) והם השריטות כאשר לאבל ; (ו) הוי ,כאילו הוא מדבר
עט החרב ואומר לה עד מתי לא תשקוטי האספי אל תערך (וכרוך) הרגעי וחמי
■ושתקי ואש׳ ואחר משיב בעד החרב (ז) איך ,משפ־ איך תשקוטי .האספי ,מנדי־־
א ) סע״ר פ' כ״ז בשנה התשיעית למלך ציקיה יבסדר עולש זוטא בשנת החמישית ?2מלכו בא חיל
.מלך בבל על יתשלם.
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אספי מארץ בנעתך ( לעיל י׳ י־׳ז) .תערך,
(שמואל א־ י״ז ניא) :

מגז׳

וישלפה מתערה למואב וגר

מ׳ח.
א( ) למואב ,נבו קריתים ומשגב שמות מקומות אבל יינתן תרגם הובישה
המשגב וחתה ,בהיתו מבית רוהצניהן ואתברו( :ב) חשבון ומדמן ,שמות מקומות,
םנ מדמן תדומי ,אמד באותו לשון לשון נופל על לשון במו ועקרון תעקר
(צפניה ב■ ד׳) רוכבים על שלשים עירים ושלשים עירים להם ( שופטים י׳ ד׳ ),
הדומי ,ת־י תתברין מנז־ נדמתה אשקלון (לעיל מ*ז ה׳) ז (נ) קול ,מחורונים שם
מקום ואולי היו שנים חורון תחתון והורון עליון וכן קריתים אולי היו שנים
עיירות סמוכות זו לזו קרויים שתיהם קריתים ן (ד) נשברה ,ת״י■ שלטוניהון
וקראם צעירים לננותם ( :ה) בי ,שם הר ואומר ני יעלה מואב במעלה הלוחות
בבכי שיעלה עלה ובכה ,ואמי יעלה בני הנפל לחיזוק הענין .ני במורד [הרונים]
צרי צעקת שבר שמעו ,ציי משפ׳ צרים כמו הלוני שקופים אטומים (מלכים א-
ו׳ ד ),והטעם ב* הצרים הם חיילות האויבים שמעו צעקת שבר ממואב כ• הם
משברים את מואב והמואבים צעקו צעקת שברן (ו) נסו ,פי׳ כאילו מיעץ את
מואב נסו מלטו נפשיכם ועיניכם לא תהום על עריכם והניחום .כערוער במדבר,
ת׳־י במנדל ערוער דשרן בשכונין במדברא אולי היה מגדל בנוי במדברות
והמגדל שאין לפניו יישוב הוא נראה כחרב וי*מ כערועי מנז׳ והיה כערער בערבה
(לעיל י״ז ז■) .והוא כמוש הוא אלהי מואב ; (ח) ויבא ,ועיר לא תמלט ,ת* י
וקרוא מנהון לא תשתזיב .אשר  .אמר ה־ ,משפטו כאשר אמר ה׳ וכמוהו תאבל
מצות אשר צויתיך (שמוח ל״ד י־ח) ן (ט) תנו ,תי׳י אעדו כתרא מן מואב ארי׳
מנלא תנלי ,תמם ציץ מנז׳ ציץ הזהב ( ויקרא ח׳ ט׳) ,וטעם לדעת המתרגם תנו
לאחרים ציץ הנזר אשר למואב וי*מ ציץ כמו כנפים וכדמתרנמינן סנפיר ציצין.
כי נצא תצא ,פי׳ עוף תעוף מן מלא הנוצה (יחזקאל "ז ג )/וממנו כי נצו נם נעו
(איכה ד׳ מ־ו) ,ונצא מקור ואל״ף תמורת ה״א ,ובן תצא ,ולפי שפורענות הזאת
באה למואב מאת השם אומר הנביא מדבר לנכה בנגד אויביהם של מואב4
י( ) ארור ,ו ר ב ו ת י ׳ א) פירשו הפסוק על מלמדי תנוקות וליישב פשוטו של
מקרא באתי ( :י״א) שאנן ,שאנן מואב ועוץ פתוחה לשון עבר והתהיל לספר
שדות מואב שהיחד .כמו היין השוקט על שמריו ואע״ם שלא הזכיר בפסוק יין
הענין מוכיח עליו .וריחו לא נמר פי׳ לא נתחלף ויית וריחיה לא פג והוא מענין
רפיון וחלישות כמו ויפנ לבו (בראשית מיה ' ציוץ אל תתני פונתלך ( איכה ב׳ י׳יח)
ובלשון רבותי׳ב) נוף קשה [פחד שוברו פחד קשה] יין מפינו פי־ מחלישו;
(י־ב) לבן ,ודי בזוזין ויבזוזינון ,הטעם שיבואו עליו מגלים שינלוהו מארצו מנו־
צועה ברוב בחו ( ישעיה סיג א־) ולפי שאמר בנולד .לא הלך אמר ושלחתי לו
צועים וצעהו .ובליו יריקו ,לפי שדמהו ליין שלא הורק מכלי אל כלי אמר
ובלע יריקו .ונבליהם ינפצו ,יש מפרשים כפל ענין במלות שונות ,כי נבלידם
אן ב״ב ב״א ע״ב.

ב )םש •י ע״א.
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.מנד נבלי יין ( שמואל א׳ כ־־ה י״ח) שהוא ענין נוד .וינפצו כמו יריקו כדמתרגמינן•
ותער כדה ( בראשית כ* ד ב׳) ונפצת קולתה וי״מ מגז׳ לנבלי חרש ( איכה ד׳ ב׳)
כלוט׳ שישברו חביותיהם וינפצו כמו ונפץ הכדים ( שופטים ז׳ י* ט) .דית ונבליהם,
יריקו וכליו ינפצו ונכסיהון ירוקנון וטוב ארעהון יגמרון ( :י״נ) ובש ,דמו לעגל
הזהב .מבטחם ,הטיית בסנו־ל ( :ט״ו) שדד ,ת״י וקרויהון חריבת וטעם הפסוק,
והמון עריה של עדת מואב עזב ונפסק מגז׳ אל תעלני בחצי ימי ( תהלים קיב כיה)
כעלות נדיש ( איוב ה׳ ליו) .וי״מ שטעמו ועל עריה עלה האויב וכמו שאומר־
בסמוך כי שודד מואב עלה בך ; (ייח) רדי ,פי׳ רדי מכבוד שהיית בו ושבי•
בגולה להיות צמא מכל טוב .ישבי כתיב וקרי ושבי והטעם המכתב שתהיה
מהיושבים בצמא( 5ייט) אל דרך ,פי׳ שאלי הנס הנסה איש יהא שהנמלט ()ה
מן המערכה ,אמרי מה נהיתה ( :כ) הביש ,פי׳ כי חתה עדתו ,הלילי וזעקי
כתי׳ על עדת מואב וקרי הלילו וזעקו על העם .הנידו בארנון ,שהוא גבול מואב
כי שדד מואב( 5כ״א) ומשפט ,בתיגום ועבדי פורענותא מטו לארע מישדא }־
(כ״ו) השכירוהו ,כתרגו׳ אייתיא עליהון עקא ויהון דמן לרויא ארי על עמא דה־
אתרברבו והוא מנז׳ שכור .וספק מואב בקיאו ,לפי שהמשילו בשיכור אמר וספק
מואב בקיאו ,וכן דרך השכור לספוק להתגולל ולהתהפך מצד אל צד בהקיאו
מה ששתה ,ואמר והיה לשחוק נם הוא ,כמו ששחק על ישראל כמו שמצינו
בנבואת צפניה (ב׳ י׳) אומר זאת להם תחת גאונם כי חרפו ויגדלו על עם ה¬
צבאות ,ואמר׳ בפרק ח ל ק א) עמון ומואב [ שכני] ארעא דישראל הוו והם.
שלחו אל נבוכדנאצר להחריב את ירושלם על כן נם הוא יבוא עתו שיהיה ודא:
לשחוק וללעג ולקלס ,וזה טעם מה שאמר בסמוך (כ״ז) ואם לוא ,ודי ועל*
דחדיתון על תביריה דישראל בדלא חטו לכון כאלו כננבין אשתכחו ועל■
דאסניתון עליהון פתנמיכון ( בשלנו פתנמין) בכן תטלטלין .וטעם הפסוק לדעת.
המתתם אומר למואב וכי תוכל להנצל שלא יהיה לך ישראל לשחוק לא כי־
אלא שחקת עליו ,ובי כננבים עליו עד שתשתוק ותירוע כננב  ,ועל יכ דבריך בו:
תהיה נע ונד .וו׳־מ תתנודד מגו׳ מנוד ראש ( תהלים מיד ט״ו) וטעמו יכ מידי•
דבריך בו תנודותני(ע) בראשך דרך לעג ובזיון .ונמצאה כתיב על העדה וקרי•
נמצא על העם ( :כיח) עזבו ,ודי והוו כיונה דשבקה פוס שובבה ונחתה ושריא.
בארעא נובא ,שמנחת השובך ויורדת לארץ .ו ר ש* י פי׳ מקום שהמים כורין•
תחת גידודי שפתי הנחל הגבוהים וכשהמים מתמעטים נמצאת הגומא ריקנית והיונה
מקוננת באחת מעברי הגומא וכשהנחל רבד .שוטף את הקן והיא נודדת ,ע״כ..
דוד קמחי דל פי־ כי היונה תשים [ קנה |* בצדי הפחת כדי שלאיקחו אוחד.
ור׳
ואת אפרוחיה כי מפני הפחת לא יוכלו לעבור אליה ופחת הוא חפירה כדמתרגמי׳
שוחה ( לעיל י״ח כ־) פחית  ( :כיט) שמענו ,אומר הנביא יכ מואב בשלותו היה•
מתגאה ורם לבבו על כל האומות בנאותו  ( :ל) אני ,ולא כן בדיו ,י* מ בדיו•
מגז׳ בדי עורו ( איוב ייח י״ג) ,שהם הבנים ,כי האב השרש והבן הענף ,כלומד
א) צ"ו ע״ב.
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אל תניע הנאוה והמלוכה ההיא עד בניו כי תפסק מלכותו במהרה ולא יודה לו
בן יושב על כפא המלוכה ,וכל זה בעבור לא כן עשו מגז׳ כן בנות צלפחד
דוברות ( במדבר כ״ז ז ),ומנז׳ כנים אנחנו ( בראשית מ״ב ייט) .וי* מ לא כן ' בדיו
ומתרגמינן בדין
מגז־ לא כן עשו שבריו מגז׳ אוב וידעוני (ויקרא כ׳ כ״ז)
ודבורו והטעם פי׳ אצמנניניו של מואב לא ידעו מפלה של מואב טרם היותו יי
השם יודע הנסתרות וזה טעם אני ידעתי עברתו העברה העתידה לבוא עליו ,ולא
בן בדיו ,שלא ידעו איצטנניניו בזה ,ונתן טעם לעברה הבאה על מואב ,וכן לא
ובלשון
בן עשו .פ״א בדיו מנז׳ ההדש אשר בדא מלבו ( מלכים א׳ י׳יב ל*נ).
דזילא) בדאי ,שמא תתבדא ותאחז ב) ,והטעם לא בן בדיו שלא יתקיימו שקריו
רבזביו ופחזותיו .לא כן עשו כאשר חשבו שהשם מפיר מחשבותם .וי״ת קדמי גלי
אמרה׳ עובדי רברבניהון לא תקנין יקריהון לא כדכשד עבדו ,מפי בדיו מנו׳ [ וכלתה בדיו
(הושע י״א ו׳)] כמו שריו ונכבדיו .ו רש" י פי׳ עברתו לא כן שנאתו לישראל לא
באמת ומשפט .בדיו ,נבוריו .לא בן עשו .לא כגמול השיבו לזרע אברהם שנלחם עם
המלכים והציל את לוט אביהם .וי־מ בדיו מחשבותיו והמחשבה כבד ותעוף בלב
ועל דק־ זה אמר שעיפי ישיבוני (איוב כ־ ב׳) .ו״מ עברתו מגז׳ עובר האמור
בלשון ד ז • לג> והטעם שתחלת הריון ועבור אמו ממנה היתד .בעברה כמו
שמפורש בתורה ותהרינה שתי בנות לוט מאביהן ( בראשית י״ט ל׳־ו) ,ואומי ותלד
הבכירה בן ותקרא את שמו מואב ונו־ ,קראתו שהיה מאביה ,ולכן אמ׳ אני ידעתי
נאם ה• עברתו א־כ כדין הוא שלא יהיו בנסתריו ובניו ובדין הוא שלא יעשו כן
ואמת  ( :ליא) על כן ,הנוהים על מואב אמי כן .קיר חרש ,שם מקום ,ובישעיה
(ט״ז ז׳) קיר הרשת .יהנה פי׳ יחנה באבל ובכי ות״י אל אנשי קיר חרש יהגה
ועל אינש ברך תוקפיהון דוון ( :ל״ב) מבכי יעזר ,כשנאמרה נבואה זו חרבה
יעזד ,והיא סמוכה למואב  .אבכה לך ,פי׳ אבכה בשבילך דונמת אותו בכי.
הנפן שבמה ,פי׳ כאילו מדבר עם הנפן ואומר לו מבכי יעזר אבכה לך הנפן
נפן שבמה ,ושבמה שם עיר ,והנפן רמז ליושבי שבמה ,וכבר כנה למעלה למואב
ליין השוקט על שמריו ,וכן כנה יושבי שבמה כגפן ,ולפי שכנה אותם כנפן
אמד נטישותיך עברו ים ,דמה הנולים ! לנטישות הנפן .עברו ים ,בנולד" עד ים
יעזר ננעו על קיצך ,והם פירות הקיץ .ועל בצירך ,והוא הבציר .שדד נפל,
ובל אלה הערים שזכר הנה לקחום ישראל מיד• האמורי ,וכשנלו ראובן וגד חזרו
מואב וישבו ( :ל*נ) ונאספת ,כרמל מקום שדות [וכרמים .ונאספה מגז׳ אסוף
אסיפם ( לעיל ח׳ י״נ) .ויין מיקבים השבתי ,ויין ממעצרתא אבטילית למידרך.
הידד הידד לא הידד ,כת*י ולא יעצרא עיצורין ולא ירימין בקלהון ומנהג הדורכים
לקראת הידד הידד בדריכתם וטעם הפסוק ’ לא יהיה דורך שיקרא הידד הידד,
ואמר לא הידד בפל ענין לחיזוק .ו ר ש׳׳ י פי׳ הידד שיצעקו עתה לא יהיה
בהידד הראשון ,יב אם הידד של מנוסת חרב  ( :ליד) מזעקת ,עגלת שלישיה
א ) במו סגהדדי; פ״ט ע״ב ךב ע-נשו של בדאי .
ווזלין נ״וו ע״ב עובד *ךד אמי.

ב ) מם' ד״א זוטא פ״ג ברבות ׳ד ע" א.

ג ) כמ

45
פ י ר ש * י מדינה גברתנים .ויש מפיש *) שקורא את מואב עגלה שלישיה לפי
שהיד .מלא כל טוב  .ושלישית ,שלישית לבטן או בת ג־ שנים .בי נם מי־
נמרים למשמות יהיו ,מי נמרים שם מקום ,כת־י אף מי  .נמרים לצדו ירק:
(ל״ו ) על כן  ( ,כתב ) [בת״י] על בן בלבהון מואב איהמן ( בשלנו המן ) ולבהון
על אינש כרך תוקפיהון כגמרא בובין ( בשלנו אכובין ) דוון על כן שאר נכסיהון
דיקנו יתבובזון  .יתרת ,משפ׳ יתרה כמו ענלת שלישיה ,עזרת מצר ( תהלים ס־ י־ב)
ו ר ש׳׳ י פי׳ על הגאוה שעשו אבדו ן (ל״ז ) כי כל  ,שם האחד נדודה ,והוא
מגז׳ לא תתגודדו ( רבדים י״ד א׳ )( :מ ) כי כה ,פי׳ ידאה האויב שהוא נבוכדנאצי:
(מ״א ) נלכדה ,פי׳ נלכדה כל קריה וקריה מהקריות של מואב  .והמצדות נתפשה,
ואמר הקריות על ערי המישור והמצדות על ערי ההרים  .כלב אשת מצרה.,
כתרנו׳ כלב אתתא דעקע לה בחבלהא ( :מ״ד) הניס ,הניס כתי׳ וקרי הנם  ,המכתב.
על מי שהנים את עבדיו ואת מקנהו ,והקרי על עצמו ; (מ״ה ) בצל חשבון,
סלת הפירושים ,כי הנסים מערי מואב מפני האויב יעמדו בצל חשבון להגדיל
כח במנוסתם כי חשבו להשנב בחשבון העיר הגדולה ,ואינו כן כי אפילו מתוך
העיר ילחם עמם השם לכלותם מכל וכל  ,ווה טעם כ* אש יצא מחשבון ולהבה
מבין סיחון ,ולפי שחשבון היתה עיר סיחון  ,אמר ולהבה מבין סיחון  .ותאכל■
פאת מואב  ,פי׳ שרי מואב הנסים והשרים נקראים פיאה וווית וקבה ,וכן אכלה•
קדקוד בני שאון  ,כפל ענין כי בני שאון השרים הגדולים אשר היה להם שאון
והמיה בעודם בשלותם .וענין כי אש שיראה נתינת טעם כך אני מפרש ,יב
אביא אליה אל מואב שנת פקודתם נאם ה׳ אע׳־פ שבכל חשבון עמדו מכה נסים
אביא עליהם שנת פקודתם נאם ה׳ כי אש תאכלם ,ובאש ה׳ נשפט .וי׳־מ כי
מה שאמר ואש יצא וגו׳ הוא טעם למה שחושבים  .להשנב בחשבון ,בי אומרים
והלא זאת העיר הגדולה הבצורה ( וכבר ימים ) [ וכבימים ?] הקדמונים יצא אש
מחשבון ,כשהיתה לאמורי ,ותאכל פאת מואב  ,לפי׳ חשבו להשנב בה .אש
תמצאנו בלשון נקבה ובלשון זכר ,אש לא נופח ( איוב כ׳ כ־א ) ,יכ אש יצאב).
וי״ת על דשמעו ליתבי חשבון גלו איתקצר חיליהון ערקו .וקדקוד בני שאון.,
ת״י ויקר בני אתרגשותא  .וייט עמדו מכח נסים ,שעמדו הנסים מכח האויבים
'הרודפים אחריהם ולא יכלו לנום ; (מ״ו ) אוי לך ,אבד עם כמוש ,אבדתון עמא
מחלוקת הוא ב י ן ר ז * ל  0אם בבר שבר
דפלחין לכמוש ; (מ״ז ) ושבתי,
או עדיין עתידין לשוב בימות המשיח .עד הנה משפט מואב  ,פי׳ פורענותם ,בן
יאבדו כל אויביך נאם ה׳;

מ״ט.
(א ) לבני עמון ,כתרנו׳ מה דין אחסין מלכהון ית ארעא דנה ,שבשגלר
בני ראובן ובני נד באו עמון ומואב ושבנו בארצותם ; ( ב) לכן הנה ,רבת בני
א) עיין רד״ק ומהר״י קיא.
וכוונתו לפסוק במדבר ב״א כ״ח .ג)

ב ) נ״ל שצ״ל יצאה יכ רצונו להביא ראיה
ידים

פ״ד מ״ד.

שמציגו שא

למק נקבה
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:ועמון ,שם העיר רבד -ובנותיה באש תצתנה ,כתרנו׳ וכפרנהא בנורא יתוקדון.
דרש ישראל את יורשיו ,פרענות עמון וירושת ישראל אותם פעם אהת תהיה,
יב פורענות עמון בימי נבובדנאצר ועדיין יש־אל בנלות לפי שהתחיל בפורענות
עמון ונתן טעם לפי שירשו את ארץ נד ,אמ׳ כי יבוא נבובדנאצר ויפרע מהם ,ועוד
יבוא זמן שירש ישראל את יורשיו ,או היה זה בימי בית שני או לימות המשיח!
• (נ) הילילי ,ע*י בפרש׳ העליונה של פורענות מואב מזכיר חשבון מערי מואב ואם
היתד .פורענות מואב תתלה טעם הפסוק בי אע״פ שכבר נחרבה חשבון אומר
הילילי חשבון על הנסים מתוכה מפני האויב על ההרים והגבעות והיו מנשאים את
עצמם לבא להתישב בארץ עמון וכשנלכדה ארץ בני עמון ונכבשו ערי הממלכה רבת ועי
אמ׳ להם הילילי חשבון ואע״ם שהיחד .בצורה נם את תכבשי ואע־פ שאת בצורה.
והתשוטמנה ,מגז׳ משוט בארץ ( איוב א׳ ז׳) ,והטעם לבו הנה והנה באבל והספד .בגדרות,
שהם כפרים שאין להם חומה רק גדרות במקום תומה .וי״ת ואתהממן בסיען,
יראה שהיה קורא גדרות בשני דלתין ,שבך תינס אונקלום לא תתגודדו (דברים
י״ד א־ ) לא תתהממון וכן תרגם יונתן כל לשון נדידה ! ( ד) מה ,פי׳ מה את
מתהללת ומשתבחתבארץהמישור ועמקים ,והלא עמקך סופו לזוב מדמי חלליך במלחמה!
• (ה) הנני ,פי׳ שבל אחד מדים ידחה איש לעבר פניו לנוח ולרוץ ולברוח בחפזה
מפחד האויב והשודד! (ז ) לאדום ,נבואה זו עתידה להיות ,קרוב לנבואה זו
■נתנבא עובדיה על אדום ,ויראה שהיו חכמים מחוכמים ועל בן אד.׳ האין עוד
־חבטה בתימן ,ותימן מבני אליפז בן עשו .וי־ת דרומא ,וארץ אדום לדרומה של
:ארץ ישראל היתד .במו שמפורש בפי ואלה מסעי והיתה לבם פאת נגב
■ממדבר צין על ידי אדום ( במדבר ל״ד ג׳)  .אבדה עצה מבנים ונו ,,ת*י פסק
מילבא מבניא אתקלקלת חכמתהון .וטעם מבנים מבני דור זה ,כי לא יקראו בנים
כך פרשו ר ז י לא) כשאבדה עצה מבנים ,מישראל
■אלא ישראל ,ומתוך
;הנקראים בנים ,נמרחה חכמתם של אדום כדי שלא יעלילו עליהם בגלות ,וי״מ
מנזר׳ בנתה לרעי (תהלים קל־ט ב׳) מענין תבונה .נסרחה ,פי׳ נבאשה ונפסדה
:והוא מלשון רבותי־ דל ועובדיה ג*כ אס׳ והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר
־עשו ! (ח) נסו ,ת־י עמקו גלי ארחיקו למיתב יתבי דדן ,יראה שהוא מפרש
שלשה תיבות הללו ציווי וכאלו ההין של הפנו העמיקו פתוח־ן ,ודדן היתד .מארץ
;אדום ומיעץ אותה ושביה לנוס ולפנות עצמם משם ולהעמיק להם מושב כדי
־שלא תשינם יד ,בי איד עשו ונו׳ .פירוש אחר ,כאילו אמר יושבי דדן נסו
־הפנו והעמיקו לשבת בארצם [יבואו] אויביכם ומנרשים אתכם משם ,פירוש אחר,
בשאמיו ליושבי דדן נסו נם הם עשו כן והפנו והעמיקו לשבת במקום עמוק
׳שלא תראם עין האויב ,בי ה״א הפנו בקמ״ץ הט״ף וודא העמיקו בסנדל א״כ איך
נפרש אותם לשון ציווי .והתחיל לספר שישדדו את מואב מכל ובל  ,וזה טעםא) המגה ה' ע״ב.
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ט( ) אם בוצרים באו לך לא ישאירו עוללות אם גנבים בלילה השחיתו דים ,וכן
עובדיה אוט׳ אם שודדי לילה איך נדמיהה הלא יגנבו דים אם בוצרים באו לך הלא
ישאירו עוללות ( א׳ ה׳) ,הענין אחד אלא שיש שנוי במילות .וזה טעם מה
שאהז״לא) סננון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון
אחד ,ופי׳ בסגנון אחד השני דיבור אחד .ות• ,אם חטופין כקטפין אתו עלך לא
משארין עוללן ( :י) כי ,וכך עובדי׳ אומי איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו ( א־ ז־).
מהבד .לא יוכל  ,הה״א במקום אל״ף וטעמו כתרגו׳ ואם אבעי לאטמרא לא יכול,
ויש משמע ונחבא מקור ? (י״א) עזבה ,ודי אתון בית ישראל לא תשתבקון
יתמיכון אנא אקיים וארמלתכון על ממרי יתרחצון ,והטעם כי אמר מתחלה כי
שורד זרעו ואחיו ושכניו ואיננו ,אבל אתם בית ישראל עזבה יתומיך שייתם
בכם ארוס ואני אהיה ואלמנותיך עלי תבטחו ,ומשפטו עלי תבטחנה .ור־ דוד
פירש כי פסוק זה קשור עם ואיננו האמור בפסוק שלפניו
קמחי ז״ל
בלוט׳ כי שדד זרעו ואחיו ושכניו ואין מי שיאט׳ לו עזבה יתומיך וגד ( :י*ב) יכ
בה ,הטעם האומות שאין להם משפט מית כמותו אם הרעו לישראל שתו כום
התרעלה ,כ״ש אתה שאתה אה לישראל והרעותה להם שלא תנקה ,בי שתה תשתה,
וכן עובדיה אט׳ מחמס אחיך יעקב תכסך בושה (א׳ י׳) .שתו ,הוא״ו במקום היא
בי הוא מקור ( :ייג) כי בי ,בצרה מערי מואב היא אלא מפני שהעמידה מלך
לאדום כענין שנאמי וימלוך תחתיו יובב בן זיח מבצרה ( בראשית ליו ל־נ) היא
לוקה עמו ( :י׳־ד) שמועה ,וציר בגוים שולח ,התרנו׳ ואסנד בעממיא שליחו,
בן תרגם אונקלוס וישלח יעקב מלאכים ( שם ל״ב ד׳) ( :ט״ו) כי הנה ,שאין בהם
עזרא זיל פי׳ =) אם מעט
בהם ברומי מלך בן מלך .ו ר ׳ אברהם ן׳
היו אדום אז גם ארצם . . . . . . .וי״ת ארי הא הלש יהבתך בעממיא בסיר
בבני אנשא ,שביום פקודתו יחליש אותו השם ית׳ ויבזהו .ואט׳ נתתיך והמשפט
אחנך לשון עתיד כדרך הנבואות .ונוכל לפי כי עשו היה הבכור ולפי שבזה
את הבכורה נתנה ליעקב  ,וזה טעם כי הנה קטון נתתיך בנויס ,מה טעם ,שאתה
בזוי באדם ובזית הבכורה ( :ט״ז) חפלצתך ,שוכני תופשי ענינו במו שובן תופש
והיודי׳־ן נוספות כמו היושב ' בשמים ( תהלים קכיג א׳ ).וכמוהם רבים .הנוי מגז׳
חוג הארץ ( ישעי׳ מ־ כ״ב)  ,כלוט׳ סבוב הסלע והם המצדות הגבוהות הבנוים על
בבי הסלע .וי״ת דאתדמי לנשרא דשרי בשיני ביפא .כי תגביה כנשר ,שהנשר
יעוף גבוה מכל העופות ( :י״ט ) הנה ,ת״י הא מלך במשרייתיה יסוק עליהון
כאריה דסליק מרום ירדנא והוי לדיר רעיין ארי בזמן איחינון עלה שלטונין אמני
עלה ארי מאן כוותי ומאן יארעיראי ולית מלך דאית ליה תקוף קדמי .הפי׳
לדעת המתרגם כי בירדן נמצאים אריות .ואומי הנביא כי השודד הבא על אדום
יעלה עליהם כאריה העולה עליהם מגאון הירדן  ,וישב בנוה איתן ותקיף בגוד,
הרועים ,כי כרגע אריצנו ואביאנו כשודד להלחם עליה ,וכל מי שהוא בחור
אפקוד עליה למלחמה ,כי מי כמוני ומי יועידני ויהיה רשאי וימלאנו לבו ליתן
א ) סנהדרין פ״ט ע״א.

ב ) ע׳ מבוא.

לי זמן ומועד למלחמה ,ומי זד רועה או מלך אשר יעמוד לפני .איתן מנזי נחל,
איתן (דברים ב״א ד׳) .ארניעה מנז׳ רגע אדבר ( לעיל מיז י״ח) .ויש משמע ממנו
ועד ארגיעה לשון שקר ( משלי י־ב י״ט) .אריצנו מגז־ ואל הבקר רץ אברהם
(בראשית ייה ד ) .בחור מגז־ שש מאות בחור ( שמות ייד ח .),יועידני מגז׳ כי
אקח מועד (תהלים ע־ה נ׳ ) .פ־א כי השוטט יעלה כאריה ויתגבר כמו שמתגברים
המים בשהירדן בגאונו ומלא על כל גדותיו ,ולפי שהירדן הוא בארץ ישראל
הזביר הירדן ,ובעת גאולת ישראל תהיה פורענות אדום ,וכאשר אמרו במס׳
דרשו ב) בפסוק אמלאה החרבה ( יחזקאל
וכאשר
ע* ז ») וילדא בריקום,
ב״ו ב־) בשזה מלא זה חרב כשזה קם זה נופל  .וזכר יכ עליית השמד הזה
תהיה אל גוה איתן ,והוא הר שעיר ,וכאומר בנבואת עובדיה (א׳ כיא) ועלו
מושיעים בהד ציון לשפוט את הר עשו ( א׳ כ* א) .כי ארגיעה אריצנו מעליה,
בלוט־ בשאני חפץ להביא מרגוע ומנוחה לישראל אריצנו מעל ארץ אדום להביא
אותו אל ארץ ( ארץ) החיים ,או יתפרש כי ברגע כבוא עת הקץ אריצנו אה
ישראל מתוך ארץ אדום לבוא להסתפח בנחלת ה׳ ,ובל מי שהוא בחור ותקיף
יעבור ואמנה עליה על עדת אדום למלחמה ,כי מי במוני וגוי ז (כ) לכן ,ת*י אס
לא מדמן ויקטלון תקיפי ענא אם לא יצדון עליהון מדורהון .יסחבום מגז׳ סחוב
והשלך ( לעיל כיב י* ט) ,צעירי הצאן ,רמז על ישראל שהיו צעירים בגלות
או לפי שעשו הגדול ונאמר בו ורב יעבוד צעיר ( בראשית כ״ה כ׳־ג) [ .אם לא] ,
במו אם לא שויתי ודוממתי (תהלים קל״א ב׳)  ,אם לא כאשר דמיתי ( ישעיה
במדרשג) אם לא יסחבום צעירי הצאן ,שאין בני בניו של עש
י* ד ב״ד).
נופלים אלא ביד בני בניה של רחל שחיו ( שעירי ) [צעירי] השבטים ,וכן אתה
מוצא יהושע ( חלש) [ החליש] את עמלק ,שאול הכהו ,וצא ולמד מה אירע
וכך פירשתי בפי׳ מ גל ה י) שחברתי ,אם מזרע
להמן עם מרדכי ואסתר,
היהודים מרדכי (אסתר ו׳ ייג) שטעמו קשור עם אשר החילות לנפול לפניו,
בלוט־ אשר החילות לנפול לפניו בשכבר לא תוכל לו ן (כ׳־א) מקול ,אט׳ דרך
הפלגה יכ מקול מפלתם רעשה הארץ ,ונשמעה צעקת קולם בים סוף ,הבל דרך
נוזמא .ואמי ים סוף ,כי מפלת אדום תלויה בתקומת ישראל ובישראל נאמר
בימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ( מיכה ז׳ ט״ו)( 5כ״ג) לדמשק ,ודי הא
בנחתי ימא דשקטין לא יכלין למנח ,והטעם כי מי שהוא בים יש לו דאגה
והשקט לא יוכל ,מפחד המיית המים ,כן יהיה ארם .והתחיל בפורענות ארם
לדמשק באו־ כי ראש ארם דמשק ( ישעיה ז׳ חי)( 5כ״ד) רפתה ,פי׳ רפו ידי
יושביה מלעשות מלחמה על אויביהם .הפנתה לנוס ורטט החזיקה ,ת״י ושפלותא
אחדתינון והוא כמו רתת ,וכדמתרנמינון רעדה (תהלים מ״ח זי) רתיתא ,וכמו כדבר
אפרים רתת ( הושע י־נ אי) .צרה וחבלים אחזתה כיולדה ,אחותה רעה ,ומשפטה
הה״א במפיק• וארם נוהה על דמשק ואומר (כ״ה) איך לא עזבה עיר תהלה
קרית משושי ,בודי איכדין לא אשתביקת ,כלוט־ איך לא עזבוה האויבים מלהלחם
א ) בנראה מ״ם בבת״י.

ב) מגלה ו' ע״ב.

ן)

יומא ׳י

ע״א.

ך)

ע׳
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עליה ,או איך לא עזבו האויבים את יושביה לנום מלפניהם ולהמלט אלא רדפום
והתום מכת הרג ואבדן .וי* מ שהוא מגז׳ ויעזבו את ירושלם (נחמיה ג׳ ח׳)
ומלשון מעזיבה האמור בלשון ח ז * ל א) כלוט׳ איך לא נבנתה בנין יפה ונשנב
עד שלא תשיג אותה יד האויב( 5כיו) לכן ,לכן לשון שבועה .יפלו בחוריה
ברחובותיה ונו׳ ,כתתו׳ יתברון ( :כ״ז) והצתי ,בן הדד היה מלך על ארם בימי
נבוכדנאצר ורצין בימי סנחריב ז (כ*ח) לקדר ,קרר שוכני מדברות באהלים הם
אין חומה ואין עיר .ושרדו את בני קדם ,תיי ובזיזו ית בני מדינחא ,אולי כי
קדר היו שוכנים במזרח .ושדדו ציווי בפלם חרבו מאד ( לעיל ב׳ י־ב) ( :ה) נסו,
נסו מגז׳  . . .ב) כבר פירשתיו למעלה בנבואת אדום ( :ל״א) קומו ,שליו מנד
שלו הייתי (איוב ט״ז ייב) אלא שזה במשקל אחר בשב״א השיין בפלס זעיר:
(ל״ב) והיו  ,פי׳ שיהיו זרויים בכל קצה ופאה  ( :ליד) אשר ,עילם עזרו את
הכשדים להחריב הבית ולכך נתנבא עליהם ירמיהו בראשית ממלכות צדקיהו
שהיה החרבן בימיו  ( :ליה) כה ,פי־ מיטב גבורתם ( :ל״ו) והבאתי ,פי׳ שלא
יהיה גוי שלא יבואו שם נדחי עילם .עולם כתיב וקרי עילם ,וטעם המכתב שהיו
נדחים בכל העולם ( :ל״ז) והחתתי ,ת״י כתתו׳ ואתבר ית עילם ,מגז׳ התת
(איוב ו׳ כ*א) וטעמו כמו שבר  ( :ליה) ושמתי ,תרגומו ואישווי כורסיה מלכות
בעילם כי כשהקב׳־ה עושה דין באומות נראית ונודעת מלכותו .ו רז" ל דרשוהו
במגלה םיא  0ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך זה ושתי ,ושרים זה המן
העירי) גלו לעילם שכינה עמהם שנא׳ ושמתי
ובפי בני
ועשרת בניו.
כסאי בעילם:

נ.
(ב ) הגידו ,בל ומרודך שמות אלהי בבל ות־י בהתו דפלחין לבל אתברו
דפלחין למרודך .חת פועל עבר ,בפלס תם עונך (איכה ד׳ כיב ) ( :ג) יכ  ,מדד.
כנגד מדה ,בבבל נאמר מצפון תפתח הרעה ( לעיל א׳ י״ד) ואומר הנני קורא
לכל משפחות ממלכות צפונה ( שם טיו) ,ובבא מפלתם נאמר יכ עלה עליה גוי
מצפון ,והם פרס ומדי שגברו על הכשדיס ובימיהם נבנה הבית ,וזה טעם מה
שאמר בסמוך ( ד) בימים ,בגלות בבל גלו עם יהודה ובנימין מעטים מישראל
הנשארים בארץ אחר גלות עשרת השבטים ועליהם אומר פסוק זה .הלוך ובכו
ילכו ,הטעם מרוב השמחה יבכו ,כי יש בכי של שמחה כמו בבכי יבואו ( לעיל
ל״א ח׳) .ויית במגלהון כדהוו בנין גלו ובמות בניהון מארע נלותהון פולחנא דה׳
אלהון יתבעון ( :ה) ציון ,פי׳ כשתחרב ויצאו ממנה ברשיון כורש מלך פרס
ישאלו זה לזה דרך ציון .דרך הנה פניהם ,דרך המקום הזה ,כמו לא אתם
שלחתם אותי הנה ( בראשית מיה ח׳) ,והוא רומו על ציון האמור בפסוק כבר.
ו כפרם ראו ת ") הנה גימטריא ששים ,רמז להיכל ולבית קדשי הקדשים שהיה
א) מבר6 .״א ט״ז.

ב) כנראר .חסר קצת בכת״י .ן;) י ,ע״ב .

ך) ב״ט ע״א .ץן )
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ששים אמה ארכה ,ואמר דרך הנה פניהם בדאמר ב ב ר כ ו ת א) ת״ר סומא ומי
שאינו יבול לבוין תא הרוחות ובו׳ היה עומד בחוצה לארץ יכוין לבו כננד בית
המקדש ובו׳ בדאיתא התם בפרק תפלת השחר .באו ונלוו אל ה• ברית עולם
אל תשבח ,פי׳ ומזחים אחד לחבירו באו דרך ציון ומתוך השתדלותם וזירוזם
ונלוו אל ה׳ וכך עלתה בידם כי בימי בית שני לא עבדו ע״ז ,ואע־פ שחטאו
חטאות גדולות עד שחרב הבית ברית אלהים לא נשכחה שלא עבדו זולתו,
וכך נתקיים הברית לעדי עד ולנצח נצחים  .פירושים רבים ראיתי בפסוק  ,זה
והנראה בעיני כתבתי ( :ו ) צאן  ,בגלות בבל  .היה כתיב וקרי היו עט* והכל
אחד ואין ביניהם אלא בין פרט וכלל  .רועיהם התעום ,פי׳ מלכיהם התעום
מדרך השכל עד שנפקד עליהם עונם ונלו .הרים שובבים ,כפל ענין כי המלך
יושב מעל העם כהר בבקעה והנה המלכים כהרים ואומר שמלכיהם שובבום,
פועל יוצא ,החטיאו את העם עד ששבו .שובבים מגז־ משובה ( לעיל ג׳ ו׳ ) .
והמכתב שובבים ופעם המכתב על המלכים שהיו שובבים וחטאים ועלה בידינו
בין המכתב והקרי שהיה בהם חוטאים ומחטיאים ,ולפי שאמר הרים שובבים
אמר מהר אל נבעה הלכו ,בגלות .שכחו רבצם ,בארץ מולדתם .וי* מ הרים
שובבים ,שעל ידי רועיהם שהתעום אל הרים שובבום וגרשום מעדן ושובבתיך
וששאתיך ( יחזקאל ל״ט ט ) ,וכן בי שבבים יהי׳ עגל שומרון ( הושע ח׳ ו׳ ) שהוא
מעדן שילוח ודרוש  ,ויש משמעו שהם בולם מעדן שבר וכתיתה .וי״ת רועיהם
התעום הרים שובבום מלכיא טלטלינון שלטניא בזונון תרגם שובבום מגז׳ וישב ממנו
שבי ( במדבר ב״א ב־ ) ( :ז ) כל  ,ת"  ,לית עלנא חובה .תחת אשר חטאו לה׳
ונו׳  ,פי׳ תחת אשר חטאו לה׳ שהיה להם נוה צדק וכן הוא אומר מעון אתה היית
דל ( תהלים צ׳ א׳)  .ומקוה אבותיהם  ,שהיה להם בכל דור ודור תקוה ותוחלת
בו ויונתן תרנם חלף דחבו קדם ה־ אתרחקו ממדור קושטיה וסבור אבהתכון ה־
והנביא אומר להם לישראל בימי הנאולה (ח ) נדו ,יצאו כתיב וקרי צאו ואע״ם
שיציאתם מבבל היה ברשיון כורש אט׳ נדו על אותם שיצאו מבבל כשהרג דריוש
את בלשצר והחריב את בבל יכ בבל הראשונה נהפכה כמהפכת סדום ועמורה.
והיו בעתודים לפני צאן  ,שדרך העתודים ללכת לפני הצאן .וי־ת כרברבין בריש
עמא  ( :פ) כי ,פי־ וערכו לה מלחמה ואז ילכדוה אלא במלחמה הראשונה תלכד,
חציו  ,לש האויב  ,כנבור משכיל לא ישוב ריקם .וי״ת גירוהי כנבר משכיל לא
תייבין ריקנין ( :י* א )יכ  ,פי׳ פורענות הבא׳ על הכשדים [ ,כתי׳ תשמחי תעלזי ] וקרי תשמחו
תעלזו ,על הכשרים ,וכן כתיב תפושי ותצהלי וקרי תפושו ותצהלו .כי תפשו
בענלה דשא ,תפושו מנז׳ ויצאתם ופשתם ( מלאכי נ׳ כ׳ ) ותרגום פרו ורבו
(בראשית א׳ כ־׳ב ) פושו ופנו .דשא מגזרת והשיג לכם דיש ( ויקרא כ״ו ה׳) ,
ומשפטו דשה הב * א יכ הוא תואר ,והטעם בי תפושו ותפרו כענלה הדשה שהיא
שמנה ודשנה שאוכלת מדיישה .ות׳י ארי תרוצון כענלי בר  .וי״מ שמשפ־ כענלא
דשאה בפלס מלאה מנז׳ דשא שהיא שמנה באכילת דשאים ועשבים ונפלה ההיא

א)"< ע׳א.
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בנפילתה במלת שיוצא לפני השליט ( קהלת י׳ ה׳ ) .ותצהלו באבירים ,הנוצחים
במלחמה כאשר נצחתם את נחלתי ,אכן (י״ב ) בושה ,כתתו׳ בהיתת כנישתבון
לחרא איתברת מדינתכון ,ציה וערבה ת־י צדי וחרב *( :־ג) מקצף ,פי׳ לא יהיה
בה יישוב  ,וכן בישעיה אוט׳ לא תשב לנצח ולא תשכון עד דור ודור (י״ג ב׳ ) :
(י״ד ) ערכו  ,ידו אליה כתתו׳ שידו בה ,והוא מנז׳ לידות את קרנות הגוים (זכריה
ב׳ ד׳ ) והוא מענין יריית החץ ,ולפי שיורים החץ ביד אומר ידו אליה אל תחמלו
אל חץ לוט׳ איך נשליך החץ אולי יחטיא ויפסידנו ,בי לה׳ חטאה ,א״כ םג החץ
שלכם שתורו בה יגיע למחוז חפצכם ( :ט״ו) הריעו ,כדרך שמריעים במלחמה.
נתנה ידה ,ת״י איתמסירת בידיהון  ,הטעם מסרה עצמה לאויבים לעשות הב כרצונה.
נפלו אשיותוה ,כתי׳ אשויתיה וקרי אשיותיה והם יסודותיה ,מגז׳ ואשיא יחיטו
(עזרא ד׳ י* ב ) ,והאל״ף נקראת בקמ״ץ חטף .כאשר עשתה ,בישראל בן עשו
לה ,הם הרסו חומות ירושלם נם חומותיה נהרסים ( :ט״ז ) כרתו ,יכ תחרב בבל
ולא יהיה בה זורע וקוצר ,וי״ת שיצו מלכא מבבל ואחד חרבא בעידן קטול.
ואיש אל עמו יפנו ואיש אל ארצו ינוסו ,הדרים בבבל מאומות אחרות ימו
לעמם וינוסו לארצם בעת מפלת הבשדים'( :י׳ז ) שה ,משפטו אריות הדיחו אותה,
וכן ת״י מלכיא טלטלינון  .הראשון אכלו מלך אשור ,רמז על סנהריב  ,וזה האחרון
עצמו נבוכדנאצר מלך בבל  ,כי סנחריב אכל הבשר והשאיר העצמות שהגלה
עשרת השבטים ולא נשאר רק יהודה ובנימין ,ונבוכדנאצר מלך בבל בא ושבר
גם העצמות שהגלה יהודה ובנימין  ,ווה טעם עצמו מנז׳ עצם ( :י* ט ) ושכבתי,
כתתו׳ ואתיב ית ישראל לאתריהון ,ושני פסוקים אלו לעתיד וכאשר הוא אוט׳
בפסוק שני יבוקש את עון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאינה יב
אסלח לאשר אשאיר ,וזה יהיה לימות המשיח האמור בו ועמך כולם צדיקים
לעולם ירשו ארץ וגו׳ ( ישעיה ס׳ כ״א ) ( :כ־א ) על ,כאלו מיעץ את דדיוש
שהחריב בבל ואומי לו עלה הארץ בעלת המרי עלה עליה .ואל יושבי ונו׳ ,כת״י
על ארעא דעמא סרבן סקו עלה ועל יתבי פקוד דקטלין בחרבא ייתון לגמרא
שאריהון  ,מתרג׳ פקוד שם העיר ,ואולי י״ת פקוד שבא על פקודתם .חרוב מגז׳
חרב פיפיות ( תהלים קמ״ט ו׳ ) ,אחריהם מגז׳ ואחריתם בחרב ( עמום ט׳ א׳ ),
לפי׳ חרוב וחחרם ציווי ,וטעם הפסוק מצווהו ומזהירו חרוב והחרם ורדוף אחריה«
(ב״ד ) יקשתי ,פי׳ שמתי לך מוקש עד שנלכדת .כי בה׳ התגרית ,מגז׳ ואל חתגד
בם מלחמה ( דברים ב׳ ט( : ) ,ב־ו) באו ,ת״י עלו לה מסיטרא ,כלוט׳  .מסוף העיר שלא
ירגישו בכם עד שתבואו בעיר פתע פתאום ,או יתם־ מעת בא קצה בואו לד"
פתחו מאבסיה ,ת״י פתחו אבולהא כלוט׳ שעריה ,פ״א האוצרות קורא מאבםיה
מגז׳ אבוס בעליו ( ישעיה א׳ ג׳ ) .סלוד .כמו ערמים ,הסמ׳ך בקמץ חטף ,פי׳
דרכו עליה במסילה במו שדורבין ערמות התבואה לדושם ,ויהיה סלוד .מנז׳
*מסילה  .פ״א סלוה מגז׳ סלסלה ותרוממך ( משלי ד׳ ח׳ ) ,כנשו תלים תלים כלו׳
ערמים משללה וי״ת גמרו נכסהא כמא תמרץ ית ערימת עיבורא כן גמרוה:
( .כ״ז ) חרבו כתתו׳ שיצו בל גברהא ,חרבו מגז׳ חרב  .ופריה ,םה הגבורים במו
סבבוני פרים רבים ( תהלים כ״ב כ״ו) ( :כ״ט ) השמיעו ,ת״י בשרו על בבל סגיאין,

פ־א השמיעו מנד וישמע שאול ( שמואל א׳ טיו ד) שהוא מענין אסיפה .רבים,
מנד וימררוהו ורובו ( בראשית מ־ט כ*נ) ,רובה קשת (שם כ* א כ׳) ,יסובו עלי
רביו (איוב ט״ז י־נ) .אל יהי פליטה כתי־ וקרי אל יהי לה פליטה .יכ אל ה׳
זדה ,פועל עבר ,הטעם מלעיל מענין סיר זדון ( :ל״א ) הנני ,זדון ,תואר כמו זד
יהיר ( משלי כיא כיד) וכן כל לשון זדון ורומז על מלך בבל ,וכן ודי מלכא
רשיעא  ( :ליד) נאלם ,הרניע והרניז שניהם מקורין והההיץ בחירק כמו העבר ובא
כמוהם ננון והציל פתוח והמליט ( ישעיה ל״א ה׳ ) וכשיבוא רונז ליושבי בבל
יבוא מרגוע ומנוחה לבל הארץ .ויית בדיל דיתבר רשיעי ארעא ולאייתא זיעא
לכל יתבי בבל ,תרנם הרניע מגז׳ רונע הים ( ישעיה נ״א טיו) ( :ל״ז) חרב אל
הבדים ונואלו ,ת־י דקטלין בחרבא ייתון על קסמהא וישתבשון  ,כי בבוא על
אלה הקוסמים והבודים (והמבובים) [ והמבודים ?] רעה יהיו נואלים וכסילים ולא
יועילו להם קסמיהם .נואלו מגז־ נואלו שרי צוען (שם ייט י״ג) ,אשר נואלנו
(במדבר י־ב י־א ) ( :ל־ז) חרב ,ואל כל הערב ,ת־י ואל כל סמכוותא די בנוה,
מנז׳ ערב בר ( שמות ייב ליח) ,פ־א מנז׳ ועורבי מערביך ( יחזקאל כ"ז כ״ז) וטעמו
אנשי הערב כלומר הסוהרים ( :ליח ) חרב  ,כתרנו־ שרבא במימהא ויבשון ואעיפ
אמי רבותי׳ ז " לא) בבל טבענית ואומי שוכנת על
שבבל רבת מים כאשר
מים רבים ( לקמן נ*א י״ג) יבוא לה חורב ויבשו מימיה .כי ארץ פסילים היא
ובאימים יתהללו ,ארי ארע צלמניא היא ובטעותא ישתבחון ,ודי יתהוללו מענין
תהלה .פ־א קורא ענין עבודת הצלמים בלשון הוללות כי עבודתם הוללות ושנעון.
אימים םה הצלמים הנקראים בן במו שנקראים מפלצות זה מענין אימה וזה מענין
פלצות והכל לננאי ( :ל״ט) לכן ,ת״י וכן יעראן תמין בחתולין ,והם שמות חיות
השוכנים במקומות החרבים .וי׳־מ ציים הם הנמיות ,בלשון ר ז * ל ב) כדי שלא
תקפוץ זעמיה ( :מ־ב ) קשת וכידון ת״י קשתין ותריסין ( :מ״ג) שמע ,ומלך
בבל זהו בלשאצר ,והשודד הוא דריוש הראשון  ( :מ* ד ) הנה ,כבר פי׳ פסוק זה
למעלה בנבואת אדום ( :מ־ה) לכן ,וי׳־מ שהוא רומז על ישראל כמו שפירשנו
למעלה בנבואת אדום ,ואע־־פ שהיו הסוחבים פרם ומדי כיון שלפי שהרעו בבל
לישראל נסחבו הרי הם כאלו סחבום ישראל ,פ־א פרם צעיר בני יפת שנא׳ בני
יפת נומר ומנוג ומדי ויון ותובל ומשך ותירס ( בראשית ו׳ בי) ותני רב יוםףג)
תירם זו פרם ( ומדי) ( :מ״ו) מקול ,ת־י מקול דאתחדת בבל זעת ארע וצווחת
בעממיא אשתמע כלומר • מקול שנתפשה בבל נרעשה הארץ ,וקול צעקתם בגוים
נשמע ,ונובל לפרש מקול נתפשה בבל שמקול אחד שניתן עליה נתפשה ונרעשה
ארצם וקול זעקתם בנוים נשמע:

ג*א
א( ) הב  ,לב קמי [ כשדים] באלפא ביתא דאית ב־ש ות־י ועל יתבי אורח
בשדאי עממין קמולין דרס לבהון ושפירין בקומה רוההון מחבלא ,הנה שתרנם
א) תעגית י' ע״א .ב) ב״ב ב״ב ע״ב4
מימן תירם זבו' קו היא גרסת ירושלמי מגלה פ״א ה״ט.

{) יומא י 1ע״א,

אבן

בבראשית רבד .פ' ל״ז גרים ר,

ואל יושבי ועל יתבי ארע כשראי ,ולב קמי עממין קטולין דרם לבהון ושפירין
בקומה רוחהון מחבלא ( :ב) ושלחתי ,ודי בזוזין ויבזוה ,הטעם שיבואו פרס
ומדי שהם זרים ונכרים ויורו את יושבי בבל לכל רוח .ויבוקקו את ארצה ,בתתו׳
ותרוקינון ית ארעא ,מגד כי בקקום בוקקים ( נחום ב׳ נ ),ן ( נ) אל ,ודי לא ימתח
דימתח קשתיה ולא יסק בשריניה ,תרגם אל כמו אליה .אל ידרוך ידרך כתי׳ ולא
קרי אלא חד ידרוך .פ״א משפט הפסוק אל אשר אני אומר ידרוך הדורך קשתו
ואל אשר אני אומי יתעל בסריונו אני אומ׳ אל תחמלו על בהוריה החרימו כל
צבאה ,ויהיה ואיו ואל תחמלו כוא״ו ואיה וענה ( בראשית ליו כ״ד) .ואל יתעל
בפדיונו ,מגז׳ לבשו הסריונות ( לעיל מ״ו די) ? (ה) כי לא ,כי אם נשתעבדו ביד
בבל עוד יזכירם וישוב חמתו ויפרע מהמשתעבדים בהם ,וזה טעם בי ארצם
מלאה אשם מקדוש ישראל ,כלוט׳ כי ארצם של כשדים מלאה אשם וחטאת
מקדוש ישראל ,ממה ששעבדו בעמו וכביכול בכל צרתם לו צר ,וכת״י ארי
ארעהון אתמליאתהובי קטול ממימר קדיש׳ דישראל .ונוכל לפרש כיי ארצם חוור
על ישראל ויתפרש כמו רפאה נפשי כי חטאתי לך (תהלים מיא ה׳) שטעמו
כמו אע״פ כלוט׳ כי לא אלמן ישראל ויהודה מאלהיו מה׳ צבאות שאע־ם שהגלם
מפני שארצם מלאה אשם מקדוש ישראל אפי׳ הכי ימחול את אשמם וישיב את
שבותם ויפרע מאויביהם ? (ו) נסו ,פי׳ עד הנה היתה בבל ביד ה׳ כוס זהב
לשכר בה כל הארץ כאוט׳ למעלה בספר זה (כ״ה ט״ו) בי כה אמר ה׳ אלהי
ישראל אלי קח את כוס היין החמד .הזאת מידי והשקית אותו את כל הנוים ואומ׳
ומלך ששך ישתה אחריהם ( שם ב״ו ) .וענין זהב יין זך ונקי כזהב ,כמו שקורא
הרוח הזכה זהב ,מצפון זהב יאתה (איוב ל״ז כ״ב)  .על בן יתהוללו גוים ,כאומ׳
באותה הפרשה שלמעלה ושתו והתגועשו והתהוללו ? (ה) פתאום ,זה דברי
ישראל שבבבל שאיט׳ (י) הוציא ׳ה את רוח צדקותינו לאור ? (י־א) הברו ,ודי
שנינו גבריא מלו שלטיא ,הברו מגז׳ ברור מללו ( איוב ל״ג נ׳) ,חץ בדור ( ישעיה
מ״ט ב ),לשון ברירה ומריקה וליבון .וי״מ שמשפט הברו החצים מגז׳ אבר כיונה
(תהלים נ־ה י״ו) כלוט׳ שימו הנוצה בחצים כדי לישרם ,מלאו מגז׳ ומלאת בו
(שמות כ״ח י״ז) כלוט׳ ערכו השלטים זהם המגנים ,וי״מ מגז׳ קראו אחריך מלא
(לעיל י־ב וי) שהוא מענין אסיפה וקיבוץ? (י״ב) אל ,אוט׳ למלכי מדי על חומות
בבל שאו נם כשתכבשוד .להודיע שהיא שלכם וקודם שתכבשוה החזיקו המשמר
הקימו שומרים הבינו הארבים ונו־ ? (י״ו) שוכנת ,י״ת מטא יום תבריך עידן
פעורת בישתיך כלוט־ בא קץ פקודתך על אמת בצעך שהיית בוצעת בל הממלכות
בחזקה ובזרוע .ויימ אמת בצעך מעין מדה ,והטעם במדד .שבצעת את ישראל
בה מדדו לך .וי״מ מגז׳ בצע אמרתו (איכה ב׳ י״יז) שטעמו השלים אמרתו ויתפר׳
אנ$ןזי בצעך מדת סופך כמו בא קצך שאט׳ כברז (י״ד) נשבע ,דברה תורה
במסורה ירמיה אמי נשבע ה׳ בנפשו עמום קדמאה נשבע ה׳
כלשון בני אדם.
אלקים בקדשו ( ד׳ בי) תנינא נשבע ה׳ אלהים בנפשו (שש ו׳ ח׳) .כי אם מלאתיך
וגו׳ כתתו׳ אלחין אמלינך משריית עממין דסניאין כזחלא וירומון עלך בקלהון.
כי אם ,לשון שבועה ,יטעם הפסוק שימלא בבל מחנות האויב״ם כילק וכארבה
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לרוב ויצעקו עליה כדורכים בנתן (ט*ו) עושה ,פרשה זו כבר פירשתיה למעלה
בספר זה אחר כתא תאמרון להון ונכפלה הנה כי למעלה אמרה ירמיהו ושלחה
באנרתו ליהודה ובנימין העומדים בבבל להשיב את הכשרים דבר על שהיו
משתדלים ומאיימים עליהם לעבוד ע*ז ,ועתה כשתבוא פרענות על הכשרים חזר
ןכפלה להודיע כי נתאמת מה שאמ• מכה הכשרים אז לא היה אלא מאת השם
שעשאם שלוחים לכך וכשבא עליהם הפורענות נם מאת השם היתד .שעושה ארץ
בבחו ונו( : ,י״ט) לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וגד ן (כ) מפץ ,מגז•
כלי מפצו (יחזקאל ט־ ב ),אלא שזה בצר״י וזה בפת־ח ,והוא הכלי שמשברים
ומנפצים ומכתתים בו אבני הסלע ,ומשפטו מנפץ ,ואומי הנביא כי מלך בבל היה
מפץ וכלי מלחמה לנפץ בו השם כל הנוים עד שבא גם הוא יומו וישתלם לו
בל המ שעשה בציון .ואולי כי נבואה זו נאמרה כשמלך נבוכדנאצר שהיא
מזכרת בלשון עתיד .וי״ת מפץ מגרר ז ( כא) ונפצתי ,רכב ורכבו ,הרכב הוא
ומנדל ע ל י ה ם ן (כ״נ) אכר וצמדו,
קשורים זה עם זה
סוסים
ד׳
יפ • החורש וצמד הבקר אשר לפניו ובודי אכר ופדניה .פחות וסגנים ,ת*י שולטני ן
וטורנין מנד הפחה (נחמיה הי ייד) ,הנדול(ה) ( tכ־ה) הנני ,הא אנא שלח רונזי
עלך ברכא מחבלא ,ובבל עומדת בבקעה וקראה הר כי נשגבה ובצורה כאילו
עומדת בהר .ונטיתי את ידי עליך ונלגלתיך מן הסלעים ,תיי וארים ית מחת
גבורתי לך ואימנרינך מן תוקפא ( :כ־ו) ולא יקהו ,ודי ולא ידברון מינך מלך
למלכו ושלטון לשלטניא .ואומי למדי ופרס (כ־ז) שאו ,כי אלה הממלכות באו
בעזר מדי ופרם .פקדו ומנו עליה טפסר ושר העלו סוס כילק סמר ,וי״ת ממעלי
(בשלנו  :זמינו עלה) עבדי קרבא ריהון סלקין סוסותהון מחנכין הא כזחלא
דמצלהב ,ופי׳ מפנחן דוהרים שכן ת״י מדהרות דהרות אביריו ( שופטים ה׳ כ״ב)
מפמריא .וממר מנד תסמר שערת בשרי (איוב ד ט*ו) ,וכן הסום כשהוא נעור
להבנס במלחמה בכה מסמרות שערות בשרו וכן הילק כשהוא ננער לעוף בכה
וכן הוא אומי ננערתי כארבה (תחלים ק״ט כ״ג) ,ויש אומי סמר ,שחור ,לשון
שרפה ( :כ*ט) ותרעש ,זדי ותזיע ארעא ותתמרע מנד חיל כיולדה ( לעיל ו־ כיד).
יב קמה על בבל מחשבות הי ,על דרך וצדיקים ככפיר יבטח ( משלי ב״ח אי)
לכ אחד ואחד ממחשבות השם קמה ( :ל) חדלו ,ישבו במצדות ,להשנב שם.
נשחה נבורתם ,ודי אתברת נבורתהון וטעמו פסקה ,וממנו ונשתו מים מהם ( ישעיה
י* ט יה ) כלוט׳ פסקו ,וממנו גיד הנשה שנשתה ממקומה ן (ל״א) רץ לקראת רץ
ירוץ ומניד לקראת מניד להניד למלך בבל כי נלכדה עירו מקצה ,פי׳ מהקצה
אל הקצה ,וא יתפרש שהמלך עומד בקצה האחד ונלכדה בקצה השני ובאים
קמחי זיל שמשפט הפסוק היה לו להיות
רידוד
פי׳
להניד למלך.
ץר אחר רץ ומניד אחר מניד אלא שיתפרש שהרץ הראשון ילך ויניד למלך
דשוב לו וימצא רץ אחר בא לקראתו נ־כ להניד כי נלכדה עירו מקצה .ונוכל
לפרש יכ שתי הקצוות נלכדו כאחר ויושב כל קצה היה חושב שלא נלכד כי
אם הקצה שלו והמלך כשנלכדה הקצה שלהם שמירה מעולה לבל ילכד ומצאו
הרצים והמגידים לש המלך רצים ומגידים אחרים לקראתם מיושבי הקצה האחד
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להגיד למלך בבל שנלכדה עירו מקצה ושנתפשו המעברות ,ודי מגידא ודם
המעברות המים בכניסת העיר שמונעים השודדים לבוא העיר ( רץ ,מפורש
ללשון ערב
למעלה) ? (ל־ב) והמעברות ,האגמים ,י* מ שהם מגדלים קרוב
אנאס ")  ,וי׳מ [מגז׳] הלכוף כאגמון ראשו ( ישעיה ניח ה׳)
שקורין להם
והוא הגמי הנדל על שפת הנהר ושרפוהו האויבים כדי שלא יעכבם וימנעם
מלעבור לעיר ? ( ליג) כי כה ,עוד מעט ותתרוקן ותדמה לגורן בעת תחלת
הקציר שהיא ריקנית ,ודי כנישתא דבבל דמיא לאידרא דמטא עידן אדרכותיה
עוד ציבחר כזעיר וייתון בווזין עלה ,וי״מ בת בבל בפורענותא תהיה כנורן בעת
הדריכה שדורכין עליה שורריה ואויביה ,ונתן טעם לדבר עוד מעט ובאה עת
הקציר לה ויקצרוה ושוב ידרכוה כדרך תורן שקוצרין אותו ואח־כ דורכין אותו.
והנביא מדבר על לשון ישראל מה מעשה מלך בבל? (ל״ד) אכלני ,הממני מגז׳
ויהמם ה׳ ( יהושע י׳ י ' ),ענין שבר וכתיתה ,הציגני כלי ריק ,פי׳ הציגני ככלי
ריק ,הטעם שהעמידה והציגה ריקה מכל טוב .בלעני כתנין מלא כרסו וגו׳
שמלא ארצו מטוב ארץ ישראל .הדיחני ,י*מ מגז׳ ידיחו את העולה (יחזקאל מ׳
ל״ח) כאדם המדיח כלי שאינו משאיר בו שום לחלוחית ,וי־מ מנז׳ דחה דחיתני
לנפול ( תהלים קי״ח ייג) והם שני שרשים בענין אחד ,וכן ודי טלטלני תרגם כל
הפסוק אמרת ירושלם בוי נכסי ושיצני נבוכדנאצר מלכא דבכל נפצני כמאן ריק
בלעני כתנינא מלא בית גניזיה מטוב ארעי טלטלני ? (ל״ה) חמסי ,ודי הטופי
ובווזי על בבל תאמר כנישתא דציון וחובת דם זכאי דאיתשד ביה על יתבי ארע
קמחי ז■ ל ב) חממי ,עושרי שגזלני,
ר׳ יוסף
כשדאי תימר ירושלם .פי׳
שארי ,שעבוד גופי ,דמי ,הם הורגים שהרג ? ( ליה) יחדו ,נערו מלשון ח ז* לג)
חמור נוער .כגורי ,בחולם וטעם הפשוק שפרס ומדי יחדו ככפירים ישאגו על בבל
ונערו כגורי אריות ,ומכל מקום כל הפרשה כולה מדברת באנשי בבל עצמם ,כי
אותו הלילה שנלכדה בבל עשה בלשאצר מלך בבל משתה גדול כמו שכתוב
בספר דניאל והיו שואגים ככפירים ונוערים כגורי אריות לאכול ולשתות ,וזה טעם מה
שסמך  .לפסוק זה (ל״ט) בחמס אשית משתיהם והשכרתים למען יעלוזו פי ר ש* י
אכוון שהיו משתיהם בשעת החום כדי שישתכרו למען יעלוזו וישנו וירדמו
שנת עולם וכך עלתה בידם שמתוך משתה ושכרות נהרגו ונחרבו ונלכדה העיר
כמו שאמי בדניאל (ה׳ ב׳) בלשאצר אמר בטעם חמרא וגו־ אשתיו חמרא ונו׳
(שם ו׳) ביה בליליא קטיל וגו׳ ( שם ט׳) ודריוש מדאה קבל מלכותא וגו־ (םש
ו׳ א׳) ,פ־א שנכנסה בהם בעת הפויענות רוח חמימות לעשות משתה ולהשתכר
למען יעלזו וישתגעו ויתהוללו [וישנו] שנת עולם ולא יקיצו נאם ה׳ .יעלזו,
מנד תעלוזנה בנות הערלים ( שמואל ב׳ א׳ כ׳) ,שהשכור מרבה לשמוח ולשחוק
רעדה ובלשון
וו׳ יונה ג נ א ח ז " ל פ י ׳ י) שהוא מענין
ולהשתגע.
אלמות ") והיא רעדה שאוחזת המשקיף על המות ואוחזת
אומ׳עלז
ערב
א) אגם !?1רבים אגאם.
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ן ) ע ,רד״ק.

ד) ע׳ רד״ק.

נ) ברמת ג' ע״א.

ך)שרשים ש' ע?*ז.

ה ) Angst
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החולה בעבור המות וכן אוחזת השכור ,וכן הוא אומי נוע תנוע כשכור ( ישעיה
ב״ד כ־) ,יחונו וינועו כשכור (תהלים ק־ז כ״ז) ,וכן פי׳ ז■ ל כי רעתכי אז
תעלוזי ( לעיל י״א פיו ) מפני רעות שעשית אז תעלוזי ותתחלחלי עתה .וי״ת אייתי
עליהון עקא דהון דמן לרויא בדיל דלא יהון תקיפין וימותין מותא תנינא ולא
יתון לעלמא דאתא אמר ה־ ז (מ״א) איך ,ת׳י איך אתכבישת בבל ,וששך בא״ת
ב־ש בבל ( :מ־ב) עלה ,יתרנומו סליק על מלך בבל במשריתה רסני כמי ימא
באתרנשו׳ נלוהי הפאי  ( :מ* ד) ופקדתי ,כתרגומו ואסער על דפלחין לבל בבבל
ואבה את נכסוהי מיניה על דרך היל בלע ויקיאנו (איוב כ׳ ט*ו) ,ולא ינהרו
אליו עוד נדם ,מגז׳ ונהרו אליו כל הנוים ( ישעיה ב׳ ב׳) ,ענין מרוצה אל החפץ,
ד״ת ולא ישתמעון ליה עוד עממיא( 5מ״י) ופן ,מזהיר את ישראל שלא ירך
לבבם ולא ייראו בשמועה הנשמעת בארץ כי בלשאצר מלך שתים בשנה
הראשונה נשמעת שמועה בארץ שיבוא עליו דריוש וכן נשמע בשניה וזה טעם
ובא בשנה השמועה ואט׳ ובא ומשפטו ובאה כי שמועה לשון נקבה ,וכן בשנה
השלישית נתאמתה השמועה שבא דריוש ועשה המס בארץ ומשל על המושל
בבבל ע־׳ב אמ־ הנביא לישראל שלא יהיו יראים מכל שמועות הללו כי הכל
לטובתם כי פורענות הכשרים ותהומת פרם ומדי היא טובתם כי כורש מלך
פרם שימלוך אחר דריוש יעיר השם את רוחו וישלח את בני הגולה לארצם.
יו  -ת והמס בארץ מושל על מושל ויסנון הטיפין בארעא ויקום שלטון על שלטון ז
(מ* פ) םנ  ,פ־א «) נם בבל היתד .סבה לנפול הללי ישראל א״כ גם לבבל נפלו
הללים שיכולים למלאות כל הארץ ,דרך גוזמא ,פ״א נפלו חללי כל הארץ כי
חלליה יהיו נקראים חללי [ כל הארץ] כי מכל הארץ יבואו לעזרת דריוש לצבא
על בבל ולהחריבה .והיי אף בבבל אתרמיו קטילי ישראל אף לבבל יתרמון
קטילין לכל ארעא .וי״מ נם לבבל שמשם׳ נם בבבל ,וכמוהו הרגתי לפצעי
(בראשית ד׳ ב־נ) ,וישבו אתו לארץ (איוב ב׳ י״ג) ,ומספר הכתוב מה
שעשתה בבל לישראל ולכל האומות והנביא אומר לבני הנלות (נ) פלטים
מהרב שפלטו מהרב נבוזראדן עתה בא פורענות בבל ,הלכו מבבל אל תעמודו
זבח מרחוק את ה־ ,פי־ מזמן רחוק זה שבעים שנה ,ות״י אדכרו מרחיקתי
פולחנא דה׳ והשתדלו לצאת .מבבל ז וישראל משיבים (נ״ב) בשנו ,כל השבעים
שנה כפחה כלמה ונו׳ .אמי מקדשי ונו׳ אולם והיכל ודביר ן והשם משיבם
ואומד (נ״ב) לבן ,יאנק מגז׳ נאקה וצעקה ז ( נ*נ) כי ,וכי תבצר מרום עזה וגו׳ מגז׳
מבצר ,הטעם אפי׳ תעלה בבל השמים ותבצר ותשנה מרום עוזה מאתי שאניגבוה■
על הגבוהים יבואו שודדים לה ונו׳ ♦( .נ*ה) כי ,קול ,ת״י קללהון ,פ״א ואבד
ממנה קול נתל שהיחד• עיר הומיה והיו גליהם הומים כמים רבים והיה נתן ונשמע
שאון קולם ועתה תחרב מכל וכל( 5נ״ו) יי בא ,חתתה קשתותם וגו ; י״מ היר־ק
החי־׳ת מקום שוחק ,וכמוהו ופתחו שעריך תמיד ( ישעיה פ׳ ייא) וכן ת־י אתברא
קששתהון ( :נייח) הכ אמר ,ערער תתערער ,ת״י תהמרא יתחמרון ,פי׳ ר׳ דוד
א ) מדאה הסר נאן ,וא י״ל שפ״א היא ר״ת פירוש אחד או ראשון?
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צ] מחי ז י ל ענין שבר והריסה כמו עוררו אומנותיה ( ישעיה כ־נ *•נ) ,ו ר ׳
יוסף קמחי זיל ») פי׳ מענין ערו ערו עד היסוד בה (תחלים קל־ז )ד
כלומר תתנלה החומה .ויגעו עמים בדי ריק ולאומים בדי אש ויעפו ,ודי דלהון
עממיא לריקנו ומלכתא תסיף אשתא וישתלהון ,תרנום בדי ריק כאלו אמר בריק
וכן בדי אש כאילו אמר באש ,ונכנסה בהם מלת די להורות על התמדת הדבר,
וכן בדי שופר ( איוב ל־ט כ*ה) ,בדי ארבה לרוב ( שופטים וי ה׳) ,וטעם הפסוק
כי בבוא על בבל הפורענות יודע אז כי כל מה שיגיעו ויעפו לאומים בנין בבל
היה לריק ולשוא ולעמל כי סופה לשרפת אש .פיא ויגעו עמים בדי ריק אם
יגעו עמים שבבבל להציל את עצמם לא יועילו יכ לריק יינעו ,וכן יתפרש
ולאומים בדי אש ויעפו? ( ניט) הדבר ,הפרש׳ פשוטה .ושריה שר מנוחה ,ת״י
רב תקרובתא ,והטעם ריעה המלך שהיה לו חלק במנוחת המלך יכ המלך
ורש״י פי׳ על ידו היו רואים את המלך המביאים לו תשורה?
מנוחתו.
(סיג) והיה ,והשלכתו אל תוך פרת ,בנבול ארץ ישראל ונמשך עד בבל:
(סיד) ואמרת ,עד הנה דברי ירמיהו ,פי׳ ר׳ דוד קמחי דלג׳ טעמים ,הראשון כמו
[עד] הנה משפט מואב ( לעיל מיה מ*ז) כך יתפרש עד הנה דברי ירמיהו במשפט
בבל ,ד׳א עד הנה דברי ירמיהו ,כלומר נבואותיו ,שמכאן ועד סוף הספר הוא
סיפור דברים מי שכתב [ו] כתב בסופו סיפור החורבן כמו שכתו׳ בספר מלכים.
דיא עד הנה דברי ירמיהו כשהשלים נבואת בבל פסקו דבריו ולא נבא עוד .וכן
דעת רטבים ז * לב) שאי אפשר שלא תפסק הנבואה מהנביא טרם מותו
ירושלמי ג) תניא
אם בזמן מועט או גדול .ג ר ס י נ ן ב־ם רק ה׳ ברכות
לא יעמוד אדם לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא
מתוך דברים בטלים:

נ׳ב.
(ט״ו) ומדלות ,כחרגו׳ וית שמיעיא דמשתמע* על מלכא דבבל וית שאר
המונא ,כי בעוד העיר במצור יצאו מן העם אשר בירושלם להשלים עם
נבוכדנאצר כמו שמפורש בספר זה .האמון משפטו ההמון וכן כתו׳ במלכים ואת
יתר ההמון ( ב׳ כיה י״א) ואותיות אהו״י מתחלפות ( :ט־ז) ומדלות ,לכורמים וליונבים,
ת״י למהוי פלחין בכרמין ובחקלין .ובם י ב ד שבתי) תאני רב יוסף כורמים
אלו מלקטי אפרסמון מעין נדי עד רמתא ,יוגבים אלו צדי חלזון מסולמא של
צור עד חיפא ( :י־ז) ואת עמודי ,והם שני העמודים שעשה שלמה יכין ובועז.
ואת המכונות ,כתתו׳ וית בסיסיא ,והיו עשר מכונות לעשר כיורות ( :ייח) ואת
הסירות ,תיי וית דודיא ,והם כמין יורות שהיו משימין דשן המזבח לתוכן כמו
שנאמר ועשית סירותיו לדשנו ( שמות כיו ג׳) .ואת היעים ,כתתו׳ וית מנרופיתא
שנוטל בהם הדשן מעל המזבח .ואת המזמרות ,כלים שמזמרין בהם .ואת הכפות,
א) ל שרשי מרד״ק ש׳ עור .ב) ל מורת גבוהים ח״ב פ' ל״ו וז״ל והן עוד תמצא קצת מנביאים
נבאו מדת זמן אחת ואח״ב נפסקה הנבואה ממם ולא התמידה להם עכ״ל .ג) ריש פירקא .ך) ״ב  1ע״א.
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ודי בזיביא ( :י־ט) ואת הספים ,י־ת דת קוליא ו פירש־ י ולא ידעתי אם
ממיני כלי זמר הם ואומי אני שהוא אגנות לקבל דם כמו בדם  ,אשר בסף ( שמות
י*ב כ״ב ) ,ע־כ .ואת המחתות ,שחותין בהם גחלים מעל המזבח .ואת המזרקות,
שזורקין בהם הדם .ואת המנורות ,הם עשר מנורות שעשה שלמה חמש מימין
וחמש משמאל לפני הדביר .ואת הכפות ,יש כפות לזריקת דם ויש לבזיכי
לבונה .ואת המנקיות ,ת*י מכילתא והם  , . .שבהם מעמידים לחם הפנים כמו
ששנינו ב מנהו תא) בפי־ וקשותיו ומנקיותיואשר יסך בהן ( שמות כ״ה כיט) ז
(ב) העמודים שנים ,הם המ שאמר כבר ואת עמודי הנחשת אשר לבית ה׳ ( לעיל
פסוק י״ז) ופירש לך באן שהם שדם ,כן פירש לך הים אהד ,אע״פ שכבר אמר
ואת ים הנחשת .והבקר שנים עשר נחשת [ אשר] תחת המכונות ,הבקר לא היו
תחת המכונות כי הבקר תחת הים והמכונות תחת הכיורות ובמלכים לא הזכיר
במקום הזה אלא העמודים שנים הים האחד והמכונות אשר עשה שלמה וגו׳
ומקרא קצר הוא ומשפטו והבקר שנים עשר נחשת אשר תחת הים והמכונות
אשר תחת הביורות ולפי שהוא מפורש בבניינא דמלכים קצר העדן הנה .לא היה
משקל לנחשתם כל הכלים האלה ,דרך גוזמא וכן הוא אומי בבניינא דמלכים
לא נחקר משקל הנחשת (א׳ ד מ*ז ) ,וחזר (כ״א) והעמודים שקומת כל אחד י*ח
אמות וחוט י*ב אמות יסוב ענולו ושהיה נבוב והלול ועביו ד׳ אצבעות ,וכן הוא
אומר במלכים (שם מ״ו) ויצר את שני העמודים נחשת שמנה עשרה אמה
קומת העמוד האחד והוא הדין לשד ,ופי׳ לך וחוט י״ב אמה יסוב את העמוד
השני והוא הדין העמוד האחד ולא פי׳ שם בבניינא שהיה עוביו ד׳ אצבעות
נבוב ופירשו לך הנה ,ובדברי הימים כתי׳ ויעש לפני הבית עמודים שדם אמות
שלשים וחמש אורך ( ב׳ נ־ ט־ו) שיצרם שניהם כאהד ,והאמה החסרה פ ר ש■ י
חצי אמה היתד .שאינו דומה למלאכת שאר העמוד כמו שאוט׳ בעדן ועל ראש
העמודים מעשה שושן ע׳כ שמונה עשרה .קומה כתי׳ וקרי קומת ,הכתיב מוכרת
במקום סמוך כמו כאיפה שעורים ( רות ב׳ י׳ז) וקרי קומת כמשפט .וחוט שתים
עשרה אמה יסבנו ,לימד שהיה ד־ אמות על ד־ אמות עיגול שכל בהקפתו ג׳
מפחים יש בו רוחב מפה .נבוב ,ת־י הליל ז (כ־ב) וכתרת ,נקראת כותרת שהיתר.
עומדת ככתר על העמוד ,ובדברי הימים ( ב׳ ג׳ ט״ו) והצפת אשר על ראשו חמש
אמות ,ונקראת כן לפי שהיתר .נצמדת לעמוד ,ובספר מלכים אומ׳ (ב׳ כ״ה י׳ו)
וקומת הכותרת שלוש אמות ,שנינו במס׳ מ ד ו תב) שתי אמות התחתונות
היו שוות לעמוד שלא היה בהם צורה  . . .העליונות היו עודפות לחוץ מוקפות
צורה שנאמר שבכים מעשה שבכה (שם א׳ ז׳ י״ג) כמין לולבין של דקל היו
מוקפץ ולכך לא מנה אמות התחתונות בסוף מלכים לפי שהיו שוות לעמוד
והעמוד תחוב בכותרת ב׳ אמות ,ושבכה ורמונים על הכותרת סביב ,ודי וסרינתא
והמוניא ,ולפי שדומה השבכה לעוף או לסעיף הנקשר והנאחז אחד על חברו קרוי
שבכה כעין בסבך עץ קרדומות (תהלים ע־ד ה׳) ואע״ם שזה בשי״ן וזה בסמץ׳
א)

צ״ו

ל׳א.

ב)

עיין

רש״י מלבים א ,ז׳ ט״ז.

—
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וקרוב להיות שהוא קרוב ללשון ער כ שככה והיה ככל מעשה שנכה
צורת שבעה לולבי דקל בהקפה וזד .טעם מד -שאומ ,בבניינא דמלכים ( אי ז¬
י¬ו) שבעה לכותרת האחת ושבעה לכותרת השנית .ורמונים מפורש בדברי הימים
(ב׳ ג׳ טיז) שעשה שרשרות ובהם הרמונים תחובים והשרשרות מקיפות הכותרות
והוא מאה דמונים בבל כותרת וכותרת בכל טור וטור ; (כיג) ויהיו .ודי והוו
רמונין תשעין ושיתא בעיברתא .רוחה ,עבר וסאה ,מגז׳ לכל רוח אזרה
(יחזקאל ה׳ י״ב) וההיא נוספת ,פי׳ לרוח אחד היו מן הרמונים כך ,או יתפרש
לרוח הפתח היה יכול אדם לראות (הצורה) [ציו הרמונים] והארבעה לא היה יכול
לראות ,מכל מקום כל הרמונים מאה על השבכה ; (ביד) ויקח ,את שריד .כהן
הראש ,הוא כהן גדול ,ואת צפניה כהן המשנה ,הסנן וכתיי ,ואת שלשת שוטרי
הסף ,תיי וית תלתא אמרכליא ,שמפתחות העזרה מסורים להם ; (כיה) ומן ,ודי
גואה (?) חד ולא הבנתי התרגום .ושבעה אנשים ,ובמלכים ( ב־ כיה ייט) וה׳
אנשים מרואי וגו׳ ,השנים חשובים ולא חשובים .ואת סופר שר הצבא ,שהיד .יודע
מנין כל עיר ועיר כמה  :מוציאה לצבא ,ובמלכים שאינו מונה רק חמשה
מרואי פני המלך תמצאם .פיא אנשים (ו) הם הם הסנהדרין שהרג נבובדנאצר
ואו׳ וינאץ בזעם אפו מלך וכהן (איכה ב׳ ו־) ,מלך זה צדקיה וכהן זד .שריה,
ועם שריה נהרנו הסנהדרין ואלו הם צפניה ושלשת שומרי הסף וסריס אחד וחמשה
מרואי פני המלך וסופר הרי ייא וששים איש מעם הארץ הנמצאים בתוך העיר
הרי ע״א ( :כיח) זה ,בשנת שבע ,היא גלות יהויכין ,ובמלכים ( ב׳ כיד ייב) אמי
עולםא) אומ׳ שמונה למלכו שהיא שנתז־ לכיבושו
בשנת ח׳ למלכו ,בסדר
עולם זה=) .וי • מ
בסדר
אמרו בד .מ י לתא
וכבר
את יהויקים,
סוף שבע ותחלת שמונה ,ובמלכים ( שם ייד) אומ׳ עשרת אלפים והנה אומ׳
שלשת אלפים ועשרים ושלשה ,ולכך אומ׳ יהודים ותשלום העשרת אלפים משאר
כדאיתא בסדר ע ו ל ם ג) .ועל דרך .זה יש לפרש שני מקראות
השבטים
חלוקים במלכים ,האחד אומי עשרת אלפים והאחד אומי שבעת אלפים אלא
עשרת אלפים כלל הכל בין יהודה ובין שאר השבטים ,ושבעת אלפים פרט
שאר השבטים כאשר פרט הנה יהודים שלשת אלפים וכיג ; (כ״ט) בשנת
שמונה עשרה לנבוכדנאצר גלות צדקיה ולמעלה בספר זה אמר שנת י״ט,
תשע עשרה שמלך וייח שכבש יהויקים או ית׳ סוף ייח ותחלת ייט ,ובשנת
עולמי) שנתנה צר בידו ושטף
אומ׳ בסדר
שלש ועשרים לנבוכדנאצר
יהודים שסביבות עמון ומואב שבע מאות ארבעים וחמשה ; ( ליא) ויהי ,בעשרים
וחמשה לחודש ,ובמלכים (ב׳ כיה כיז) אום׳ בעשרים ושבעה לחדש אה כיצד
בכיה מת נבוכדנאצר ובכיו נקבר ויכיז הוציאו אויל מרודך מקברו וגררו בשביל
לבטל גזירותיו לקיים מה שנא׳ ואתה .השלכת מקברך וגו׳ ( ישעיה י״ד ייט)
נמצאת אום׳ בכיז מלך אויל מרודך ונשא את ראש יהויכין והוציא אותו מבית
הכלוא ,הכליא כתי׳ וקרי כלוא ,נשא ,ת״י רבי ; ( ליב) וידבר אתו טובות,
א) סע״ר פ' כ״ז.

ב) ש6

 .ג) שם.

ך) xv
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דברי ניחומים ,ויתן את כסאו ממעל לכסא המלכים ,מלכים כתיב וקרי המלכיםt
(ל־נ) ושנה ,ובמלכים ושנא באלף ,והטעם שחלף שמלותיו והלבישו בגדים
יקרים .ואכל לחם לפניו ,שהיה נוטל פרס מבית המלך לכל צרכו ,וטעם לפניו
אולי היה אוכל על שלחנו או היד
■ נוטל פרם מלפניו ומשלחו אליו דבר יום ביומו
במו שנא׳ ( ל*א) וארוחתו ארוחת תמיד נתנה לו מאת מלך בבל דבר יום ביומו
עד יום מותו בל ימי חייו .וארוחתו ת־י ושירותיה ובן בלשון ר ז " ל א)
שקורין לסעודה שרותא .וכשנשא אויל מרודך את ראש יהויכין צוה יהויכין
והביאו לו עפר ואבנים מארץ ישראל לבנות בית הכנסת מקדש מעט כדי
(לקנות) [ לתנות?] שם צדקות השם לקיים מה שנאמ־ כי רצו עבדיך את
אבניה ואת עפרה יחוננו ( תהלים ק־ב ט״ו) ב) ז
השם יזנה אותנו לראות ביאת גואלנו משיחנו ובנין בית מקדשנו לקיים
לנו הבטחתו שהבטיחנו על ידי נביאיו ,ובא לציון נואל .תם ונשלם שבח לאל
בורא עולם .ברוך הנותן ליעף בח ולאין אונים עצמה ירבה ז
בנל״ך ואע״י ת־ם .בילאות״ם .חזק ונתחזק.
א)

שבת ט׳

ע״ב.

ב)

מגלה ב״ט ע״א

ורש״י שם.

*

Fleckeles )ו.

Rabbi Eleasar
Ton

S. H. Lieben in Prag.

Rabbi Eleasar Fleckeies erblickte im Jahre 1754 zu Prag
als Sohn des hochangesehenen Gemeindevorstehers David Fleckeles
und dessen Gattin Chaje Sarah das Licht der Welt . Sein Vater
hielt seinen Stammbaum in hohen Ehren, den er durch neun Gene«
rationen bis auf den Historiker, Mathematiker und Astronomen
David Gans einerseits , auf Rabbi Heschel, den Krakauer Meister
talmudischer Wissenschaft , andererseits zurückführte. Auch bei der
Wahl seiner Lebensgefährtin hatte David Fleckeies die Mahnung
unserer Weisen befolgt, vornehmlich auf Familie und Abstammungder
Erkorenen zu achten. Chaje Sarah zählte den berühmten Prager
Prediger und Schulrektor Efraim Lenczycz 2) und den hohen
1) Zur

vorliegenden

Biographie

benutzte

ich

das

im Drucke

vorliegende

biographische Material, vor allem die vom Enkel El. Fleckeles ’ herausgegebene
1827), die von demselben Verfasser stammende
(
Biographie  זכרוןאלעזרPrag
Biographie des Schwiegersohnes El. Fleckeles’, Isak Spitz, תולדות יצחק, ferner die
im Volkskalender von S. W.^Pascheles erschienene Abhandlung Gutmann
Klemperers über »Das Rabbinat zu Prag “, die kurze Notiz im Orient 1840;
ferner Akten und Bücher des Archivs der israelitischen Kultusgemeinde
Prag , endlich das in der Prager Universitäts -Bibliothek aufbewahrte Epistolar
Karolus Fischers . Auch die Schriften Eleasar Fleckeles’ bieten manche wertvolle biographische Ergänzung. Dagegen blieben die mir von mancher
Seite in Aussicht gestellten Materialien gänzlich aus . Die Werke R. Eleasar
Fleckeles’ werden nach der ersten , der Prager Edition zitiert , und zwar משובה
 מאהבהals ' ת״מ א' ב' גund  עולת חדשals  ד׳,ע״ח א' ב׳ ג.
2j Den Stammbaum hat [David Kaufmann (MGWJ 1893 S. 378) veröffentlicht . R. Eleasar Fleckeles zitiert häufig Efraim «Lencycz und Meir
Pereies als seine Ahnen, vgl.  ת״מ ח״אam Ende der  פתיחהund  יע״ח ףד ׳עwo
er schreibt :  הוגד מראש הדרשנים זקני הגאון בעל עוללותאפרים. ln  ע״ה ח״ג ףק ם״מschreibt
er : אוזני זקני אבי םא אמי הרב המאור הגדול המפורסם בדורו מהור״ר מאירפערלש, vgl. weiter
 נ״ט, מ״ד,ע״ח ח״ג ףד ב״ז.
Jahrbuch J. L. G. X.
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Rabbi Löw zu ihren Ahnen; Rabbenu Ascher steht nach der
Ueberlieferung an der Spitze ihrer Ahnenreihe. Die Stammbäume
der Eltern Eleasar Fleckeles ’ zählen viele hervorragende Gelehrte
sowie viele verdiente Gemeindevorsteher auf, von denen nur
R. Eleasar Pereies , R. Meir Pereies 1), R♦ Wolf Fleckeles 2) hier
genannt seien. So erscheint Eleasar Fleckeles als Träger grosser
Traditionen, als Nachkomme der bedeutendsten Meister der
Halacha und Agada geradezu prädestiniert zu ausserordentlicher
Beherrschung und Bereicherung der jüdischen Wissenschaft.
Sein Vater David Fleckeles 3) war selbst zehn Jahre lang
Schüler des damals anerkanntesten Prager Gelehrten Rabbi Meir
Fischei Bumsla gewesen , hatte selbst gelehrt und hatte für die
Jünger der Talmudschule stets ein offenes Haus. Nach der Vertreibung der Juden aus Prag (1745) war er nach Kunstadt und
Burgkundstadt gezogen, wo er sich bis zum Jahre 1748 aufhielt;
er war für die damalige Zeit sehr reich, denn bei der Hochzeit
seines Sohnes Eleasar besass er ein Barvermögen von mehr als
15000 fl. David Fleckeles zeichnete sich durch einen besonders
gottgefälligen Lebenswandel aus und erwarb sich als GemeindeVorsteher und Mitglied 4) der Chewra Kadischa auch um die Allgemeinheit grosse Verdienste.
David Fleckeles liess seinen Sohn Eleasar in dessen frühester
Jugend bereits in allem unterweisen, was ein jüdischer Junge
seiner Zeit nur lernen konnte, er nahm ihn alltäglich zum Gottesdienste mit und hier war es, wo Eleasar seine ersten bleibenden
Eindrücke sammelte. Es erinnert an das Beispiel eines berühmten
deutschen Dichters , wenn wir hören, wie der kleine vierjährige
Knabe einst von einer Derascha in der Altneuschul nach
Hause kam, sich in den Tallis hüllte, einen Tisch bestieg und
l) Der Verfasser der  מגילת יוחסין שלמהר״ל.
*) Vgl. יודא, תוי״ט כלאים״פ ג מ״אד״ה ד.
*) Die biographischen Notizen über David Fleckeles sind enthalten in
der ersten Trauerrede in  גפש דוד וחיה דן»ל״ד. .
4) Im  פנקסהפסקיםder Prager  ח״קwird erwähnt, dass auch viele Vorfahren R. Eleasars  זקניםוגבאיםAltmänner und Vorsteher der Chewra gewesen
seien . Altmänner sind die Mitglieder mit aktivem Wahlrecht, ein Grad, den
nur ein Veiheirateter nach 15 jähriger Zugehörigkeit zur Chewra erlangen
kann. Wer 3 Jahre  זקןist , erlangt auch das passive Wahlrecht.
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eine ״Derascha" hielt , die in die Worte ausklang : *Wenn ich
einmal gross bin, will ich auch in der Altneuschul darschenen“ *).
Von seinem sechsten bis zu seinem zwölften Jahre 2) genoss er
den Unterricht des Rabbi Mosche Katz Rofe, dem er Zeit seines
Lebens rührende Dankbarkeit und Anhänglichkeit bewahrte und
dem er im Jahre 1792 einen ergreifenden Nachruf hielt ; durch
die Aufnahme dieser Trauerrede in seine Sammlung von Deraschoth
setzte er dem geliebten Lehrer ein ehrendes, unvergängliches
Denkmal 3). In seinem zwölften Jahre führte sein Vater ihn seinem
einstigen Lehrer R. Meir Fischeis 4) zu♦ Zwei Jahre lauschte
Eleasar den Vorträgen dieses scharfsinnigen Gelehrten ; es war eine
Zeit harter Arbeit, denn er musste Tag und Nacht rastlos arbeiten,
um die geistreiche Dialektik seines Lehrers ganz zu erfassen♦
Dreizehn Jahre alt, kam er an die Schule Ezechiel Landaus, hier verblieb er 10 Jahre und wurde dank seiner ausserordentlichen Begabung
und seinem unermüdlichen Eifer der Lieblingsschüler und Hausgenosse
dieses bedeutendsten Lehrers der damaligen Zeit 5). Aus der Zahl
seiner Studienkollegen hebt er ganz besonders Rabbi Michel
Austerlitz Halewi hervor 6). In seinem 17. Jahre heiratete er
Esther , die Tochter des angesehenen und gelehrten Jomtob
Bondi, des Sohnes des ob seiner Gelehrsamkeit und Askese
gefeierten Abraham Bondi, des Freundes R• Jonathan Eibenscbütz’
und Antipoden Ezechiel Landaus. Durch diese Heirat erstreckt
sich die Verwandtschaft Eleasar Fleekeles ’ neuerdings auf eine
Familie von altem Ruf und Jichus . Seine Frau brachte ihm
*)  זברוןאלעזרS . 10.
 )גDie folgenden biographischen Daten sind zumeist den Einleitungen
zu  ע״חund  ת״מentnommen.
3) עולת חרש ׳ג ףד ג״ח.
4) Um die Bedeutung des ausserhalb Prags viel zu wenig gekannten
Meir Fischeis zu kennzeichnen, sei eine Stelle aus dem Nachrufe, den ihm
Ezechiel Landau hielt, angeführt. Er sagte : הנני מעיד לבם שבנגלה הי׳ הבס ברבנומשה
. במו הרב האלקי הר״ילודיא, ובנסתר הי. .  בן מיימוןVgl.  שיחה בין שגת תק״ס לשנתתקס״אS . 32.
5) Wie sehr Ezechiel Landau Eleasar Fleckeies schätzte und liebte,
zeigen die Überschriften der vielen Responsen, ganz besonders auch seine
Approbationen zu Fleckeies’ 'עולתהדש א' ב. Fleckeies vergötterte seinerseits geradezu seinen Meister, vgl. besonders die beiden Trauerreden, die er ihm hielt»
in  ע״א,עולתחדש ג.
6) Vorrede zu ע״ה א׳.
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eine beträchtliche Mitgift zu, sodass er mit dem grösseren Zur
schasse, den er von seinem Vater erhielt, frei von allen Nahrung^
sorgen seinem Studium leben konnte. Doch bald erreichte ihn ^
das Unglück; er verlor sein ganzes Vermögen und geriet in unr
säglicbste Not. Er schildert selber, wie es ihm oft am Notwendigsten fehlte und wie er dabei noch von den Steuereinnehmern
drangsaliert wurde ; dazu kamen noch Gehässigkeit und Verfolgungen seitens einiger unwissender Gemeindemitglieder, die
ihm seiner Gelehrsamkeit und Frömmigkeit wegen feind waren.
Das alles verleidete ihm den Aufenthalt in seiner Vaterstadt und
er sah sich nach einem anderen Wirkungskreise um; so kam e&
ihm sehr gelegen, als ihn im Jahre 1779 die alte angesehene
Gemeinde Kojetein in Mähren, zu der auch Tobitschau gehörte,
zu ihrem Rabbiner erwählte. Dieser neue Wirkungskreis konnte
ihn jedoch nicht befriedigen; gab es auch in Kojetein Talmudgelehrte, so fehlte es dort doch naturgemäss an hervorragenden
Autoritäten, deren Umgang er in Prag in so reichem Masse genossen hatte . Schmerzlich empfand R. Eleasar auch die weite
Entfernung von seinem vergötterten Lehrer R. Ezechiel Landau.
Der Briefwechsel mit ihm war wohl, wie die Responsensammlungen
beider bezeugen, ein sehr reger, aber er konnte, zumal bei der
schlechten Post Verbindung, den persönlichen Verkehr nicht ersetzen. Besonders hart traf es ihn, dass er in dem Städtchen,
wo er des Verkehrs mit seinen Lehrern und Genossen entraten
musste, nicht einmal eine Jeschiwa halten konnte; die Gemeinde
war zu schwach, um den Unterhalt der Schüler bestreiten zu
können. Unter diesen Umständen kam ihm die Botschaft recht
gelegen, dass er zum Mitglied des Rabbinats seiner Vaterstadt
gewählt worden sei, zum Appellanten oder Oberjuristen, wie der
offlcielle Titel der Mitglieder des  בי ד״נא רבא מורה שרהlautete.
Am Sabbath, dem Neumond des Monats Ellul 5543, hielt er in
Kojetein seine Abschiedsrede, in der er der Gemeinde herzlich für
alle Liebe und Freundlichkeit dankte, die sie ihm entgegengebracht habe. R. Eleasar war sein Aufenthalt in Kojetein von
grossem Nutzen gewesen. Wohl soll er in seiner Kindheit den
Wunsch geäussert haben, dereinst auch zu  ״darschenen“, aber
diese Sehnsucht muss ihm bald vergangen sein. In der Schule
der Meister talmudischer Dialektik und halachischer Dezision,.

Meir Fischeis und Ezechiel Landau, hatte er die Predigt geringer
einschätzen gelernt. Die Kojeteiner, die ihrem jungen Rabbiner in
allem und jedem entgegenkamen, die ihn so sehr mit Beweisen
von Ehrfurcht und Liebe überhäuften, dass er sich noch häufig
in späten Jahren dankbar seines Aufenthaltes ainter ihnen erinnerte,
wollten auch alle bei ihm lernen. Das brachte R. Eleasar in
Verlegenheit ; denn die wenigsten Gemeindemitglieder konnten
seinen talmudischen Vorträgen folgen ; andere Vorträge, moralischethische Buss- und Erbauungsreden zu halten, glaubte er nicht
fertig bringen zu können, — vielleicht dünkte es ihm auch
etwas unter seiner Würde. Er berichtet, wie er im Zweifel
gewesen sei, ob er den Leuten eingestehen solle, dass er das
Predigen nicht verstehe , oder ob er es doch versuchen solle. Er
entschied sich für den Versuch; ausschlaggebend war dabei die
Erwägung, dass es wohl früher als richtig angesehen worden sei,
eigens Männer für die הוכהה1), die religiöse Zurechtweisung, und
andere für die הוראה, die Entscheidung in religionsgesetzlichen
Fragen , anzustellen, von denen gewiss dem  בעל הוראהdank seinen
umfassenden Studien und seinen notwendigen Kenntnissen die höhere
Stufe zukomme, in der letzten Zeit sei jedoch diese reinliche
Scheidung verwischt worden, ja man gehe so weit , einen, der das
ungelehrte Volk, die Frauen und Kinder durch seine Reden zu
fesseln verstehe , gleich auch als einen Kenner der Ualacha anZusehen, ihn zum Rabbiner zu wählen, und wenn er auch vom
Schulchan Aruch nichts verstehe . Unter solchen Umständen
musste R. Eleasar fürchten, dass seine Gemeindemitglieder den
umgekehrten Schluss ziehen und ihm, wenn er seine Unfähigkeit
als Redner und Prediger eingestehe , auch die Fähigkeit als בעל
könnten, und darum entschloss er sich, das
 הוראהabsprechen
Predigen zu versuchen, wenn er auch weder praktische noch
theoretische Uebung darin hatte . Und das Unerwartete traf ein.
Seine Zuhörer waren von seinen Reden begeistert , hingerissen,
sie hörten ihm stundenlange zu und ermüdeten nicht. Die Vorsehung hatte durch eine sonderbare Fügung das in R. Eleasar
Fleckeies schlummernde, ihm selbst ganz unbekannte Talent
1) Ausser in der Einleitung zum ,א.  חלstellt er diese Forderung der
Trennung von Prediger - und Rabbiner-Amt an mehreren Steilen auf, vgL
' דמר א, דרוש ח, לה ג, und sagt :  להוד ומוביח לחוד.בעל ז!וראד.
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geweckt ; sein Ruf als Volksredner im besten Sinne des Wortes
batte sich schon während seines Kojeteiner Aufenthaltes weit
verbreitet . Wenn er auf der Durchreise eine Gemeinde berührte,
so liess man ihn nicht wegziehen, ohne dass er eine Gastpredigt
gehalten hätte 1).
Es sei bei dieser Gelegenheit gleich einiges über R. Eie״
asars Art zu predigen, über seine Derascha, gesagt. Vor allem
wusste er jedem seiner Zuhörer etwas zu bieten; selbst der Ge״
lehrteste kam gerne zu seiner Derascha, denn er konnte gewiss
sein, einen gut gewählten Text in sorgfältiger Ausarbeitung erklären
und viele schwierige Zitate aus Talmud und Midrasch lichtvoll er״
läutern zu hören. R. Eleasar Fleckeies hatte seine Zuhörer ganz
in seiner Gewalt, weil er sich ihnen und auch den zeitlichen und
örtlichen Verhältnissen anzupassen verstand♦ Er verschmähte es
nicht, in seiner Derascha am passenden Orte einen witzigen, er״
heiternden Einfall einzuflechten, verstand es aber jederzeit auch,
in den härtesten und verstocktesten seiner Zuhörer die edelsten
Gefühle auszulösen. Wenn er am ersten der Selichoth-Tage oder vor
Kol-Nidre sprach, das Volk zu Busse und Einkehr aufforderte, da
zerrissen seine Worte tatsächlich — wie der Prophet es fordert
— das Herz der Hörer ; wenn er um einen Verstorbenen Klage
erhob (und das tat er so häufig2), musste er oft lange unter״
brechen, weil seine Worte trotz seiner klangreichen Stimme im
lauten Schluchzen der Hörer untergingen♦ Die Wirkung seiner
Worte erklärte sich aus ihrem Ursprünge— es waren Worte, die
von Herzen kamen —, zweitens aus seiner bewunderungswürdigen
Eloquenz und endlich aus dem Umstande, dass er oft lange ex״
temporierte, seine Worte daher völlig ursprünglich wirkten.
So konnten Augenzeugen nicht genug erzählen von dem mächtigen
Eindrücke, den es auf die versammelte Gemeinde machte, wenn
R. Eleasar Fleckeles vor Kol Nidre langsam vor die Bundeslade
in der Klaus trat und mit einer gewissen Feierlichkeit begann,
die vielen Knöpfe seines weissen Mantels aufzuknöpfen; die
Spannung stieg während dieser Minuten aufs höchste und wenn
1J Vgl. , דתש ו,ע״ה ח.
2) Vgl. die erste Rede in  קונטרס נפש דוד וחיה, wo es heisst : מיום שעמדתי ע״ד
 אדם פשרbv  בהספדוhitynnh ♦אין דדב.

*

ן
R. Eleasar gar einmal im heiligen Feuer die Türen der Bandes*
lade aufriss *), da ging ein Beben durch die ganze Gemeinde, man
fühlte förmlich die Nähe Gottes.
So darf es nicht wunder nehmen, wenn wir hören, dass bei
den Deraschoth R. Eleasars die Prager Synagogen dicht gefüllt
waren, dass kein auf der Durchreise befindlicher Glaubensgenosse
es unterliess , seine Derascha zu besuchen, dass״die Juden aus der
weiteren Umgebung Prags oft drei Tage, von Freitag bis Sonntag,
in Prag verweilten , nur um seine Predigt anzuhören.
Doch kehren wir wieder zu unserer unterbrochenen Erzählung zurück. Am 10. Elul 5543 hielt R. Eleasar Fleckeles
seine Antrittsrede in der Prager Altneuscbul in Anwesenheit des
Oberrabbiners Ezechiel Landau. Ezechiel Landau förderte auch
jetzt seinen Schüler, wo er konnte. Er gestattete ihm vorerst,
eine Jeschiwa zu errichten, er liess sich auch gelegentlich von
ihm in der Abhaltung einer Derascha vertreten 2). Und so stand
R. Eleasar plötzlich mitten in einer Tätigkeit , die fast übermenschliche Anstrengungen erforderte. Er hielt alljährlich ungefähr zehn Deraschoth in allen verschiedenen grossen Prager Synagogen, musste viele Gelegenheitsreden halten, lehrte täglich
einige Stunden die Hörer der Jeschiwa , hatte als Mitglied des
Oberjuristenkollegiums ziemlich viele Pflichten, betätigte sich gemeinnützig 3), unterhielt einen regen halachischen Briefwechsel
mit den namhaftesten Gelehrten und fand dabei noch Zeit zu
häufigem persönlichem Verkehr mit den angesehenen Gelehrten 4),
die sich um ihn scharten. Und all diesen Verpflichtungen, die
er zumeist freiwillig übernommen, blieb er bis an sein Lebensende
Um Beschäftigung brauchte ihm nicht bange zu sein;
treu.
schlimmer stand es mit den Einnahmequellen. Die Prager Ober ת״מ סי׳.
. רכ״ח
 ףVgl

8) Vgl. die 15. Rede im  ע״ח ח״גund ת״מ ח״ב יס 'דפ״ז.
3) Er war selbst sehr wohltätig, sammelte für Arme ( מרק א^עזר251.)
war ein gesuchter Baal Tefilla, eifriges Mitglied humanitärer Vereine, speziell
der Chewra, Förderer des Teplitzer Hospitals für luden; von einzelnem
wird noch weiter die Rede sein.
4) Vgl. z. B. die vielen Bezugnahmen in den Briefen von Prager
Gelehrten auf persönliche Unterredungen, speziell *ת״ב,  קס״ו,׳« קי״ט3 'ת״ם א
ב' סי' ר״מ.
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Juristen empfingen keinerlei Besoldung ; sie waren einzig und
allein auf die Akzidentien angewiesen, die ihnen von Trauungen,
Ehescheidungen, Chaliza u. dgl. zufielen, waren also materiell
nicht gut gestellt . Dazu kam noch, dass auch die Jeschiwa
ihren Leiter manches materielle Opfer kostete ; doch alles das
ertrug unser R. Eleasar leicht , hatte er doch Gelegenheit , mit
gelehrten Freunden gemeinsam das Gesetzesstudium betreiben zu
können. Zu den Gelehrten, die sich um ihn scharten, gehörten
vor allem ß . Leb Fischeis 1), Juda Ausch, Baruch Jeiteles,
Gabriel Fischeis , Bezalel Ranschburg, Juda Jeiteles und der
Zensor Karolus Fischer.
Bezalel Ranschburg oder, wie er offiziell heisst , Daniel
ßosenbaum war sein intimster Freund, sein ständiger Berater, der
ihm über manche Kümmernis und Sorge hinweghalf 2). Der merkwürdigste aus dem Freundschaftskreise ist unstreitig der k. k•
Zensor und Translator in hebraicis Karolus Fischer. Welch
innige Freundschaft ihn mit unserem Rabbi verband, ersieht man
aus der in der Prager Universitätsbibliothek aufbewahrten
Sammlung von Briefen an Karolus Fischer , die mehr als 30 Briefe
Eleasar Fleckeles ’ an Fischer und die Konzepte zahlreicher hebräischer Briefe Fischers an Fleckeles enthält . Diese Briefsammlung
enthält neben Briefen über jüdisch-wissenschaftliche Themen auch
viele Freundschaftsbriefe. Da wird des langen und breiten verhandelt über Namensabkürzungen, über den Begriff der נשמה
יתרה, über die angebliche Verhöhnung des Stifters der Christliehen Religion durch die Juden in der sogenannten ״Nittelnacht“; die Freunde leihen einander seltene hebräische Bücher, zu
Purim schickt Fleckeles dem Zensor ein kleines Geschenk, der
Zensor pflegt am Purim sein Gast zu sein, auch kleine hebräische
Gedichte widmet Fleckeles dem Zensor. Dieser kommt auch
0 Der grosse Sohn seines grossen Vaters R. Me'ir Fischeis, über
dessen Tod R. Eleasar Fleckeles, der ihm die Leichenrede hielt, in ת״ם סי׳ ר״ז
mit den einleitenden Worten: ערב שביעי של פסח תקס״ח נה נפשיה דהאי סבאקדישא
berichtet Die anderen hier erwähnten Gelehrten werden auch alle im ת״ט
häufig angeführt.
*) Rabbi Bezalel Ranschburg ist der Verfasser der kritischen Noten
zum Talmud טעשהבר, des grosszügig und systematisch angelegten  צופים עלmar
arVn, des  הודה גבר עלהודיותund vieler ungedruckter, z. T. verschollener Werke.

häufiger in die Lage, dein Rabbi seine Freundschaft zu erweisen,
ganz ;besonders als die ungarische Zensur 1) den ersten Teil des
Responsenwerkes Fleckeles’, das Karolus Fischer vor der Drucklegung approbiert hatte , beanstandete. Gelegentlich macht Fischer
auch Eleasar Fleckeies als  ראש מנהיגי דת ישיאל פה פראג והמדינהals
den ״obersten Leiter der jüdischen Religion in Prag und Böhmen“ auf
Gefahren aufmerksam, die den Juden aus dem dummen Benehmen einzelner Glaubensgenossen erwachsen können, oder benachrichtigt ihn,
dass ein grosses, 400 Blatt starkes Manuskript gegen die Juden ihm zu
Gesicht gekommen sei etc. Dass in den Briefen sehr häufig auf
persönliche Aussprachen Bezug genommen wird, ist selbstverstündlich.
Während die meisten Gelehrten die Freundschaft R. Eieasars suchen, gibt es unter den Ungelehrten eine Reihe von
Männern, die ihn auch jetzt wieder mit ihrem Hasse verfolgen.
Es sind dieselben, deren Verfolgungen ihn seinerzeit mit bewogen
hatten , Prag zu verlassen und nach Kojetein zu ziehen. Welche
Ursache diese Feinde zu ihren Gehässigkeiten hatten und worin
sich diese äusserten, ist aus den sehr bewegten Klagen R. Eieasars nicht zu ersehen.
So wie einst in Kojetein die geistige Armut vieler seiner
Gemeindemitglieder R. Eleasar gezwungen hatte , sich als
Darschan zu versuchen und allsabbathlich den nicht im Talmud
Bewanderten eine Erbauungsrede mit Erklärungen von Bibel und
Aggadastellen zu halten, so veranlasste ihn jetzt seine eigene
materielle Not, eine Auswahl seiner Reden zu drucken. Die Er )גEin der Briefsammlung Fischers beigefügter Brief Elia Mohrs an
Eleasar Fleckeles, datiert: Pest, am Neumond des ljar 5570, gibt einzelne
interessante Aufschlüsse über die Zensur hebräischer Bücher in Ungarn, ln
Ungarn sei die Zensur erst seit einem halben Jahre eingeführt, weil bis
dahin keine (hebr ?) Druckerei dort gewesen sei. Zensor sei Herr Alber;
der verstehe nur rein, hebräische Schriften. Für rabbinische Schriften habe
er sich als Adlatus einen gewissen Markus Nissa-Weiss (?) angestellt, der
bis zu seiner vor 4 oder 5 Jahren erfolgten Taufe Mardochai üngwar
geheissen habe, einen verlotterten Menschen, den die Wiener Polizei als
unruhigen Kopf abgeschafft habe und der schon vor seiner Taufe ein
Büchlein gegen die Juden, besonders gegen die  חכמיהתלמודherausgegeben habe•
Dieser Mensch habe den rechtlichen Zensor zu ungerechtfertigten Bean~
standungen verleitet.
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haltung der Jeschiwa , die stetig wächst , fordert
immer grössere
Mittel und da geben ihm seine Freunde und
Verwandten den Rat,
er möge seine Werke, seine Erklärungen zu den
einzelnen Talmudtraktaten , seine reichhaltige Responsensammlung
oder seine
Deraschoth in Druck legen, die Freunde der Thora würden
allerorten diese Werke kaufen, froh, eine Gelegenheit zu
haben, den
überall verehrten Rabbi auf diese Weise unterstützen
zu können.
Er geht mit sich zu Rate und entscheidet
sich dafür, die
Deraschoth zu drucken, denn seine Novellen zum
Talmud sind
völlig ungeordnet; er müsste eine Auswahl treffen,
eine Sammlung
von Erklärungen zu einzelnen Stellen
verschiedener Traktate ;:
solche Sammelwerke zu veröffentlichen stehe aber
nur Gelehrten
zu, die sich bereits einen Namen erworben haben;
seine Responsen
wiederum dürften nur auf das Interesse eines
beschränkten
Kreises, der בעלי• הוראה, rechnen und eine
Veröffentlichung könnte
nur erfolgen, wenn eine vorhergehende
Pränumeration genügend
Abnehmer gesichert hätte . Seine Deraschoth sollen zwölf
Bände
umfassen, den gemeinsamen Titel  עולת חדשführen und
je
nach
dem Inhalte einen Untertitel erhalten. Sie sollten
auch auf die
einzelnen Monate Bezug nehmen und der Inhalt stets
der besonderen Bedeutung der einzelnen Monate für das Jahr
Rechnung
tragen. Die erste Abteilung, die für die Monate
Elul, Tischri
und Cheschwan bestimmt sei, solle z. B. den
Titel  מילי דשמיאführen
und Reden enthalten, die bestimmt sind, zur Busse
und Einkehr
zu bewegen , die zweite Abteilung, die für die
Monate Kislew,
Schewat und Adar berechnet sei, sollte den Titel דרבנן
 מיליführen,
die dritte Abteilung für die zweite Hälfte des
Monats Adar und
Nissan  מילי דפסחא, die vierte Abteilung für die zweite
Hälfte des
Nissan und Ijar מילי דאבות, die fünfte für den Monat
Siwan פילי
דאורייתא, die sechste für Teweth , Tamus und Aw
 מילי דהספדא, die
siebente endlich, welche Reden nach der Reihenfolge der
Wochenabschnitte enthalten sollte , מילי מעליותא. Dieser Plan ist
an und
für sich klar, er leidet nur darunter, dass die
einzelnen Abteilungen
nicht mit der Bändezahl übereinstimmen, so
enthält der erste
Band des  עולת חדשnur den Teil der  מילי דשמיא,
der auf den
Monat Elul Bezug hat. Weiters wird die Anlage
noch dadurch
kompliziert, dass jeder einzelne Band des ^ע ^ עולת הדש
Untertitel hat, wie z. B. der 2. Band  עולת צבור, der 3.
Band  עולת עני.
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R. Eleasar Fleckeles scheint später von diesem Einteilungsplane
, alle seine
abgekommen zu sein, als er die Unmöglichkeit einsah
1824 er«
das
wird
wenigstens
;
Deraschoth zu veröffentlichen
עולת
הדש
dem
schienene  חזון למועדin keinen Zusammenhang mit
beFesttage
die
auf
der
mehr gebracht , sondern als erster Teil
קוגמדס
הדורש
züglicben Deraschoth , zugleich auch als erster Teil des
Teilen die
bezeichnet und bemerkt, dass es auch in den folgenden
als die dritte
 מילי דפסחאenthalten soll, also etwas » was früher
Band des
Abteilung des  עולת חדשbezeichnet war. Als ersten
ersten Teil
 עולת חדשveröffentlicht R. Eleasar im Jahre 1785 den
eine Apder  מילי דשמיאfür den Monat Elul. Dem Buche geht
Wert•
seiner
der
,
voran
probation von R. Ezechiel Landau
welch
,
bezeugt
und
Schätzung des Verfassers Ausdruck verleiht
Zuhörerschaft
grossen Eindruck die Reden auf die dichtgedrängte
Sprache *) gegemacht haben ; er hofft, dass der in eleganter
abhalten
davon
schriebene und leichtverständliche  עולת חדשviele
, das er
werde, deutsche Bücher zu lesen. In einem Vorworte
Pflicht,
 קול קורא ואומרbetitelt , erörtert der Verfasser die religiöse
dankbar
gedenkt
und
,
arbeiten
zu
für das Wohl unserer Wirtsvölker
. Das dritte
der gütigen Gesinnung Josefs II. gegen die Juden
’, und das
Fleckeles
Vorwort enthält autobiographische Notizen
Predigten
Die
.
עולת
zweite den Plan des ganzen Werkes חדש
Predigten ein*
x) Es seien hier kurz einige Worte über R. Eleasars
»dank
faszinierend
geradezu
Werken
seinen
all
in
ist
Sprache
gefügt . Seine
seinen
und
Wortspielen
und
den geistreichen und witzigen Wendungen
: quidquid dixeram,
leichtfMessenden Reimen. Von ihm kann das Wort gelten
Vers, so doch immer
ein
immer
nicht
wenn
war,
,
sprach
er
was
;
erat
versus
gegliederten
ein geistreiches Wortspiel . Den Inhalt seiner meisterhaft
Gottes , zur
Wegen
den
in
Wandel
zum
Aufforderungen
Predigten bildeten
auf» so
Neuerungen
alle
Beschäftigung mit der Thora ; er trat scharf gegen
der
Notwendigkeit
die
auch
er
wenn
Bibel,
gegen die Uebersetzer der
heftig los gegen den
zieht
Er
.
anerkennt
Sprache
deutschen
der
Erlernung
vor der Beschäftigung
Besuch der Kaffeehäuser und Bierlokale . Er warnt
der tägliche Eiwerb
die
Kraft,
und
Zeit
alle
da
,
mit Profanwissenschaften
die Masse vor der
er
warnt
freigebe , der Thora gehöie ; noch mehr aber
sei» dankt der
sinnverwirrend
sie
für
die
,
Kabbala
Beschäftigung mit der
und verspottet
Bücher
Regierung für das Verbot der Einfuhr kabbalistischer
auch nur für
ohne
,
hingeben
Bräuchen
diejenigen , die sich kabbalistischen
haben.
zu
Verständnis
das offen Daliegende
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sind nicht nach der Zeit ihrer Abhaltung, sondern nach logischen
Gesichtspunkten geordnet. Am Ende des Bandes ist ein genaues
Verzeichnis aller zitierten Talmud- und Midraschstellen.
Der erste Band des  עולת חדשfand solchen Anklang, dass
sein Verfasser bereits zwei Jahre später den zweiten Band veröffentlichen konnte, der mit den Approbationen der bedeutendsten
rabbinischen Autoritäten der Zeit versehen war. Dieser Band, dem
am Schlüsse auch eine scharfsinnige talmudischeDissertation angefügt
ist , hat wegen seiner Angriffe auf die Uebersetzer der Bibel den
Widerspruch David Friedländers erweckt. David Friedländer
suchte Rabbi Eleasar Fleckeles und auch R. Ezechiel Landau
lächerlich zu machen, indem er die Predigt Eleasar Fleckeles ’ und
die dem Buche vorangehende Approbation Landaus wort-, ja buchstabengetreu ins Deutsche übersetzte und als Anhang zum Meassef
1788 veröffentlichte.
Das Jahr 1793 war für Eleasar Fleckeles von grosser
Bedeutung • es ist das Todesjahr seines geliebten Lehrers, das
ihm auch sonst noch Kummer bringen sollte . Dass sich seine
alten Feinde jetzt , wo er seines mächtigen Beschützers beraubt
war, mit erneuter Heftigkeit gegen ihn wendeten, sei nur nebenbei erwähnt. Viel wichtiger und einschneidender sind die Streitigkeiten , die sich aus der Frage der Besetzung der Oberrabbinerstelle ergaben. Eleasar Fleckeles gehörte dem Oberjuristenkoliegium bereits zehn Jahre lang an und hatte in der Gemeinde
eine grosse Zahl von Freunden und Anhängern ; Samuel Landau
hatte wohl bis jetzt nicht dem Oberjuristenkollegium angehörenl
können, er hatte aber seinen Vater während der letzten Jahre in
der Leitung der Jeschiwa vertreten und war durch sein grosses
Wissen wohl geeignet , seines Vaters Nachfolger zu werden.
Samuel Landau war von Beruf Kaufmann, er ernährte sich vom
Juwelenhandel und soll von seltener Herzensgüte gewesen sein,
es wird von ihm berichtet , dass er oft alles weggab und dann
selbst in Not geriet . Seinem guten Herzen entsprach ,aber sein
schroffes Auftreten wenig, das wohl in erster Linie Schuld trug,
dass er in den Kreisen der Gemeindegewaltigen nicht viele
Freunde besass.
Hatte man nach dem. Hinscheiden Ezechiel Landaus einen
Oberrabbiner gewählt , so hätte mar nach altem jüdischem Her-
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kommen in erster Reihe Samuel Landau als den würdigen Sohn
seines grossen Vaters wählen müssen ; gerade dieser Umstand
war es vielleicht , der den Gemeindevorstand veranlasste , von der
Wahl eines Oberrabbiners abzusehen 1) und den Vorsitzenden des
*Rabbinatskollegiums, den ersten Oberjuristen, mit der Versehung
der oberrabbinatlichen Funktionen zu betrauen. Der Vorsitzende
des Kollegiums war beim Tode Ezechiel Landaus der über
80 Jahre zählende Salman Emrich oder Gumpertz, der aber
zumeist vom zweiten Oberjuristen, Michael Bachrach, vertreten
wurde, dritter Oberjurist war Jakob Ginzburger, die vierte Oberjuristenstelle war vakant , die fünfte hatte Eleasar Fleekeles inne.
Samuel Landau bewarb sich bald nach dem Tode seines
Vaters um die erste Oberjuristenstelle ; sein Gesuch wurde den
Gemeindevorstehern zur Begutachtung übergeben und diese erstatteten ihren Bericht gesondert ; M. S. Eidlitz , Moses Voges,
Gabriel Schmelkes, die damaligen Gemeindevorsteher, kommen
alle in ihren Äusserungen vom 30. Mai 1793 unter ausdrücklicher
Betonung der trefflichen Qualifikation Landaus zu dem Anträge,
man möge ihm, da man doch die alten Oberjuristen Emrich und
Bachrach nicht verletzen dürfe, die erledigte vierte Oberjuristenstelle verleihen, und ihm die einstweilen dem Michael Bachrach
übergebene Matrikenführung übertragen. Am 24. Juni übersendet
das Gubernium den Gemeindevorstehern die Gesuche Eleasar
Fleekeles ’ und Samuel Landaus um die erledigte vierte Oberjuristenstelle zur Begutachtung und verlangt auch eine beizulegende schriftliche Aeusserung der Oberjuristen. Am Tage, wo
dieser Auftrag einlangt, wird er auch erledigt ; die Vorsteher
überreichen die Aeusserung der Oberjuristen, die alle den fünften
Oberjuristen zur Vorrückung empfehlen; die Vorsteher M. Eidlitz
 ףIn der ersten Zeit scheint die Absicht bestanden zu habet), bald
einen Oberrabbiner zu wählen, da die Gemeindevorsteher mit Rücksicht
auf die grossen Kosten, die der Einzug eines neuen Oberrabbiners verursachte
(Entrichtu ng der Hoftaxe für ihn, völlige Einrichtung), baten, die dem jeweiligen Oberrabbiner von jeder Kopulation zustehende, nach der Höhe der
Mitgift der Braut bemessene Taxe für die Domestikalkassa zur Bestreitung
der oben erwähnten Kosten einheben zu dürfen. Auch wurde Samuel
Landau die Wohnung seines Vaters nur bis zur Ankunft des neuen Oberrabbiners vermietet.

und M. Voges berufen sieh auf ihre Aeusserung vom 30. Mai
und halten an dem Vorschläge Samuel Landaus für die vierte
Oberjuristenstelle fest , nur Gabriel Schmelkes erklärt, er hätte
damals Landau vorgeschlagen, weil kein anderer Bewerber gewesen
sei, er erkenne aber die Motive Fleckeles * an und überlasse darum
einer hohen Landesstelle die Entscheidung . Am 22. August 1793
entscheidet das Gubernium, Fleckeies soll in die vierte Oberjuristenstelle vorrücken und Landau die fünfte erhalten. Doch damit war
die Sache noch nicht erledigt . Die Oberjuristen erheben noch
immer Vorstellungen gegen Landau, führen an, dass er eine
Schmähschrift verfasst habe und sich eine ehrenrührige
Antastung des Fleckeles und Schmelkes habe zuschulden kommen
lassen 1), hauptsächlich erheben sie Einspruch dagegen, dass Landau
*) Die Schmähschrift und die ehrenrührige Antastung Fleckeles*
dürften wohl das Zirkulandum sein, das Samuel Landau an sämtliche Thoragelehrten Prags versandte . In Prag hatte Simon Löbl Kuh ein Stiftungs«
haus gegründet , dessen Statuten besagten , dass die Gelehrten, die in den
Genuss der Stiftung gelangen sollten , vom Oberrabbiner mit Zuziehung der
Oberjuristen gewählt werden sollten ; ״dieselben dürfen aber keinen Dienst
in der Gemeinde haben . . . . vom kleinsten bis zum grössten , weder
Unterjurist noch sonst ein Dienst ". Nun waren Michael Bachrach und jakob
Ginzburg Oberjuristen und im Genüsse der Kuh'Stiftung. Samuel Landau
behauptete , sie hätten als Oberjuristen einen Dienst und bezögen darum
unrechtmässig den Stiftungsgenuss . Er hätte sich freilich sagen müssen,
dass Michel ßachrach seine Unterjuristenstelle niedergelegt habe , als er die
Kuh-Stiftung antrat und dass Ezechiel Landau, der ihn zu dieser Niederlegung veranlasste , ihn dann als Oberjuristen berief , aber Hass macht blind
und Samuel Landau bezeichnete die beiden Oberjuristen , die, wie er erwähnt, ihm manches Unrecht angetan , für den Fall, dass sie den Stiftungs ׳
genuss behalten , als unglaubwürdig und ungeeignet zum Rechtsprechen.
Bei dieser Gelegenheit zieht Samuel Landau auch , ohne ihn zu nennen,
weidlich gegen Eleasar Fleckeles los, der die beiden Ober juristen so gegen ihn
eingenommen habe . Das dürfte die angebliche Schmähschrift und Antastung
sein und erklärt zur Genüge den Groll der Oberjuristen gegen Landau. Das
Zirkular Landaus wurde unter dem Titel  פלוגתאדשסואלmit einer halbanonymen
Entgegnung Baruch jeiteles ’  תיובתאושמואלund einem Schlussworte  קברת תאזה,
das sich gegen den Meassef richtet , unter dem Titel "האורב״, angeblich in
Saloniki von einem Manne mit exotisch klingendem Namen gedruckt.
Tatsächlich erschien es in Wien und hat B. jeiteles zum Verfasser. Fast
alle im  האורבerwähnten Büchertitel sind frei erfunden. Das Zirkular Landaus
war auch gegen seinen Willen vorher im  מאסףabgedruckt worden , wogegen
er lebhaft protestierte . Infolge der Angriffe Samuel Landaus legte jakob
Ginzburg seine Stelle als Oberjurist nieder.
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als ״Oberkommissär der jüdischen Koscheraufsicht“ angestellt werde,
wie es auf Betreiben der Prager jüdischen Fleischer mittlerweile
geschehen war. Das Gubernium bescheidet die Oberjuristen
darauf am 11. September 1793, dass die ehrenrührige Antastung
eine Privatsache sei, gegen die den Betroffenen der Rechtsweg
offen stehe, schränkt den Begriff der Samuel Landau übertragenen
Koscheraufsicht ein, im übrigen bleibe es dabei, dass Landau
fünfter Oberjurist sei, da er schon den Eid abgelegt habe. Mit
der Beeidigung Landaus als Oberjuristen hatte es eine eigene
Bewandtnis. Am 27. August 1793 erstatten nämlich die YorSteher der Prager Judengemeinde dem Gubernium Bericht, dass
dem Aufträge, mit der Vereidigung des zum fünften Obeijuristen
resolvierten Samuel Landau bis auf weiteres zu warten, nicht
Rechnung getragen werden könne, da der Auftrag um 6 Uhr
abends gekommen sei, die Vereidigung aber schon um 11 Uhr yormittags in Anwesenheit des Monatshalters Eidlitz und zweier
Unterjuristen stattgefunden habe ; die Obeijuristen wären trotz
Einladung zur Feier nicht gekommen. So war Samuel Landau
als fünfter Oberjurist gegen Eleasar Fleckeles zurückgesetzt
worden; das konnte nicht dazu beitragen, Landaus Verhältnis zu
den anderen Oberjuristen, die das veranlasst hatten , oder gar zu
Fleckeies, den er in einem Sendschreiben schon früher sehr gehässig behandelt hatte , zu bessern. Tatsächlich kam es dann
noch häufiger zu Zusammenstössen, besonders in uns kleinlich anmutenden Etikettenfragen . So gibt es eine Zahl von amtlichen
Schriftstücken über den Ort der Abhaltung der Ehescheidungen.
Samuel Landau hatte nämlich die Wohnung seines Vaters beibehalten, in der früher bei Lebzeiten seines Vaters auch die
Ehescheidungen vorgenommen wurden, Eleasar Fleckeies, der
durch den Tod seiner Vordermänner mittlerweile erster Oberjurist geworden war, machte (es war im Jahre 1803) geltend,
dass die Ehescheidungen immer in der Wohnung des ersten Oberjuristen stattgefunden hätten ; der wahre Grund für den Streit
war der, dass weder Fleckeles Landau noch Landau Fleckeies
besuchen wollte. Es kam sogar soweit, dass Fleckeles, um einen
Einwurf seines Gegners zu entkräften, ein Baumeistergutachten
produzierte, dass seine Wohnung zur Vornahme von EheScheidungen völlig geeignet sei. Die Behörde entschied, es
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sollten die Scheidungen fortab in einem Zimmer des jüdischen
Rathauses vorgenommen ,werden.
Im Jahre 1804 richtete Karolus Fischer an die jüdischen
Gemeindevorsteher eine ״Note “, deren Inhalt kurz folgender ist:
Mehrere Gelehrte haben Fischer die eben gedruckten Statuten
der ״Versorgung der israelitischen armen Mädchen“ gegeben, auf
denen sich Samuel Landau folgendermassen unterschreibe : שמואל
 בן הגאון ר״י זציל אב״ד, woraus leicht bei dem Leser die Meinung
entstehen könnte, Samuel Landau sei Oberrabbiner; der Gemeindevorstand solle Landau in Zukunft dazu verhalten , dass er
 זצ״לnach  אב״דsetze , damit solche Missverständnisse vermieden
werden. Man wird nicht fehl gehen, in diesem Einschreiten
Fischers die Rivalität der Anhänger Fleckeies ’ zu erblicken. Im
übrigen sind Fleckeies und Landau, wo es sich um die Erfüllung
ihrer Berufspflichten handelte, die ganze Zeit über gut ausgekommen, wie aus manchen Stellen in den Schriften Fleckeles’
hervorgeht 1) ; so kämpften sie auch gemeinsam, freilich ohne
Erfolg, gegen die Anstellung Peter Beers an der jüdieshen
Normalschule in Prag , da sie von ihm mit Recht eine irreligiöse
Erziehung der Kinder befürchteten.
Rabbi Eleasar Fleckeies hatte trotz der Aufregungen, die
ihm das Jahr 1793 brachte, doch noch Zeit gefunden, den dritten
Teil des  עולת חדשmit dem Untertitel  עולת עניzu veröffentlichen.
Dieser Band enthält Trauerreden auf die bedeutendsten Männer
der Judenheit , die in diesen Jahren gestorben waren ; die Glanzpunkte dieser Sammlung bilden unstreitig die Nachrufe für
Ezechiel Landau und für des Verfassers Lehrer Moses Rofe . In
diesem Bande wich Fleckeles von seiner Gewohnheit ab, rein
aggadische Vorträge zu veröffentlichen , indem er aus seinem
handschriftlichen Werke עולת עני, Erklärungen schwieriger Stellen
aus Maimonides’ Mischne Thora, 70 Stellen einfügt ; er tut dies
zumeist, weil er den Trauerreden um Gelehrte nach altem
Brauche auch eine gelehrte Abhandlung beifügen will . Im Jahre
1795 veröffentlicht er seine Trauerrede auf den grossen Wohll) Vgl . z . B .  ת״מ ח״ב יס ' דפ״אund

של״ז,  ת״ט ח״ג פ*׳ של״ו. In einem

Briefe

an

Karolus Fischer berichtet Eleaser Fleckeles, er habe soeben auch in einer
bestimmten Angelegenheit mit Samuel Landau gesprochen, der wegen eines
טג מדינהbei ihm war.
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täter Joachim Edlen von Popper, den Primator der böhmischen
Landesjudenschaft, unter dem Titel \ קר החיים
Die äusseren Lebensverhältnisse R. Eleasars hatten sich
mittlerweile wesentlich geändert. Durch den 1794 erfolgten Tod
Salman Emrichs und das Hinscheiden Michael Bachrachs war er
im Jahre 1801 erster Oberjurist geworden. Seine materielle
Lage , die im Jahre 1793 noch so traurig war, dass sich seine
Freunde unter der Führung Jakob Meliz’ zusammentaten, um ihm
regelmässige Unterstützungen zu gewähren, hatte sich insoweit
gebessert , als er in den Genuss der von Joachim Edlen von
Popper und der von Israel Frankel gegründeten Stiftung für
Gelehrte getreten war. Ein schwerer Schlag traf ihn durch das
Hinscheiden seines Vaters am ersten Tage des Wochenfestes 5558.
Er setzte ihm ein literarisches Denkmal in  אהבת דודund קונטרס
 נפש דוד ונפיפז חיה1). Seine Kinder waren alle verheiratet . Seiner
ältesten Tochter Rebekka, die er an den gelehrten Isak
Spitz aus Kollin, den nachmaligen Prachiner Kreisrabbiner und
Jungbunzlauer Rabbiner, verheiratete , konnte er nur mit Mithilfe
vieler Freunde eine Mitgift von 400 fl. geben ; zugleich verpflichtete
er sich, das junge Paar drei Jahre hindurch zu verköstigen.
Gerne hätte R. Eleasar seinen gelehrten Schwiegersohn in Prag
behalten ; vergeblich bemühte sich Karolus Fischer , Spitz eine
Anstellung als sogenannten -) ״jüdischen Vorzensor“, einer Art
Adlatus des Zensors, zu erwirken. Nach Ablauf der ihm bewilligten dreijährigen Aufenthaltsfrist musste Spitz — nicht ohne
Zutun der Vorsteher der Prager Judengemeinde — Prag verlassen . Die Tochter Isak Spitz’ wurde die Mutter des bekannten
deutschböhmischen Dichters Moritz Hartmann. Die zweite Tochter
verheiratete Fleckelcs an Veit Friedländer aus Kollin ; ein Ansuchen
Veit Löw Friedländers, ״zur Erlernung der talmudischen Lehre“
sich in Prag aufhalten zu dürfen, wurde rundweg abgelehnt.
Seine dritte Tochter verheiratete er an Isak Hamburger in Prag.
 )גVergleiche S. 22.
2) Der jüdische Vorzersor war im 18. Jahrhundert eine ständige Einrichtung der Prager Zensur ; er hatte die hebräischen Schriften auf etwaige
anstössige Stellen zu piülen und solche dem Zensor vorzuiegen. Dieses
ausserordentlich verantwort ungsvolle Amt bekleidete unter Fischers Vorganger Leopoldus Tirsch Schoiem Jeiteles.
JahrbuchJ. L. U. X.

*
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Seiii ältester Sohn Juda Löb hatte sich 1791 nach Kollin
verheiratet und kehrte nach mehrjährigem Aufenthalte von dort
nach Prag zurück, sein Sohn Abraham Meir heiratete später.
R. Eleasar Fleckeles , der von Natur aus sehr friedfertig
war 1), hat häufig gezwungen den Fehdehandschuh aufnehmen
müssen ; nur in einen Kampf zog er mit Lust und glühender
Begeisterung , in den Kampf gegen die Frankisten oder, wie sie
im Volksmund Messen, die Schebsen. Von Kindheit auf hatte
er viel von dem schädlichen Treiben der Frankisten gehört, gab
es doch in Prag eine Anzahl von Familien, die der Zugehörigkeit
zu den Frankisten bezichtigt wurden. Bei seinem Aufenthalt in
Mähren hatte er Gelegenheit , seine Bekanntschaft mit den
Frankisten zu erneuern ; ja er soll, der Tradition nach, sogar
einmal Jakob Frank in Brünn aufgesucht und ihn, freilich ohne
Erfolg, gebeten haben, doch mit den abenteuerlichen Beschuldigungen gegen die Juden aufzuhören. Auch Ezechiel Landau
hatte Fleckeles viel von dem unheilvollen Wirken der Frankisten
erzäMt 2). Um das Jahr 1792 waren die Geheimnisse der Prager
Frankisten durch einen, den sie für ihre Sache gewinnen wollten,
verraten worden, Ezechiel Landau hatte die Frankisten vorrufen
lassen und ihnen ernste Vorhaltungen gemacht ; die Beschuldigten
leugneten jede Zugehörigkeit zu den Frankisten und Ezechiel
Landau stellte sich, als glaubte er ihnen. Jedenfalls wussten die
Frankisten sich jetzt scharf beobachtet, unterliessen jede Propaganda und hielten sich von allem zurück, weil sie den Zorn
und die Strafe Landaus befürchteten. Nach dem Tode Landaus
wagten sie sich mit ihren Versuchen, Anhänger zu gewinnen,
wieder hervor, und darum begann Eleasar Fleckeles den offenen
1J Vgl. 'ת״ם א' יס ' ע, wo er seinen Schwiegersohn Veit Friedländer
beschwöit, sich dem wildwogenden Kampf in Kollin, den die Partei des
Rabbiners mit der d es gelehrten R. Nissan Schidlof um die Einführung resp.
Beibehaltung von  המברך תא עמוישי*לא בשלוםoder  עושההשלושführte , fernzuhalten.
R. Eleasar Fleckeles will, um es zu keinem Streite kommen zu lassen,
wenn er Neila in der Klaus vorbetet, sich bequemen,  עושההשליםzu sagen.
*) Ezechiel Landau hat die Frankisten unter dem vorgeschriebenen
feierlichen Bannzeremoniell in der Nacht des Hoschana Rabba 5519 in den
Bann getan ( פ״ג, ) אהבתדוד דEzechiel Landau hat einen des Frankismus
Verdächtigen nicht über seinen Ethrog den Segensspruch sprechen lassen
V« , )ת״מ ח״א יס#
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Kampf gegen sie . Hatte er schon früher kein Hehl ans seiner
Feindschaft gegen alle gemacht, die auch nur im Gerüche standen,
״Schebsen“ zu sein, hatte er auch z. B. früher schon ernstlich erwogen , ob man nicht eine Thorarolle, die ein des Frankismus
Verdächtiger geschrieben hatte , verbrennen solle , so proklamierte
er jetzt öffentlich, es sei religiöse Pflicht eines Juden, die Anhänger Sabbatai Zebis und Jakob Franks bis zur Ausrottung 1)
zu verfolgen. Er hielt mit den Oberjuristen und Thoragelehrten
Bat , was man gegen diesen ״verheerenden Aussatz , der immer
mehr um sich greife ״, tun könne. Er wurde beauftragt, drei
Deraschoth zu halten, in denen er die Gemeindemitglieder über die
Gefährlichkeit derFrankisten aufklären solle. Die erste Derascha hielt
er am 1. der Selichoth-Tage 5559 in der Neuschul, die zweite am
7. Tischri 5560 in der Meiselschul, die dritte am Büsttag des
Neumondes Schewat in der Klaussynagoge . Die erste dieser
Deraschoth druckte er als 4. Teil des  עולת הדשunter dem Titel
אהבת דוד. Er geht darin von der Liebhaberei der Sabbatianer
und Frankisten aus, durch verschiedene Rechenexempel das Jahr
der Erlösung zu bestimmen. Besonders die Jahre 5560 und
5600 gelten ihnen als solche heilbringende. Er warnt jedermann,
mit einem der Hinneigung zu Sabbatianern und Frankisten
Verdächtigen auch nur zu verkehren. Als untrügliches KennZeichen für die Zugehörigkeit zu diesen Gruppen gilt es ihm,
wenn jemand, der im Talmud nicht gut bewandert ist , sich mit
Agyada oder gar mit dem Sobar abgebe. Er erinnert daran,
dass der כרוז, die Verkündigung, die das Prager Rabbinat im
Jahre 1726 gegen die Anhänger Sabbatais erlassen hat, vor
kurzem von ihm und dem Rabbinatskollegium erneuert und in
Druck gelegt worden sei. Das Gefährlichste an dem Treiben
der Frankisten ist eben, dass sie Heuchler sind, dass sie sich
äusserlich in nichts von den Juden unterscheiden, dass sie sich
1) Man darf auf eine Benediktion, die ein Sabbatianer ausspricht , nicht
mit Amen antworten . Man darf sich mit einer Familie, die des Sabbatianismus
verdächtigt wird, nicht verschwägern , denn diese Leute sind ärger und
strenger zu behandeln als die Kuthäer, nachdem die Weisen den Vevkehr
mit ihnen verboten () ת״ם ח״א סי׳חי. Man hüte sich vor neuen , haupt״
sächlich kabbalistischen Gebetformeln , denn da seien oft die Namen
£abbatai Zebis und Jakob Franks hineingewebt (׳k , )ת״ם ח״א יס.
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sogar bemühen , durch Wohltätigkeit und Synagogenbesuch als
musterhafte Juden zu erscheinen und sich so Anhang zu verschaffen. In Wirklichkeit seien sie Gottesleugner , die Unzucht
und Ehebruch treiben , sich mit Zauberei und Totenbeschwörung
abgeben . Vor allem warnt E . Eleasar Fleckeies vor der Beschäftigung mit dem Sohar *), zitiert eine Reihe von Stellen aus
den Eesponsen Landaus gegen die Beschäftigung mit dem Sohar und
jeder Geheimlehre und die Hofdekrete Josefs II . vom2. November 1785
und Franz IL vom 7. Juni 1794 gegen die Einführung kabbalistiscber Bücher.
Rabbi Eleasar Fleckeies liess sich in seinem heiligen Eifer von
keiner Rücksicht auf Personen leiten . DieFrankisten rekrutierten sich
hauptsächlich aus den wohlhabenden Kreisen ; vielleicht ist R. Eleasar
einmal in einer seiner Kampfreden gegen sie zu heftig und deutlich
geworden ; genug , das Volk insultierte einige Frankisten . Diese
führten bei den Behörden Beschwerde , und, da das Rabbinat und
besonders R . Eleasar mit Recht als die Führer im Kampfe bezeichnet wurden , wurde R. Eleasar und R. Samuel Landau verhaftet . Am Dienstag , dem 23. Cheschwan 5561 (anfangs November 1800), wurden die beiden Oberjunsten gefangen genommen,,
in der Nacht des Sabbath , 27. Cheschwan , wieder enthaftet und
von der das Gefängnis umlagernden Menge im Triumphe heimgeführt 2). Welche Aufregung dieses Ereignis in der Judenstadt
hervorgerufen hat , kann man sieh leicht vorstelien . Die GemeindeVorsteher setzen alle Bebel in Bewegung , so richteten z. B.
unterm 13. November 1800 Markus S. Eidlitz , Wolf Moscheies,
Michl Jurist
und Markus Dormitzer , Vorsteher der Prager
Judengemeinde , ein Gesuch an den Oberstburggrafen , in dem sie
ihn ״fussfälligst “ bitten , sie ״ihrer Last und beständigen Unruhe,
in welcher sie von diesseitiger ganzer Judengemeinde dermalem
*) Er selbst zeigt an manchen Stellen seine Vertrautheit mit dem
Sohar, so z. B. im יד, אהבתד, wenn er auch andererseits in einem Briefe an
Karolus Fischer vom 22. Tamus 5582 behauptet, dass er sich mit Sohar,
Kabbala und allem, was seinen Horizont übersteigt, nicht beschädigt, dass
er Bräuche und Sitten, die nicht auf Talmud, Midraschim und Dezisoren
zurückgehen, nicht erklären könne.
*) R. Eleasar Fleckeles verspricht in der Einleitung zu  ת״ם ה״אeine;
ausführliche Schilderung dieser Episode unter dem Titel  אזכירתהלנת.
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unausgesetzt erhalten werden, gnädigst zu entheben“ und zu befehlen, ״dass die bisher noch immer im engen Verhafft sitzenden
zwei Oberjuristen“ auf freien Fuss gesetzt werden mögen gegen
ein ״Verbergungsinstrument“, in dem sich die Vorsteher verbindlich machen, ״diese zwei Oberjuristen bei jeder Vorforderung
gesteilig ־zu machen“. Die Vorsteher begründen ihre Bitte damit,
dass 1. die vorläufige Ursache der Verhaftung aufgehört hat, da
die Vernehmung und Protokolle bereits abgeschlossen sein sollen,
2. die ganze Judengemeinde in Unruhe und Besorgnis sei, 3. die
beiden Oberjuristen schwächlich und kränklich seien und bei
weiterer Inhafthaltung die Gefahr ernster Erkrankung bestehe.
Im übrigen verlief das Leben R. Eleasar Fleckeles’ in den
ruhigen Bahnen eines ausserordentlich beschäftigten Lehrers })•
•Schwere Schicksalsschläge, die ihn trafen , der Verlust der ihm
teuersten Personen veranlassten ihn zu um so intensiverer Beschäftignng mit der Thora, der einzigen Ablenkung und ZerStreuung, die er kannte. Im Jahre 1807 starb seine Mutter
Chaje Sara, 1808 seine Lieblingstochter Rebekka, die Gattin
Isak Spitz’, und 1811 traf ihn der schwerste Schlag, von dem er
sich zeitlebens nicht mehr erholen konnte. Am Neujahrstage
des Jahres 5572 starb seine geliebte Lebensgefährtin, die ihm
durch 40 Jahre treu in Freud und Leid beigestanden hatte.
Um seine Gedanken von der steten Trauer abzulenken, ging er
an die Ausführung eines Planes, der ihn schon lange beschäftigt
hatte , an die wissenschaftliche Ergründung und Feststellung,
welche Gottesnamen in der Thora heilige Bedeutung haben und
welche nicht. Es ־werden nämlich in der Thora oft Ausdrücke
verwendet, die eigentlich Gott bezeichnen, wie aber aus der
Verbindung mit anderen Worten und dem Sinne der betreffenden
Stelle hervorgeht, manchmal von den Göttern der Völker oder
von den Mächtigen oder von Richtern gebraucht werden. Es
ist für die religiöse Praxis nun wichtig festzustellen, wo das
betreffende Wort wirklich Gott bezeichnet, also heilige Bedeutung
hat, und wo es profanen Sinn hat, weil der Thoraschreiber den
1j R. Eleasar Fleckeles scheint den Kampf gegen die Sabbatianer noch
weiter unentwegt öffentlich geführt zu haben ; ich deute wenigstens die behördliche Verwarnung vom 23. Februar 1817, die Rabbiner sollten sich aller
anzüglichen Reden^besonders bei Leichenreden, enthalten, in diesem Sinne.
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heiligen Gottesnamen — wenn nicht die Thorarolle für den
rituellen Gebrauch unbrauchbar werden soll — unter gewissen
Vorbereitungen, in der Absicht, den heiligen Gottesnamen zu
schreiben, schreiben muss, was selbstverständlich bei gleichlautenden Worten mit profanem Sinne verboten ist . K. Eleasar
hielt darum Umfrage bei den Thoraschreibern, nach welchen
Gesichtspunkten sie sich bei der Unterscheidung der Gottesnamen von gleichlautenden anderssinnigen Worten richten, und
da brachte ihm sein Schüler Eisik Schack ein handschriftliches
Büchlein, das er von seinem Vater ererbt hafte, das eine Anleitung hierzu enthält. E. Eleasar ging es genau durch und fand
bei der Prüfung manches, dem er nicht zustimmen konnte ; er
schrieb eine ausführliche Abhandlung, die er zusammen mit diesem
Schriftchen unter dem Titel  מלאכת הקדשveröffentlichte , und da er
kurz vor der Drucklegung erfahren hatte , dass die Handschrift
bereits unter dem Namen  מאיר נתיב, als von einem Juda Pisa
herrührend, als Anhang zu einem in Wien gedruckten Pentateuch
erschienen war D, behielt er diesen Namen bei und gab seinen den
Text an Umfang bedeutend überragenden Erklärungen den Namen
אור לנתיבה. Als zweiten Teil des  מלאכת הקדשveröffentlichte er
Untersuchungen über die vom Thoraschreiber einzuhaltenden
Vorschriften bei der Schreibung von Gottesnamen. Unmittelbar
an dieses der Erinnerung an seine Frau Esterl gewidmete Werk
schloss er in fortlaufender Paginierung sein literarisches
Denkmal für seine Eltern , den  קונטרס נפש דוד ונפש חיהan , der drei
Trauerreden auf seinen Vater und eine auf seine Mutter enthält.
Haben ihn beim  מלאכת הקדשdie Drucker und Setzer mit ihrem
ständigen Eilen und die in den schweren Zeiten fast unerschwingliehen Druckkosten an der wünschenswerten Ausführlichkeit
*) Wie mir Dr . Wachsstein -Wien mitteilt , handelt
es sich um einen
Anton
Schmid
in Wien veranstalteten
Nachdruck
des Pentateuchs
עזדת הסופד, der Amsterdam
1769 erschienen
ist . Der Titel lautet gekürzt:
 הגהות אור. . . תיקון סופרים כולל המשה חומשי תורה בסדור ווי העמודים להורות דרך לסופד לכהוב ספר תורה
תורה בדקדוק הטעמים ובברור ההבדל בק שמות הקרש והחול מק אנטאן שמיד. Dann folgt das
Vorwort zum מאיר נתיב, das von  יהודא פיזאals Verfasser
gefertigt
ist ; hierauf
foigen 5 Blatt mit dem Texte des  מאיד נתיבund
dann ein zweites Titelblatts
 באותיות אמשטרדאם ולק בבית האדון אנטאן שמיד. . 4 ספר עזרת הסופר תקע סזפרים. R. Jehuda Pisa
ist
also der Verfasser des מאיר נתיב.
von
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gehindert , so sind es der traurige Anlass und die Mast, die ihn
beim Abfassen der Trauerreden um seine Eltern daran hinderten,
formvollendet zu schreiben, er druckt aber die Reden unverändert
so ab, wie er sie gehalten hat.
Am 4 . Januar 1813 heiratete er auf Betreiben seiner Kinder,
vor dem Alleinsein schützen und ihm für das Alter eine
ihn
die
treue Pflege sichern wollten , Rebekka, die Witwe des Seligmann
Karpeles, eine Tochter des Simon Lowatitz , der seinen Stammbäum bis zu Elia Spira, dem Verfasser des Elia sutta und Elia
rabba, hinaufführte, und fügte so wiederum eine der ruhmreichsten
Prager Familien seiner Verwandtschaft ein. Seine zweite Frau
erfüllte die Erwartungen 1) ; doch auch da blieb ihm schwere Prüfung
nicht erspart ; nach einigen Jahren erblindete seine zweite Frau
und er, der selbst Pflege und Betreuung brauchte, wurde jetzt
ihr Pfleger.
Mit dem zunehmenden Alter kehrte R. Eleasar bei seinen VerÖffentlichungen immer mehr zum Ideale seiner Jugend , zur Halacha,
zurück ; wohl hat er die Absicht, auch noch eine grosse Deraschothsammlung zu veröffentlichen ; er gibt aber nur den ersten
Teil unter dem Titel  חזון למועדim Jahre 1824 und zwei patriotische
Kanzelreden unter dem Titel מבשר טוב, gehalten in der Meiselund Klaussynagoge anlässlich der Waffenerfolge der Österreicher
in Italien i. J. 1821, heraus. Zu dieser Veröffentlichung wird er
förmlich gezwungen von R. Moses Eidlitz , der sie auf seine eigene
Kosten druckt, hauptsächlich mit Rücksicht auf die erschienene
lückenhafte Übersetzung dieser Reden. Der Aggada gehört nur
noch sein Kommentar zur Pessachhagada  מעשה בר׳ אלעזרan , den
er 1818 veröffentlicht . Mit um so grösserem Eifer widmet er
sich jetzt der Herausgabe seiner halachischen Schriften . Vieles
hindert ihn daran ; sein Gesundheitszustand ist häufig sehr nngünstig , seit vielen Jahren muss er die Heilquellen von Karlsbad
), die ihm meist momentane
und später von Teplitz aufsuchen L>
J) Vgl . den Dank R. Eleasars an sie im Voiwoit zum dritten Teile
seines Responsenwerkes.
*) 1774 ist er zum Kurgebrauch in Karlsbad ( ; )ע״ה ה״גeinigemal erwähnt
er, dass er zu Hause Brunnenwasser trinken muss . Jahrzehntelang geht er
alljährlich nach Teplitz.
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Linderung gewähren. Die Kriegszeiten beeinflussen seinen Gemüts־
zustand ungünstig , dabei wächst die Agenda seiner Tätigkeit als
erster Oberjurist ständig. Gar häufig finden wir in seinen Responsen
Klagen, er habe keine Zeit, sich mit Untersuchungen abzugeben,
die für die praktische Halacha keinen Wert haben, er sei auch nicht
mehr im Stande, wie einst, 3 —4 Stunden über ein weitverzweigtes,
halachisches Thema nachzudenken. Und dabei wuchs die Zahl
derer, die von ihm religiöse Entscheidungen und Aufklärungen über
schwie ! ige Stellen aus dem Talmud oder den Dezisoren verlangten,
von Tag zu Tag 1). Dass man gerade ihn von allen Seiten mit
Anfragen bestürmte, hat seinen Grund gewiss in der eleganten,
leichtverständlichen Darstellung auch der schwierigsten Themen2).
Mitbestimmend mag seine ausserordentliche Vorsicht und Zurückhaltung in der Entscheidung ritueller Fragen gewesen sein, seine
Bescheidenheit , die sich darin äussert , dass er z. B. gleich in
der Einleitung bemerkt, dass niemand, dem nicht seine sachlichen
Gründe einleuchten, sich in religiösen Entscheidungen auf seine
Autorität stützen soll 3). Die veröffentlichten Responsen R. Eie*) Die Anerkennung , die R. Eleasar als Autorität in allen religiösen
Fragen genoss , äussert sich in der grossen Zahl der Anfragenden aus allen,
auch aussereuropäischen
Ländern , sie äussert sich auch in den Namen der
Anfragenden , deren viele zu den hervorragendsten
Gelehrten ihrer Zeit gehören ; man lese z. B. nur , was R. Bezalel Ranschburg in der Anfrage Nr. 29,
was R. Baruch Jeiteles in der Anfrage Nr . 47 an und über R. Eleasar schreiben.
Gleich gross ist auch die Anerkennung seitens nichtjüdischer
Gelehrter , so
nennt ihn P . Tirsch in der Approbation zu  ע״ה ה״ב:  ״der gelehrte Elossor
Fleckeies “, in der zu  ע״וו ה״ג:  ״eruditione clarus Rabbinus  ״und
״laudatus
praedicator “, Carolus Fischer in der Approbation zu  ע״ח ח״י־: »eruditione juxta
ac editis scriptis clarus Rabbinus “ und vollends in seiner  ״Gutmeinung über
den Talmud der Hebräer “ : »der von seinen Glaubensgenossen
wegen seiner
ausnehmenden Gelehrsamkeit , Sanftmut und Rechtschaffenheit
geschätzt ist
der schon Oberrabtiner
in Mähren gewesen , und der dermalen als Präses des
Prager Synedrium an der Spitze mehrerer gelehrten , rechtschaffenen
und
biederen Männer . . . . wie ein unerschütterlicher
Fels dastehet , über welchen
die verächtlichen
ränkevollen Kaballen eines Sykophanten
und Auswurfes
der Menschheit nichts vermögen “.
2) Er ist ein Feind erkünstelter
und gezwungener Interpretation
(vgl.
Resp . 353) :  ויש לי ליישב בחהק ושינזיא דהיקא יא ; דרכי להשיב.
a) Er charakterisiert sich selbst in einem Responsum an Baruch Jeiteles
(Resp . 325) :  ; הגה נא ידידי מביר אותי בי לא חסיד אני ולא ם; אוהבי חומרות אנכיfreilich schreibt er,
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asars sind 450 ; viele sind verloren gegangen , viele wohl noch
nach dem Abschlüsse des Responsenwerkes geschrieben worden;
sie spiegeln uns so recht das Bild des grossen Meisters der
Halacha. In der Form gefällig wie wenig andere, im Aufbau
systematisch 1) und klar gegliedert , bemühen sie sich stets , das
Herkommen zu wahren, die grossen Traditionen eines David
Oppenheim, eines Ezechiel Landau — letztere manchmal sogar
gegen Samuel Landau — zu betätigen 2). Als treuer Sohn einer
seit Jahrhunderten in Prag ansässigen Familie lässt er keine
Gelegenheit verstreichen , alte Bräuche sowie alte Erinnerungen
an Gepflogenheiten und Rabbinatsbeschlüsse durch Mitteilung vor
völligem Vergessen zu wahren. Dadurch erlangen seine Responsen
wie auch seine sonstigen Schriften ausser ihrer eminenten Bedeutung für die praktische Ilalacha und die Kommentierung des
rabbinischen Schrifttums auch einen besonderen historischen 3) Wert
Resp. 255):  הבר אני לכר אשר יראי תראה, ein anderes Mal an Samuel Löw Kander, wo
es sich um unbegründete Neuerungen handelt (Resp. 125):  אניאומי‘ איתןדמיייםph
 יהי להב אשר שלהב וא^ יהי חלקיעמדים. . . .המקילים. Er bezeichnet seine Entscheidung nur
als theoretische , gestattet die praktische Anwendung nicht (Resp. 284), macht
die praktische Anwendung abhängig von der Zustimmung anderer Gelehrter
(Resp. 44, 55, 336), will nicht entscheiden , wo ein Ortsrabbiner ist (Resp 6t ).
1) Systematische

Zusammenstellungen

enthalten

beispielsweise

die

Re-

sponsen 1, 4, 8, 52, 396; hierher gehören auch die trefflichen Zitatenregister
am Schlüsse der einzelnen Bände und das Abbreviaturenverzeichnis am Ende
des מדאה״ק.
2) Vgl. Resp. 129; doch polemisiert er auch gegeu Ezechiel Landau.
Im Resp. 21 berichtet er, Ezechiel Landau habe seine Erklärung  הבלgenannt,
doch fügt er witzig hinzu :  ואקיה שישע ה׳ אל הבל זה.
3) Abgesehen von den vielen biographischen Notizen, die seine Trauerreden z. B. über Ezechiel Landau, Sarach Eidlitz, Jomtob Bondi, Joachim EdL
v. Popper enthalten , erwähnt er z. B. das Verbot David Oppenheims , am
Pessach Milch zu trinken ( ת״מ ה״גResp . 325), die Prager Einrichtung, im ErlassJahre allabendlich durch öffentliche Ausrufung zum Prosbol aulzufordern
( ת״מ ה״אResp . 72), eine Thorarolle , die der berühmte Gaon R. Jona Landsofer
geschrieben (Resp.71), Neuerungen , die bei einzelnen Gebeten eingeschmuggelt
werden (Resp. 90), einen Brauch der Prager Grossenhofschule (Resp. 229*
Abschn . 10), den Prager Brauch , am Schuschan Purim die Megilla zu lesen
(Resp. 210), die Art, wie Frauen in der Vorhalle der Klaus Kaddisch zu sagen
pflegen (Resp. 229, Abschn. 18), die Einwirkungen des Silbereinlieferungspatentes auf den Silberschatz der Synagogen (Resp. 232). Er ist verwickelt
in den weithin geführten Streit um den gefälschten Widerrufsbrief Ezechiel
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für die Kenntnis von Verhältnissen und führenden Männern der
Prager Gemeinde. Dazu kommt noch das Hineinspielen bedeut«
samer Ereignisse wie der napoleonischen Kriege, der Österreichischen Feldzüge in Piemont und Neapel, des Staatsbankerottes etc.,
in seine Zeit. Den ersten Band seiner ßesponsensammluug תשובה
 מאהבהveröffentlichte er im Jahre 1809. Ausser den Einleitungen,
die viele biographische Notizen und Untersuchungen über Art
und Zweck des Thorastudiums sowie einen Dank an seine Frau Esterl
für alle ihm erwiesene Liebe und Förderung enthalten, geht ihnen
eine besondere Abhandlung über das Verhältnis der Juden zu ihren
nichtjüdischen Wirts Völkern voran, wie es das ßeligiousgesetz erfordert ; diese Abhandlung ist eine glänzende Apologie der jüdischen
Lehre gegen die immer wiederkehrenden Beschuldigungen, Juden
dürften oder müssten gar von Eeligionswegen die Nichtjuden
hassen, übervorteilen etc., und ist seit ihrem Erscheinen sehr
häufig zitiert , gewissermassen zu einem Standard work der
jüdischen Apologetik geworden. Der erste Teil der ßesponsen
umfasst Antworten auf Anfragen aus dem ganzen Bereiche der
jüdischen Wissenschaft, sogar literarhistorische wie die Abhandlung über den Paitan Eleasar Kalir 1), apologetische wie die bereits
erwähnte Antwort an Karolus Fischer 2) über die Heiligkeit des
Eides bei den Juden, in der er die Zumutung, den schwörenden
Juden anstatt einer Thorarolle einen Sohar in die Hand zu geben, mit
Entrüstung zurückweist3); auch sonst zieht er gegen die Frankisten
und Sabbatianer in seinen ßesponsen mehrmals heftig zu Felde4).
E . Eleasar stand entschieden auf Seiten des ß . Jonathan Eibenschütz und war felsenfest davon überzeugt, dass dieser im ßecht
Landaus über die rituelle Zulässigkeit des ״Stör“ (Resp. 329), er bekämpft
die Erlaubnis (wohl seitens des westfälischen Konsistoriums), am Pessach
Reis zu benützen (Resp. 259) u. a.
 ת״מ ח״א (גResp . 1.
 ת״ם ה״א ףResp . 26.
s) Merkwürdig

ist jedenfalls

, dass auch

Ezechiel

Landau

an Pater

Tirsch,

den Vorgänger Karolus Fischers, ein ähnliches Gutachten erstatten musste.
Pater Tirsch hatte im Auftrag des erzbischöflichen Konsistoriums angefragt,
ob es den Juden gestattet sei, gegen einen Nichtjuden mit der Thorarolle
falsch zu schwören. Vgl. Resp. 71 der ersten Sammlung נו״ביו״ד.
4) Vgl.  ת״מת״אResp . 1, 8, 110
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war, wie aus seinem Autograph im  עדות ביעקבhervorgeht 1).
Mit dem zweiten Teile des  תשובה מאהבה, der sich nur auf den
ersten Teil des Schulchan Arucb bezieht und den er 1815 veröffentlicht, bringt er ein neues System in die Anordnung der
Responsen; er ordnet sie nämlich nach der Reihenfolge des
Schulchan Aruch an, so dass man ohne Suchen die zu jedem
Abschnitt des Schulchan Aruch gehörigen Responsen findet.
Zwischen die Responsen streut er seine Randbemerkungen und
Ergänzungen zum Schulchan Aruch in derselben Reihenfolge ein,
so dass uns z. B. der zweite Band des  תשובה מאהבהalles mitteiit,
was er über den ersten Teil des Schulchan Aruch zu sagen hat.
Ebenso verfährt er bei der Veröffentlichung des dritten Teiles
des  תשובה מאהבה1820, der in ebenso trefflicher Anordnung Responsen und Ergänzungen zum ׳Tore Dea enthält . Den Schluss des
dritten Bandes bildet קונטרס פרק התערובות, eine Sammlung einiger
Responsen aus dem Gebiete der anderen Teile des Schulchan
Aruch.
R. Eleasar, der gewöhnt war, leicht zu schaffen, wurde durch
Krankheit und zunehmendes Alter und eine wohl durch seine
physisch und geistig ausserordentlich anstrengende Vielbeschäftigung entstandene Nervosität in seiner Lieblingstätigkeit , im Lehren
und Lernen, speziell im Beantworten der aus aller Welt an ihn
gerichteten Fragen sehr behindert ; besonders vom Jahre 1809 ab
häufen sich seine Klagen über sein Unvermögen, allen Wünschen
gerecht zu werden2).
In dieser Zeit gab er es auch auf, wie früher häufig in den
einzelnen Synagogen Deraschoth zu halten, er behielt nur noch die
Gepflogenheit, dreimal im Jahre zu sprechen, am 1. Selichoth-Tage
in der Neuschul, am Jom Kippur in der Klaus und am 10. Ab in
0 Mitgeteilt von S. J. Halberstam in Berliners Magazin 1872 S. 174 und
bei Duckesz למושב,אודS . 40 und XX11I.
2) Vgl. die diesbezüglichen, sehr beweglichen Klagen in den Responsen
28, 43, 72, 212, 213, 245, 275, 284 (er müsste 10 Hände und statt eines Mundes
100 haben, sollte er alle Anfragen beantworten), 285, 313 (er muss sich die
Minuten zum Schreiben abstehlen), 358 (Ehefähigkeitszeugnisse, Bestätigungen
über Kenntnisse der Religion etc. rauben seine ganze Zeit), 379, 413 (die
Aerzte gehen bei ihm ein und aus, der Erfolg der Teplitzer Kur sei in einigen
Tagen geschwunden).
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der Meiselschul. Von diesen Derasehoth liess er sich aber auch
durch nichts abhalten1).
Noch einige Worte über sein gemeinnütziges Wirken. Er
war lange Zeit, bis zu seiner Aufnahme in das Frankelsche BethHamidrasch, eines der massgebenden Mitglieder der Klaussynagoge2),
wo er auch als geschätzter Baal Tefilla an den hohen Feiertagen
fungierte. Er war seiner Familientradition gemäss eines der
eifrigsten Mitglieder der Prager Chewra Kaddischa, deren Ausschuss
und Vorstand er viele Jahre hindurch bis zu seinem Tode angehörte3). Er empfing jeden Bittsteller freundlich, half, wo er
konnte, mit Rat und Tat und pochte häufig im Interesse seiner
Schützlinge an die Türen der Wohlhabenden; gar vielen half err
wenn es sich um Intervention bei Behörden, um Zensurschwierigkeiten oder Ausstellung von Zeugnissen handelte, durch seine
gewichtigen Empfehlungsschreiben an Karolus Fischer.; Als eis
gelegentlich seiner alljährlichen Reisen nach Tejdite das Elend
der von weit und breit herbeiströmenden krauten Glaubensgenossen, für die mangels Geld nicht genügend gesorgt werden
konnte, erkannte (die Teplitzer israelitischen WokttätigkeitsInstitute waren ausschliesslich auf die Spenden wohlhabender Kurgäste und Teplitzer Gemeindemitglieder angewiesen), da organisierte
er mit Erlaubnis der k. k. Stadthauptmannschaft Prag alljährliche
Sammlungen für die Teplitzer armen israelitischen- Kurgäste, zu
denen' die Judenschaft durch die k. Kreisämter aufgefierdert wurden
und deren Ergebnis dann im Wege der Prager Juden  ־SteuerGefäilsdirektion dem Vorsteher der jüdischen Gemeinde Teplitz
überwiesen wurden4).
Was Wunder wenn die unerwartete 5) Nachricht von der
*) Vgl.  מועד הזין ט׳1? חזון, wo er zu Beginn erwähnt, dass er wochenlang
infolge eines Unfalles nicht habe gehen können, aber jetzt durch die Gnade
Gottes doch im Stande sei, seiner mehr als 40jährigen Gepflogenheit zu
entsprechen.
Vgl.  ת״ם ה״בNr . 232.
s) Nachrichten darüber in den Handschriften des Archives der Prager
ה״ק: התמניית,c und ס'הפסקים.
4) Ausführlich mitgeteilt (auch die Zuschrift der Prager Stadthauptmann״
Schaft vom Jahre 1817) bei Spitz זכרו!אליעזר, S. 28.
5) Wenige Wochen vorher hatte er noch anlässlich der Erkrankung des
Kaisers Franz Gebete für die Genesung des Herrschers abgefasst und einige
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schweren Erkrankung und der bevorstehenden Auflösung dieses
Mannes, die am Rtisttag des Pessachfestes 5586 die Judenstadt
durcheilte, überall Schmerz und Wehklage hervorrief. In allen
Synagogen wurden Gebete für seine Genesung verrichtet ; die
Chewra Kaddischa liess ihre thorakundigen Altmänner in Gruppen
von je 12, die alle zwei Stunden wechselten, Tag und Nacht
hindurch an der Stätte der Wirksamkeit R. Eleasars im Frankelsehen  בית המדרשGebete verrichten 1). Alles vergeblich; am 6. Tage
des Pessachfestes gegen Mittag starb R. Eleasar und am 7. Pessaehtage wurde er unter ganz besonders feierlichem Zeremoniell zu
Grabe getragen 2). Mehr als 6000 Juden folgten dem Sarge ; überall
wurde er betrauert und gar viele seiner Schüler und Freunde
hielten ihm in Prag und in ganz Böhmen Nachrufe3). Sein
Testament enthielt den Wunsch, dass nur diejenigen ihm Trauerreden halten sollten, die ihn zu Lebzeiten geliebt hätten , dass
nur die sich mit seinem entseelten Körper befassen sollten, die
ihm zu Lebzeiten freundlich gesinnt waren, und endlich, dass er
an der Seite seiner ersten Gattin beerdigt werde.
Sein Grabdenkmal auf d^m alten Friedhofe in Wolschan bei
Prag hat die in Prag seit urdenklichen Zeiten für besonders
 ־gende Männer übliche Form des Sarkophags, der für die
herv4jft4
Inschnft ^mehr Raum bietet . Die Steine am oberen und unteren
Grabende fragen die Inschrift, die er sich selbst vorgeschrieben4),
Tage \orher anlässlich der Genesung des Kaisers eigene Dankgebete beim
öffentlichen Gottesdienste abhalten lassen.
x) Bericht darüber ist erhalten im  ס׳הפסקיםBl . 2t im Archiv der Prager
ה״ק, wo alle ausserordentlichen Massnahmen mit den grossen Verdiensten
begründet werden, die sich Eleasar Fleckeles um die Gemeinde im allgemeinen und, wie seine Ahnen, um die  ה״קim besonderen erworben hatte.
2) Aehnliches Zeremoniell bei der Beerdigung des mähr -schles . Ober״
landesrabbiners NehemiasTrebitsch ; vgl. Biographische Skizze und feierliches
R. Nehemias Trebitsch . . . . von A. Schlesinger,
Leichenbegängnis des .
Prag 184$.
3) S£j*1 Enkel )omtob Spitz veröffentlichte !Prag 18261 eine Elegie ; א*קבבות
auch Samuel Landau gehörte zu den Vielen, die Eleasar Fleckeies Trauerreden widmeten, er soll besonders die Gemeinverständlichkeit seiner Deraschoth
gerühmt haben.
4) Von der Grabschrift ist ein Bruchteil veröffentlicht in  זבת;אלעזרS 55.
R Eleasar Fleckeles, der aus BescF« denheit, um allzu grossem Lobe zu entgehen, seine Grabschrift selbst geschrieben, erging es also nicht besser als
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der vordere zudem das Symbol Israels , die Weintraube; die Seiten
des Grabmals sind bedeckt mit Inschriften , in denen die Familie
die kärglichen Daten , die ß . Eleasar in seiner selbstverfassten
Inschrift über sich gibt , erweitert:
Der vordere Stein :

Der rückwärtige Stein:

;*$״י עליעי*-0

* י׳* עני־ ״״ 3י * 4

&י־

נולד עש־ק כיח אב תקי״ד ליק
ונפטר יום ו־ ד׳ דההמים תקפ״ו ל׳
ונתקבל להרב אב״ד בקיק
גאטיין ודאביטשוי ואגפי'
שנת תקליט ל״ק ולדיין מרש
בקיק פראג שנת תקמיג לפיק
ולראשון בי דינא רבא שנת
תקס״א לפיק.

\

)(Gemeisselte Weintraube
נוסחת השצבה

מצבה הזאת אותו לאלעזר
בן הישיש הנכבד ירא את האלדים
מרבים התורני המושלם כהר־ר

זלהיד■
דוד פלעקלס

בשבחים ותוארים והלולים אין יתרון
לאלעזרספריו וחבוריו לזברון
לדורות
עדי אסירי התקוה ישובו לבצרון
ינוח ויעמוד עם ישיני חברון

Der rechtsseitige Stein:

לפני מותו לבלתי הוסיף על דבריו אלה הכתובים
אבינו צוח לנר
אב הראשה ,ואם ענוהו כי רבה מאנה כל תהלה,
לפניך הקורא על י.
אנחנו בניו ובני משפחתו מדאגה מדברים ,פן יחסדנו שומע,
ודור נולד כי לבוא יחרפנו כי החרשנו ,אי לזאת הקמנו הציון הלז,
לספר בציון שם אדוננו ואת יקר תפארת גדולתו ,אפס קצהו
תראה הקורא ,וכולו לא תראה
Der linksseitige Stein:

האיש הקדוש הזהחמדת דורו ומשוש דור ודור הקדיש ך,׳ לרעה נאמן עלצאן

שנהימי הייתי ראש ב״ךהפ  ,בספרי
קדשיו ,ועל פיו ישק קרית פראגר ' ה
מאהבה הפיץ ממעיני חכמתו אפסי ארץ לדין ולהלכה
תשובה
ובמלאכת הקדש הבדיל בין קדש לקדש ,דבריו כאש להבה ,להשיב
לב בנים אל אביהם שבשמים ,הלא הם כתובים על ספרי עולת החדש וחזק למועד
כתובים ,תחתאדמת
אהובים ,ועוד ספרים עודם
ומעשה בר״א ,כולם ברורים כולם
קדש הזה גופתו ספונה ושמורה ,ונפשו בטוב תלין בצרור החיים צרורה.
seinem grossen Lehrer Ezechiel Landau, dem ausser der von ihm gewünschten
~Grabschrift noch eine inhaltsreiche gesetzt wurde« Vgl. Wachstein , Die ln
schritten des alten Judenfriedhofes in Wien, 1, S. ,332.
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Die Werke R. Eleasars.

I . Die gedruckten Werke R. Eleasar Fleckeles’ sind folgende:
Prag 1785 8°
1. עולת חודש א׳, 1. Teil des  מילי דשמיא.
2. Teil des מיל ' דשמיא
auch
zugleich
,
עולת
2.  עולת צבור ח״א:חודש בי
Prag 1787 8»
3.  עולת עני ח״ב: עולת חודש ני, מילי דהספדאPrag 1793 4»
Prag 1795 8°
4. דרוש יקר החיים הספד על ר׳ חיים פאפער
Prag 1800 8»
5.  אהבת דוד:עולת חודש די
6. שדת תשובה מאהבה ח״א
Prag 1809 2®
Prag 1812 2®
7. ספר מלאכת הקדש א׳ ב׳
Prag 1812 2°
8. קונטרס נפש דוד ונפש חיה
Prag 1815 2״
9. שדת תשובה מאהבה ה״ב על ש״ע או־ח
Prag 1818 4״
10. קונטרס מעשה ברי אלעזר
שדת
Prag 1821 2°
תשובה
מאהבה
ח־נ
על
ש״ע
11. ירד
12. מבשר טוב
Prag 1821 8°
1824 2°
Prag
13. הזון למועד
II . Von druckfertigen Werken, die er hinterliess, werden
erwähnt:
( .  זברון אלעזרS. 37, Michael
1.  שדת תשובה מאהבה ח״ד על אה״ע וח״מvgl
 אור החייםS . 229).
( . Klemperer, Das Rabbinat in Prag,
2. זכר עולם על מגלת אסתרvgl
S. 126,  זכרון אלעזרS . 37).
Völlig druckfertig scheinen auch nach der Art , wie er sie
zitiert , die folgenden Werke gewesen zu sein:
3.  משנת ר׳ אלעזרin der Einleitung zu  ע״חה־נbezeichnet: לע משנה
 ; תורה לרבנו הגדול הרמב״םaus dem Zusammenhänge dort
geht hervor, dass mit  עולת עשירes identisch ist.
4.  קונטיום עוללות, zitiert in  שדת ת״מ חיג, Resp. Nr. 306, 382, 425.
III . In seinen Werken zitiert er an vielen Stellen seine nicht
veröffentlichten Deraschoth*), es seien hier nur folgende Titel
genannt:
 עולת חובה, erwähnt z. B. in  ע*ח נ׳als דרשות באויחא חריפא עה״ת,
 עולת עשיר, Auszüge daraus veröffentlicht in  ע״ח ח״נnnd hat
Maimonides’  משנה תורהzum Gegenstand,
*) Es ist hier abgesehen worden von der grossen Zahl unveröffentlichter patriotischer Reden und Gebete, über die זבחן »אדיan mehreren Stellen
berichtet

 עולת התמיד, erwähnt in Einleitung zu  ע׳יח חיגund daselbst in der
Trauerrede für Ezechiel Landau, soll שדת על חלקי דינים
enthalten, wahrscheinlich der ursprünglich geplante
Titel für שדת תשובה מאהבה,
 עולת נדבה מילין דרבנן, mehrfach erwähnt in ע׳־ה ח״ג,
 עולת חג, wohl identisch mit dem grossen Werke, zitiert am Schlüsse
von חזון למועד,
 קונטרס הדורש, dessen 1. Teil das veröffentlichte  חזון למועדbildet
מילי מעליותא
alle drei wohl nur Untertitel der oben genannten,
מנחת ערב
unveröffentlichten Derascbothwerke.
מילי דאבות
Es werden häufig auch seine talmudischen Novellen erwähnt,,
speziell genannt werden:
 חידושים על בבא מציעא, zitiert in  ע־ח חיגBl . 61a.
 על סנהדריןzitiert " ,
in  ע״ח ח״גBl . 32a.
Unausgeführt blieb wohl der Plan, die Geschichte seiner
Haft zu schreiben unter dem Titel  אזכיר תהלותEinleitung
(
zu
) שדת ת״מ היא.
Ganz verfehlt ist die Annahme einzelner Autoren, R. Eleasar
Fleckeles das  שיחה בין שנת תק״ס לתקס״אzuzuschreiben ; der ganze
Stil spricht dagegen ; vielmehr ist Juda Jeiteles der Verfasser,
wie schon Zeitlin bemerkt.
IV. Ins Deutsche übersetzt wurden:
1. seine Antwort an Karolus Fischer über die Heiligkeit des Eides
unter dem Titel ״Geist des Judentums“, frei bearbeitet nach
dem Hebräischen von Markus Fischer, Prag 1813,
2. seine Rede anlässlich de^ Geburtstagsfestes Franz I., gehalten
auf dem jüdischen Raihause in Prag, unter dem Titel ״Ein
Wort an meine Mitbrüder“ von Juda Jeiteles , Prag 1807,
3. seine patriotische Rede in der Meiselsynairoge am צ5 . April 1821
( )מבשר טוב א׳unter dem Tuel  ״Reilvrrkündungspredigt“, von
seinem Enkel Jonas J. Spitz , Prag 1821,
4. seine patriotische Rede in der Klaussynago^e 1821 (מבשר
, )טוב בunter dem Titel : Predigt . . . . gehalten . . . . von
Eleasar Fleckeies . . . . Aus dem Hebräischen übersetzt von
Markus Fischer , Prag 1821,
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5. seine Rede, gehalten in der Neuschul in Prag am 1. SelichothTage 5577, (aus  )הזון למועדstark gekürzt bei Winter und
Wünsche II , S. 679.
Ich weiss nicht, ob diese Aufzählung vollständig ist, da die
bibliographischen Behelfe versagen und ich einzig und allein auf
die Darstellung Spitz’ in  זכרון אלעזרangewiesen bin.

Jahrbuch J. L. €r. X*
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Zur rabbinischen Deutung von
Deuteronomium XXV, 12a
Von

Rabbiner Dr . J. Horovitz , Frankfurt a. M.

Für  וקצתה את כפהfinden sich in der Traditionsliteratur verschiedene Erklärungen , die z. T. schon in alten Quellen mit einander vereinbart werden , nach anderen wieder sich gegenseitig auszuschliessen scheinen . Trotz der nicht kleinen Literatur über
diesen Gegenstand scheint mir noch manches einer erneuten Erörterung bedürftig . Ich gehe in der hier folgenden AuseinanderSetzung von dem Sifre aus und bezeichne dessen einzelne Sätze
mit Nummern, um den Vergleich mit einer anderen , gleich zu
nennenden Quelle besser zu ermöglichen . Der Sifre zu Deuteronomium XXV , 12 lautet:
 ר׳ אומר לפי שמצינו במזיקין שבתורה שעשה בהם שאין מתכוץ1.
 יבול עד שיהא מתכוין לבייש2. כמתכוין יכול אף כאן כן תיל וקרבה וגו׳
תיל והחזיקה ממשמע שנאמר ושלחה ידה אין אני יודע שהחזיקה ומה ת״ל
 במבושיו אין3. והחזיקה לומר לך שאם נתכונה להזיק אף שלא נתכונה לבייש
.לי אלא מבושיו מנין לרבות כל דבר שיש בו סכנה תיל והחזיקה מכל מקום
 מנין שאם אין אתה יכול להצילו. וקצתה את כפה מלמד שאתה חייב להצילו4.
 ר־ יהודה אומר נאמר כאן לא5. בכפה הצילו בנפשה ת״ל לא תחוס עינך
.תחום ונאמר להלן לא תחוס מה להלן ממון אף כאן ממון
Während sich hier 1—4 als ein Zusammengehöriges darstellen , hat der Midrasch Haggadol
(s. Midrasch Tannäim
ed. D, Hoffmann I . 1908, II . 1909. II , S. 168) Satz 5
des Sifre den Sätzen 3 und 4 vorangeschickt , unmittelbar vor
diesen aber den folgenden Passus (Ich nenne ihn in der Folge
') Die vorliegende Darlegung ist gleichzeitig eine Ergänzung meiner
bezüglichen Ausführungen in der Abhandlung ״Auge um Auge, Zahn um
Zahn* (Cohen-Festschrift . Judaica. Berlin, Cassirer , 1912 S. 609—658; s . dort
S. 642 und 644 Anm.) Lieber die rabbinische Deutung von Deut. XIX, 19,
(S. Cohen-Festschrift a. a. O.) spreche ich demnächst an anderer Stelle.
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T1 ) : א ושלחה ידה והחזיקה במבושיו♦ ברודף אחר חברו להרגו הכתוב מדבר-ד
 ♦ שמצוה להצילו בנפשוIn seiner Abhandlung, ״Eine Mechilta zu
Deuteronomium“ (Berliner-Hoffmann, Magazin für die Wissenschaft
des Judentums, Berlin 1889) meint D. Hoffmann (S. 195), ״dass
demnach im Sifre eine Lücke sei, welche eben durch jenes Stück
am besten ausgefüllt wird״.
Nun bringt aber der Midrasch Haggadol noch eine
andere Mitteilung (s. Midrasch Tannaim a. a. 0.), welche
gleichfalls sonst und auch im Sifre nicht aufbewahrt ist;
sie lautet (T2 ) : ושלחה ידה והחזיקה במבושיו בכל דבר שהוא מביישו
 עקיבה אומר והחזיקה במבושיו כמשמעו, ♦דברי ר* ישמעאל רGeistvoll
erklärt Hoffmann (Magazin a. a. 0 . S. 198) die beiden
verschiedenen Auffassungen, welche im Sifre geltend gemacht werden, aus den verschiedenen Erklärungen, welche die
Worte des R. Akiba (T2 ) gefunden hätten . Die eine, wonach
die Stelle von  בשתhandelt , sei von Rabbi Jehuda (im Sifre und
B. K. 88 a) und von Rabbi (im Sifre) acceptiert worden, während
R. Akiba selbst das  וקצתה וגרso wie 3 und 4 erklärt habe. In
der Schule des Rabbi Ismael habe man dagegen *entsprechend
der Deutung des Wortes  מבושיוvon Seiten Rabbi Ismaels“ in T 2,
״nur die eine Auffassung gekannt, dass hier von  בשתdie Rede
ist ״. In Uebereinstimmung mit dieser scharfsinnigen Hypothese
kommentiert denn auch Hoflmann in seiner Ausgabe des Midrasch
Tannaim (a. a. 0 .) das  כמשמעוdes R. Akiba: במקום שיש סכנת
♦ נפשות ולפ״ז איכא למימר דמיירי ברודף
Die Aufhellung aller dieser Schwierigkeiten ist von
besonderer Wichtigkeit. Hat doch kein Geringerer als Maimonides gleichzeitig beide Auffassungen von וקצותה. Während
er sich Hilchoth Rozeach I, 7, 8 und 15 genau an Sifre 3
und 4 anschliesst und ebenso im  ספר המצות, hier wie dort
als  מצות עשהIm(  ס״הGebot 247) verzeichnet 1), להציל הנרדף
 )זHoffmann , Midrasch Tannaim 11 S . 1687 will aus der Fassung des
247. Gebots im  ספר המצותschliessen , dass der von Maimonides benutzte Sifre
statt des Satz 3 unseres Sifre die folgenden im Midrasch Haggadol überlieferten Worte ״gehabt habe , welche  ספד החיגוךim Namen des Sifre citiert:
המ מבושיו מיוחד שיש זב סכנתבפשזת ?הרי הוא בזקצזת את כפה ךכ לכ דבר שיש זב סכנת גפשזת הריהוט
בזהצות את כפה. Diese Vermutung scheint mir aber in jener Stelle ebensowenig
wie in Hilchoth Rozeach eine hinreichende Grundlage zu haben . VergL
noch S . 4 des Sifre.

1
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 ואפילו בנפש של רודףmit der Begründung  שנאמר וקצותה את כפהund
als Verbot anführt : שלא לחוס על הרודף אלא הורגין אותו הריגה קודם
שיגיע לנרדף וכד שנאמר וקצותה את כפה לא תחוס עינךIm(
 ס״הVerbot
293), nennt er in Hilchoth Chobel I, 9 den gleichen Schriftvers
als Quelle von בשת. Nach der Auffassung von Hoffmann(s. auch
Midrasch Tannaim a. a. 0 . Anmerkung) wäre danach Maimonides
einem Irrtum zum Opfer gefallen, für den er allerdings insofern
nicht verantwortlich gemacht werden könnte, als ja der Sifre selbst,
so wie er uns vorliegt, hier zwei verschiedene Ansichten durcheinander mischt. Auch der Kommentar zum Sifre,  ספרי דבי רבvon
R. David Pardo, auf den Hoffmann selbst a. a. 0 . aufmerksam
macht, lässt mit Recht Maimonides aus dem Sifre schöpfen,
während er selbst diesen anders als Maimonides versteht.
Indessen scheint mir die wichtigste Grundlage der Hypothese
Hoffmanns nicht genügend gesichert. Wie soll jene von ihm angenomraene verschiedene Deutung der Worte R. Akibas entstanden sein?
Ich glaube Hoffmann etwa dahin verstehen zu sollen, dass die einen
das  כמשמעוdes R. Akiba wussten, ohne dass sie von den Worten
des Rabbi Ismael Kenntnis hatten , sodass sie das Wort im
Sinne von  בשתdeuten konnten, während die anderen den ganzen
Satz T 2 kannten und darum in dem  כמשמעוdie entgegengesetzte
Deutung vom  רודףzu erblicken glaubten. Da nun R. Akiba sich
in der Tat gegen R. Ismael wendet, glaubt Hoffmann in Satz 3
und 4 des Sifre die authentische Erklärung des Rabbi Akiba za
erblicken. Allein das  כמשמעוmusste , wie immer man es auffassen
mochte, von jedem, dem es vorlag, als eine polemische Aeusserung
aufgefasst werden, sodass man also voraussetzen muss, jedem,
der dieses Wort hörte, sei auch die gegenteilige Meinung des
R. Ismael bekannt gewesen. Dass ein Schriftvers  כמשמעוverstanden werden muss, ist doch selbstverständlich, solange keine
gegenteilige Ueberlieferung vorliegt. Die Verwirrung müsste
denn, die Annahme Hoffmanns vorausgesetzt , so gross gewesen
sein, dass man das  כמשמעוals gegen jene in 3 und 4 gegebene
Auffassung gerichtet glaubte, die man wohl kannte, von der man
aber nicht wusste, dass gerade sie in Wahrheit dem R. Akiba
angehört. Dazu kommt aber, dass man das כמשמעו, auch wenn
man es als gegen R. Ismael gemünzt und in seinem wirklichen
Zusammenhang ansieht, kaum dahin auffassen kann, dass hier der
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Schriftvers auf den Fall von  רודףund auf jedes דבר שיש בו סכנה
bezogen werden soll. Eine Deutung , die erst so ausführlich entwickelt werden muss, wie in 8 und 4 des Sifre, kann doch kaum
als  כמשמעוcharakterisiert werden♦
Ich möchte daher fast vermuten, dass wir in dem  כמשמעוeine
Ansicht vor uns haben, die weder den  דיןvon  רודףnoch  בשתschlechthin (Babbi Akiba könnte z. B. an den Fall von  רקקה בפניהund viele
andere denken, die doch dem in dem Schriftvers genannten keineswegs gleichartig sind, sodass also das  כמשמעוunter dieser VorausSetzung sagen würde, der hier in der Thora festgelegte  דץdürfe
keineswegs auf jeden Fall von  בשתbezogen werden) aus Deuteronomium XXV , 12 folgern möchte aus Gründen, die ja leicht zu
verstehen sind.
Wie ist nun aber der Sifre zu erklären ? Man wäre fast
Midrasch
versucht , zu glauben, er habe statt des  ד״אdes
וקצתה
des
Deutung
die
Tannaim  ר״אvor sich gehabt und darum
auf den  רודףohne weiteres an jene andere Erklärung Rabbis angeschlossen . Allein einmal stehen ja in unserem Sifre noch
andere Worte (Satz 2) zwischen jenen Deutungen , die im Talmud,
aber nicht im Namen Rabbis überliefert sind, sodann fehlen,
wie Hoffmann gezeigt hat, nicht nur die Worte  דיאim Sifre, sondern
der ganze Satz, an dessen Spitze sie stehen, schliesslich und vor
allem tradiert Sanhedrin 73a diejenige Auffassung, die den
nicht aus Deut . XXV , 12) sondern aus einer
(
 דיןvom רודףoffenbar
anderen Quelle (Deut. XXII , 26 f) herleitet , als  תנא דבי רביs.(
auch Sanhedrin 74 a).
Einen Schlüssel zum Verständnis bietet Satz 2. Es
mag fraglich sein, ob er ursprünglich im Sifre gestanden hat,
— die alten Handschriften haben ihn, scheint es, nicht ; dass
der Jalkut ihn an dem betr. Orte, an welchem er den
Sifre bringt, nicht mit anführt, dürfte noch nicht sicher machen,
dass er in dem ihm vorgelegenen Sifre gefehlt hat, er könnte ihn
möglicherweise weggelassen haben mit Rücksicht darauf, dass
die Talmudstelle B. Kamma 27 a, die er weiterhin ausführlich
mitteilt , ihn als Baraitba citiert ( ; דתניא ממשמע וכדs. a«, B. K. 35a:
) דאמי מר נתכוין להזיק, jedenfalls lässt er uns einen Uebergang und
ein Ineinanderfliessen der einen Deutung in die andere ver-
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stehen. Der Midrasch Haggadol, der allerdings die im Talmud
aufbewahrten Deutungen ständig, bisweilen sogar auf Kosten des
Sifre (s. Hoffmann, Midrasch TannaimI , Einleitung S. VI) benutzty
citiert Satz 2. Das  נתכונה להזיקsetzt nun aber doch voraus, dass
die Worte  והחזיקה במבושיוim Sinne eines  היזקgewertet werden,.
Wenn auch diese Auslegung den Fall auf  בשתbezieht , ebenso
wie die vorangehende, so hat sie doch ein neues Moment zur
Geltung gebracht, das verstehen lässt, wie man jene andere Erklärung des Verses nicht als eine gegensätzliche anzusehen
braucht. Was ספרי דביבר, besonders  אהלי יהודהund , ihnen genau
folgend, S. B. Hirsch (Pentateuchkommentar z. St.) zur Erklärung
des Maimonides bemerken, ״da das Problem gerade ein solches
Beispiel wählt, das ebensowohl  בשתals  סכנהbewirken kann,
gebietet das  וקצותה וגר, die sich an anderen vergreifende Hand
in jeder Weise unschädlich zu machen, buchstäblich, wenn סכנה
vorliegt, durch Geldentschädigung, insofern  בשתverübt worden“,
würde danach die Auffassung des Bedaktors des Sifre selbst sein.
In den Zusammenhang fügt sich Satz 2 vortrefflich, die Deutung
schreitet von einem Teil des Verses zum anderen fort , ohne irgend
etwas ausser acht zu lassen; das  יכול עד שיהא מתכוין לבייש, das in dieser
Fassung nur hier steht, passt gut. Aus dem  והחזיקה במבושיוergäbe
sich in dieser Deutung, dass, wenn eine Schädigung wohl beabsichtigt , aber nicht ausgeführt wurde oder doch in keiner Weise
gefährlich war,  בשתin Betracht kommt; war aber ein gefährlicher
Griff gesehehen, bezw. zu befürchten, dass eine Gefahr drohe,
dann kam jene andere Deutung ergänzend in Betracht . Der
Bedaktor des Sifre hätte danach mit Bewusstsein jenen von
Hoffmann nicht ohne Grund im Sifre vermissten Satz T 1 weg־
gelassen. Etwa dem allgemeinen Sinne des Grundsatzes שאדם
חייב לומר בלשון רבוEdujoth
(
I, 3) entsprechend, glaubte er jenen Satz
entweder vollständig so, wie er lautet , mit dem  ד״אoder gar
nicht anführen zu sollen. Er zog den letzteren Weg vor, da der
erste zu Missverständnissen hätte Veranlassung geben können,
seines Erachtens aber das  ד״אwohl eine andere, aber keine gegensätzliche Deutung darstellte . So angesehen, wäre also hier der
Sifre der älteste Versuch, jene zwei Deutungen mit einander zu
vereinbaren, und Maimonides war berechtigt , ihm zu folgen, selbst
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wenn ihm die im Midrasch Tannaim aulbewahrten Ueberlieferungen
nicht unbekannt geblieben waren1).
 ספרי דבי רב, אהלי יהודהund nach ihrem Vorbild S. R.
Hirsch wollen übrigens in den Worten des Maimonides
Hilchoth Chobel I, 9 :  בבלל דין זה כלל המביישangedeutefc
sehen, wie Maimonides den Konflikt zwischen den beiden
Auslegungen ausgleiche. So sehr die betr . Erklärung im Sinne
des Maimonides ist, und so vielfach auch das  כללdurch
Handschriften und alte Drucke bezeugt ist, so wenig sicher will
mir doch diese Lesart erscheinen. Die erste Druckausgabe und
die Ausgabe Constantinopel 1509 hat, wie Herr Dr. A.
Freimann von der hiesigen Stadtbibliothek festzustellen so freundlieh war,  קנם המבייש, was zwar in Rücksicht auf Mischna Kethuboth
IH , 7 u. a. 0 . im ersten Augenblick auffällig, immerhin im
Hinblick auf B. K. 84b (siehe dort Tossaphoth sub verbo
 )קנסא קמגבית בבבלmöglich ist, zumal das Wort (wenigstens
in der Uebersetzung des Ibn Tibbon) in der Einleitung
zu Seraim im gleichen Zusammenhang gebraucht wird.
Am einleuchtendsten scheint mir aber  בל המבייש, was einige
späteren und die neue Wilnaer Ausgabe haben. Es ist bei
Maimonides nicht wahrscheinlich, dass er in Hilchoth Chobel die
doch nicht jedermann so geläufige Deutung des Sifre voraussetze,
welche er selbst erst in Hilchoth Rozeach bringt ; das  בללkönnte
ein durch  בכללveranlasster Schreibfehler sein, möglicherweise
auch ein beabsichtigter Versuch, H. Rozeach und H. Chobel auszugleichen. Liest man כל, so entspricht die Art , wie der  דיןvon
 בשתdargestellt wird, genau H. Rozeach I , 8, das von dem Einzelfall I, 7 zu einem allgemeinen Rechtsgrundsatz fortschreitet.
Noch einige Worte über die Auffassung des Maimonides
selbst ! Verschiedentlich ist der Versuch gemacht worden, klarzu^egen, warum Maimonides sich nicht an Sanhedrin 73a gehalten
habe.  מעין חכמה, den  בריית משהzu  סמיג לאדן קס״דzitiert , sucht die
Frage dahin zu beantworten , dass aus dem Fall von נערה המאורסה
nur hervorgehe, dass  רשות הוא להציל בנפש, während nach dem
Sifre doch ein klares Gebot und Verbot vorläge. Nach Raschi
*) Ebensowohl könnte natürlich das  ד״אüberhaupt sekundär sein und
von dem Redaktor des Midrasch Haggadol herrühren.
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a. ä. 0 . s. v.  ומדקאמר וכר מכלל דבעיא תשועהund Tossaphoths. v.
 אף רוצח, der gleichfalls erklärt חובה להציל, nach dem וכי עונשין מן
 הדין וכרder Gemara, ist aber diese Auskunft unmöglich. Nur insoweit behält  מעין חכמהrecht , dass es nicht so leicht zu begreifen
ist, wieso sich aus  הא יש מושיע וכרjene Verpflichtung ergibt.
Wie es scheint, hat ihn der Ausdruck  מציליןder Mischna und das
 ניתן להצילder Gemara im Gegensatz zu dem gleich folgenden
 מנין לרואה את חברו שהוא חייב להצילוirre geführt. Indessen musste
sich der Talmud so fassen, weil man das Leben des Verfolgers
ja in der Tat erst dann antasten darf, wenn man sich nicht in
anderer Weise helfen kann. Für Maimonides scheint aber neben
dem Umstand, dass der Beweis einer  עשהhier nicht so klar und
einwandsfrei gewonnen wird, wie unter seinen Voraussetzungen
dass, wie Malbim zum Sifre bemerkt, aus unserer Talmudstelle
nicht bervorgeht  שאם אפשר להציל באחת מאבריו אין רשאי להמיתו,
weiterhin massgebend gewesen zu sein, dass, wie schon Tossaphoth
a. a. 0 . andeuten und  ספרי דבי רבausführt , eine  לא תעשהsich
ans Sanhedrin 73a überhaupt nicht ergibt. Nachdem Maimonides
in Hilchoth Bozeach 7 und 8 ganz dem Sifre folgt, bringt er in
9 im Anschluss an jene Deutung die Mischnah Oholoth VII, 6
und fährt dann Halacha 10 fort : אחד הרודף אחר חברו להרגו או אחר
 והרי הוא אומר צעקה ואין מושיע.ר מאורסה לאונסה שר כי כאשר יקום וגר
.לה הא יש לה מושיע מושיעה בכל דבר שיכול להושיע ואפ׳ בהריגת הרודף
Wie man sieht, lässt Maimonides hier den  הקישא דבי רבי, der für
ihn überflüssig ist, weg, bringt aber das הא יש מושיע לה, um zu
zeigen, dass sich aus der Schrift selbst ergibt , in welcher
Richtung jener von der Thora gebrauchte Vergleich von רוצח
und , ר המאgezogen ist. Selbst wenn Maimonides das הא יש וכר
als  עשהansieht , was nicht ganz deutlich ist, hat er das וקצתה וגר
schon aus den oben angegebenen Gründen nötig, namentlich, um
darzutun, dass man den Verfolger nur töten darf, wenn dem
Verfolgten nicht anders geholfen werden kann, und um zugleich
eine klare  עשהund  לא תעשהzu gewinnen.
Jetzt ist alles verständlich. Nachdem Maimonides im Anschluss
an den Talmud weitere Einzelfälle behandelt und in 1,14 mit
Sanhedrin 73a den  דיןfestlegt : כל היכול להציל ולא הציל עובר על לא
 תעמוד וגו, fasst er in 1,15 alles zusammen: הרואה רודף וכר או אחר
 לבועלה בטל מצות עשה שהיא וקצותה את כפה ועבר על שני לאדן על.ערוד
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לא תחוס עיגך ועל לא תעמוד וגו׳. Nachdem hier der  לאוvon לא תחום
feststeht , findet natürlich eben darum auch der  לאוvon לא תעמוד
Anwendung.
Die  השגת הראיבדzu I, 7  וקצתה ובד בספרי קא דריש ליה, בש
הכי, möchte ich trotz der geistreichen Ausführungen von
 ספרי דבי רבu . a. nicht unbedingt für eine polemische Aeusserung ansehen; sie wäre, jene Erklärung vorausgesetzt , dass
nämlich  רא״בדhier nur sagen wolle, die von Maimonides acceptierte
Auffassung stimme wohl mit dem Sifre, aber eben nicht mit unserem
Talmud überein und sei darum zu verwerfen, dann schon im
 ספר המצות, Gebot 247 und Verbot 293, am Platze gewesen. Dasselbe Bedenken hätte allerdings statt , wie Migdal Os z. St.
selbst fühlt ( המצות,)וגם שכבר פירשו בס, wenn man, wie dieser, die
Bemerkung als einen einfachen Quellennachweis betrachtet . Ein
solcher Hinweis ist aber hier darum angebracht, weil 1,10 den
Leser an Sanhedrin 73 a erinnert, welche Stelle, wie gezeigt
wurde, hier z. T. benutzt, teilweise aber auch mit Absicht übergangen ist. Um nun der Auffassung vorzubeugen, als ob hier
der  רמב״םganz willkürlich schalte und walte, dürfte  ראב״דhier
in 1,7 auf den Sifre verwiesen haben. Will man aber die
Aeusserung durchaus als eine polemische ansehen, in Rücksicht
darauf, dass der  ראב״דallerdings fast durchweg den Maimonides
angreift und nicht verteidigt , dann könnte man die Worte dahin
verstehen, dass ß . Abraham ben David den Maimonides eines
Widerspruchs — der aber, wie gezeigt wurde, nicht besteht —
bezichtigen will durch den in seiner Bemerkung gegebenen
Hinweis, dass Maimonides hier dem Sifre und dann wieder dem
Talmud folge. Der Gesichtspunkt von  ספרי דבי רבkönnte allenfalls noch hinzukommen.
Auffällig bleibt aber auch nach allem dem die Stelle
in der Einleitung des Maimonides zu Seder Seraim, in der er
ausführt, dass ein Prophet des Todes sei der  ♦ או. .
 כגון שיאמר שזה האמור.ישנה בקבלה כלום ואפילו יסעיינו פשט הכתוב
בתורה וקצתה את בפה הוא כריתות היד באמת ואינו קנס המבייש כמו שבא
 שד.בקבלה ויסמוך הדבר ההוא לנבואה ויאמר ׳ שהק״בה אמר לי שזו המצוד
.וקצתה וגד הוא בפשוטו גם זה יהרג
Maimonides den Sifre
jugendliche
noch
Dass der damals
Meister der Balacha,
genialen
diesem
übersehen habe, ist bei
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dem kaum etwas entgangen ist, schwerlich anzunehmen. Zudem
betont Maimonides einige Abschnitte vorher (Anfang der Einleitung zu Seraim), wo er die Quellen nennt, aus denen sein
Kommentar schöpft, u. a.  ♦ומזוהר ספרי טחתיהוWie vielfach er
diesen in seinem Miscbnakommentar verwendet, ist bekannt.
Obwohl nun Maimonides wie selbstverständlich nur von קנס
 המביישspricht , hätte er wohl kaum dieses Beispiel gewählt und
sich so wie hier ausgedrückt, wenn er auch jene andere Deutung
damals als halachisch massgebend angesehen hätte . Wabrscheinlieh hat sich Maimonides damals an den Babli gehalten und vielleicht den Sifre so verstanden wie Semag, der seinerseits Hilcboth
Chobel I, 9 übersehen hat , wie aus seiner Schlussbemerkung
( ) לאוין קס״דüber die Ansicht Raschis hervorgeht.
Nun einiges über dessen Auffassung! Wie bereits  מהר״שלzu
 ס״מג מ״עע׳ידs.(  ברית משהz. St.) hervorhebt, braucht aus dem Umstand,
dass Raschi den ja abgesehen von der Deutung des  וקצתהmehr
dem einfachen Schriftsinn entsprechenden  פשטvon  בשתin seinem
Pentateuchkommentar bringt, noch nicht zu folgen, dass er ihn
für halachisch massgebend hält und, wie wir hinzufügen
wollen, für allein halachisch massgebend erachtet . Immerhin
dürfte kein Zweifel sein, dass Raschi den  דיןvon
רודף
aus  נערה המאורסהfolgert, wie  ס״מנvon ihm annimmt. Der Grund, den
 ברית משהzu  סמ״ג לאוין קס״דfür diese Auffassung ‘anführt, dass
nämlich Babli jene Deutung des Sifre nicht bringt, dagegen
den  דדקשvon  נערה המאורסהals  סתם ברייתאcitiert , sodass also
bewiesen sei, dass die  סתם ברייתאdes Talmud mit dem R. Jehuda
des Sifre übereinstimme, hat vieles für sich. Raschi könnte dann
aus Sanhedrin 74 a, aus der Baraitha des  רבי יונתן בן שאולwenigstens schliessen, dass  יכול להציל באחד מאבריו, wie dies  אהלי יהודהfür
die Lehrmeinung des R. Jehuda im Sifre voraussetzt . Fasst man
die Deutung von Rabbi und diejenige, welche das  וקצותהauf den
Fall von  רודףbezieht , mit dem Midrasch Haggadol als durchaus
gegensätzliche, so muss natürlich für diese letztere eine andere
Quelle für  בשתvorhanden sein, das doch von jedermann anerkannt wird. Wo ist diese zu finden?  אהלי יהודהverweist
auf Raschi und Tosaphoth s. v♦ תחת נתינהB ( . Kamma 5 a).
Der Talmud z. St. will den Ausdruck von תני ר׳ אושעיא* י״ג אבות
 נזיקיןund von תני ד הייאז כ״ד אבות נזיקיןa ( . a. 0 . 4b ) erklärt
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wissen und fragt  תולדותיהן מאי ניהו. Rabbi Abahu gibt -die Antwort:
 בולן באבות לשלם ממיטב מיט אתיא תחת נתינה ישלם כסף. Dazu bemerkt
Raschi : דבבולהו בתיב וא תחת ונמרינן תחת משור מועד דכתיב ביה שור
תחת השוד המ התם ממיטב דנמר משן ותל דכתיב ביה מיטב שדהו אף כאן
ובו׳ ובו׳ או נתינה ונמר נתינה נתינה משור וכו׳ או ישלם וגמר משן ורגל דכתיב
בהן מיטב ברמו ישלם או כסף וגמרי מבור דכתיב כסף ישיב לבעליו. Hinsichtlich  בשתheisst es nun : ובבשת יתיב תחת נבי אונם ומפתה דכתיב
) חמשים כסף תחת העינוי מכלל דאיכא: תחת אשר ענה ודרשינן בכתובות (מ
 בשת ופגם. Diese Worte scheinen zunächst die Auffassung von
 אהלי יהודהzu rechtfertigen . Sehen wir uns aber die angezogene
Stelle in Kethuboth : אמר אביי הני תחת אשר ענה מכלל דאיבא בשת
 ופגםnäher an , so wird sofort deutlich , dass dort nicht etwa eine
Schriftquelle für  בשתstatuiert wird , dessen Begriff im Gegenteil
vorausgesetzt ist . Gemeint ist vielmehr , dass , wenn die Worte
 תחת אשר ענהin jenem Satz der Thora nicht ständen und es nur
hiesse  חמשים כסף ולו תהיה לאשה לא יוכל וכו׳, die  המשים כסףzugleich
auf  ענויwie auf  בשת ופגםzu beziehen wären . Das  מכלל ובו׳will
also weiter nichts festlegen , als dass für diese hier noch besondere Summen (ausser den  ) המשים כסףzu entrichten sind , was
auch dem ganzen Zusammenhang der Gemara vortrefflich entspricht . So und nicht anders sind auch die Worte Raschis
a. a. 0 . zu verstehen : מכלל דבשת ופנם שאינם משום עינוי שהרי ישנן
Raschi noch:
 בשאר חובלין אינו בכלל וה. Und zu  פנםbemerkt
הוא נזק הנישום נמי בשאר הבלות. Wenn wir beachten , dass Raschi
gleich zu der Mischna am Anfang des  פרק החובלfeststellt : בולהו
 בשת דכתיב וקצות את כפה ממון. . .  המשה דברים מקרא נפקיund uns
gegenwärtig halten , dass die Deutung des  וקצתהim Sinne von
 בשתund  ממוןan sehr vielen Stellen des Talmud (B. K. 27 a, 28 a,
86 a u. a. 0 .) gebracht bezw . vorausgesetzt wird *), abgesehen
noch von denjenigen , an welchen die Meinung des R. Jehuda
(B. K. 86 b, 88 a, Sanbedrin 86a u. a. 0 .) verzeichnet ist , so kann
kein Zweifel sein , dass Raschi in der Tat Deuter . XXV , 12 als
die einzige Quelle für  בשתansieht . Das wird besonders auch
dadurch bestätigt , dass Raschi zu B. K. 4 b : דה ר׳ אושעיא י״נ אבות
1) Auch

in

der

Mischna

B . K . 86 b ist

zwischen

: לעולם אינו הייב באדם על הבושת
 מהנחeinzuschalten
S . 6רי6 דקדוקי סוz . St.

הבשת

 זפמזד לעund

שיהא

דע

שנאמר ושלחה ירה והחזיקה במבושיו

44
 ירפד שבת ובשת. . . נזיקין, also unmittelbar vor dem  אתיא תחת וכר״,
welches ja auf jene Stelle Bezug nimmt , bemerkt : כרלהר יליף מהראי
 בפרק החובל וכיון דכתיבי אברת ננהו. Doch wozu alle diese Beweise?
Ergibt sich doch gerade aus jenen Talmudstellen , in welchen eine
Meinungsverschiedenheit zwischen  ר ' יהודהund den  רבנןverzeichnet
ist über die Frage , ob  סומא יש לו בשתoder
אין לו בשת
beziehungsweise ob  החובל בעבד כנעני של אחרים חייב בבשתist
oder nicht , dass sie darin vollkommen eins sind , dass jener
Vers auf den Fall von  בשתzu beziehen ist , und hebt doch
Easchi an einer jener Stellen (zu Sanhedrin 86 a) ausdrücklich
hervor : לן חיוב בשת דכתיב וקצתה את כפה
מהתם נפקא. Wenn
Easchi nun B. K 5 a von  וקצתה את כפהschweigt , so ist das kein
Widerspruch . Dort handelt es sich um ein anderes . Wie die
Verpflichtung , für die Heilungskosten aufzukommen , sich aus dem
 רפא ירפאergibt , Easchi sich aber dennoch mit dieser Schriftquelle
selbst nicht begnügen kann , sondern erklären muss ברפוי ושבת
 כתיב נתינה שבתו יתן ורפא, wie er bezüglich der  עדים זוממיןallerdings auf  נפש נפשverweist , aber hinzuzufügen genötigt ist וכמאן
 דכתיב תחת דמי, so kann der Schriftvers  וקצתה את כפהfür den zu
erbringenden Nachweis , dass im Falle der  ״Beschämung “  ממיטבzu
zahlen ist , überhaupt nicht in Betracht kommen. Easchi muss darum
und unter Berücksichtigung der Worte der Gemara  אתיא תחת וכרnach
einer anderen Erklärung Umschau halten und greift so auf Kethuboth
40 b zurück . Weil nun das  תחתja nur bei dem  ענויselbst , nicht aber
bei  בשת ופנסsteht und nur durch die Analogie mit  ענויgefolgert
werden kann , dass für jene  ממיטבzu
.
zahlen ist , bei  רפויaber
ohnehin auf das  יתןvon  שבתBezug genommen werden musste,
bringt Easchi zu unserer Stelle eine zweite Erklärung : לישנא אהרינא
הואיל וכתיב בחובל בחברו תחת דבתיב תחת פצע כולהו חמשה דברים דידה
מהתם גמרינן. Easchi hat offenbar B. K. 85a im Äuge : וכולן משתלמין
במקום נזק מנא הני מילי אמר ר׳ זביד משמיה דרבא אמר קרא פצע תחת
 פצע ליתן צער במקום נזק.
Vergleicht man Behauptung und
Beweis , so ist klar , dass dieser dahin verstanden werden
will , dass wie sich hier die Verpflichtung ergibt , ausser dem נזק
auch  צערzu bezahlen , so in den betreffenden Fällen neben jenem
 בשת,  רפויund  שבת. In gleichem Sinne dürften auch die Worte
des  דרבא. ר׳ פפא משמידaufzufassen
sein אמר קרא ורפא ליתץ רפואה
 במקום נזק. Wenn auch die Möglichkeit bestände , die Gemara
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für  בשת במקדם נזקund שבת
so zu erklären, dass  רבאauch
 במקום נזקbesondere Schriftstellen ursprünglich angeführt hat, sich
die Gemara hier aber mit jenen Schriftbeweisen begnügt, weil
diese nicht mehr zuverlässig bekannt oder überliefert waren und
die Analogie hier ohnehin zwingend ist , so hat wohl Easchi die
Gemara so aufgefasst , wie wir sie zunächst glaubten deuten zu sollen.
Dazu kommt, dass das , ליתן צער ובוauch so aufgefasst werden kann,
dass  רבאzwar  צערnennt, ebenso aber auch שבת,  בשתund  רפדmeint,
die sich gleichfalls aus jener  דרשהselbst insofern ergeben, als ja
bei  פצעauch jene anderen in Betracht kommen. Das scheint
Easchi zu Exodus XXI , 25 :  לפי מה שהוא אם יש בו פחת. . . פצעז
דמים נותן נזק ואם נפל למשכב נותן שבת ורפוי ובשת וצער ומקרא זה יתר
 הוא ובהחובל דרשוהו רבותינו לחייב על הצער אפילו במקום נזקzu meinen.
Das , ובהחובל וכדwäre dann die Begründung und die Quelle für
das Vorangehende. Zu  מקרא יתר הואvgl . auch Easchi zu B. K.
26 b oben. Easchi hätte aber die Berechtigung zu dieser Exegese
aus dem  וכולן משתלמין במקום נזקgeschöpft . Selbstverständlich
setzt diese Beweisführung voraus, dass der Begriff von  בשתschon
anderweitig feststeht , ebenso wie dies für  שבתund  רפדder Fall
ist und wie auch der Begriff von  צערselbst als einer strafbaren
Handlung bereits aus dem כדה תחת בדהS( . B. K. 84 b und Easchi
zu Exodus XXI , 25) gewonnen ist . Da dieses dem פצע תהת פצע
unmittelbar vorangeht, deutet  רבאdas letztere zunächst auf ליתן
 צער במקום נזק. Wenn Easchi in seinem Kommentar der Mischna
 החובל בחברו חייב עליו משום ה׳ דבריםnicht  כדה ת׳ כדהsondern ,פצע ת
 פצעals Quelle für  צערbezeichnet , so steht er keineswegs mit. sich
selbst und der Gemara in Widerspruch. Da die Mischna hier von
der Verpflichtung spricht, alle ״fünf Dinge “ gleichzeitig zu zahlen,
nennt er gelegentlich der Erklärung von  צערden Schriftvers, der
beweist , dass dieses und damit die anderen auch  במקום נזקentrichtet
werden. Vielleicht wollen die den Worten  צער פצע תהת פצעnoch
speziell hinzugefügten Worte :  דהבי דרשינן בנמראnoch besonders
aufmerksam machen, dass Easchi mit dieser Angabe keineswegs
von der Gemara abweicht, sondern mit dieser in vollkommenem
Einklang stehe. Wie dem also auch sei, und wie man auch jene
Gemara auffassen möge, eine Spezialquelle für  בשתhat Easchi
mit seiner zweiten Erklärung zu B. K. 5 a nicht im Auge, die vor
der anderen nur den Vorzug hat, dass alle  ה* דבריםunter das eine
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 תחתsubsumiert werden,  בשתund  רפויaber , bei welchen die eigentliehe Quelle für den hier zu erbringenden Nachweis nicht ausreicht, wenigstens in direkte Parallele mit  נזקgesetzt
werden
können1).
Doppelt verwunderlich erscheinen nach allem dem die Worte
von Tossaphoth a. a, 0 ., s. v.  תחת נתעה: מספרי מפיק בושת מוקצותה
את כפה ולא תחוס עיניך ויליף מעדים זוממים דכתיב ולא תחוס עיניך וא״ל
 שהוא גזירה שוה גמורה מדלא קאמר אתיא תחת נתינת עיניך. Warum verweisen Tossaphoth nur auf den SifreP Können sie denn alle die
angeführten Talmudstellen unberücksichtigt lassen auf Kosten derjenigen Stelle , die gerade zu erklären ist ? Mir scheint folgendes
gemeint zu sein. Die  ג״שvon  לא תחוסusw. als solche wird im Talmud
nirgends citiert , ja Deut. XXV , 12 b überhaupt nicht, abgesehen
von B. K. 86 b, wo als Begründung für die Theorie des R.
Jehuda :  סומא אין לו בושתeine andere  ג״שgenannt wird : גמר עינך
 עינך מעדים זוממים.• Vielleicht setzen daher jene anderen Talmudstellen , an denen gleichfalls Deuter. XXV , 12 a als Quelle für
 בשתvorgetragen wird, aber nicht im ]Namen des R. Jehuda, gar
nicht jene  ג״שdes Sifre voraus. Danach würde sich also der
Vers  וקצתהnach der Auffassung von Tossaphoth allerdings auf
 בשתbeziehen ; dass dieses  וקצתהaber im Sinne von  ממוןzu verstehen ist , ergäbe sich, von der Meinung des R. Jehuda einmal
abgesehen, in der Tat aus den Bestimmungen bezüglich des אונס
 ומפתהoder
auch aus dem  פצע תחת פצע. Ist der  נזקselbst
bzw. der  ענויnur mit  ממוןzu bezahlen, so gewiss auch  בשתund
so wie  תחתim Sinne von  ממוןzu verstehen ist , so auch וקצתה.
Findet ja der Grundsatz  אין עונשין מן הדיןnach Tossaphoth B. K.
4 b s . v. ועדים זוממיםs ( . aber auch Tossaphoth B. K. 2 a s. v.
 )ולא זה וזה וכדauf  ממוןkeine Anwendung. Die Behauptung von
Tossaphoth  מספרי מפיק וכרwäre insoweit verständlich. Indessen
bleibt die Beweisführung von Tossaphoth nach wie vor schwierig.
Noch davon nicht zu reden, dass, wenn die Gemara hier auf
jene  ג״שüberhaupt Bezug nehmen wollte ,  עינך עינךals solches
überhaupt nicht in Betracht käme, das ja R . Jehuda zur Be*) Nach B . K. 26 b : א♦ מבעי ליה ליתן צער,לחייבולע חשוגג כמזיד ועל האונס כרצח ד
פצע תהת פצע
. במקום נזק א״ב לכתוב קרא פצע בפצע מאי תהת פצע ש״מ תרתkäme allerdings
das  תחתauch
hier nicht voll und ganz in Betracht . Das לכמאן דכתיב תחת דמי,
welches
Raschi
in Bezug auf  ע״זsagt , ist aber so doppelt begründet.
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gründung seines anderen Lehrsatzes anführt. Vielleicht wollen
Tossaphoth, so könnte man sie allenfalls verstehen , nach dem
Vorbild von  תחת נתינה וכויnnr ein kurzes Stichwort angeben und
nennen daher עינך, während sie das bei jenem Worte in beiden
Fällen stehende  לא תחוסmeinen .  תחוסallein würde ja in der Tat
nicht genügen. Aber wie hätte sich denn der Talmud, so scheint
es zunächst, hier, wo nachgewiesen werden soll, dass  ממיטבzu
zahlen ist , auf  לא תחוס עינךberufen können ? Dieser Satz selbst
kann doch jenen verlangten Nachweis nicht erbringen. Erkennen
das Tossaphoth an und wollen sie nur sagen, dass eben aus der
Tatsache , dass  לא תחוס עינךhier nicht genannt ist und auch nicht
genannt werden kann, folgt , dass jene  דשkeine  דש גמורהist , so
würde auch dagegen manches zu erinnern sein. Einmal ergibt
sich ja, wie wir bereits aus Raschi wissen, auch  רפויund עדים
Und da  ע״זnur ver זוממיםnicht unmittelbar aus dem  תחת ובר.
möge einer Analogie von  נפש בנפשund  נפש תחת נפשerklärt
werden konnte, wäre ja sehr wohl möglich, dass die Gemara mit
ihren Worten  תחת וכרhier in der Tat auch die  דרשהvon לא תחוס
im Auge hat. Dass dieser Ausdruck bei  עיזim Sinne von ממון
zu deuten ist , steht , scheint es, erst fest , wenn wir an תנא דבי
רבי חייא אמר קרא יד ביד דבר הניתן מיד ליד מאי ניהו ממוןB( . K. 84 a)
denken. Man könnte also nun auch weiter schliessen, dass so wie bei
ע״ן, eben kraft jenes  יד ביד1(, ממיטבzu zahlen ist , so auch bei בשת, das ja
mit jenem in Parallele gesetzt wird. In der gleichen oder doch ganz
ähnlichen Weise könnte übrigens unsere Gemara erklärt werden, wenn
wir an den Sifre zu Deut. XIX , 21 denken, der uns im Namen desselben R. Jehuda, dem wir die  דשvon  לא תחוסverdanken , lehrt:
נאמר באן יד ורנל ונאמר להלן (שמות כ״א) יד ורגל מה יד ורגל האמור להלן
 ממון וכר. Setzt doch hier der Sifre und R. Jehuda selbst יד ביד
und  יד תחת ידin Parallele. Um so besser kann also  ע״זals zu
jenen  י״ג אבות נזיקיןgehörig im Sinne der Gemara und Raschis
verstanden werden, umso eher könnte man dann aber auch בשת
jenen gleichsetzen für die hier vorliegende Frage . Wenn Raschi
b Raschi nennt  נפש בנפשnur als das erste Beispiel nach יויא תחום עינך
meint aber natürlich  עיןבעין, bzw.  ;די בידwie bekannt, wird ja  בפש בנפשnach
übereinstimmender rabbinischer Ansicht (Makkoth 5 b, s. auch meine Abhandlung ״Zahn um Zahn, Auge um Auge, Cohen-Festschrift S. 641 auf die
Todesstrafe bezogen.
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nicht auch die von uns versuchte, an die  ג״שdes Babbi Jehuda
sich anschliessende Deutung der Gemara bringt, so unterlässt er
das, weil die von ihm gegebenen Erklärungen auf einem kürzeren
Wege zu dem gleichen Ziel gelangen. Hätte er aber geglaubt , aus
den Worten der Gemara jenen Schluss folgern zu müssen, den
Tossaphoth ziehen, dann hätte er sicherlich auch jene hier angedeutete Kommentierung den seinigen angefügt♦ In der Tat
nimmt Easchi , wie aus seinen Worten zu Sanhedrin 86 b deutlich
hervorgeht, an, dass jene von  ר׳ יהודהüberlieferte  ג״שauch von den
 רבנןnicht angetastet wird.  תוספותaber könnte man allenfalls dahin
verstehen , dass eben weil unser an sich doch nicht so fernliegender Erklärungsversucn umständlicher ist als die von Baschi
mitgeteilten , darum auch jene  ג״שan sich nicht die unbezweifelbare Quelle dafür sein kann, dass  בשתim Sinne von  ממוןzu
fassen ist.
Aus dem, was hier hinsichtlich der Gemara, ihres grossen
Erklärers und der Auffassung von Tossaphoth dargelegt werden
konnte, fällt ein neues Licht auch auf jene Stelle des Sifre, die
den Ausgangspunkt unserer Untersuchung bildet. Da וקצתה את בפה
überall im Talmud als Quelle von  בשתvorausgesetzt , eine andere
aber überhaupt nicht bekannt ist , scheint immer mehr möglich,
dass jene Deutungen des Sifre sich nicht gegenseitig ausschliessen
wollen und auch das  ד״אdes Midrasch Tannaim kann nun keineswegs das Gegenteil beweisen. So erscheint der Standpunkt des
Maimonides von einer neuen Seite verständlich, aber auch der
angeführte Passus aus der Einleitung zu Seder Seraim verliert
manches von seiner Auffälligkeit.
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Geschichte der Druckereien.
Das Fürstentum Ansbach stand während der Unmündigkeit des
Markgrafen Christian Albrecht unter vormundschaftlicherKegierung
(1686 — 1692). In diese Zeit fällt die erste Tätigkeit einer jüdischen
Buchdruckerei in Fürth , die 1691 *) von Josef b. Salomo Schneior
errichtet wurde, während die im Jahre 1670 von dem Gersoniden
Isaak Jüdel aus Prag begründete hebräische Druckerei in Wilhermsdorf eine Euhepause von 21 Jahren eintreten liess 2).
Das Verdienst, zur Hebung der Talmudschule die jüdische
Druckerei begründet zu haben, gebührt dem gelehrten Vorsteher
*) Fürther Drucke vor 1691, die in den verschiedenen Katalogen ver*
zeichnet sind , beruhen entweder auf Verwechslung mit anderen Druckotten
und späteren Ausgaben oder auf unrichtiger Berechnung des Druckjahres
(vgl. Steinschneider in Jüdisch. Typ. p. 83 Nr. 29, Mtsch . 1898 p. 560). Solche
irrtümliche Angaben finden sich bei Benjakob  אזצרהספדיםp . 285 Nr. 267, p. 302
Nr. 634, p. 557 Nr. 84, p. 559 Nr. 126 (beruht auf Verwechslung mit p. 557
Nr. 91; vgl. unten bei mir Nr. 18), p. 512 Nr. 180, p. 535 Nr. 531 und im
Katalog Zedner p. 66 (zu ) אזהרת הקדש. Kaufmann, Samson Werthefmer , p. 3,
Nr. 1 erwähnt  שלשהשריגיםed . Fürth 1691 und das . p. 50 n. das gleiche Buch
d. a. 1701. Das Buch ist nur in einer Ausgabe Venedig 1701 bekannt (cf.
Cat. Bodi. 5909, Benjakob p. 590 Nr. 787, Zedner 393). Steinschneider ver*
zeichnet in Hebr. Bibi. XVIII, 114 bis zum Jahre 1730 75 Fürther Drucke ; in
unserem Verzeichnis sind es 82.
2) Vgl. Freimann, Annalen der hebr . Druckerei in Wilhermsdorf (in Festschrift zum 70. Geburtstage A. Berliners) p. 105.
J&brbucb J. L. GLX.
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Salomo (Salomon) Schneior1), dessen Sohn Josef 2) die Leitung übernahm. Bei der ihm erteilten Konzession ist ausdrücklich der Talmud
ausgenommen, dessen Drucklegung lediglich dem Hofjuden Marx
Model3) für das ganze Fürstentum Ansbach zustand. Josef ging
mit voller Energie an seine geschäftliche Tätigkeit , wovon die aus
seiner Offizin hervorgegangenen Druckwerke rühmliches Zeugnis
ablegen. Als technischer Leiter fungierte Moses Menachem(Nachum)
b. Jehuda Kaz aus Krakau, der vorher in den grossen Prager
Druckereien reiche fachgemässe Erfahrungen gesammelt hatte. Da
auch die Korrektoren Samuel Popitsch und Rafael Altschul , beide aus
Krakau, gewissenhaft ihres Amtes walteten , so kann man die ersten
Fürther Druckwerke als hervorragende Leistungen des hebräischen
Buchdrucks bezeichnen. Als tadelloser, vorzüglicher Druck ist das
 תורת כהניםNr
( . 9) zu verzeichnen, dessen Beendigung der Druckereibesitzer Josef jedoch nicht erlebte ; er starb in jugendlichem Alter
am 11. Juli 1691. Aus seiner Offizin sind während seiner Lebzeiten
acht Druckwerke hervorgegangen. Nach seinem Tode übernahm
sein Bruder Abraham, der als Stifter eines Lehrhauses sich einen
rühmlichen Namen erwarb4), gemeinschaftlich mit Isaak Bing 3), dem
Gatten seiner Schwester Jiskah , als Vormund der verwaisten Kinder
Josefs , die Leitung der Druckerei, die noch bis 1698 bestand und sich
eines fortdauernd guten Rufes erfreute. Im ganzen sind 85 Druckwerke aus der Offizin des Josef b. Salomo Schneior hervorgegangen.
Ein Konkurrenz-Unternehmen erstand 1691 nach dem Tode
Josefs , indem Zbi Hirsch b. Josef halevi (Hirsch Frankfurter)6)
gleichfalls eine Druckerei errichtete, aus der neun Werke hervorgingen. Das Unternehmen, das zehn Jahre lang bestand, wurde durch
den schon genannten Mordechai Marx Model aus Ansbach7), den

 ףVgl. Jahrb
. VIII
, 141.
2) Das. p. 117. Ueber die Druckerei in Farrnbachs. das. p. 206.

 ףDas. p. 131.

4)
3)
6)
7)

Das. p. 142.
Das. p. 75.
Vgl. das. p. 97.
Der Umstand, dass Elias, ein Sohn des Marx Model. mit SaraTreinle,
einer Tochter des Salomo Schneior, verheiratet war, mag, wie schon ßrann
(Kaufmann-Gedenkbuch p. 403) richtig bemerkt, wesentlich dazu beigetragen
haben, dass die Offizin der Erben des Josef b. Schneior und jene des Marx
Model friedlich neben einander bestanden.

51
Schwager Hirsch Frankfurters, kräftig unterstützt 1) , der auch
während einiger Jahre selbständig im Hause Hirsch Frankfurters
die Druckerei betrieb2). Hirsch Frankfurter wird auch als Förderer
anderer Werke der jüdischen Literatur rühmend genannt 3) und war
über vierzig Jahre Gemeinde- und Bezirksvorsteher in Fürth.
Das Vorsteheramt bekleidete er bis zum Jahre 1705. In diesem
Jahre gelang es der gegnerischen Begierung von Ansbach, die
Wahl ihres Parteigängers Elkan Frankel 4) zum Vorsteher der
Gemeinde durchzusetzen, wodurch der offene Parteikampf zwischen
den Dompröbstischen und Ansbacher Juden zum Ausbruch kam.
1702 - 12 war die bekannte Bücheruntersuchung5) in Fürth,
weshalb in diesen Jahren die Druckerei vollständig ausgeschaltet
war. Die Folge hiervon war, dass noch eine weitere zehnjährige
Pause eintrat 6).
1722 —24 wurde von Samuel Bonfed7), dem früh verwaisten
Sohn des Josef b. Schneior, gemeinschaftlich mit Abraham Bing 8),
Sohn des obengenannten Isaak Bing, und 1725—29 von Samuel
allein gedruckt.
Salomo, Sohn des Samuel Bonfed, leitete in den Jahren 1729
und 1730 die Druckerei seines Vaters nach dessen a. 1728 erfolgtem Ableben9).

).
, 131
.VIII
(Jahrb
.9314
.Bodl
( ) und Cat
 יפהNr.13
. zuתזאד
.Titelbl
 ףVgl
( . 30) .
2) Vgl. Titelbl . zu ביתשמיאלNr
3) Vgl .  פתה האהלvon Abraham b. Jehuda Lob (Sulzbach 1691) und קצור
 של׳הvon Michel Epstein (Fürth 1693 s . u. Nr. 21 und Jahrb. Vül, 98).
4) Vgl. Würfel , Historische Nachricht von der Judengetneinde in dem
Hofmarkt Fürth, p. 33 ; Hänle , Geschichte der Juden im ehemaligen Fürsten■־
thum Ansbach , p . 73 ; Barbeck , Geschichte der Juden in Nürnberg und Fürth,
p. 80.
5) Vgl. hierzu Hänle 1. c . p. 85 ; Kaufmann-Gedenkbuch p. 457.
6) Alle aus dieser Zeit in den Katalogen verzeichneten Drucke sind
verdächtig ; so z . B. Benjakob , p. 432 Nr. 147, p. 535 Nr. 531 , p. 536 Nr. 570;
vgl . auch Cat. Bodl . 7898 (das dort genannte  ידיעת העולםgehört wohl nach
Offenbach ).
( . 78), spricht
7) Vgl. Jahrb. VIII, 79. Efraim Reischer , Vrf. von שעראפריםNr
in diesem Buche dem Samuel Bonfed und seiner Frau für die ihm erwiesene
grosse Gastfreundschaft und Wohltätigkeit warmen Dank aus
8) Vgl . Jahrb. VIII, 75, Cat. Bodl. 7896.
») Vgl. Jahrb. VIII, 79, Cat. Bodl . 9087.
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Nach siebenjähriger Pause wurde 1737 von Chajim b. Zbi
Hirsch , aus Wilhermsdorf1) eine Druckerei im Scbindelhof errichtet,
die 35 Jahre lang bis zu seinem Tode von ihm selbst geleitet
wurde, teilweise auch unter Mitwirkung seines Vaters Zbi Hirsch
b. Chajim2), der 1712—1739 der Druckerei in Wilhermsdorf
vorstaud3) und von 1739— 1753 verschiedene Druckwerke in Fürth,
seinem späteren Wohnorte, hersteilen liess . Sorle, die Witwe des
Chajim, Tochter des Marum aus Floss , zeichnet noch 1774 bei
drei Druckwerken4), nachdem Chajim, ihr Gatte, am 11. September
1772 aus dem Leben geschieden war. Aus der Offizin des Chajim
b. Zbi Hirsch sind einige 80 Druckwerke hervorgegangen.
Im Jahre 1761 hatte neben jener Chajims noch eine weitere
Druckerei sich aufgetan ; sie stand unter der Leitung des Itzig
b. Lob Buchbinder5) und befand sich in der Alexandergasse im
Hause des Baruch Jaffa6). Sie bestand bis 1792 und lieferte etwa
73 Druckwerke. Grössere Arbeiten teilte sie mit der Druckerei des
Chajimb. Hirsch 7). Im Protokollbuch der israelitischen Gemeinded.a.
1791 findet sich ein Eintrag über eine Klage des Sisel Schlenker,
Henoch b. Josel und Feis Baiersdorf gegen den Drucker Itzig b.
Lob, der ihnen seine Druckerei vollständig überlassen hatte und
ihnen auch zugestand, nach ihrem Belieben Setzer anzustellen und
zu entlassen ; nun habe Itzig seinen Sohn als Setzer angestellt,
was sie nicht dulden wollten , und einen anderen Arbeiter, den sie
angestellt , habe er hinausgeworfen, wodurch sie sich sehr geschädigt
fühlten, weil sie das Machsor, welches sie z. Zt. im Druck haben8),
nicht fertig stellen könnten.
Im folgenden Jahre beklagt sich Sisel Schlenker über die
beiden oben genannten Kompetenten, dass sie die Machsorim billig
verkaufen, ohne ihm seinen Anteil zukommen zu lassen, dessen er

 ףVgl
. Jahrb
.VIII
, 155 )יDas. p. 154.

Im Jahre 1732 wird sein Harne auch®
genannt, als es
sich um die Versendung der Schriften von Mose Chajim Lüzzato handelte;
cf. REJ XXIII, 260 (wo in Nr. 2 p. 289 in 2897 zu verbessern ist).
3) Freimann I. c. p. 105.
4) Vgl. Nr. 254, 255, 256.
5) Jahrb. VIII, 117. Sein Erstlingswerk war שבט מוסרNr
( . 148).
6) Das. p. 115.
 )לVgl. די חומקתNr . 180 und 197.
•) Vgl. unten Nr. 337.
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zur Befriedigung seiner Gläubiger bedürfe. Wie aus der Approbation

zu dem genannten
des Rabbiners David Dispeck in Baiersdorf
die Druckjedenfalls
Männer
Machsor bervorgeht , haben die drei
nicht unWerke
kosten bestritten , die bei diesem umfangreichen
bedeutend waren.
Im Jahre 1762 erscheint auch ein Bruder des Itzig b. Lob,
namens Henoch1), als Drucker in Fürth. Er druckte im ganzen
drei Werke in Fürth und vier Werke in Nürnberg 2) und scheint
oft in Geldnöten gewesen zu sein3). 1769 zeichnet er im Reklamevermerk als Buchhändler (Nr. 238).
Als Drucker und Verleger erscheint 1762— 1769 Josef Petschau4) in Gemeinschaft mit seinem Sohne Mendel Beer in 17 Druckwerken. In den Jahren 1758 und 1763 wird der Name des Petschau
in Verbindung mit dem Drucker Salomo in Sulzbach in den Fürther
Protokollbüchern erwähnt; einmal handelt es sich um den Druck
der מגידים, ein andermal um kleine Machsorim.
Im Jahre 1770 wurde angeordnet, dass kein Buch ohne Genehmigung des Rabbinats gedruckt werden dürfe5), eine Anordnung,
die, wie es scheint, zu Unzuträglichkeiten führte und deshalb wieder
aufgehoben wurde. Die Tekanoth von 1786 sagen ausdrücklich, dass
die Drucker für den Inhalt der aus ihrer Offizin hervorgegangenen
Werke selbst verantwortlich sind6).
Isaak b. David aus Zirndorf , Itzig Zirndorfer genannt, übernahm Ende 1775 nach dem Tode des Buchdruckers Chajim b. Zbi
Hirsch, dessen Witwe Sorl seine Gattin wurde7), seine Druckerei

, 111.
. VIII
 ףlahrb

8) Siehe ״Nürnberger Drucke“ Nr. 10a ff. Vermutlich druckt er in
um seinen Gläubigern aus dem Weg zu kommen.
Nürnberg,
3) Vgl. Jahrb. VHI 1. c.
4) Vgl. |ahrb . 1, 53 n.f wo zu bemerken ist, dass Petschau eine Stadt in
Böhmen ist und mit Petschaftstecher nichts zu tun hat . Die Familie Petschau
war auch in Prag vertreten (vgl. Hock —Kaufmann, die Familien Prags p. 278).
ln einer Urkunde des Waisenhauses in Fürth d. a. 1764 findet sich auch der
Name Salomo b. Zbi Petschau als Deputierter des Waisenvereins.
Nr . 242).
(קהלות
5) Vgl. Vorrede des Chajim b. Zbi Hirsch zu
6) Ueber die Erteilung von Approbationen vgl. fahrb. VIII, 85.
7) Isaak Zirndorfer und seine Gattin Sorl werden vom Herausgeber des
( . 259) mit Dank erwähnt ; vgl. auch Schlusseite dieses Buches,
 עטרת א^הו,סNr
das Zirndorfers erstes Druckwerk war.
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im Schindelhof, die er anfangs mit den Waisen
Chajims, dann 1782
allein und von 1818 an mit seinem Sohn David betrieb. Seine
Drucke sind öfter mit der Vignette  איצק מדפיסversehen 1). Er
studierte 1771 bei ß . Tebele Scheuer in Mainz und lernte dort
gemeinsam mit dessen Sohn Herz Scheuer2). Isaak Zirndorfer, der
am 18. Adar II (27. März) 1826 in hohem Alter starb, war
ein
frommer und gelehrter Mann, dessen guter Ruf auch nach seinem
Tode fortlebte3). Seine Druckerei lieferte sehr viele und gut ausgestattete Werke, die ein grosses Absatzgebiet fanden. Um das
Jahr 1820 übernahm David4), sein ältester Sohn (geb. 18. März 1776,
gest. 20. Juni 1855), der von seinem Vater schon 1801 bei der
Drucklegung von דרך סלולהNr( . 370) mit Dank erwähnt wird, die
Druckerei in alleinigen Betrieb unter der Firma David Zirndorffer
Isaacssohn. Auch er lieferte sehr ansehnliche Drucke, unter denen
besonders die glänzend ausgestattete Talmudausgabe (Nr. 532/33)
zu nennen ist , die aber nicht über zwei Talmudtraktate
hinauskam,
da zweifellos der Absatz die grossen Druckkosten nicht
deckte.
Ein dritter Traktat , dessen Druck schon angefangen war, kam
nicht in die Oeffentlichkeit.
Als Drucker und Verleger wird Mose, ein jüngerer Sohn des
Isaak Zirndorfer, 1820—23 in einigen Werken genannt5); er scheint
jedoch geschäftlich nicht prosperiert zu haben6).
Bekannt sind die religiösen Wirren in der GemeindeFürth,
die der Wahl des Dr. Löwi zum dortigen Eabbiner
vorangingen.
Seine Antrittsrede (Nr. 414, bei J . Volkhart in Fürth gedruckt)
enthält am Schluss die Bemerkung: »Wir waren genöthigt, die
hebr. Citate mit lat. Lettern zu drucken, da der hiesige jüdische
Buchdrucker Zirndorfer, stets ein eifriger Gegner der Löwi’schen
4) Ueber seine Vereinbarung mit der Firma Arnstein
in Sulzbach
wegen der Kalender vgl . Jahrb. I, 107.
*) Vgl. Schluss von אלון במתNr
( . 406 ).
3) Vgl. seinen Nachruf im Memorbuch der
Klaussynagoge (Jahrb. VIII,
171 Nr. 149).
4) Er wird auch in  שמלת בגימין11, 133 erwähnt.
6) Sein Name erscheint auch schon 1803 in ( דרך סלולת
Nr . 370 1m 4 . Teil)
und 1804 als Bearbeiter einer Pesachhaggada (Nr. 373).
6) Vgl. Jahrb. I, 113. Ein anderer Sohn des Isaak
Zirndorfer , namens
Marum, wird als Vorsteher in Rexingen
1831 unter den Pränumeranten
der Further Talmudausgabe genannt.

55
Worte
Wahl , seine hebräischen Lettern zum Drucke dieser wenigen
herzugeben sich weigerte “.
Im Jahre 184G trat David Zirndorfer mit seinem Schwiegerin
sohne Juda Sommer unter der Firma Zirndorffer und Sommer
Geschäftsgemeinschaft , aus der etwa 28 Druckwerke hervorgingen.
allein
Juda Sommer besorgte schon 1850 den Druck und Verlag
De12.
am
starb
er
;
Druckwerken
19
bei
solcher
und zeichnet als
. Das
zember 1866 als der letzte jüdische Druckherr in Fürth
למוד
der
ist
,
ausging
Firma
letzte jüdische Werk , das von seiner
vom BuchערוךNr( . 485). Im November 1868 wurde die Druckerei
drucker Aibrecht Schröder erworben und mit seinen Geschäften
1852
vereinigt . Als Verleger zeichnet S. B. Gusdorfer vom Jahre
bis 1867.
Zweite

Abteilung.

Druckwerke 1).
1691.
1. ספר מגלה עמוקות כשמו כן הוא חיברו הרב המובהק ראש הדרשנים
המקובל
האלקי בוצינא קדישא נ״י כיה מ״ו הגאון הגדול מוהר״ר נתן שפירא דל
אביר
ור״מ
קראקא
והנה
.
.
.
הדפסנו אותו פעם שנית בשנת אתן לפועלי צדק
beSchneior
Salomon
b.
Josef
Drucker
Der
.
JS
4°.
(2+ ) 102 B11.
merkt :  על ידי הוקם מלאכת הדפום מהדש בתכלית היופי בקיק פירד.
St 6648, B p. 292 Nr . 423 , Z 610. Illustriertes Titelblatt;
durchweg Doppelkolumnen.

Juda Löw ק״ץ
Faktor : Mose Menachem (genannt Nachum ) , Sohn des
Fürth.
in
Z.
aus Krakau, wohnhaft in Frag , z.
z . Z. in Fürth.
Korrektor : Raphael , Sohn des Gumpel Altschul aus Prag,
, z. Z.
Wilhermsdorf
aus
“)
Hirsch
(»Jokef
Mose
b.
Zbi
Setzer : Jakob
in Fürth.
Drucker : Isachar b. Isachar ב״ץ, Gersonide aus Prag.
l) Abkürzungen:
St Steinschneider , Katalog der Bodleiana in Oxford.
B Benjakob , Ozar hasepharim.
R Roest , Katalog der Rosenthalschen Bibliothek in Amsterdam.
Z Zedner , Katalog des British Museum in London.
M Michael , Or hachajim.
F Stadtbibliothek in Frankfurt a. M. als Fundort.
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Erste Ausgabe Krakau 1637. Die erste Vorrede ist
von Salomo, dem
älteren Sohn des Verfassers , Schwiegersohn des R.
Feibesch von Wien ; Rifka,
die Tochter dieses Salomo, war die Gattin des R.
Samuel Chajim Jeschaja,
Rabbiner in Frankfurt a. M. (vgl. meine Kurpfalz p. 217 n.)
; sie starb dort am
30. Nissan (2. Mai) 1707. R. Natan Spiro,
Verfasser des  מגלהעמוקות, geb. 1585,
starb , nach Mitteilung seines Sohnes in dieser
Vorrede, am 13. Ab (20«Juli)
1633. Die zweite Vorrede ist von Mose, dem
jüngeren Sohne des Verfassers,
Schwiegersohn des R. Leser aus Wilna. Diese beiden
Vorreden sind in den
Fürther Druck übernommen , ebenso wie die
Schlussbemerkung des Krakauer
Druckes אשד עשה שלמה בשנת הגאין המחבר י^הר״ר נתן שפירא ץצ"ל
ותשלם הסלאבה.
2. ישראל ראו זה אגרת הקודש בי דבר חדש הוא
ספר גלילות ארץ
 ונדפס בבר. . . כמר גרשון בן הריר אליעזר סגיל
חברו אינש מהימנא היה הנעלה
 בשנת ולירושלים. . .  בבן ראינו להביאו פעם שניה אל הדפום.
. . בשני שצ״ה לפיק
 מבשר אף}ן לפרט קטןJüdisch - deutsch . 18 Bll .
nicht foliiert 8°. JS.
St 5136 2, B p. 97 Nr . 147 , M 675 . Titel
mit verziertem Rande.
Vgl . Ersch und Gruber Bd . 27 p. 464 ; 28 p.
30*4.
Eisenmenger , Entdecktes Judentum, p. 546 ff., hat
mehrere Seiten
hieraus abgedruckt.
3. קומו ער שכבו איך יתנהג בתפלתו ובמשא מתנו
ספר הנהגת האדם מן
 מוהריר יהודא ליב נריו אביד דקיק. . . וחיבר הרב
ובאבילתו ושתיתו אשר לקט
) איידליץ בן הרב הנדול מוהר״ר יצחק זלהיה4 + ( 188
B11. 16°. JS.
Approbationen : Menachem Mendel Bacharach in Bamberg, 2.
Nissan 451;
Abraham Broda in Lichtenstadt , 21. Adar II 451. St 57181
, B p. 141, Nr. 430,
R 683, M 1011. Vgl. Nr. 46 und 47. Nach den
Approbationen und Vorreden
Drucker:
)S Josef b. Salomon Schneior.
ZJ Zbi Hirsch b. Josef.
MA Model aus Ansbach.
AB Abraham Bing und Samuel Bonfed Schneior.
SB Samuel Bonfed Schneior (ohne Abraham Bing).
SS Salomo b. Samuel Bonfed.
CH Chajim b. Zbi Hirsch.
HC Zbi Hirsch b. Chajim.
HS Hirsch und sein Sohn Chajim.
1L Itzig b. Lob Buchbinder.
HL Henoch b. Lob Buchbinder.
jP Josef Petschau und Mendel Bär.
ID Itzig b. David Zirndorf.
MD Mosche Zirndorfer.
DZ David Zirndorfer.
ZS Zirndorfer und Sommer.
SJ Juda Sommer.
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ספר הנהגת האדם שרוצה לעשות רצון קוני מעת עמידתי folgt (Bl. 5) ein zweites Titelblatt . . .
נלקטו  . . .מסב -הרב ר׳ ישעיה ז״ל ומספר ש״ע של הרב ר׳ יצחק לוריא ז״ל 1מס׳ תוצאות חיים ומשאר
.ספרים . . .

ספר יורה חטאים עם נוטריקון נעים וזדבוט הקבר וצוואת ר ,יהודה 4.
חסיד ומפרש חטאים והפרת נדרים ומסיר ,מודעא מהגאון ר ,ישעיה זצ״ל וקדיש
 156 B11. 82°. JS.-F.וברכו ודרך סעודה ודרך טובים שנת ולירושלים מבשר אתן
St p. 918 Nr. 14, B p. 220 Nr. 175, M 232.
), zusammenי  ist von R. Meir b . Ascher , Rabbiner in Fürthיורה חטאים Dergestellt ; das Ganze ist eine Kompilation verschiedener Werke und wahrscheinlich von seinem Schüler Lob b. Hillel aus Schwersenz (Verfasser von
 ist von Moseם׳ התרת נדרים (cf. B a . a . O .) .
 s . u . Nr . 21) herausgegebenחכם לב
 von Hirsch Zbi b. Sundei Mose Chanoch aus Lublinדרך טובים b. Isaak Brzesc ,
 vonבמרה חטאים sein Verhältnis zu dem
 undיורה חטאים verfasst . Ueber den
 p . 26. Bemerkt sei noch f dass inעמודי
העבודה
Landshuth
.
vgl
Worms
Eleasar
R.
sämtlichen Exemplaren der Fürther Ausgabe ein Blatt in der Mitte verklebt
 wegen der Uebersetzungצוואת ׳ר יהורה חסיד ist und zwar die zweite Seite von
von § 5.

ספר ישועות ונהמות דאז
דעט פון דען נרושי ישועות
דארום קופט מיד עש בלד
שיעור אונ ,ענד  . . .נדפס פה

3580, B p. 232 Nr. 466.

ספר ווערט דארום זוא גיהיישן דען עס 5.
ונהמות די ישראל ווערן האבן (לעתיד לבוא) . . .
אוג ,ביהענד דר מיט מיר מער (ספרים) דרוקן און
ק״ק פדורדא בשנת ישועות ונחמות תהיה לנו לפרט
. Jüdisch-deutsch. 12 Bll. 8°. JS. Stקטן

 von )akob b.ס ,אבקת חבל ושאר ספרים עם עשר אותות משיה Das Buch ist aus
 , von Heddernheim zusammengesteHt.יעקב בחור Meschullam Weil , genannt

ם׳ תחיית המתים מהנשר הגדול רבן של בני הגולה רבינו משה בר 6.
מיימנו ) (soזציל שנת ויאמרה' אל מש ה הנך שובב עם אבותיך וקם לפיק
8 B11. 80. ZJ.-F. St p. 1916 Nr. 136, B p. 285 Nr. 261 , R 857.
Der Druck wurde am Dienstag , 19. Ab 451, vollendet . Die von B a . a . O.
gemachte Angabe über eine frühere Ausgabe beruht wohl auf einer Verwechs.תכ״א  mitתנ״א Iung von

ספר טוביה דאש ספר האט נימארט דער גוטי מאן טובי׳  . . .איו אויך 7.
. 16 Bll . (nicht foliiert).דער בייא צו פינדן איין שין מעשה פון צווייא בחורים
8°. JS. St 1349, B p. 205 Nr. 35 (wo auch eine zweifelhafte Ausgäbe d. a. 1703 erwähnt wird).
ס־ עט סופר מחלצות נמרצות אשר הברתי אני הצעיר באסי״ק ארץ 8.
שביי ופזורי  . . .ודר משה בכמהור״ר מיכאל הכהן  . . .שנת הושיעינילמען
) Vgl. Jahrb . VI, p . 164 (S. A p. 12) meine Notizen über R. Meir b. Ascher.ג
עוד מצאהי בתזב בספר יודה In vorliegender Ausgabe heisst es in der Mitte vor § 69
חטאים של מ"? החסיד הרב מוהר״ר מאיר סג״ל זצ״ל מורה צדק דק״ק פיזרדא יע״א כתוב בצדו תשובות אלו
 .מלוקטים מספרי' אחרים . . .

*
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 חסדך לפיק24 Bll . 80. JS .-F . St 65281, B p. 434 Nr. 207, Z 588,
Jüd. Typ. p. 83b.
Das Titelblatt dieses Briefstellers hat eine doppelte Einfassung ; dazwischen steht in quadratischer Umrahmung רחש לבי דבר טוב אזמר אגי מעשי למלך
 ברכך אלקיםלעזלסp לשוני ע״ט סח״ר מהיר יפיפית מבגי אדם הוצק חן בשפתותיך על. Der Verfasser,
der auch in der Vorrede zu  פיחלבנין, סgenannt wird, erzählt , dass er 1688 aus
Belgrad vertrieben wurde und in Essegg ( )‘ )אסי״קsich niedergelassen habe.
Am Schlüsse stehen interessante Briefe der Vertriebenen, die in Essegg wohnen
und unter lebhafter Schilderung ihres Elends um Unterstützung bitten ; u. a.
wenden sie sich 1689 an Josef Zarfati in Amsterdam , für welchen Josef b.
Jakob Danon antwortet , der gleichfalls zu den aus Belgrad Vertriebenen
gehörte und bei Josef Zarfati Aufnahme fand. Jakob, der Sohn des Verfassers , Hess sich in Nikolsburg nieder und wurde dort ein Jahr lang mit
seiner Familie erhalten 2).

1691/92 .
9.  מאירת עינים ושפתי כהן שנת ועל המשפט. . . תורת בדינים עם
אשר יאמרו לו תעשו. )2 + ( 502 1311 ., am Schluss 12 Bll. Inhaltsverzeichnis. Fol . JS .-F . St p. 1490 Nr. 91, B p. 587 Nr. 733, Z 342.

Approbationen : Samuel b. Uri Feibesch ( י(בית שמואל26. Schebat 452,
Abraham Raudnitz, 1. Adar 452, Sefardisches Rabbinat Amsterdam (Isaak Aboab,
Jakob Sasportas , Mose Jehuda b. Kalonymos (הבהן, 13. Tamus 451, Mose  נ״ץin
Amsterdam , 28• Nissan 451, MeiY Kleve, 2. Ijar 451, Rabbinat Prag (Wolf Spira,
Samuel Helmann, Urischrago Feibesch Helmann, Josef b. Zbi, Mordechai b.
Bär Jeiteles, Samuel b. Gerson Brandeis), 25. Siwan 451.
Setzer : Zbi b. Falk Kümmelbrod aus Prag (p. 502) und am Schluss.
Sanfel Popitsch , Nahum b. Lob כ״ץ, Rafael b. Gumpel Altschul , Jakob Zbi b.
Mosche , Isachar b. Isachar כ״ץ. Der Drucker Josef b. Salomon Schneior starb
während des Druckes (s. o.). Das Werk, das in vorzüglicher Ausstattung
erschien , enthält zum ersten Mal die Kommentare des  סמ״עund ש׳'ךneben
dem  ה״מ3).

1692.
10.  קהלת יעקב נאר היפש- תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב סם
) זונדר אליין איין פרום נעטליכשNarretei(  איו קיין נארטייא.דרינן צו לעזן
 דאז. . .  אוני היפש גיריימט. אין רען ניגון פון שמואל בוך גימאכט.וועזן
) אך אין (ספר יהושע. . . ערשט (חלק) דז מיינשט אויז דען (ספר הישר) גינומן
 מהר״ר יעקב בר יצחק דל סג־ל. . .  חברו. . . אוני (ספר שופטים) אניין גאנגן
*) Der Markt in Essegg wurde von den Juden in Ofen besucht ; eine
hierauf bezügliche Anfrage findet sich in  שו״ת שעראפריםNr . 33.
2) In Steinschneiders Geschichtsliteratur (Frankfurt a. M. 1905) fehlt ein
Hinweis auf dieses Buch.
3) Vgl. hierzu auch Freimann und Brody, Zeitschrift für hebräische
Bibliographie, 1901 p. 94.
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ש"ץ דקיק ריטלזיא לפדר ולפרט ויעקב איש תם יו ^ ב אהלים. Jüdischdeutsch. (2+ ) 143 Bll. (wovon sechs fehlen ; das erste numerierte
Blatt trägt die Zahl (ז. 4°. JS (nach dem Tode des Sal. Schneior
und seines Sohnes Josef erschienen). St 1203 (hat ein anderes
Jahresstichwort ), B p. 518 Nr. 60, Z 116 ; cf. Perles , Beiträge
p. 170 ; Grünbaum Chrestomathie p. 223 ff.
so ) .לע מעוסקבמרבי־-הוו.
Setzer : Jakob Zbi b. Mose . (הקודש
Das Buch enthält eine gereimte Paraphrase des Pentateuch ^ sowie
der Bücher Josua und Richter und ist nach Art des Samuelbuchs von dem
Vorbeter Jakob b. Jizchak aus Rödelsee 1) verfasst.

11. . . . ספר אנרת הקודש וועלבין הייליגין בריב האט נשיקט. Jüdischdeutsch. 16 Bll. (nicht foliiert). 8°. JS . St p. 1953 Nr. 15, B p. 14
Nr. 270.
Vgl. an beiden Stellen die Bemerkungen über diesen dem Nachmanides
zugeschriebenen Brief, der von einem Anonymus ins Jüdisch-deutsche übertragen und mit Zusätzen versehen wurde ; vgl . auch Frankels Zeitschrift 1845
p. 111 n. 15.

12.  השער לה׳ צדיקים יבואו בו דז איו דער טייטש ספר הגן עי.זד
 דען. . . זייא מאדן אדר פרויאן זיא זאלן טאן אין דען ספר הגן איין שויאן
. ה׳ יהיה לנו לעזר.ספד הנן האט מחבר ניוועזן מיט נאמן דבי יצהק בר אלעור
 דא מיט אידר מן זאל.האבן מיר אין פון לשון הקדש אויף טייטש לאזן דרוקן
 תנ׳ב.  בחדש ומל ה׳ את לבבך ןאת לבב זרעך לשנת. . . נאך אים טאן צוקן
לפיק, Am Schluss des Titelblattes steht noch תחת ממשלת אדונינו
הדובס קרישטיאן אלברעבט מרק גראב ברנדיבורג השם ירום הודו וינדל אדנותו
ויאריך ימיו אמן. 18 B11. 4°. ZJ. St 5345 9, B p. 98 Nr. 159.
Das Buch ist eine jüdisch ׳deutsche Uebertragung des  סן הגןvon Isaak
b. Elieser , nebst deutschen  י תהגותUebertragung des Midrasch  אזכרה,אלד, kurzweiligen  משליםund noch zwei תהגית.

13. זית רענן פדי יפה תואר בשנת ואביא אתים אל■ ארץ החיי□ אךץ
 צביMidrasch Rabboth zur Genesis mit Kommentar von Samuel Jafe
Aschkenasi. 540 Bll. Fol. ZJ. Der Druck wurde am 15. Ab 452
beendigt. St 3773, B p. 3G2 Nr. 634 (wo auch ein nicht existierender
Druck aus Fürth 1672 genannt wird), Z 540.
Approbationen : Samuel Chajim Jesaja in Frankfurt a. M., 26 .  תשרי452 ,
Samuel b. Uri Feibesch () ביתשמואל, o. D., Bärmann Frankel in Fürth, o .D., Rabbinat
Prag (Wolf Spiro , Samuel Helmann b. Abraham , Samuel b. Gerson Brandeis,
Josef b. Zbi), 15. Ab 451.
*) Eine Notiz über Rödelsee findet sich in meinen Blättern für jüdische
Geschichte und Literatur 11, 33.
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Setzer : Joel b. Aron. Setzerin : Reicht b. Jizchok כ״ץ.
Korrektor (v. fol . 250 an ) : Elias b . Simon  הלויaus Oettingen.
Schöner , korrekter Druck auf gutem Papier mit Doppeltitel . Auf dem
2. Titelblatt steht noch : 1?ממשלת אדונינו ירום ראש הודו ויתנשא ממשלתו הלא הוא המושל הגת
תחת
 פנלין עיר-דוכס קרישטיאן אלברעכט מרק גראב בינדיבורג המושל הגדול היושב על כסא ממשלתו במט
המיוחס
 אנשבוך והמדינה המהולל והמפואר בכל מיני גודל פאי יחי לער עם לנ שריו ועבדיו ערי דע אמן.

14.  כמהריר נסים שלמה. . . ס׳ והב שיבה אשר חבר הרב הכולל
בכמהר״ר אברהם אלגאזי זצ״ל על לשונות הגמרא ודבורי התוספות השייכים לעדן
 ברוך הוא, לסדר ולפרט לא תאור את ייעם כ. . . אגדה. Am Schluss eine
Abhandlung über das talmudische Thema פרה ורחל. 113 Bll . 4°.
JS .-F. St 68947, B p. 153 Nr. 58, Z 712.
Approbation : Samuel , Rabbiner in Fürth, 13. Tamus 452 (er spricht von
*(( האלופים המדפיסים לזרעו דחם.
Setzer : Jakob Hirsch von Fürth.
Wie aus der Schlussbemerkung
(נעשה ונגמר יום ד׳ כ׳ד מנחם לסדר ולפרט וחניח לכם
 ) מכל אויביכם סביב ייףבתם בטחhervorgeht , wurde der Druck in kaum sieben Wochen
bewerkstelligt . Fol . 112a findet sich eine Bemerkung des R. Wolf Traub in
Witzenhausen
auf eine von R. Salomon Rothschild , Rabbiner in Friedberg , an
ihn gerichtete Anfrage . — Nach Inhalt der Vorrede verlegte der Kabbalist
Maier b . Mose Josef Heilpron , ein Bewohner von Tarnogrod , das Werk ; er
war 1692 auf der Rückreise von Jerusalem nach verschiedenen Wanderungen
nach Fürth gekommen . Die erste Auflage (Konstantinopel 1683), deren Druck
der Bruder des Verfassers , R. Josef Algasi , besorgt hatte , war bei einem Erd ״
beben in Smyrna vollständig vernichtet worden (vgl . Vorrede des Fürther
Druckers ) . Auf dieses Erdbeben , das am 12. Tamus (10. Juli) 1688 stattfand,
beziehen sich auch  בגדי כהונהSalonichi
(
1753), שו״ת לב שלמהdaselbst
(
1808) und
ולא עוד אלאSmyrna
(
1853).

15. (Benveniste) כנסת הגדולה על ח״מ ע״י חיים בר ישראל בנבשת
 לפרט ואתם הדבקים בה׳ אלקיכם חיים בלבם היום. )2 + ( 196 Bll . F01.
JS.-F. St p. 824 Nr. 10, B p. 244 Nr. 232, Z 180, M 387.
Approbation : Samuel in Fürth , 19. Kislew 453.
Korrektor : Samuel Popitsch.
Setzer : Nachum b. Juda Lob aus Prag , Jakob Zbi b . Mose Oestreich,
Zbi Hirsch b . Falk Kümmelbrod.

16(?). שלחן ערוך מטור יורה דעה עם רמ״א וטיז וש״ך ועם באר הגולה
 •שנתFol. B p. 586 Nr. 714 (sonst nirgends erwähnt).
17. חלק שני מספר נחלת שבעה הנקרא תשובת שאלות אשר חיבר הרב
 לסדר ולפרט ושמו את שכד. . .  שמואל בן הריר דוד משה הלוי. . . הגדול
 עלבני ישראל ואני אברכם. )2+ ( 46 BI1. 4«. JS. St 70245, B p. 397
Nr. 141, R 1021, Z 671.
□כתי

Approbationen : Samuel b. Hirsch in Frankfurt a. M ., 12. Ab 451, Samuel,
Rabbiner in Fürth , 3. Siwan 452, Menachem Mendel Bacharach in Bamberg , 0• D .,
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David Oppenheim in Nikolsburg , 2. Kislew 452, David b. Israel Isserl in Trebitsch, 0. D., Mose Heilprun , Rabbinatsbeisitzer in Bamberg, o. D.
Das Buch wurde von Abraham , dem Sohne des Verfassers , zum Druck
gegeben . Als Mäzene werden im Vorwort verzeichnet : Elia b. Mordechai aus
Kunitz und seine Frau, sowie Nathan b. Samuel und Ascher Anschel, beide
).
(
Schwiegersöhne des R. Mose Lipschitz von Burgpreppach und ®"גGrabfeld
18.  מוהר״ר יוסף ך. . . ספד רביעי משאלות ותשובות להרב המובהק
 לסדר ולפרט ושמו. עבודה זרה,לב דל ח״ה עם חרושים ממסכת קידושין ומם

♦את שמי על בני ישראל ואני אברכם
Nr. 5, B p. 557 Nr. 91, Z 232.

51 Qnartbl . 4°. JS . St p. 1503

Approbation : Samuel in Fürth, 5. Siwan 452.
Setzer : Nahum  קץaus Krakau, z. Z. in Fürth, und Jakob Hirsch von hier.
Der Druck wurde am 26. Siwan 452, also in 18 Tagen, vollendet Das
Buch wurde herausgegeben , korrigiert und mit Stellennachweisen zum ersten
Turbin 1).
Mal versehen von Mordechai Model Oettingen , Rabbinatsbeisitzer in

1693 .
19. . . . ) דרושים לשבת תשובה ושבת הוה״נוושדי־ג2ספר שבתא דרי נ ל א
להיר צבי הירש ביר ירחמיאל חאטש — שנת אח הדברים האלה דיבר ה׳ אל כל
קהלכם בהר לפיק. Der Druck wurde beendigt : לסדר היא חבמתבם
(so) ) • יבנתכס4 + ( 70 Bll . 4°. JS .-F . St  ז426 «, B p. 56T Nr. 296,
Z 186.
Approbationen : Isaak b. Seeb Wolf in Krakau, Tischri 443, Zbi Hirsch

451,
in Lublin, 5. Ab 450, Mordechai Süsskind Rothenburg in Grodno, 15. Siwan
Pinczow,
in
Katzenellenbogen
Saul
450,
Ab
17.
,
Mordechai Kahana in Opatow
24. Ab 450, Isaak b. Mose Gerson in Lissa, 447, Juda In Kalisch, 21. Adar 450,

Menachem Mendel in Krotoschin , 18. Elul 443, Hillel b. Naftali in Zolkiew,
6. Tischri 445, Saul in Brisk, 19. Adar II 451, Isaak Mehr b. Jona in Sluzk,
17. Ijar 451, Gabriel in Olkisch, 1. Nissan 444, Schemaja in Berlin, 3. Nissan 452,
Josef Darschan in Posen , o. D., Gerson in Metz, 5. Tebeth 453, Josef Samuel
in Frankfurt a. M., 28. Elul 452, Samuel in Fürth, 12. Siwan 453, Bärmann
Fränkel in Fürth, 3. Ab 453, Aron Josef Kohn in Braunschweig , 17. Tamus 452.
Das Buch ist ein Auszug aus dem grösseren Werke  עטרת צביdesselben
Verfassers auf den ganzen Pentateuch und die Festtage in natürlicher und
kabbalistischer Deutung , das jedoch nie gedruckt wurde und auch als ManuSkript in Verlust geriet . Der Verfasser Zbi Hirsch Chotsch war Prediger und
Rabbinatsbeisitzer in Krakau. Lieber ihn und seine Familie vgl. Kaufmann,
Letzte Vertreibung, p. 186 n. 4 ; Wettstein  לתולדות גדוליישראלp . 10 n. 4, Dembitzer
* גחלתבצ,
 כלילת יופיH, 121a. — Zbi Hirsch Chotsch ist auch der Verfasser von

*) Vgl. über ihn im zweiten Teil vorliegender Arbeit Jahrbuch VIII p. 134
(S. A. p. 70).
a) Vgl. Menachoth fol. 37b. Nach diesem Werke wird auch der Verfasser
zitiert , womit die Frage Lewins im Jahrb. V, 111 n. 3 ihre Beantwortung findet*
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einer jüdisch-deutschen Uebersetzung des Sohar (Frankfurt a. M. 1711) ; das
Buch wurde vernichtet , als der Verfasser für Sabbatai Zbi Partei ergriff. Eine
zweite Auflage erschien 1786 in Dyhernfurth . Handschriftlich vorhanden ist
von dem gleichen Verfasser das kabbalistische Werk  תפארת צבי1).

20. חלקי אבנים לה״ר דוד לידא והסחדושי רש״י עדי״ת מספרו עייר דוד
ברחמי־־ם
ובסופו דרשה אחת — שנת כן תגן עלינו. 29 B11. 4°. ZJ.-F. St 48265,
B p. 192 Nr. 665, Z 197, E 294, M p. 319 n.
Approbationen : Samuel in Fürth, 4. Adar 453, Isachar Bärmann in
Fürth, o. D.
Setzer : Joel b. Aron.
Das Buch wurde mit Unterstützung des Mordechai Model von Ansbach
gedruckt 2). Bei einzelnen Exemplaren wird auf dem Titelblatt Prag als Druckort bezeichnet mit dem Vermerk  דף זה נדפס ברשיון פה ק״ק פראגund auf der RückSeite sind obige Approbationen aufgeklebt.

21.  ע״י יחיאל. . . ספר קיצוי שני לוחות הברית העתק הנהגותטובות
מיכל בן הר״ר אברהם סנ״ל עפשטיין — לסדר ולפיט ולא ותן המשחית לבא אל
בתיכם לנגוף. 86 B11. 4°. JS . Ed. pr. St p. 1275 Nr. 7, B p. 535,
Nr. 531.
Approbationen : Samuel in Frankfurt a. M., 21. Siwan 451, Samuel in
Fürth, 453, Rabbiner in Würzburg, o. D., Rabbiner in Bamberg, 18/24.Tamus 451,
Bärmann Fränkel, o. D.
Setzer : Jakob Hirsch.
Schlechter Druck mit vielen Fehlern.
Michel Epstein fand für den Druck dieses Buches Unterstützung bei
seinem Schwiegersohn Hirsch Frankfurter 3).

22/23 . פטירת מרים ואהרן ומשה רבינו עליהם השלום — זיכט איהר
. . . ליבן לייטי וואש וויר האבן. Jüdisch-deutsch. 16 Bll. (nicht foliiert).
8°. JS . Bei Blatt 14 ist beigefügt  איין היפש נייא טוטן לידund bei
Blatt 15b  שערי גן עדן. St 3999.
24.  תחנות. Jüdisch-deutsch. 8°. St 3172 erwähnt, mir aber
nicht weiter bekannt.
25. ס׳ תפוחי זהב והוא קיצור ברור טוב ערב ומועיל הרבה מאד מספר
 דוד מלידא. . .  עם הנהות. . .  יחיאל מילי. . . ראשית חכמה אשר חברו הגאון
שנת כן תגן עלינו ברחמים. 64 B11. 8°. ZJ.-F . St 56 652, B p. 660
Nr. 717, Z 231, M p. 185 und 319. •
Vermerk auf dem Titelblatt : תחת ממשלת הדוכס יורג פרידריך מרק
. . .  גראב ברנדיבורג ה׳ ירום הודו.
‘) Vgl. Neubauer , Catalogue 1899, wo » חאטstatt  חאטלzu lesen ist.
2) Vgl.  איצרהספרותIV, 496.
 )״Vgl. meine Abhandlung im Jahrb. VIII, 97 ff. (S. A. p. 33 ff.).
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Approbationen : Samuel in Fürth, 2. Nissan 453, Bärmann Franke),
6. Nissan 453.
Setzer : Joel b. Aron. Gedruckt mit Unterstützung des Eisik Model (vgl. über ihn Jahrbuch VIII, 132).
26 . חכם לב יקח מצות והוא כלל נדול בתורה כל התרי״נ מצות מפורשות
עם כל מצות דרבנן אשר הבת ר׳ יהודה ליב בן הרב הילל מק״ק שווערזענץ
 סמוך לפוזנא — לסדר ולפרט וראיתם אותי וזכרתם את כל מצות ה׳ לפ*ק. )2 +(

28 B11. 4°. JS .-F . St 5714, B p. 188 Nr. 588, Z 396, M 1009.

Approbationen : Samuel in Fürth, 20. Elul 453, Aron Josef Kohn Braunschweig 1), ll . Tamus 453, Wolf Traub in Witzenhausen , 1. Ab 453.
Das Buch erschien auch (Stockholm 1731) in lateinischer Uebersetzung
von Carl Schulten ; vgl. Jellinek  קעטרם תרי״גNr . 55; ZfHB 1900 p. 178 Nr. 357•

1694.
27. איין שין וואונדרליך מעשה דז גוויש נשעהן איז פון איין גל י ק
ראד פון איין מינך פון עכדם אוב׳ פון ארויטן יידן אוב׳ ווארום מיר אקדמות
זאגין. Dann folgt  אקדמותund  ארכיןin jüdisch-deutsch. 12 Bll. 8°.
ZJ. St 63063, B p. 354 Nr. 1825.
Vgl. Steinschneider , Die Geschichtsliteratur der Juden, p. 35.

28. איץשץנייא ספר הלק שני ממעשי ה׳ והמה מעשים גדולים ונפלאים
 דרום אויף איר ליבן לייט שפארט. . .  בימי קדמונים לאנשי מעשים נוראים. . .
. . . ניט. (Wundergeschichten aus verschiedenen Büchern von Simon
Akiba Bär b. Josef R. Henochs in Schnaittaeh 2) ; 2. Teil 3), jüdischdeutsch mit hebr. Paraphrase) . Ed. pr. 56 Bll. 8°. JS . St 7210 10,
B p. 355 Nr. 1852.
Approbation : Samuel in Fürth, 15. Schebat 454, Bärmann Frankel, 454.
Das in vorliegender Ausgabe fehlende Druckjahr lässt sich aus den
Approbationen ableiten . Vgl. Steinschneider das . p. 133.

29.  סנהדרץמכות ושבועות ע״ז לד׳ יונה בר משה,עלה דיונה חיי על ס
 בנימין זאב דל אב״ד ור״מ דק״ק טרלא.

Der Druck wurde am 3. bislew  עלה זית ב *הbegonnen und am 7.Tebeth
beendigt.

(־
(2+ 1462

Bll . Fol . JS . St 5863, B p. 441 Nr. 379, Z 327.

*) Die ganze Unterschrift lautet : &«״* בהר״רשמ ^ם זיסז* מהלבי גוליp «!אהד! יום
 אושטחד במדינתברונשזוייג. מד.פולדא החונד. Vgl. auch Kaufmann, Letzte Vertreibung»
p- 226 n. 2.
*) Vgl. unten Nr. 80; Kaufmann, Die letzte Vertreibung, p. 202 ff.;
Weinberg , Gesch. d. Juden in der Oberpfalz, p. 85.
3) Der erste Teil erschien 1691 (in Frankfurt a. M.?).
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Approbationen : Mordechai Susskind Rothenburg in Lublin , 20. Siwan 453,
Josef Samuel in Frankfurt a. M ., 26. Kislew 454 , Mordechai Kohn in Opatow,
22■Siwan 453, David Oppenheim in Hikolsburg , 17. Ab 453 , Samuel in
Furth,
21 . Tebeth 454, Bin jamin Wolf Spiro in Prag , 24. Tischri 454, Gabriel in
Prag,
3. Tamus 453 , Josef Isachar in Kremsier , 18. Tamus 453 , Menachem
Mendel
Bacharach in Bamberg , o. D , Jechiel Michel in Prossnitz , 3. Ab 453, Israel b.
Koppel inUng .' Brod , 22. Tamus 453, Isachar Bärmann in Furth , 17. Tebeth 454,
Uri Schrago Phobus b . Elieser Halfan in Prag , o . D., Jakob b. Josef
Reischer,
o . D ., Elieser Lipmann Schick in Bunzlau , 0 . D., David b. Israel Isserl
in
Trebitsch , o . D., Eleasar b. Abraham in Holleschau , 0. D.
Korrektor : Sanfel Popitsch.
Setzer : Hachum Katz , Jakob Hirsch , Jirmija Arje , Simcha b. Isaak Edels
(Gersonide ).
Das Buch wurde schon 1680 verfasst (nach dem Chronostich am Ende
des Buches  ) משיח בן דח בא יבא. Der Verfasser hatte sich brieflich die
Approbation des Lubliner Rabbinats verschafft , ging dann über Opatow nach Prag,
machte von da Abstecher nach Kremsier , Prossnitz und Hikolsburg und kehrte
von da wieder zu seinem Verwandten R. Gabriel nach Prag zurück , wo
er
von R. Jakob Reischer sowie von den Rabbinern in Bunzlau , Trebitsch
und
Holleschau Approbationen
erhielt ; dann ging er nach Füith zu seinem Verwandten R. Samuel , wandte sich von da brieflich nach Bamberg und Frankfurt a . M . und liess sich dann noch von R. Bärmann und R. Samuel , bei
dem
er wohnte , Approbationen
erteilen.

30. שמואל (מהחרא בתרא) בשנת
שלחן ערוך אבן העזר עם בית
 תבני׳ חומת ירושלים. ) 1+ ( 147 Bll . Fol . MA. St p. 1489 Nr. 77,
B p. 76 Nr. 394, Z 341.
Auf dem Titelblatt der regierende Markgraf.
Setzer : Hachum

Katz , Jakob Hirsch , Jirmija Arje , Reichel aus Fürth.
Unkorrekter Druck mit zahllosen Korrekturen am Schluss , die teilweise
als Verbesserungen
des Verfassers von  בית שמואלanzusehen
sind . Die gleiche
Ausgabe aus demselben Jahre existiert in besserer Ausführung des Titelblattes
und des ganzen Drucks . Die Bemerkung , die sich auf Model Ansbach
als
Druckherrn bezieht und sich auf dem Titelblatt unserer Ausgabe befindet , ist
hier weggelassen 1). Am Schluss befindet sich nach f01. 147 ein
unpaginiertes
Blatt mit Druckfehlerverzeichnis , dann folgt Verzeichnis der Abbreviaturen und
zuletzt Hamen der Setzer . — Hach B p . 587 Hr . 725 soll im gleichen Jahre
1694 In Fürth ein  אבן העזרgedruckt
sein , der unter dem Titel  אפי רברביneben
 ב״שauch den *קת מחוקק7 הenthielt
wie solcher später oft dort gedruckt wurde.

 ףln

unserer Ausgabe

steht
: לכבוד קינו האלוף הקציןראשso
( ) הוקם
(בדפזס אשר

פרנסי המדינה השתדלן הגדול חר״ר מאדל נד״ו מאנשבאך) בבית הקצין הא?*ףו המנהיג הקהלה והמדינה בהד״ד
צבי תירש בהד״ר יוק* ד&י ז״ל. Die eingeklammerten Worte fehlen in der
anderen
Ausgabe.
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1695.
31.. . . . . .  קויפט דו ספר בי' צייט. איר ליבי לייט.ספר בן סירא
Jüdisch-deutsch von Salomo b. Jizchak  הכהןnebst איין וואונדר שין
מעשה אויז דען ווהר פרשת ויחי. 28 Bll . (nicht nummeriert) . 8®. JS.
St 1378, B p. 79 Nr. 456 , ß 158.
Dieses wie die übrigen jüdisch -deutschen Fürther Druckwerke aus dem
Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts sind wohl fast durchweg Unica
der Bodleiana in Oxford 1). Bei dem vorliegenden  בןסיראist es zweifelhaft, ob
als Druckjahr  תנ״הoder  תג״חzu lesen ist, also 1695 oder 1698 (R hat letztere
Jahreszahl).

1696•

ספר קיצור שני
לוחות
32. הברית עם מהדורא בתרא העתק
הנהנות טובות
וישרות
.
.
.
.
.
אשר
איון
ותיקן
 יחיאל. . . . .וליקט היה האלוף
הדיין המצויין המנוח מהר״ר. מיכל בן הריר אברהם סנ״ל עפשטיין אשכנוי התן
 מהבר הדל לעשות. . . .יום טוב אופנתיים וצלהיה — ועתה העיר ה׳ את רוח
 לסדר ולפרט אםבחלן תי. . . . .מהחרא בתרא הנהנה ישרה
תלכן ואת מצותי
 תשמרו ועשיתם אותם. )2 + ( 108 B11. 4°. JS . St p. 1275 Nr. 8, B
p. 535 Nr. 531.
Approbationen : Menachem Mendel Aschkenasi in Bamberg, 5- ljar 456,
Bärmann Frankel in Fürth, 15. Ijar 456, Meir b. Abraham Raudnitz in Wesel,
4. Ijar 456.
Wiederholter Abdruck von Nr. 21 mit vermehrtem Inhalt.
אשר בשלכת מצבת בם
33. ורע קודש מצבתה להיר משה ב״ר מנחם
 ובסופו "מעשה. . . . . .מפראג בדי לובות כל א־ וא־ מישראל אות ברית קוד׳
— ה׳ כי נורא הוא" — שנת תניןכבוד לה׳. 48 B11. 8°. JS .-F . St 6525*,
B p. 163 Nr. 294, E 872, Z 588.
Approbation : Bärmann Fränkel, ll . Tamus 456.
Mose b. Menachem Graf war Kabbalist und ist auch Verfasser von
1699). Im Anhang von  זיעקודשwird die Austreibung eines
(
.^ משד.ויקדDessau
Dämons in Nikolsburg behandelt , an der sich auch der Rabbinatsbeisitzer
Abraham Naftali Spitz (später Rabbiner in Worms) beteiligte . Am Schluss
des Werkes dankt der Verfasser dem Jehuda Mose Utmo, Schwiegersohn des
Vorstehers Isserl in Fürth, für die Gastfreundschaft , die er in seinem Hause
, 6 Nr. 53).
in Fürth genossen hat (vgl. meine Blätter f. jüd. Gesch . u. Lit. 111
*) Es sei mir gestattet , bei dieser Gelegenheit dem dortigen Ober«
bibliothekar Mr. Cowley für die liebenswürdige Bereitwilligkeit, mit der er zu
jeder Zeit mir Auskunft erteilte , wie er auch bei meinem dortigen Aufenthalt
in freundlichster Weise meinen Wünschen entgegenkam , verbindlichen Dank
hier öffentlich auszusprechen.
Jahrbuch J. L. &. X.

5
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1697.
34. ספר ראשון מקור החיים פשטים על מדרשים על נ״ר ונ״א ומנלות
החייםלפ״ק
לה״ר חיים קראכמאל — לפרט לשמור או* דרך עץ. Mit
Zusätzen des Herausgebers Jechiel b. Jehuda Löb Krochmal, Enkel
des Verfassers und Schwiegersohn des Jecheskel Pakscher aus Posen.
98 Bll. 40. JS .-F . St 4695 , B p. 367 Nr. 2142, Z 182, M 900.
Approbationen : Rabbinat Krakau (Mordechai Deiches, Samuel Darschan
in Krakau, 26. Tebeth 455, Chajim b. Alexander, Jizchak b. Oscher Anschel von

Prag, Benjamin Seeb Serkeies , Elia b. Aron Margoliot, Pinchas b. Simon Wolf
Auerbach ), 24. Tebeth 455, Jehuda Löb b. Salomo in Schneidemühl , 16. Adar 455,
Rabbinat Berlin (Schemaja b. Isachar Bär), 15. Adar 455, Naftali Kohn in Posen,
1. Nissan 455, Abraham b. Jehuda in Halberstadt , 17. Adar 11 456, Josef Samuel
b. Zbi Hirsch in Frankfurt a. M., 24. Nissan 456, Bärmann Frankel in Fürth, o. D.
Setzer : Nahum Katz aus Krakau, Jakob Hirsch.
Der Verfasser dankt im Nachwort seinen zahlreichen Gönnern in Fürth,
die ihn während des Druckes unterstützten , besonders Jospel Lus 1), der ihm
viele Wohltaten erwies . Das Buch war ursprünglich grösser angelegt , der
Druck konnte aber wegen Unzulänglichkeit der Mittel nicht einmal so ausgeführt werden, wie auf dem Titelblatt versprochen wurde.

35. ספר משתה יין על מגלת אסתר בדרך פרדס מאת ה״ר מאיר ב״ר חיים
)קאצינאלנבויגן מא״ש ( ממגורשי אייזענשטאדט. 8°. JS . B p. 388 Nr. 2606.

Approbationen : David Oppenheim in Nikolsburg, Josef Isachar Bär in
Kremsier, Israel b. Koppel in Ung.-Brod, 14. Ab 455.

36. ) — סרר דרך ישרה שהיא תפארת2זה השער ליי' צדיקים יבואו ס
 מוהריר הירש בהריר ירחמיאל. . . . . אשר איזן. . . . .לעושיה חיים זכו טועמיה
 שנת וידריכם. . . .חאטש מקראקא בעל המחבר ספר שבתא דריגלא בנסתר ובנגלה
בדרך ישרה — ותשלם המלאכה יום שנ׳ בו שני פעמים בי טוב לסדר אשה
—  זכר לם־׳ק.כ' תזריע וילדי. 32 B11. 8». JS . St 74261, B p. 117
Nr. 440 , ZI 86.
Ueber den Verfasser s. o. Nr. 19.

37 .  ולאחרונה יסע. . . . . . . .שלחן ערוך של מהור״ר אליעזר הקטן
• . .  מוהד׳ר ארי׳ יהודה ליב כ״ץ. . .  מוהר״ר מנחם עזריה בן. . . . אשרהוסיף
—  פירוש על רבי ישמעאל — תפלת הדרך. . . . . . מדרשותיו לשבת שובה
— כלאשר הוא עושה ה׳ מצליח בידו
לסדר ולפרט וירא אדוניו כי יד' אתו.
28 B11. 8«. JS .-F . St 5005, B p. 588 Nr. 739, B. 348, Z 222.
Approbationen : David Oppenheim in Nikolsburg, 29. Elul 456, Menachem
Mendel Aschkenas in Bamberg, 20. Kislew 457, Abraham Broda in Prag,
*) Juspa Jospel b. Jizchak aus Langenlois vgl. Jahrb. VIII, 125, wo ich
näheres über ihn mitgeteilt habe.
2)  צביName des Verfassers.

67
13. Cheschwan 457, Benjamin Wolf Spira in Prag, 19. Elul 456, Jakob Reischer
in Prag , 0. D., Josua Heschel b. Salomo  הכד*ןin Boskowitz, 26. Tischri 457,
Abraham Naftaü Hirsch Spitz in Nikolsburg, 4. Tischri 457, David Tebele (aus
Rakow) in Eibeschitz , 29. Tischri 457.
Setzer : Jakob Hirsch.
Das Büchlein , dessen Verfasser Elieser b. Jehuda Lob Rabbinatsbeisitzer und Prediger in Redwitz (bei Bamberg) war, enthält einen Auszug
aus dem Schulchan Aruch Orach Chajim und wurde nach dem Tode des
Verfassers von seinem Schwiegersohn Menachem Asarja b. Jehuda Lob ב״ץ
mit Beigabe einer von ihm gehaltenen Derascha herausgegeben.

38.  מאיר טרנפאל אב־ד ור״מ. . . . .ספר מאור הקטן אשר חיבר הרב
דעיר איטיננן על חמשה חומשי תורה מיראשית עיגמ"יא * * * לפיט והישיעני
מכל רע ופגיעה. ) 1+ ( 105 Bll . Fol. JS . St 6333, B p. 275 Nr. 36,
B 777, Z 521.
Approbationen : Samuel in Fürth, 13. Elul 453, Menachem Mendel in
Bamberg, 8. Siwan 455, Bärmann Frankel in Fürth, o. D.
Korrektor : Chajim Selig, Vorbeter in Fürth.
Setzer : Nachum b. Löb ק״ץ, Jakob Zbi b. Mose.
R. Meir Tarnopol, dessen letzter Wunsch durch Herausgabe dieses
Buches von seinem Schwiegervater , dem obengenannten Chajim Selig, erfüllt
wurde, starb 1696 in Oettingen (vgl. meine Notiz in ״Israel. Monatsschr .“,
Beilage zur ״Jüd. Presse “ 1899 p. 54).

1698.
39. Erlebnisse des Chanina Albaldi, aus dem מעשה שושן
Hebräischen ins Deutsche übertragen von K. Jakob Bargi aus Prag.
8#. St 3937, B p. 357 Nr. 1913. Vgl. unten Nr. 254.
40.  וביחוד פרטי. . . .סדר תקוני שטרות הדור אתם ראו זה דבר חדש
. . .  בספר הנחמד נחלת שבעה ומשם העתקתי. 12 B11. 4°. JS .-F . St 4100,
B p. 669 Nr. 878.
Das Büchlein enthält 72 Formulare und ist anonym erschienen.

41. שבעה עם תום׳ מהדורא בתרא מבע״המ שמואל ב״ר דוד
הלוי. 4°. B p. 397 Nr. 140 (sonst nirgends erwähnt).

נחלת

42.  זיגמנד איז זיין.איין שין ליד פון איין ריטד אויז פראוונציאן לנד
* . .  אוני פון איין קינגש טאכטר מגלינה פון פרנקרייך.נאמן ניננט. 16 B11.
8<>. JS. St 3655.
Setzer : jirmija Arje b. Sanfel (*הקודso[ ] * העוסקבמריאי־ty»n).

43.  ברכת ה נ ה נ י ן ע״י דור בר שמעיה זוינרש. JS . Jüd. Typ.
p. 79, St 2624 und 4845 . Zweifelhafter Druck.
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44. צדיק תמים איך יתנהג האדם משכבו ועד קומו ובתפלתו עיי יהודה
—  ליב בר יצחק ליפשיץ. Beendigt 7. Tebeth 459.
Vermehrte Auflage des unter dem Titel  הנהגת האדםerschieneuen Werkes von demselben Verfasser (vgl . Nr. 3 und 47). 168 Bll.
32°. JS . St 57183, (wo 9. Dezember statt 7. Dezember zu lesen
ist ), Z 439, M 1011.
Approbationen : Abraham Broda in Prag , o . D., Menachem Mendel in
Bamberg , 20. Nissan 451 , Bärmann Frankel , 7. Kislew 459.

Setzer : Nachum  ק״ץaus Krakau, Jirmija

Ar

je b. Sanfel.

B p. 506 Nr. 26 hat eine falsche Ausgabe vom Jahre 1696.

45. וזאת ל י ה ו ד א שחיטות ובדיקות שמיבר הרב המופלג מוהריר
יהודא ליב נר״ו בעל מחבר ספר הנהגות האדם וספר צדיק תמים שהיה אב•ד
. . . .בקיק איידליץ ובק״ק יענקויא ועכשיו אב־ד בקיק מעסטיץ והוא בן הרב
.
 אליו יהודא. ד טבת לסדר וינש. . . . נדפס. . . .יצחק זציל מטיםמניץ
) ♦קדש חן לפיק2 + ( 20 B11. 4®. JS .-F . St p. 1236 Nr. 45, B p. 571,
Nr. 385, Z 439, M 1011 (unrichtig verzeichnet). Vgl. Nr. 3 und 46.
Approbationen : Abraham Broda in Prag , 28. Siwan 456 , Rabbinat Prag
(Elia Spiro , Ascher Anschel b. Michel Spiro , Matitja Libermann b. Ascher
Lernet, jizchak b. Salomo  ש״הaus Ofen ), 15. ljar 458, Binjamin Wolf Spiro in
Prag, 27. ljar 458 , Urischrago Feibisch b. Elieser Chalfan in Bunzlau , 24. Ab 457,
Bärmann Fränkel in Furth, 7 Kislew 459 , Menachem Mendel Aschkenasi in
Bamberg , 16. Tebeth 459 . (Diese Approbation erfolgte nachträglich während
des Druckes ).

Die Vorrede unterschreibt Verfasser mit folgenden Worten:
הצעיר יהודא ליב באיא הרב הגדול החסיד מוהריר יצחק זצ״לה״ה ליפשיץ ודלוגטש
■ שהיה אביד בקיק טיסמניץ וסמוך לאסיפות אור נוגהו היה אביד בקיק ווארנז
 ואני הייתי חונה בקיק איידליץ ובקק יענקויא ולעיע החונה.ונטמן בקיק בעלזא
בק״ק מעסטיץ יציו.
1699 .
46 . - נפתלי אילה שלוחה והוא חיבור נחמד ונעים על חכמות המספר
 כל חלקי חשבונות. . .  אדם ללמוד. . .  שיוכל. . . מלוקט מספרי ראשונים ואחרונים
— שנת עשה עמנו אות לטובה השלמתו ו׳ ע* ש פ׳ ואלה שמות כיד טבת.
Hebräisches Bechenbuch von Naftali Hirsch b. Jesaja aus
Fürth (vgl . Jahrbuch VIII , p. 134).
(2+ ) 14 Bll. 4®. ZJ.-F . St 6611, B p. 401, Nr. 258, Z 606.
Approbationen : Josef Samuel in Frankfurt a. M., 7. Cheschwan 459,
Samuel Kohn Schotten , 459.
Setzer : Abraham von Werd ; Setzerin : Reichel.
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1701.
47. ם׳ אשל אברהם ויטע אשל בביאו־ר שבעה ימי בראשית וסוד טעמי
 החכם הכולל. . . . ובראש הספר סוד עשר ספירין. . . .תורה ואותיות ונקודות
. . .  בשמושו להחכם. . .  במהור־ר מרדכי במהור״ר יהודה ליב אשכנזי נר־ו. . .
 בשנת וישב עמו בניי. . .  כמוהר״ר אברהם רווי״נו. . . המקובל הנדול
■ איתן
— לפ״ק. Lizenzformel :  הדוכוס יורג פרידריך מרק. . . . . .ברשיון אדונינו
גראף מברנדנבודג. 186 Bll . Pol . MA. St 4299 , B p. 56, Nr. 1044,
Z 707, M 229.
Approbationen : Josef Samuel in Frankfurt a. M., 22. Tebeth 461, Mendel
Rothschild in Bamberg , o . D., Elieser Heilbronn in Fürth, 19. Siwan 460 , Bärmann Frankel , 25. Ab 460, Samuel Schotten in Frankfurt a. M., o . D., David
Oppenheim in Nikolsburg , 461, Abraham Broda in Prag , 24. Tischri 461, Wolf
Spiro in Prag , 0 . D.
Korrektor : Mose b. Josef Mose Hausen , Jizchak b. Joscha Falk.
Setzer : Abraham b. Elieser כ״ץ, Jirmija Arje b. Samuel , Reichel bas
Jizchak כ״ץ, Jakob b. Samuel
Vgl. hierzu meine Mitteilung im Jahrbuch VIII, 200 . Das Vorwort des
Verfassers , das hier auf fünf Folioblättern abgedruckt ist , erschien auch in
besonderer Ausgabe ; vgl . Nr. 507.

 תפארת,ס
48.  דרושים נפלאים וערבים. . . הקודש ראה זה וקדוש
מתורה
נביאים
 מהר״ר. . . . שלמה בן. . . . . אשר איזן ותיקן. . . . .וכתובים
 לסדר ולפרט השיב את חמתי מעל בני. . . . . . ק״ק זאלקווי. . . . . .ישראל
— ישראל לפיק. — Lizenzformel wie oben. (4+ ) 92 Bll. 4״. MA.
St 714 und 6928, B p. 659 Nr. 708, ß 189, Z 118.
Approbationen : Arje Jehuda Lob in Krakau, 19. Adar II 459 , Isachar Bär
b. Obadja in Kremsier , 22. Ab 459 , Bärmann Fränkel in Fürth, 12. Adar 461,
Menachem Mendel Rothschild in Bamberg und Baiersdorf , 4. Nissan 461.
Korrektor ; Mose b. Josef Mose Hausen.
Setzer : Jakob Zbi b. Mose , Jirmija Arje b. Samuel , Jakob b. Samuel,
Reichel bas Jizchak.

1722.
49. שםכ ב וד מלביתו
St 7500.

 ברכת המזון לסדר ולפרט. 84 B11. 4». AB.

ם׳
50. עיר בנימין שני והוא חיבור נחמד ונעים על אגדות תלמוד
ירושלמי
לה״ר
בנימין
זאב
וואלף
ב
*
ר
שמואל
דרשן — שנת כלול במקרא
במשנה. )2 + ( 60 Bll . Pol . AB.-F . St 4569 2,
— בתלמוד לפ״ק
M 585, Z 747.
347,
B p. 440 Nr.
Approbationen : David Oppenheim , z. Zt. in Hannover , 21. Ab 482,
Jakob Kohn in Frankfurt a. M., 2. Siwan 482 , Jakob Reischer in Metz , o . D.,
Gabriel in Nikolsburg , 17. Kislew 467, Aron Worms in Metz , 29. Ijar 482, Simon

70
in Heidingsfeld, 5. Ab 482, Saul von Krakau in Breslau, 469, Mose Katzenellenbogen in Ansbach , 27. Tamus 482, Rabbinat Amsterdam (Salomo de Oliveyra, Salomo Aelyon), 20. Elul 468.
Korrektor : Samuel Meir Jakob b. Natan aus Feuchtwangen.
Setzer : Jirmija Arje b. Sanfel, Jakob b. Sanfel, Tubjo b. Abraham כ״ץ
aus Wilhermsdorf, Jakob aus Wilhermsdorf, Jomtof Lipmann b. Mose Back
Malach aus Prag.
Der Verfasser war Darschan in Krakau und Rabbiner in Lokacze,
Smigrod, Dessau und Metz ; vgl. Kaufmann- Gedenkbuch, p. 572.

51. . . .  מכמה ספרים קדושים. . . ספר מרפא לנפש אשר הוא מלוקט
בשנת כי ישרים ירכי ה׳ וצדיקים ילכו בם לס׳יק. 27 B11. 8°. AB.
St 6640 (auch wegen des irrtümlichen Chronostichs), B p. 378
Nr. 2307, Z 610 (beide haben unrichtige Angaben hinsichtlich des
Druckjahres). Verfasser ist Natan b. Samuel aus Fürth.

1723.
52. Der gelernte und bekehrte Spieler, תלמיד צחקן מוסרי
Lob des Witzes , von Arje de Modena, mit deutscher Uebersetzung
von Elia b. Elieser Chasan aus der Familie Kutna in Amsterdam.
—  לפרט טיב לשמוע געית חכםלפ״ק. 32 B11. 8°. AB.-F . St p. 1352
Nr. 29, B p. 419 Nr. 316.
Setzer : Jakob b. Naftali Buchbinder von Wilhermsdorf, Lipmann b. Mose
Back Malach aus Prag.
Das erste jüdisch deutsche Vorwort ist von Mose Seckel Maineck unterzeichnet , das zweite hebräische Vorwort von dem Drucker Mose Jizchak b.
ßaruch Redwitz (1. Tamus 1723) ; hierauf folgt die Vorrede der Amsterdamer
Ausgabe (1698) und schliesslich jene der Ed. pr. (1595).

53. שבועות וליל הושענא רבא אמת ואמונה ליודעי
דעת ובינה. 70 B11. 8°. AB. St 7533.

ליל

תקון

54.  אב״ד. . . . . . . ומהדורא בתרא הבינו וגם חקרו.סי נחלת שבעד
 בשנת תבא עלינו הברכה. . . . . . .•ור־מ כמוהר״ר שמואל בכמיר דוד הלוי
127 B11. 4°. AB. St 7024* B p. 397 Nr. 140, Z 671.
Korrektor : Samuel b. Elkana Naumburg.
Setzer : Jakob Hirsch , Menachem Manis b. Juda aus Hanau.
Die מהחרא בחרא, die hier nicht beigedruckt ist, erschien Frankfurt a. M.
1681. Vorliegende Ausgabe enthält das Vorwort des Verfassers vom Jahre 1664
mit dem bekannten Gedicht, an dessen Schluss das Chronostich משיח בן חד
sich befindet 1), dann folgt das zweite Vorwort, dann der Text des Werkes
(p. 4—118) und Inhaltsverzeichnis (p. 118—127). Auf der letzten Seite steht
das Schlusswort des Verfassers mit dem Jahr 1668, in welchem das Buch
*) 1664 trat bekanntlich Sabbatai Zbi als Messias auf.

ז1
Drucks ־nri1 בשבת
vollendet wurde, und schliesslich das Jahr des vorliegenden
).
1723
November
i.
.
(
d
אחרי בלית' היחה לי עדנה

1724.
ויכוח יוסף
55. והשבטים הואדרוש מדרושים שחידש הדרשן
. . . .הגדול
מוהר״ר חנוך בן החסיד מוהר״ר אברהם זצ״ל ר*מ ואב״ר בק״ק נניזן
239.
Z
49,
Nr.
149
p.
B
AB.
.
>
8<
— בארץ פולין נדול. 20 Bll .

Vgl. meine Blätter für jüd. Gesch. u. Lit. 1, 26.
ריח
56.  יואל ש״ץ מלייפא וקרא החיבור. . . . .ניחוח שחיבר האלוף
הזה
רי״ה
ניחוח
ב
*
ריח
הוא
נוטריקון ר יואל חזן ועוד שחיבור זה מהחזני׳ מדבר
ובתפלת׳
עושים
 הובא בדפום ע״י בנו הריר ליב שיץ. . . . . . .נחת רוח ליוצרם

 בשנת פדתלפ״קNr. 140, Z 324.

מהאזליך. 12 B11. 8». AB. St 5884, B p. 546

und war Vorbeter in
Der Verfasser Joel b. dieser stammte aus Lublin

des י־יחניהלה, war
Leipen (Böhmen) ; sein Sohn Arje Lob, der Herausgeber
Ueber-deutsche
jüdisch
die
und
Hebräische
Das
).
1
Vorbeter in Hasslach
ungenannten
einen
Setzung sind gereimt. Der Verfasser polemisiert gegen
Am Schluss befindet
Gelehrten, der die Vorbeter stark angegriffen hatte *).
Thorarolle in die
einer
Einbringung
zur
Lied
hebräisches
sich ein grösseres
89.
Nr.
Synagoge mit Akrostich des Verfassers. Vgl.

שבט
57. יהודה וואל פר טייטשט גאר קורצליך דרינן צו לייאן פר
Nr. 6.
2395
p.
St
.
AB.-F
גמייני בעלי בתים מאנין אוג׳ ווייבר. 58 B11. 4°.

Setzer : Jakob Hirsch und Menachem Manis aus Hanau.
Salomo ibn
Jüdisch-deutsche Uebersetzung des bekannten Werkes von
1856 p. Xli)
(
Hannover
שבט
יהודה
des
Neuausgabe
Verga. — Wiener in seiner
erfahren.
nichts
Ausgabe
Fürther
unsere
über
konnte

58. (?) תחנות. St 3177.
ם׳
59.  מוהר״ר מאיר זצ״ל. . .  המאור הנדול. . . מאיר עיני חכמים
Bll . AB.
 שנת תבא עלינו הברכה לפ״ק. . . . .מק״ק לובלין. ) 1+ ( 159
90.
St 6314^, B p. 278 Nr.

484, Jakob
Approbationen: Baruch Rapoport3) in Fürth, Ende Nissan
Schwabach,
in
Katzenellenbogen
Mose
484,
Tebeth
17.
M.,
Kohn in Frankfurta.
13. Cheschwan 484.
Korrektor: Natan b. Samuel in Fürth.
b. Mose Bak
Setzer : Menachem Manis aus Hanau, Jomtof Lipmann
aus Prag.

. 1. c. schreibt.
. Bodl
Steinschneider in Cat
p. 155, wo Joel b.
1911
Bibi.
hebr.
f.
.
Ztschr
in
Freimann
auch
2) Vgl.
ist.
Elieser statt Jakob b. Elieser zu lesen
3) Er bezeichnet sich als Abkömmling des מהר״םלובלין.
, wie
 ףNicht Haslib
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60 . המועדים ובו מבואר כל תקוני בני אדם מפני שהאדם
תקוני
ס־
 לכן נושו וחושו ועל. . . וסדרתי לכבוד של בורא עולם
מוע״ד לעולם עמדתי
 מיעוט כספיכם אל תחוסו. 105 B11 . 8°. AB .-F .
Hebräisch und jüdischdeutsch . St 7600.
Setzer : fakob Hirsch , Menachem Manis aus Hanau«
Der Name des Verfassers ist nicht genannt 1) ; es ist aber
jedenfalls
Arje Lob b. Jehuda ( Seligmann) von Binswangen ; vgl.
unten Nr. 83. Auf
S. 49 erwähnt der Verfasser seinen Schwager Elieser
Heilbronn von Lemberg,
der Lehrer in Binswangen war. Am Schluss des
Vorwortes wird bemerkt,
dass das Buch am Freitag, l . Kislew485 (d. i. 17. November 1724)
vollendet wurde.

1725.
61 .  הטורי זהב אשר חיבר. . . על שם הנהו תרי גברי
ס׳ אשלי רברבי
 שבוס. . .  והשפוד כהן שחבר הגאון. . .  שמואל. . . דוד בן
. . . הרב הגדול
כ״ץ וניתוסף עליו הנהו׳ וחידושי׳ של הנאון טורי זהב זצ״ל
 מוהר״ם. . . . . .בן
(2 + ) 352 Bll . Fol . SB . St 7577 Nr . 62b , Z
888.
Approbationen : Baruch Rapoport in Fürth, 8. Siwan 485, Jakob Kohn
in Frankfurt am Main, 16. Siwan 484; Mose
Katzenellenbogen in Ansbach,
9. Tamus 485.
Korrektor : Samuel b. Elkana Naumburg in Fürth.
Auf der Rückseite des Titelblattes Approbationen und
 התנצחותdes Druckers
vom 15. Tamus 485; erstes Blatt Vorrede des  ט״זund ש״ך
und  התנצלותdes Korrektors;
dann 352 Bll. Text; dann drei unpaginierte Seiten
Inhaltsverzeichnis und eine
Seite Schlussgedicht des  י ש״ךalphabetisch geordnet nach
den Kapiteln des
Buches ; auf dem letzten Blatt Berichtigungen und Novellen
des  ט״זnach
Abschrift des R. Selig von Kalisch und von dessen Sohn Me'fr
dem Druck
übergeben.
62 .  ומידות הנפש. . . צדיקים
S13.-F . Z 623.

אורחות

 ס׳. ) 5 + ( 160 Bll .

16°.

1726.
63 . Jüdisch - deutsches
und zu den fünf Megilloth

Glossar

zum Pentateuch מלמד שיח
von Eliakim b. Jakob aus Komorn,
Vorbeter in Amsterdam . , שנת תבא עלינו ברכן־־. )3 + (
149 Bll . 8°.
SB .-F . Hier zum ersten mal דאמשטרדם
פיורדא באותיות
 פה ק״ק.
St 5021 «, B p. 335 Nr . 1376 , M 461.
Setzer : Menachem Manis aus Hanau.
Vgl. Güdemann, Quellenschriften zur Geschichte des
Unterrichts usw.
p. 290 und 306.
־׳
*) Am Schluss der Vorrede heisst es : m שמי בחיבור
ולתפארת,כדי שלא יפגום שכרי מחיי עולם הבא דק חברת*לכבוד ה.

גם אני לא העליתי

p על
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64. חמשה חומשי תורה עם מדלות והפטרות ועם באר משה להר׳
משה שערטילש. 4°. St 866.
65. Psendoamsterdam
. Titelblatt wie oben Nr. 25. תפוחי זהב.

 יכן תגןןןלינן ברחמיםלפ״ק62 B11. 8°. SB. St 3505, Bp . 226 Nr. 317.
Approbation : Baruch Rapoport in Fürth, 6. Ab 486.
Setzer : Menachem Manis aus Hanau.
Wiederabdruck der früheren Ausgabe vom Jahre 1693 (s. o. Nr. 25).
Steinschneider und Benjakob 1. c. verwechseln vorliegendes Buch mit יסודשידים
(Sohar auf Rut), das auch den Titel ב. תפוחי זדträgt

66. עבודת המקדש להר׳ מנחם די לונזאנו עם סדר עבודה להר׳ מנחם
עזריה מפאנו — שנת לא תקפץ את ירך מאהיך ךןאביון. 8°. SB. St 1729
Nr. 5, B p. 428 Nr. 31, Z 528.
Herausgeber : Asriel b. Mose Wilna.

67.  הקטן יעקב. . . תולדות יעקב אשר איזן וחיבר חד מגזע ישרים
ס־
איילינבורג מק״ק קראקא אשר ישב על בפא הוראה ומשפט בק״ק רעכנווע ונתקבל
לרב בק״ק זבארטן במדינת פיהם יע״א. 55 B11. 4®. SB.-F . St 55233,
B p. 619 Nr. 136, Z 216.
Approbationen : Jehuda Lob Krakau, l . Tebeth484 , Binj. Seeb Hurwitz
in Woydislaw, 14. Ijar 484, Arje Lob in Rzeszow, 2. Siwan 484, Alexander b.
Menachem Mendel in Prossnitz , Juda Abraham Parzwe in Göding, Mordechai
Levi in Klimantow, Mordechai Deutsch in Polin, Benjamin Wolf b. J. in Pressbürg, Juda Lob Kalmankes in Eidlitz, Isachar Berusch in זאבני, Isachar Bär in
Nachod, Mose Simcha Bunem in Messtitz.
Setzer : Menachem Manis aus Hanau.
Der Verfasser, Jakob b. Chajim Eilenburg, Rabbiner in Reichenau und
Soborten , dankt in der Vorrede seinem Schwiegervater Ascher Lämel, sowie
dem R. Wolf b. Salomo in Wassertrüdingen (in dessen Namen er p. 53 eine
Stelle aus einer Predigt mitteilt , die jener am  שבתשובה1725 gehalten hat) für
empfangene Wohltaten , lieber vorliegendes  תולדות יעקבspricht sich Verfasser
auch in dem Vorwort zu seinem ם' מגההבלולהOffenbach
(
1729) aus . Andere
Werke des Verfassers sind  גבולישראל, מנחת יעקב,  בשרתי צדק, ישרש יעקב.

68.  ס׳ שמחת הנפש דמקיימו משמה אלתי□ יאנשי□ לפ״ק. 90 B11.
8°. SB. Jüdisch - deutsch. Erster Teil . St 4928®, M 346.
Der Verfasser , Elchanan Henle Kirchhain, war Schwiegersohn des Hirsch
Kaidanower ').

69 .  הגאון מוהר״ר. . .  אשר חיברו. . .  ביאורים. . . ם־ אפי רב רב י
 וקראו בית שמואל. . .  והגאון מוהר״ר שמואל. . .  וקראו חלקת מחוקק. . . משה
 שנת ןייקח שמואל אבן אחת ןיקרא אותה אבן. . . והדר עשה מהדורא בתרא
' ) Vgl. Jahrbuch VI, 160.

74
Bll . Fol . SB.-F . St p. 1489
 ד! עזר ויאמר עד ך!הנ עזרנו ה. ) 2 + (
"192
Nr. 79, B p. 587 Nr. 725, R 579, Z 341.
Approbationen : Baruch Rapoport in Fürth, 10. Siwan 485, Jakob Kohn
in Frankfurt a. M., 22. Tamus 485, Mose Katzenellenbogen in Schwabach,
25. Tischri 486.
Korrektor : Samuel b. Elkana Naumburg.
Setzer : Jakob Hirsch und Menachem Manis aus Hanau.
Mit einer Vorrede von Rephoel b. Mose, dem Sohne des  הלקת ממקק.

1727.
70.  כמהור״ר. . . מעשה חייא משטות על הגמרא וקצת שאלות בסופו
חייא הרופא זצוק״ל שנת אן־ןמר דילכה. )2 + (  ו09 B11.
כים־ חייא לפיק
4«. SB. St 47 362, B p. 354 Nr . 1834, Z 186, R 276, M 840.
Approbationen : Baruch Rapoport in Fürth, 17. Tebeth 487, Jakob Kohn
in Frankfurt a. M., 21 Cheschwan 487, Mose Katzenellenbogen in Schwabach,
2. Kislew 487.
Die erste Ausgabe erschien Venedig 1652 von Me'ir, dem Sohne des
Verfassers . Die vorliegende zweite Ausgabe erfolgte durch Natan b. Samuel
in Fürth (Verfasser von  מרפאלנפש, s o. Nr. 51) mit den Vorreden aus der ersten
Ausgabe und mit der darin enthaltenen Nachschrift des Venturin b. David.

שחיטות
71. . . . ובדיקות עם פי׳ עולת יצחק מהדורא תניינא
 כמהר־ר יצחק בן הק׳ מהר״ר ישעי׳ וצ״ל הי״ד בשנת וןבח תם מבקרכם. . . שליקט
 לפיק. 29 Bll . 4<>. SB. St 5631 Nr . 61, B p. 432 Nr . 147, R 528,
Z 312.
. נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה׳
72. Pseudoamsterdam
 איזן והיקר הרב מוהר״ר נפתלי הירץ בהרב מיהר״ר שמעון גינצבורג זצלה״ה. ,.
) לפ״ק ולזבות את הרבים נדפס פעם שנית1) לבית הדפום בשנת תס״ה80( והובאו
 לסדר ולפרט ברוך אתה בבאך ובצאתך. . . . פה. 91 Bll . Fol . SB.

Diese zweite sehr seltene Ausgabe , die in keinem bibliographischen
Handbuch erwähnt ist, hat schlechten Druck und viele Fehler. Auf der
Rückseite des Titelblattes sind zuerst die zur ersten Ausgabe erteilten
Approbationen verzeichnet und zwar : Saul in Krakau, 8. Nissan 465, Saul b.
Naftali Ginzburg in Pinsk, 25. Tamus 464, Mordechai Süsskind Rothenburg in
Lublin, 1. Adar 465, Hillel לוי, דin Wilna, 8. Siwan 464, Salomo von Zolkiew in
Sluzk, Ijar 461, David Oppenheim aus Prag, z. Zt. in Hannover , 10. Ab 466,
Josef b. Jidel im Kreis Minsk, 29. Siwan 458, Naftali Kohn in Frankfurt a. M-,
3. Elul 495, Menachem b. ßinjamin  כ״ץvon Brisk, 10. Elul 455, Jehuda Löb in
Grossglogau , 2. Ijar 465.
1J Muss  תס״חlauten ; die erste Ausgabe erschien Hamburg (Pseudoamsterdam ) 1708. Ueber den Verfasser Naftali Herz Ginzburg vgl. Maggid,
Zur Geschichte und Genealogie der Günzburge, p. 212; meine Blätter für
jüdische Gesch. und Lit. II, 50 Nr. 77.
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Hierauf folgen die neuen Approbationen : Baruch Rapoport in Fürth,
16. El ul 487, Jakob Kohn in Frankfurt a. M., 2. Nissan 487, Mose Katzeneilenbogen in Schwabach , 1. Siwan 487.
73. ספד חלק שני מן שמחת הנפש דש אנדר חלק בשטיט אין דינים
אוב׳ זמירות האט נמאכט ר׳ הענלה קירבהן (מזנה רבים) צו זיין דר ווייל דז ערשט
חלק שמהת הנפש נליבט איז (בין הבריות ומחמת הוצאות הדפום) האט נייארט
. . .)קצת מן חלק שני) גדרוקט וויניג אור גוט. Jüdisch -deutsch. Zweiter

Teil. 22 Bl. 4°. SB.-F. St 4929», B p. 594 Nr. 864, R 637.

Approbationen : Zbi Hirsch b. Naftali Herz in Halberstadt , 17. Elul486,
Josef Maier in Hannover , U . Tamus486.
Diese mit Musiknoten versehene Ausgabe wurde am 22. bis 28. Ab 487
vollendet ; die Rückseite des Titelblattes enthält die Approbationen und ein
gereimtes Vorwort 1).

1728•

74.  דיזוש ספר לערינט.ספר ש ו תא דינוקא בלשון אשכנז קינדר שפתך
. . ,  רעם קינד רעם אינהאלט פון שורש שמוש נוכח. Hebräische Grammatik
von Jizchak Eisik Auerbach b. Jesaja Reis 2). 8°. SB. St 49103,
B p. 570 Nr. 380.
75. מעשה ה׳ הנקרא ס׳ עמנואל. 8° . SB. St 3942 A.
76. תקנות קיק פיורדא. 9 Bll . 8°. SB. St 4115 (wo Fürtb
statt Amsterdam zu lesen ist ).
Diese Fürther Gemeindestatuten , die am  ) ער״זז שבט11. Januar) 1728 gedruckt wurden und deren Original nirgends aufzufinden ist , sind nur durch
einen Abdruck bei Würfel (Historische Nachricht von der )udengemeinde in
dem Hofmarkt Fürth, 2. Teil) bekannt geworden ’).

77. ת ק ו ן ליל שבועות והושענא רבא. 188 B11. 8°. SB. St 3075.
ספר
78.  שחיבר הרב המופלא. . .שער אפרים ראו דבר חדש
במהור״ר אפרים רישר אב׳־ד דק״ק ווערטהיים והמדינה בהתורניso. . . ( ) המפורסים
 נאה על שלשהso( )  חיבר.הרבני במהור־ר נפתלי צבי נר״י דיין דקיק תשא
 הלק. . .  ותוכחת מוסר. . . מזמורים שבתהלים מזמור נ׳ מזמור כ״א ומזמור ביה
 לסדר ולפרט עתק. . . ראשון רפואה לנפש ולנשמה והלק שני רפואה להנוף
 •ידעתי בי גדול ה׳ מכל האלקים לפיק30 B11. 4°. SB. St 4903, B
p. 598 Nr. 961, Z 653.
Approbationen : Mendel Aschkenas in Worms 4), 7. Siwan 487, Samuel
Hellmann in Mannheim , 4. Siwan 487.
 )גVgl. meine Blätter für jüdische Gesch . und Lit. V, 5 ff.
2) Vgl. meine Notiz im Jahrbuch VIII, 69. Von demselben Verfasser s.
u. Nr. 158 (s. dort auch die Fussnote ).
, 103.
s) Vgl. Steinschneider , Hebr. Bibi. V11J
4) Bezeichnet sich als Verwandten des Verfassers.
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Korrektor : Salomon b. Isaak Schreiber.
Setzer : Josef b. Natan Neta, Michel b. Chajim aus Thal messingen,
Jizchak Eisik b. Mose Grillingen.
Das schlecht gedruckte Büchlein ist kabbalistischen Inhalts . Der
zweite Teil ( )סגולותורפוא־תwurde aus dem hebräischen Original des Verfassers
durch den obengenannten Korrektor ins Deutsche übertragen und der Druck
des ganzen Büchleins am Vorabend des 14. Nissan 1728 vollendet (vgl. die
vorletzte Seite , wo bei dem Chronostich im Worte  ויראauch das  רdurch
grösseren Druck hervorgehoben sein sollte ).

79.  התורני מוהר־ר שלום שבנא. . . אם הילד וחינוך קטן נעשה עיי
בן מוהרי׳ר מנחם קניידאנבר מק״ק ווילנא לע״עבק*ק רוזן בורג במדינת פיהם
 יום. . . וכוונתו לזכות את ילדי בני ישראל ולהרגיל אותם ולהחזיק באותיות א־ב
 ) לסדר ולפרט ולמדתם את בניכם לפיק1ה׳ טו״ב מנחם, 12°. SB..
Das schlecht gedruckte Büchlein ist in keinem bibliographischen Hand׳
buch erwähnt . Im jüdisch  ׳deutschen Vorwort (auf der Rückseite des Titel׳
blattes ) ist es als ; חינוך לקטbezeichnet . Der Verfasser gab auch das Büchlein
 ברמת. מאדheraus 2).

1729.
80.  לודר שמעון. . .  חיפשה חרושים אוני מעשים. . . סי אביר יעקב
עקיבא בער ביר יוסף ר הענוכש מווין שנת פדה את. 42 B11. 4°. SS.
St 72104, B p. 2 Nr. 22, R 54, Z 38.
Derselbe Verfasser wie oben Nr. 28.

81. סי ת ק ו נ י מועדים הלק ראשון בו תמצא משבחו של הנה לא
 המחבר אריה בר יהודא. . .  סדר ברכת הלבנה. . .  מן הנהנת ערב שבת. . . .ינום
 זעליגמן זצלהיה מפיזווננן. . . יכונה ליב בן לא״א. 68 B11. 8°. SB.
Hebräisch und jüdisch - deutsch.
Setzer : Bendit b. Natan , Eisik b. Mose Grillingen.
Vgl. oben Nr. 62. Das dort genannte  ס׳ תיקוניהמועדיםbildet den zweiten
Teil und behandelt die Festtage ; das vorliegende bildet den ersten Teil und
wurde später gedruckt , obwohl es nur wenige Wochen nach dem anderen
vollendet wurde. Am Schluss der hebräischen Vorrede des Verfassers steht
das Datum  תפ״ה.לסדר ולפרט גור אדיד, d. i. Ende Dezember 1724. Dass es trotzdem
erst 1729 erschienen ist, lag daran , dass es , wie der Verfasser am Schluss der
deutschen Vorrede bemerkt , an Mitteln für die Druckkosten mangelte . — Die
vorliegende Ausgabe fehlt bei sämtlichen Bibliographen und ist das letzte Druck׳
werk aus der Offizin des Samuel Bonfed, wonach St 7898 zu berichtigen ist.
*) Der 17. Ab 1728 war am Freitag.
2) Vgl. Cat Bodl. 7111, wo  ראבin Rosenburg (Rosenberg) aufzulösen ist.
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1730.
82. Pseudoamsterdam . מלאת אבן פי׳ על חד נדיא שנעשה מן
 נאם אברהם ב״ר נתן ז״ל ממשפחת פיק מילידי. . . אבץ קטן הנמצא בביקעה
) במדינת מאריק נראף מאנשבאך ולעיע מלמד להועיל פה היטן באך1בערליצום
•סמוך לק׳־ק שנאטיך. 8 B11. 8״.
באמשטח״אם בשנת צדק צדק תרדוף לפיק

Jüdisch-deutsches Vorwort in Versen. Auf Blatt 2a ein hebr. Gedicht
mit Akrostich  אברהם פיק2).
Dieser Kommentar wird in den Mitteilungen der Gesellschaft für jüd.
Volkskunde II, 84 mit unrichtigem Druckjahr erwähnt und ist in keinem bibliographischen Handbuch verzeichnet . Der Drucker ist nicht angegeben ; Papier
und Lettern weisen nach Fürth.
82a .  איין נאייאה זך וראש. דכט, קומבפז הער אוב.ס' מאירות עינים
 דיא. וואל ער קלערט אוב' גשנעלט.איזט וואדדן ערטראבט אויף טייטש נשטלט
 נעשה ונגמר ע*י התורני הרבני מוהר״ר. . . זעקש הונדרט אוני דרייא צעהן מצות
אייזק מים בעל המהיר ספר באר יצחק פי׳ על ההפטרות. Jüdisch -deutsch.

44 Bl. 8°. SS. St 53632, b p . 278 Nr. 95, R 361.
Eine zweifelhafte Ausgabe dieses Buches d. a. 1760 mit neuem Titelblatt bespricht Tychsen in Lützow’sche Nebenstunden V, 39 ff. — Der Verfasser , Isaak b. Jehuda Lob  מיםEpstein aus Prag, war zuerst Rabbinatsbeisitzer
in Prag , dann Rabbiner in Mergentheim 3), später im Bezirk von Speier und
Brurheim und zuletzt in Offenbach. Das Buch enthält die 613 Gebote mit
(
kurzen Erklärungen. Von dem gleichen Verfasser ist das Buch באר *צחקOffenbach 1729). Zwei in Prag verstorbene Kinder des Verfassers verzeichnet Hock,
Die Familien Prags , p. 205.

1737•

סדר תחינות
83. ובקשות בדפוס החדש ההוקם ע״י הר״ר חיים בן
 • כהר״ר הירש יצ״ו מפיורדאJüdisch - deutsch. 16 Bll. 4°. CH.-F.
Der Herausgeber (Verfasser ?) dieses den Bibliographen unbekannten
Büchleins ist Matitja b. Meir Sobatka , gelehrter Thoraschreiber und Beglaubter
in Prag, Sohn des R. Hirsch Sobatka , dessen Gattin Tile die Tochter des
hohen R. Löb war. Matitja war Rabbinatsbeisitzer und starb im Monat Ab 1680
(cf. Hock 1. c. p. 232).
84. ספר משתה יין והמה דרושים נאים ומתוקנים על מגלת אסתר על
 מאיר בן מהורי׳ר היים דל אניד דק״ק שטמפי. . . ארבע אופנים חברו איש אחד
גבית ביתן לפיק ובא בנו מהוריד צבי הירש והוסי׳ נופך משלו והביא לבית

הדפוס. )3+ ( 41 B11. 8״. CH. St 6299«, B p. 388 Nr. 2606, R 226,
Z 145.
*) Berlizheim (Berolzheim) ; cf. St 9139, Weinberg, Gesch. der Juden in
der Oberpfalz, p. 59.
2) Vgl . Weinberg

1. c . p . 128 ff.

, 56.
3) Vgl. meine Blätter für jüdische Gesch . und Lit. 111
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Approbationen aus der früheren Auflage (s . 0 . Nr . 37).
Die letzten zwölf Blätter enthalten Novellen zum Talmud von Abraham
Broda , Jonatan Eibeschütz und dem Verfasser des  משתה יין, Maier Katzenellen ״
bogen , Rabbiner in Stampfen . Als Verwandten und Mäzen nennt der Heraus ׳״
geber , Zbi Hirsch Katzenellenbogen , den gelehrten Binjamin Seeb , Sohn des
gelehrten R. Bezalel von Regensburg.

85. S32 שנת

למסעיהם ־־־

 בני ישראל. . .  להתפלל. . . שיח השדה

לפ״ק
 ^ ♦דרכיך ידעהו לאלהיךas Büchlein

enthält

ethisch
-kabba-

listische Vorschriften für die Reise. Neben der hebräischen Ausgäbe erschien gleichzeitig eine jüdisch - deutsche mit dem Titel:
 גבראבט אויף. . .  וויא מן אויף דען וועג ואל טאן זיין תפלה. . . שיח השרה
. . .  הריר • הודה ליבבן. . .  ע״י. . . טייטש פון לשון הקודש הנדפס מתהילה
 הקדושה ומפוארה בתפלה — שנת תפלת צדיקים.מוהר״ר יצחק דל מפיורדא הקהילה
ןברונס יצמיח הגאולה. 46 Bll . 8°. CH.-F . B p. 572 Nr. 4241), z 405 .
Das Titelblatt enthält in seinen
)השדה שגת תצ״ז לפ״ק ראש השנה חידושים אלה (שלימים
Papier . Gedruckt unter  ״Karl Wilhelm
Ueber den Verfasser Jehuda Lob
Jahrbuch VIII, p . 116.

Anfangsbuchstaben
die Worte יהודא ליב
 יבלא״א מהר״ר יצחק זצ״ל שיה. Sehr schlechtes
Friedrich “.
b. Isaak siehe meine Bemerkungen

im

86.  חברו בעל הטחבר הקי חיים — לסדר ולפרט. . . ספר לחם הפנים
 ) ♦קחו לחם משנה ב״דכם1+ ( 65pagin
(
. 1—63, 67 u. 68+ 1). Fol. CH.
Lizenzformel : Cum unicentie Serenissime. B p. 261 Nr. 175, ß 575.
Approbationen : Bäruch Rapoport in Fürth , 27. Tebeth 498 , Mose Katzeneilenbogen in Schwabach , 4 Adar 498 , Arje Lob b . Baruch Rapoport in
Schnaittach , 1. Schebat 498.
Der Verfasser , Mose Jekutiel Kaufmann b. Avigdor כ״ץ, war Schwiegersohn des R. Abraham Gombiner ( ) מגן אברהםund ist in Krotoschin begraben
(Sterbedatum unbekannt ; vgl . Mtsch . 1907 p. 375 ).

87. ספר דרך טוב שחיבר האלוף התורני מהר״ר יואל ש״ץ מק־ק לייפן
מוסרי דרכים טובים ולימודים הובא לבית הדפוס על ידי בנו הר"ר מיכל הדר בק״ק
בומסלא — בשנת ציין במשפט תפדה לפ״ק. 32 S . 8°. CH.
Lizenzformel: Communicen Serenissimerie (so).
Doppelkolumnen , rechts hebräisch und links jüdisch  ״deutsch , beides
gereimt ; die Anfangsbuchstaben
der Strophen bilden ein doppeltes  א״בund
am Schluss die Worte  נאם יואל בן הר״ר אליעזר ז״ל חזן מק״ק לייפא. Derselbe Verfasser
wie jener von Nr . 58. Das  דרך טוב, סist sämtlichen Bibliographen unbekannt
und befindet sich als Unicum in der Bibliothek der Lämelschule in Jerusalem
aus dem früheren Besitz des Dr . Chasanowitz
in Bialystok , durch dessen
freundliche Vermittlung mir der Einblick in dieses interessante Büchlein ermöglicht wurde.
l) Das dort genannte

Druckjahr

חצ״ד

beruht

auf Irrtum-
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88. . ספר קנה אברהם יען אשר ראיתי ושמעתי שמקצת מאחינו ב״י
 ובזכות זה יגן עלינו ה׳. . . . . לכן עשיתי שני כתובי״ם. . . . .בחשיבה יתהלכו
 ♦צבאות לפ״ק24 B11. 4°• CH.-F . B p. 530 Nr. 406 (mit unrichtigern Druckjahr), Z 15.
Der Verfasser , Abraham b. Daniel von Apotschane , der nach Inhalt
der Vorrede in Polen und Deutschland viel gewandert war, gibt in diesem
Buche eine Anleitung für die Schächter . Im Nachwort schreibt der Drucker:
לסדר
,את ב^י הרת לפ״ק ב״ד המדפים ימגיה אשר עדיין לרועה בקר לא הגיע הק£ ולפרט קנד* אברהם
 חיים בהר״ר צבי הירש שליטי־׳א בעל מדפיסמפיורדא.

1738.
89.  בשנת ה׳. . . .ם׳ קב הישר הלק ראשון והלק שני והוא ס׳ נחמד
 שפת' ת פת ח ופי יגיד תהלתך. Lizenzformel wie bei Nr. 88. Unter ״Karl
Wilhelm Friedrich “. 88 Bll. 4״. CH.
in
90. Im Jahre 1788 wurde in Fürth ein Flugblatt
jüdisch - deutscher Sprache gedruckt unter dem Titel : ״Relation
von dem Tod des Joseph Süss “ דל, d. i. der bekannte Jud Süss,
der am 4. Februar 1738 (unrichtiges Datum bei Steinschneider in
Zeitschr . für hebr. Bibi. 1904 p. 149) einen schmählichen Tod fand
(vgl . meine Blätter für jüdische Gesch. und Lit . IV, 60).

1739.
91.  ברך אברהם. Jüdisch -deutsch. 4°. CH. B p. 86 Nr. 617.
Legenden mit daran geknüpfter Moral von Abraham b. Jechiel Michel.
92. ברבת המזון במנהג אשכנז ופולין באותיות יפים ובדקדוקים הרבה
אשר לא נדפם בזה האופן לפרט ואכלת ושבעה וברכת את ה׳ אלקיך לפ״ק.
32 B11. 4״. CH.-F . St 7503.
Da Chajitn b. Zbi Hirsch erst 1737 zu drucken anfing , so ist wahrscheinlich das ’ von  אזיקידauch hervorzuheben , also ist 1739 das Druckjahr.

93.  ם־ נחלת שבעה ומהדורא בתרא — בשנת חצבה עמיריה שבעה.
4<>. CH. B p. 397 Nr. 140, R 1021.
Bll.
98
Lizenzformel wie bei Nr. 86. Unter ״Karl Wilhelm Friedrich“.
Setzer : jakob Hirsch , Baruch Bendit b. Natan , Eisik b. Mose Gtillingen,
Elieser Lipmann b. Samuel aus Zolkiew.

94.  תיקון ליל שביעי. . . שבועות וליל הושענא רבא
של פסח. 96 B11. 8«. HC.

ליל

תיקון

Das nachlässig paginierte Buch enthält auch ras ho  ׳זW ;תיקו/ (* »Seite ),
wie die ersten Sulzbacher Editionen (vgl . Jahrbuch I, 138 Nr. 80) ; die Bibelstellen für  הי״רsind hier ebenso wie dort nur durch Hinweis angedeutet.
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1740.
95.  הנדה של פסח עם קצור אברבנאל. F01.
Vgl. Wiener, Bibliographie der Oster -Haggadah Nr. 91. Erste in Fürth
gedruckte Pesachhaggadah , von welcher vorliegendes Verzeichnis im ganzen
die stattliche Anzahl von 43 Exemplaren enthält , worunter 15 bei Wiener
I. c. fehlen.
96. סדר תפלה מראשית השנה ועד אחרית השנה כמנהג אשכנז פיהם
 פולין מעהרץmit jüdisch-deutscher Interlinearübersetzung von Michael
b. Abraham Kohen1).  לפרט תקבל ברחמים וברצון את תפלתינו. 129 B11.
4°. CH.-F . Lizenzformel wie bei Nr. 88. ) בדפוס2נדפס בפעם שלישית
הריר חיים מדפים בפיורדא בסיועת משותפו הריר ועלינמן בן כמר חיים יוסף
) זיל מפיורדא8שלענקר.
Approbationen : Baruch Rapoport in Fürth, 16. Ijar 500t Mose Katzeneilenbogen in Ansbach , 500, Arje Lob Rapoport in Schnaittach , 20. Ijar 500.
Setzer : Jizchak b. Mose Grillingen, Eleasar Lipmann b. Samuel aus
Zolkiew, Salomo b. Abraham.

97. (* אונ׳ אל די דא פון בישעפר.ם׳ לב טוב איר אלי מאנן אונ׳ פרויאן
 די יי וועלט אור יעני וועלט וועלן בראן • •* • בשנת בל טהור.זיין גהויאן
 ברא לי. 109 B11. 4°. CH. Lizenzformel : Com etc. (s. 0. Nr. 86).
Jüdisch - deutsches Sittenbuch von Isaak b. Eljakim aus Posen . Die
erste Ausgabe erschien in Prag 1620. Vorliegende Fürther Ausgabe ist in
keinem bibliographischen Handbuch verzeichnet.

1741»
98. ם׳ מנחת כהן מנחה חדשה אשר עדיין לא היה בעולם היה חידושי
 מהריר שבתי במהוריר משה הכהן. . . .  אשר עמל בו. . . .מגאונים המפורסמים
. . .  במצות ובהוצאות. . . . מק״ק פעמייטיטש במדינות פאדלשי הסמוך לקיקטיקטין
השהיפה ממעון קדשך
מחריר אליי במהרר יעקב מקיק לאדמר לסדר ולפרט
 מן השמים וברך את עמך ישראלוגר׳. Cum Licentia Serenissimis — unter
״Karl Wilhelm Friedrich“. 40 Bll. Fol. CH. St 6871, B p. 842
Nr. 1538, Z 694.
Approbationen : Samuel Helmann in Mannheim , 20. Tebeth 501, Isaak
Selig Karo in Hannover , 27. Elul 500, Mordechai b. Abraham in Berlin,
II . Ijar 500, Samuel Weil in Rapperswihr , 27. Schebat501 , Isaak Sekel Ethausen
in Pfersee , 25. Tamus 501.
*) Vgl. Jahrbuch VIII, 103.
2) Die früheren Ausgaben mit der gleichen Interlinearübersetzung waren
in Wilhermsdorf (1718) und Sulzbach (1728) erschienen , aber , wie R. Mose
Katzen ellenbogen in seiner Approbation bemerkt, schon vergriffen.
3) Vgl. Jahrbuch VIII, 145.
4) ßeschöpfer — Schöpfer.
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Der Verfasser , ein Nachkomme des  י ש״ךnennt in der Vorrede und am
Schluss des Buches verschiedene Mäzene, denen er sich zu Dank verpflichtet
fühlt1) ״Der obengenannte Elia b. Jakob aus Wladimir, der das Buch auf eigene
Kosten in Furth drucken liess , war ein Urenkel des Rabbiners Mendel Mar״
goliot in Przemysl.

99. ם־ עין ישראל חלק ראשון עם פירוש מספיק מלוקט מרש■' ותוספות
. . .  ורשב־א ותריטב־א והרץ והכותב וחידושין ומהרש״א והד״ף. Lizenzformel
wie bei Nr. 100. 278 Bll. (unvollständig). 12°. CH.
Setzer : Isaak b. Mose Grillingen, Eleasar Lipmann b. Samuel, Seeb b.
Zbi, Aron Lob b. Jakob Hirsch.
Diese Ausgabe fehlt in allen Katalogen. Der zweite Teil aus dem
gleichen Jahr liegt mir ebenfalls vor ; er enthält 351 Bll. und ist fehlerhaft
paginiert.

100. . . . .  סדר של פסח דאש מוז מן ווישן דאם איין מצות איז.הנדר
מצרים לפ״קso( ) בשנת כל המרבה לספר ביציאות. Lizenzformel wie bei
Nr. 98. Fol . CH. Fehlt bei Wiener 1. c.
Interessant ist, dass in diesem Exemplar bei dem Stuck ?nnm  אומץdas
verklebt ist ; auf dem übergeklebten Streifen steht statt dessen das
Wort
Wort  ;לאויבךin der jüdisch  ״deutschen Uebersetzung, die darunter steht , ist
der ganze Satz verklebt. In mehreren anderen Fürther Ausgaben steht einfach
 שתי אלה רגע תביא בפסח, ist also das Wort  לעוציתganz weggelassen . Das hängt
zweifellos mit der Bücheruntersuchung zusammen.
101.  עובדיה מברטנורה ועם תוספות י״ט — בשנת הוי,משניות עם פי* מר
לעוצית

 ♦ר ץ כצבי למשנהיותר מן גמראלפ״ק4° . HC. Lizenzformel wie bei
Nr. 88. ״Karl Wilhelm Friedrich“.
Sehr schön und gut ausgestattete Ausgabe mit breiten Rändern.
Korrektor : Chiskija Lohnstein.

( + ) 132 Bll.
I.  ס׳ זרעיםIII
Approbationen : Baruch Rapoport , 7. Kislew 403, Jakob Kohn in Frankfurt a. M., 19.Cheschwan 493, Mose Katzenellenbogen in Ansbach , 20 Tebeth490.
Im Vorwort dankt der Druckherr zwei Mäzenen, worüber näheres im
lahrbuch VIII p. 126 unter Nr. 8 mitgeteilt wurde. Am Schluss befindet sich
ein hebräisches Gedicht mit Akrostich seines Namens und am Ende heisst
es למספרלקייי אתםפ י מש נה התירה הזאת.

II . ם׳ מועד. 172 B11. המשנה לפ״ק

)פד®) צבי חמיד ויניג לימוד.

Setzer : Jakob b. Naftali, Isaak b. Mose Grillingen.

III .  נזיקין,ס. 196 Bll.
Jahresstichwort 'בצבי ובי

הוי רץ

wie oben.

0 Vgl. Freudenthal , Aus der Heimat Mendelssohns , p. 20 n. 3 ; Kaufmann, Aus Heinrich Heines Ahnensaal , p. 55 n. 3 und p. 67 n. I (wo
 בחןstatt  מנהת יעקבzu lesen ist ).
. X.
Jahrbuch J. L. Gr

6

82
IV. ס* נשיים. 159 Bll.
Jahresstichwort wie bei dem vorhergehenden.
Setzer wie oben, ferner )ehuda b. Zbi Hirsch , Eleasar b. Jakob, Salomo
b. Abraham.

V. ס׳ קדשים. 163 Bll.
Jahresstichwort wie oben.

VI.  טהרות,פ. 223 Bll . Lizenzformel wie oben. לסדר ולסרט

• אמרות ה׳ אמרות טהרותלפיק
1742.
102.  והוא תורת חסד ואמת שעושין עם המתים והחיים. . . ספר החיים
בספר חייםלפיק
בשנת תכת בינ. 8°. CH. B p. 187 Nr. 566, R, 383.
Zwei Teile ; erster Teil 90 Bll.; zweiter Teil 34 (falsch gezählte ) und
36 Bll. Der erste Teil enthält auf dem Titelblatt eine hebräische , der zweite
Teil eine jüdisch'deutsche gereimte Anpreisung des Buches . Der Verfasser,
Simon Frankfurt b. Israel Jehuda aus Schwerin, lebte und starb in Amsterdam (1712); vgl. Cat. Bodl. 7201.

103. מהרש״א חרושי הלכות על כל הש״ס ומהרש״ל בשולי היריעה.
Fol. B p. 183 Nr. 470.
104. קצור שני לוחות הברית עם מהדורא בתרא אשר איון וליקט
 מספר שליה הגדול ובהגהות הרבה משאר ספרי מוסר. . . . מיכל עפשטיין ז״ל. . . .
 בשנת ךשמתי ®* ת. . .  שלמה זלמן לונדן. . .  והוגה בהגהה מדויקת עיי. . ,
 ) •ביןעמי לפיק1+ ( 95 Bll . 4<>. HC. B p. 535 Nr. 531, Z 385.
Zu Salomo London vgl. meine Mitteilung in Jahrb. VIII, 124 (wo Salomo
statt Samuel zu lesen ist )

105.  ולרוב. . . . . בחיי. . . . . קיצור חובות הלבבות אשר חבר הרב
 בשנת בחמלת ה׳ עליו הובא לבית הדפוס ע־י מוהר״ר. . . תועלתו נדפס מחדש
מניס במוהריר יששכר בער. 39 Bll . mit jüdisch • deutschem Anhang
(17 Bll.) und  ) תיקון חצות16 Bll .). 12«. HS.

1743 1).
106. סי קב הישר חלק ראשון והלק שני והוא ספר נחמד לתועלת הנפש
 שנת קרע. . .  ברכת הזבח. . .  צבי הירש בן הרב. . .  הברו. , . וגוף ונשמה
*) In das Jahr 1743 fällt auch der Druck von ס ' ז בר ו ן בירושלים זה שמי
 וידע אדם את אגרת מספחת יהוסתא דצדיקייא הטמונים בארץ. . . טעם בשמות למען היות לבתן לבניישראל
 באותיות קונשטנדינאבשנת אל הארץ אשר הנחלתילפ״ק. . . . . חיים. 16 Bll 12°. Es ist
also ein Pseudokonstantinopel
und entweder in Sulzbach oder in
Furth gedruckt . Die Typen und das Eichelmotiv lassen auf Furth schliessen.
Weinberg I. c. p. !44 n. übersieht , dass es zu den Pseudo drucken gehört;
vgl. B p. 158 Nr. 152.
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 יריע ג^זר דיננוJüdisch  ־deutsch.
88 Bll. 4». HC.

Unter ״Karl Wilhelm Friedrich“ .

Setzer : Jakob b. Naftali , Jizchak Eisik b. Mose Grilling, Jehuda b. Hirsch,
Aron Löb b. )akob Hirsch.

1744.
107 .  יצחק לוריא אשכנזי דל ונוסף. . . סדר תקוני שבת מאיש האלקי
 והצגתי הפי׳ בלשון. . . לע תלו סדר מוצאי שבת ונם לרבות שנתחדש הפרקים
אשכנז על המשניות
, (שנת) זכור ושמור את יום השבת לקףשו לפיק.
120 B11. 12°. HC.
108.  המדקדק. . . .קונטרס קורי עכביש והוא חבור נחמד אשר העלה
 להציל את נפשו ממוקשי משיניו אשר השינו. . .  שלמה זלמן הענא. . . הנדול
) (קונטרס קורות ארזים. . . . . . על ספד צוהר התיבה. 34 B11. 8״. HS.-F.
St 69226, b p. 527 Nr. 330, R 1007, Z 722.
Wie am Schluss bemerkt wird, beendete der Verfasser seine Schrift,
die hauptsächlich gegen die Angriffe des Seligmann Schwab gerichtet ist , am
16. Siwan 1744. Zu Salomo Hanau vgl . meine Mitteilungen in Jahrb. Vlll , 106 ff.

109.  וכעבות. . . ס׳ ענף עץ עבות פרח שרף מעופף רשפי אש שלהבות
 לכן קראתי לזאת. . . . . . יקראה קורי עכביש.הענלה חטאה אשר בצהר התיבה
 ע״י ראובן המכונה זעלינמן בן אהרן הלוי נריסהאבר לסדר. . . . .עבותות אהבה
 •ולפרט והצדיקו אח הצךי ד ונו׳ לפ״ק56 Bll . (pag. 1, 5 - 59). 8°. HS.-F.
B p. 445 Nr. 476, R 426 , Z 275.
Auf dem Titelblatt steht u. a. :  ליני׳א טא"! וירע. יב איש ז״ד. טוע,!ר זרק פב1 אדם ענ
auf den Hamen des Verfassers Seligmann Kriegshaber
Anspielung
eine
(Seligmann Schwab ); vgl . hierzu Jahrb. Vlll , 107 ff.

1745.
110. סדר קינות מיט טייטש כמנת קיק אשכנזים וכמנהג פולין — בשנת
לחיה לפ״קy ^  ז •בכו תבכה בלילה ודמעתה7 B11. 4°. HS.
Jüdisch -deutsche Uebersetzung.
Approbation : Baruch Rapoport , 27. Tamus 504.
Sehr mangelhafter Druck . Bibliographisch nirgends verzeichnet . Auf
dem Titelblatt gereimte jüdisch -deutsche Vorrede : &ייל א*ך האב גיזעהן ד® יד קיבות די
' זיין גישטעלט אין איין קורץלשין פין לויטד דעמזט א?׳ג קלאגן ?מ,בויר ןא תשעה באב טק זאנן.

111. מעדני יום טוב ודברי המודות פי־ ודר יום טוב ליפמאן העללער
 על חלק ראשון ממסר רבעו אשר (רא״ש ) שנת מאשר שמנך) לחמה. )1+)
B20 Bll. Fol. HS.-F . Unter ״Karl Wilhelm Friedrich“ .
St 4155 Nr. 17, B p. 348 Nr. 1675, Z 60.
Approbationen : Baruch Rapoport , 27. Tamus 504 , Arje Löb Rapoport in
Heidingsfeld , 15. Kislew 505, Jonatan Eibeschütz in Metz, 10. Tebeth 505.
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Setzer : Tubjo b. Abraham כ״ץ, )izchak Eisik Grillingen, )ehuda b. Zbi
Hirsch , Salomo b. AbrahamDie erste Auflage wurde in Prag 1628 unter dem Titel מעדני פלך ולחם חפווות
gedruckt ; die bekannten Anklagen gegen R Lipmann Heller veranlassten die
Abänderung des Titels1746.

112. שבט מוסר לחריר אליהו ביר שלמה אברהם הכהן — בשנת אמיתי
 החיים לפיקp96 אתה מחסי חלקיבא. ) 1+ (
B11. 4«. CH.
113.  תפלות יום כפור קטן. Hebräisch und deutsch. 28 Bll.
8°. CH.-F.
114. הגדה של פסה עם פי׳ אברבנאל בשנת וא מיתם זבח פסח לפיק
mit Bildern. 16 Bll. Fol. CH. Unter ״Karl Wilhelm Friedrich“.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 97.
1747.

115. — ספר הגן מאת יצחק בן אליעזר וגם בו הדרכה של יוחנן לוריא
שנת יראך[ דד מקןר חיים. 12 B11. 12°. HC.-F . Z 364.

Vgl. oben Nr. 12.
Herausgegeben mit Zusätzen von Salomon b. Mose Raphael (London) ;
vgl. oben Nr. 104.

116.  על ש״ע מטור. . . עטרת צבי בית לחם יהודה והוא ביאור חדש
 שאלות. . . גם. . . . וקונטרס הספיקות. . . . חידושי דינים. . . . והוסיף. . . י״ד
 עזריאל מווילנא. . .  בהמפורסם. . .  צבי הירש. . .  היה הרב. . . ותשובות שלו
בשנת ביום ההיא ידיי׳די׳ צבאות לעטרת צבי לפיק. 120+ 5+ 3 Bll . F01.
HC. B p. 74 Nr. 354, Z 339.
Approbationen : Samuel Helmann in Mannheim , o. D., Arje Lob Rapo״
port in Heidingsfeld, 4. Ijar 507, Pinchas Katzenellenbogen in Marktbreit,
U . ljar507 , Schneior Phöbus in Witzenhausen , 18. Adar507 , Elieser Katzem
eilenbogen im Grabfeld, o. D.
Die erste , äusserst selten gewordene Ausgabe dieses Werkes erschien
Zolkiew 1733. Zum Druck gegeben wurde das Buch von R. Efraim Salomo
b. Eljakim Feibesch, der noch verschiedenes hinzufugte, weshalb auch der
ganze Titel  ושעראפרים. בית לחם יהודיlautet.
1748.

117.  מוהר ר נפתלי הנהן. . . שעריהלל״יה אשר יסד וחיבר היב הגאון
 שהיה אביד. . .  פינחס יצחק כיין. . .  שמשון בהר״ב. . .  ע״י נכדו. . . זלה״ה
.דקיק פולדא והמדינה ובקיק קרעמזיר — בחודש תשרי שנת ישפיט תבל בצדק
(2+ ) 10 B11. 8°. CH.-F
Approbation : Samuel Helmann in Mannheim mit seinem Schwieger״
sohn Elieser im Grabfeld, 21. Tamus 508.
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Das Büchlein fehlt in allen bibliographischen Handbüchern. Der oben
genannte Simson gab schon vorher den von seinem Grossvater verfassten
~ zum zweitenmal 1761 in Amsterשערחללית  heraus , der mit demבית רחל Siddur
dam erschien (vgl. R 894).

• 1749
ספר פועל צדק והוא פדר התריע מצות סדרם הגאון  . . .מוהר־ר 118 .
שבתי ביץ בעל השפתי בהן זציל ומצאה בבית גנזיו התן בתו  #והריר דוד במהר־ר
דן מקיק רישא  .והביאו לדפוס עם כתב עדות נאמנה מהאלוף  . . .מוהריר יצהק
נדו נכד הנאון בעל השיך זצ־ל שמבטן הנאון אביו זקנו בעל השיך יצאו הדברים
 . . . . .בכן תקננו בעצה טובה היה האלוף כהר״ר שלמה זלמן לונדן להביאו
 . ) 2 + ( 20 B11 . 12».עכשיו לדפוס  . . .נדפס בפעם שנית בקיק פיורדא . . .
CH. B p. 456 Nr . 25 , Z 694.
. Der erste Druck erאיגרתהרמב״ן Das letzte unpaginierte Blatt enthältschien 1720 in Jessnitz1).

1750 .
ספר צינה דוד על הלכות ניקור אעים שקצת מוניטין מספר הזה 119 .
בבר לזמן מרובה יצא לעולם אפס קצהו וענשיו בא בעל המלקט . . . .בפירוש
מספיק על בעל העיטור בפירוש מקום דור . . . . .והיל בליא . . . . .ע־י המנקר
מומחה מנזע רבה טייטשליך מניש . . . . .היה התורני הריר דוד בן הריר גרשון
דייטש זיל ודירתו קבועה בקיק אלברשוויילר סמוך ל ק יק מנודים וביותר סמוך
 . )6 + ( 12 B11.לחוזק לאנדוי  . . .בשנת בכל אןת נפשך תאבל בשן “ לפק
4«. CH. B p. 509 Nr . 114 , R 462 , Z 361.
Approbationen: (onatan Eibeschütz in Metz, 29. Tamus 509, Samuel
־Helmann in Mannheim, 2. Cheschwan 510, Mose Brandis in Mainz, 14. Sehe
bat 510, Samuel in Hagenau, 4. Elul509, Isaak Sinzheim in Trier, 1. Nissan
510, Hirsch Auerbach in Worms, 8. Schebat 510, Natan Kahn in Karlsruhe,
509.

, 27 . Ab

Rappoltsweiler

in

Weil

0 . D ., Samuel

Das Büchlein hat eine hebräische und eine jüdisch*deutsche Einleitung

 sind gleichfalls in hebräischer und in jüdisch- deutscherהלכות ניקז* und die
Sprache abgefasst.
מחזור חלק ראשון כמנהג קיק אשכנזים ובו נכללו תפלות של ימים 120 .
נוראים והם דיה ויוצר של שבת תשובה וי״כ עם סליחות ועם שאר תפלות. . . .
ועם הפי׳ בלשון אשכנז  . . .ובפרט להמונם (  . . . ) soונם דיני הדרת קודש . . .
דיזש מחזור איז אין לשון הקודש אוני טייטש נישטעלט .וועלכש גלייכן איז נאך
קיין מאל ניוועזן אין דער וועלט . . . . .דש איין אידר זאל ווישן וויא ער זאל
נאט דינן  .ח מיד זאלן קענן עולם הבא ניווינן  .אמך .בשנה ישמח לב מבקשי ה.,
232 Bll . 40. CH.
Approbation: Samuel Helmann in Mannheim, 17. Tamus 509.
*) Vgl. Freudenthal1. c. p. 199 und 265.
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■Setzer: Natan b. Josef aus Ichenhausen

חלק שני וכו׳  wie obenובו נכללו תפלות שלש רגלים והם פסח שבועות
 wie oben.וסוכות עם מערבית והושענות  . . .ועם שאר תפלות
Approbation und Jahresstichwortwie oben. 138 Bll. 4°. CH.

השקיפה 120a .
תפלה מכל השנה כפי מנהג אשכנזים . . . . . .לפרט
 . 288 B11. 4°. CH.ממעון קך־שך מן השמים ןברך את עמך ישראל
)Das Buch enthält ausser den täglichen Gebeten die Gebete (Machsor
für die drei Wanderfeste.
Als Setzer zeichnet auffallenderweise Chanoch Henle b. Noson, z. Zt in
Sulzbach, der sonst nicht in Furth beschäftigt war; vgl Jahrb. 1 p. 189 Nr. 26.

טייטש מענה לשון איו אויף טייטש גישטעלט אונ־ גאר ניקש 121.
דראן גפעלט ,וואש מן זאל אויף זיין עלטערן אוני פריינטש קברים זאגן ווען
 . ) 1+ ( 32 Bll . (unregelmässig pagiמן זיין מאנגיל אונ׳ נוט טוט קלאגןniert ). 8°. CH.
ם׳ שפתי דעת דרושים וחדושים שיצאו מפי הרבנים  . . .מדי שבת 122.
בשבתו הם ציונים וגם להגים ולמועדים . . . . . .ולמילה ולפדיון הבן ולבר מצוה
.ולנשואין . . . . . .איזן וליקט . . . . . .מוהר״ר שמעון במהור־ר שמואל. . . . . .
(4+ ) 44 B11. 8°. CH. B p. 609 Nr. 1232, R 1075, Z 703.
נר מצוד .ציור המנורה וסודה ומזמור כ״ה עם פי׳ נגלה ונסתר עיי 123.
, 4#. CH. B p. 403 Nr . 312, Z 405.הר״ר יהודה ליב ב״ר יצחק מפיורדא
Derselbe Verfasser wie Nr. 85.

1750/51.
זבחו זבחי צדק שחיטות ובדיקות של הגאון  . . .יעקב ווייל וצ״ל 124.
עם הגהות והחדושים שליקיט ) (soויאסף ) (soהחבר רבי צבי בר יצחק  . . .בקיק
. 5 B11. 4°. CH.קראקא — נדפם בשנת תק׳י
Hierauf folgen sechs Blätter. Auf der Rückseite des sechsten Blattes
נדפס בשנת  wie obenזבחו זבחי צדק בדיקות של הגאון ומ׳ steht ein neues Titelblatt
בריתמילדי  fürסגולות  • 19 B1I. 4°. Am Ende des Büchleins stehen einigeתקי״א
 .כל אלה בדקתי ונסיתי אני צבי בר יעקב ז״ל mit dem Schlussatze :
Das Ganze scheint ein Nachdruck der Erstausgabe Krakau 1577 zu sein.

1751.
ספר עץ חיים דש איז דש קעסטליכי ספר קיצור שני לוחות הברית 125.
אויף טייטש גשטעלט יראה אונ־ מוסר וואל במעלט . . . . . .לסדר ולפרט אתך!

לפיק

® . ) 1+( 75 bu. 4עתה ברוד ׳ה
. ch.
Approbation: Naftali Hirsch Katzenellenbogen in Mergentheim, l . Siwanöll.

ארבע שיטות לרשב״אורמבץ על ברכות גטין בבא קמא חולץ 126.
חדושי מסכת ברכות להרב רבינו שלמה בן אדרת זצ* ל unter dem Titel
כפי אשר נדפסו מקדם בווניציאה ובאמשטרדם עם ציונים בראש כל דיבור ודיבור

87
 תצמח לפיק, בשנתה ננ' עושה חדשה עתך. . . .להורות היכא קא* בנמרא.
138+ 44 Bll. Pol. CH. B p. 182 Nr. 451, Z 713, K  יודע ספר177 .

Approbationen : )akob )osia aus Krakau in Frankfurt a. M , 14. Ijar503
(auf dem Titelblatt ), Mose Katzenellenbogen in Schwabach , 25. Schebat 503,
josua Heschel in Schwabach , 18. Tamus5l1 , Elieser Katzeneilenbogen in
Grabfeld, I. Tamus 511, Naftali Hirsch Katzenetlenbogen in Mergentheim»
6. Tamus 511.
Das Buch wurde von Sanfel Aub aus Offenbach in Druck gegeben;
auf ihn beziehen sich die Approbationen.

1752.
127.  ספר עץ חיים וכר׳ganz wie oben Nr. 125, nur im Druck
etwas verändert und mit dem Jahresstichwort ♦את ה עתה ביןךך־ן׳
128. פירוש התורה לרבינו יעקב בעל הטורים עם הגהות עיטור בכורים
לה״ר ברוך בר אלקגה לפרט יה אמד ה" נאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל
) ♦תשחיתהו כי ברכי• בו כן אעשה למען עבדי ובו׳2 + ( 87 B11. 4°. CH.
St p. 1192 N1\ 46, B p. 465 N1*. 216, Z 29S.

Approbationen : Josua Heschel in Gunzenhausen , 27. Adar512 , Abraham
Maler in Oettingen , 13. Ijar 512, Wolf b. Salomo Wassertrudingen in Ansbach,
16. Adar512 , Josef Wassertrudingen in Ansbach , 16. Adar512.
־
Der Verfasser Baruch b. Elkana Naumburg aus Furth (vgl. meine Mit«
der
in
erwähnt
ff.)
134
Vili,
Jahrb.
im
teilungen über die Familie Naumburg
Vorrede seinen Grossvater Wolf aus Grossglogau , sowie p. 81b R. David, den
Sohn des R. Löb Berlin, der damals in Ansbach wohnte und 1771 als Rabbiner
der Dreigemeinden in Hamburg starb.

1753.
129. ס־ שבט מוסר דז ניעהרטי אוני נילושטיני בוך מעליש האט מהבר
הדיין המצויין נמהור״ר אליי הברן מק״ק אזמיר איןso( ) ניוועזן ההבם השלום
., . לשון הקודש וועלבז דאז ערשטי מאהל איזט נדרוקט ווארדן אין קונשטנדינה
בשנת עןמע בנ ימוס ר אביךלפ״ק. Jüdisch - deutsch. !)0 Bll. 4°. CH.
B p. 564 Nr. 231, Z 234.
Approbation : Baruch Rapoport in Fürth, 7. Ab 486.
Nachdruck der 1726 in Wilhermsdorf erschienenen Ausgabe mit Uebernähme der dortigen Approbation 1).

160. והנזיר

 בן המלך. Jüdisch -deutsch. 8°. B p. 78 Nr. 440.

Vielleicht Verwechslung mit der späteren Ausgabe d. a- 1783(vgl. Nr. 304).

131. . . . . . . תפלה סבל השנה בפי מנהג אשבנזים פיהם פולין ומעררין
(
 לפרטnnvollהשקיפהממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל
ständig). 4". CH.
 ףVgl . Freimann in Festschrift zum 70. Geburtstage A. Berliners p. HO
Nr. 108.
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 . 32 Bll . 8°. CH.טייטש מענה לשון ובו׳ 132.

Text genau wie Nr. 121, nur andere Titelblatteinfassung und etwas
andere Typen.

1754.
סדר

הנדה

של

פסח עם פי׳ מעשה ה׳

לפרט יהגדת

לבנך 133.

 . ) 1+ ( 23 Bll . Fol . CH.ביום ההוא לאמר ובו׳

Vgl. Wiener I. c. Nr. 103.
Approbation : )akob Josia in Frankfurt, 13. Schebat 514.
״Der Rabbinatsbeisitzer R. Nesanel in Mannheim, Sohn des Rabbinats
beisitzers R. Seligmann Dinkelspuhl in Fürth, Hess diese Haggadah zum Druck
befördern; vgl. meine Mitteilung in Jahrbuch VIII, 81.

1755.
 ganz wie obenמחזור חלק שני

שנת

ישמח לב מבקשיךן׳ 134.
Nr. 120. 238 S. 4« CH.

Approbationen : Samuel Helmann in Metz, 1. Nissan 514, Isack Sekel
Ethausen in Pfersee , 13. Adar513 , Hirsch Katzenellenbogen in Mergentheim,
13. Nissan 513.

.סדר ה ג ד ה ש ל פ ם ח עם פי׳ אברבנאל בשנת יאמר תם זבח פסח 135. . . .
(1+ ) 16 Bll. Fol. CH. Z 442 . Unter , Karl Wilhelm Friedrich“.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 105.
Setzer: Aron Arje b. Jakob Zbi, Natan Neta b. Josef Ichenhausen.

סדר תחינות ובקשות די אדו ער לעדן אוג׳ 136. Jüdisch-deutsch.
וואל ערקלערטי ,וועלכי איר גלייכן נאך ניט ווערט גיוועזן זיין .וואו ח מיך פיל
פרומי ווייבר אום אליר הנד תהנות נבעטן אוני די זעלבן ניט דינן קאנין אונ׳ צו
. 91 B11. 8». CH.מיין קינדר תפלות בינדן וואלין — שנת תקע בשופר גדול
(unpaginiert).
מנורה ,אונורה חכמים שרייבן דש די שינה מנורה האט הקב־ה Voran geht
גוויזן משה רבינו אין דר תורה אונד אך צו דוד המלך מיט נילדנה אותיות
אין דער צורה דער מיט האט ער זיין פיינט טאן יאנן  .אונ׳ וועד דא טוט ואגן
דעי־ גיפינט לייט ועליקייט אין גאטש אויגן אמן  .אך האבן מיד דער בייא גטראבט
דיא מוסר מודע׳ תחינה אוני דיא ווידוי אוג׳ דיא עשרת הדברות אונד פרשת המן
. 4 Bll . (an derenדו איטליבר זאל אלי טאג ואנן 5בפיורדא שנת wie oben
 ).צורת המנורה Schloss
Das Buch enthält 121 Techinoth.

1756.
 . Jüdisch -deutsch mit Kupferstich. 8°. CH.מנהגים 137.
138. Pseudowilhermsdorf
סליחות ע״פ סדר קהל נירנבורג נדפם .
סלחתי גרבייך
ווילהרמשדארףשנת ויאמר ה׳
.פעם שנית כמו ק* ק
106 Bll. Fol. F.
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Setzer : Neta b. Josef Ichhausen , Etchanan b. Leser Schlenker.
Beide Setzer waren in Fürth tätig , daher zweifellos ein Fürfcher Druck
(vgl. auch Jahrb. I, 117***).

1757.

139.  בשנת. . .  שמואל אידלש. . . הנאוןso( ) חידושי הלבות שחיבור
Bll. (unregelmässig paginiert).
 אוהב ה' שערים המצןיינים בהלכה.
Fol. CH. Unter ״Karl Wilhelm Friedrich“.
Vgl. Wiener, Bibi. Friedl., Nr. 3890A.
Approbationen : Samuel Helmann in Metz, 15 Ab 514, Arje Lob Rapoport
in Heidingsfeld, 22. Tebeth 513, Naftali Hirsch Katzenellenbogen in Mergentheim, 2. Ab 514, Zbi Hirsch Rapoport in Wallerstein , 27. Tebeth 515.
Korrektor : )irmija b. Chajim.
Diese Ausgabe des  סהרש״אist die dritte der Druckerei, da die anderen
vergriffen waren.

140.  יו ם י פו ן עם שארית ישראלmit Holzschnitten . 4°. Bp . 562
Nr, 194.
141. .  בקהלתינו צימליך איבר הנד ננוהמן.קליידר אורדינוננ באשר הנאור
. הן במלבושים והן מיט יובעלין.דש הנשים ובתולת על פי רוב איבר איהרן שטאנד
. . .  דער גשטאלטין ניחן. Folgen 11 Paragraphen. Schluss : ובל השומע
יונעם ותבא עליו ברכות טוב נעשה פה פיורדא יום א׳ ח׳ כסליו תקי־ח לפ״ק.
8 B11. 8«.
142. . . . מאמר אברהם עם קונט׳ מהזה אברהם וספר זרע אברהם אשר חברו
מוהד״ר אברהם בן אשר וואלירשטיין היושב על כס הוראה בק־ק שנאטיך ואגפי׳
לשנה הזאת בקשו צדק בקשו עבורי■• — אולייש תקווה לפ״ק. )2 + ( 142 B11.
CH. St 4321 (mit unrichtigem Druckjahr), B p. 279 Nr. 121, Z 774.
Approbationen : Juda Emmerich in Schnaittach , 25. Schebat 517, Naftali
Hirsch Katzenellenbogen in Mergentheim , 27. Tamus 516.
Ueber den Verfasser Abraham Wallerstein s. Weinberg, Geschichte der
Juden in der Oberpfalz , p. 147 ff.

1759.

143. ממנו תוצאות חייס
354 Bll. Fol. CH. Z 811.

שנת כי

)אשלי רברבי (ש״ע י*ד

 ם׳.

)2 +(

Approbationen : Samuel Helmann in Metz, 27. Siwan 516, Sekel Ethausen
in Pfersee , 22. Kislew 517, Arje Löb Rapoport in Heidingsfeld, 19. Schebat 517,
Elieser Katzenellenbogen in Hagenau , 8.Tamus 516, Naftali Hirsch Katzenellen'
bogen in Mergentheim , 26. Ab 516, Nathanael Weil in Karlsruhe, 14. Siwan 518.
Setzer : Aron Löb b. Jakob Hirsch , Natan Neta b. Josef Thannhausen,
Michel b. Jakob Buchbinder, Gumprich b. Chajim aus Dessau, David b. Isserie.
143a . Pseudoamsterdam . סדר קינות מיט טייטש כמנהג ק*ק
. . . . . . אשכנזים וכמנהג פולין — ווייל איך האב גיזעהןwie oben Nr. 110.
באותיות אמשטרדם בשנת ברי תבכה בלילה ןדמעתה על לחיה. 76 B11. 4°.
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144. . . . קרבן מנחה היא תפלה מכל השנה כמנהג אשכנזים עם כמה דינים
המנחה לפיק
 ( שנת) כאשר יביאו בני ישראל את. 4°. CH.
(1 זה מעשה ידי הקטן משה מנלוגא רבתי פ״ח.
Was hier verzeichnet ist, befindet sich auf einem Titelblatt, das nach
meiner Meinung überhaupt nur ein Probeblatt sein sollte, ohne dass der
Druck ausgeführt wurde. Mose v. Glogau lieferte vermutlich die Umrahmung,
die tatsächlich künstlerischen Geschmack verrät Das Buch selbst erschien
unter obigem Titel ohne Jahresangabe (vgl. Nr. 514).

1760 .
145. פדר הגדה של פסח עם ציורים בשנת עשו פסה ולה׳ אלקיכם ככתיב
 על ספר הברית הזה לפ״ק. 14 Bll . (unregelmässig paginiert ). Fol . CH.
Jüdisch -deutsches Titelblatt , teilweise gereimt , beginnt : דאש
 איו אונטר רענן מצות דיא אונז קינדר ישראל.מוז מן ווישן דש איין מצוד
. . .  השי״ת נבאטן האט.
Vgl. Wiener l. c. Nr. 110.

146. . . . . .  משה איסרלש. . . .ם׳ דרכי משה מטור ארח חברו הגאון
 שנת אלה הדברים אשר יבר משה אל כל ישראל לפיק. )2 + ( 87 B11.
Fol . CH.-F . St 64831, ß p. ! 20 Nr . 504, Z 575.
Approbationen: Samuel Helmann in Metz, 17. Adar 520, Sekel Ethausen
in Pfersee, 6. Kislew 520, Natanael Weil in Karlsruhe, 30. Ab 519.
Der Druck wurde am 1. Elul 1760 vollendet. Das Buch wird gewöhnlich
זזרמ״א
1?  דרכי משההארוךgenannt.

147. סדר תפלה מראשית השנה ועד אחרית השנה כמנהג אשכנז פיהם
פילין מעהרין ועל כל מלה פירושה בלשון אשכנז אשר לא נדפס במתכונתה
 דיזי נייאי תפלה איוט איבר. . . לעולם כדי שכל אדם יכול להבין מה שיתפלל
 ( שנת) ובעת קבצי אתכם לם־ק. . .  אויש זער נוצליך אונ׳ ניט.
1. Teil  תפלהhebräisch und jüdisch - deutsche InterlinearüberSetzung. 126 Bll. (unregelmässig paginiert). 4°. CH.-F.
Approbationen: Sekel Ethausen in Pfersee, 10. Tebeth 520, Arje Lob
Rapoport in Heidingsfeld, 25. Cheschwan 520, Natanael Weil in Karlsruhe,
30. Ab 519.

2. Teil ) תהלים4 + ( 92 Bll . mit besonderem Titel ספר תהל י ם
היריעהso)
(
 וגם מפני שקטן. . . וויילן אין תהלים שטען גרושי שבחים צו הקב־ה
 הובא לבית הדפום. . .  מפי׳ של רד״ק ומעט מזער מפרושי׳ אחרים. . . מהכילה
. . . . . ע״י התורני ר׳ מיכל קיץ פירדאd . i. Michael b. Abraham Kohn
(vgl . oben Nr. 96). Z 460. Interlinearübersetzung.
Die Approbationendes 1. Teiles sind hier wiederholt.
*)  פ״הscheint mir die Abbreviatur von פיתוח*הותםzu sein, womit bekannt*
lieh früher der Graveur bezeichnet wurde.
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1761.
ס׳

שבט מוסר  . . .אשיחברו . . .הדיין .
Pseudosulzbach

148.

 . . .אלי' בהן נר״ו מתושבי ק״ק אזמיר . . . .ותהי׳ ראשית מלאכתי לסדר ולפרט
ושמית ןל $שות כל אשר יורוך — בדפוס הדש נאה ומשובה של כהריר איצק
בן כהד״ד ליב ביב מוכר ספרים בפיודדא חתן  . . .כהריר זלמן יצ״ו בעל מדפים
f . b p. 564 Nr. 231.־ • )1+( 98 bii. 4®. il.בזולצבאך
Vgl. Jahrbuch I, 115***.
Approbation : Natanael Weil in Karlsruhe , ! . Ab521.
Setzer : Aron Lob b. Jakob Hirsch , Natan Neta b. Josef, Salomob . Abraham
Am Schluss Reklamevermerk.
Erstlingswerk des Druckers Itzig b. Lob Buchbinder (wohnhaft im Hause
des Vorstehers Baruch Jaffe in Furth).
Mit Worterklärungen nach Ed. Amsterdam 1732.

ם׳ לקוטי צבי שנת האזינה תפלתילפיק 149. Pseudosulzbach .
. 102 B11. 12°. IL.-F.בדפוס חדש וכוי מוכר ספרים בפיוריא בזולצבאך
Vgl . Weinberg 1. c . p. 115.

ספר אפי רברבי והם ביאורים נחמדים על ש־ע אבן העזר150. . . . . . .
.עם בית שמואל  . . .חלקת מחוקק  . . .לפרט ויהי דבר שמואל
לכל ישראל
192 Bll . Fol. CH.
Approbationen : Samuel Helmann in Metz , 17. Adar520 , Jizchak Sekel
Ethausen in Pfersee , 5. Kislew 520 , Elieser b. Mose Katzenetlenbogen in Hagenau,
19. Ab 520 , Naftali Hirsch b. Mose Katzenellenbogen in Mergentheim , 17. Elu! 520,
Natanael Weil in Karlsruhe , 1. Cheschwan 520.

1762.
תפלת יום כפור קטן בתענית ערב 151. Pseudoamsterdam .
ראש הדש אחר מנחה נחלה מניחין טלית ותפילין אנשי הסגולה — נדפס בלשון
הקודש ובלשון אשכנז בבל תיבה על מכונו חיבור ) (soהפירש שקורץ טייטש
האלוף התורני הנאמן מוהר־ר נתן דקיק פרוסטיץ בכל לבו . . . . . .נדפס בקיק
. CH.״. 20 B11. 12פיוררא באותיות
אמשטרדם
Ueber Nathan , Kantor in Prossnitz , s . St 6625.

. 96 B11. kl. 8°. CH.ם׳ ל ק וטי צבי בשנת ענניב ביתתפילתנו 151a .
אמר המחוקק אשר לעזרת Auf der Rückseite des Titelblattes steht :
צבי הירש  mit Akrostichה׳ משתוקק .ולעזרת ישראל מזדקק .צופה ומביט . . .
 .בן הריר חיים
סדר תחינות ובקשות די אויזערלעזין אונ׳ וואל ער קלערטי וועלכי 152.
. 24 B11. 8°. IL. Z 448.איר נלייכן ניט ווערט נוועזן זיין . . .
Am Schluss Reklamevermerk.
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הגדה סדר של פסה עם הפירוש הנחמד אברבנאל בשנה תבוא 153.
^ . 16 bii . f01 . il . z 442.ללינו אךר הנאולה
Vgl. Wiener 1. c . Nr. 112.

.סדר הנדה של פסח עם ברכותיה  . . .ועם ציורים 154. . . .
24 Bll. Fol . IL.
Fehlt bei Wiener 1. c.

טפר ש מה ת הנפש ראשית ווערט איר דרינן פינן איין נוויזי 155.
. CH. B p. 594 Nr. 864.״. 90 B11. 4רפואה . . .
Vgl . oben Nr. 68.

שערי זמרה לה״ר זלמן הענא הובא לבית הדפוס על ידי156. . . . . .
( . )2 +כהר״ר הענלי בן  . . .כהר״ר שמעון אולמא  . . .שנת שערי ןמרד ,לפיק
43 B11. 8«. JP . St 6922«, b p . 602 Nr. 1090, ß 1008.
Approbation : Sekel Ethausen in Pfersee , 5. Ab 522.
lieber den Herausgeber Elchanan Henle b. Simon MoSe Ulmo von
Pfersee vgl . meine Blätter für jüdische Gesch . und Lit. III, 24.

ברכת המזון כמנהג אשכנז ופולין באותיות יפים ובנייר לבן ובדיו 157.
. 30 B11. 4°. JP.שחור ובדקדוקים הרבה אשר לא נדפס בזה האופן
158. Pseudoamsterdam
ס׳ באר רחובות ביאור מספיק על .
דקדוקי ר״שי הברו ונם חקרו המדקדק המנוח האלוף כהר״ר אייזק אויערבאך
כאמשטח־ם בשנת ןיוקרא שמה רחבות
• 66 Bll . 40. HL.
Lizenzformel. B p. 65 Nr. 174, Z 63.
Approbationen : Natanael Weil in Karlsruhe , 1. Siwan 522, Juda Emmerich
in Schnaittach , 11. Nissan 522.
Am Schluss Reklamevermerk.
s ( . o. Nr. 74), wobei er amשותא לינוקא Von demselben Verfasser ist das
ich will״ ; Schluss bemerkt , er wolle dieses Buch nicht approbieren lassen
 ich arbeitדקדוקי ר״שי בתורה הו ' מגילות  sparen , bis ich druck aufכבה• הגאונים auf
schon drüber
.מעשרים שנה ומעלה וטרם ומלה קראתיו באר רחובות
Die erste Ausgabe erschien 1730 in Sulzbach ; die zweite , von Aron,
dem Sohne des Verfassers , besorgt , Amsterdam 1756 ; vorliegende 3. Auflage
enthält noch die Erklärungen zu den Megilloth.

1763.
ס׳ מנה ת יעקב וזאת תורת החטאת והמנחה והשלמים הואפירש 159. . . .
על ספר תורת חטאת שחיבר  . . .משה איסרלש מקראקא  . . .על כל אלה עמד
בקושיות  . . .כמהור״ר יעקב דיין  . . .בן  . . .כמוהר״ר יוסף  . . .רישא ( . . .חלק
שני ספר תורת השלמים  . . .על הש״ע מהלכות נדה וגם קונטרס הספיקות . . .
שחבר  . . .בעל שפתי כהן  . . .ועוד  . . .איזה שאלות ותשובות  . . .ספר סולת
.למנחה  . . .שמן למנחה אשר הבר בנו  . . .מחריר שמעון . . .
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ליעקב ותורתך לישראל לפ׳־ק
besonderes Titelblatt mit dem
ותורי׳ שם בישראל. CH. 1. Teil
2. Teil 21 Bll., 3. Teil 12 Bll.,
R 848, Z 576.

שנת יורו מש פט״ך. Der 2. Teil hat
Jahresstichwort דקם עדותב יעקב
(2+ ) 95 Bll. (fehlerhaft paginiert),
4. Teil 6 Bll. B p. 342 Nr. 1523,

Approbationen : Samuel Helmann in Metz, lt . Tebeth 523, Isaak Sekel
Ethausen in Pfersee , 25. Tebeth 523, Natanael Weil in Karlsruhe, !. Tebeth 523.

160.  העומר ישמרך האל השומרso( ) סדר מעריב בזמנה וסדר ספירות
מגזירות קל והומר. 45 B11. 32°. IL.
Einleitung und Vorschriften für Omerzählen sind in jüdisch'deutscher
Sprache abgefasst ; Omer für jeden Abend auf einer besonderen Seite.
161. ראשית הבמה לה־ר אלי׳ ב״ר משה די וידאש — שנת יראת ה־

 • ראשית דעת חכמ ה ומוסר לפ־ק293 BU. 4°. IL .-F.
B p. 541 Nr. 41 , M 399.
Approbationen : Samuel Helmann in Metz 522, Elieser Katzenellenbogen
in Hagenau , 6. Cheschwan 522, Naftali Hirsch Katzenellenbogen in Heidelberg,
18. Elul 521, Zbi Hirsch Rapoport in Wallerstein , 22. Tebeth 522.
Setzer : Aron Arje b. jakob Zbi, Gumprich b. Chajim, Salomo b. Mose,
josef b. Mose Bielefeld, Koppel b. Mose Sulzbach , Natan Neta b. Josef, Salomo
b. Josef, Juda b. Mose Menachem.

162. שבט מוסר דאז ניעהרטי אוני נילושטיני בוך וועלבש האט מהבר
הדיין המצויין נמהור׳ר אלי׳ הכהן מק־ק אזמיר בשנתso( ) ניוועזן החכם השלום
 ♦ שמע בני מום ר אביך לפיקJüdisch-deutsch. 92 Bll. 4°. JP .-F.

In keinem bibliographischen Handbuch erwähnt.
Approbation : Juda Emmerich in Schnaittach und Sulzbürg, 12. Adar 523.
Setzer : Jakob Buchbinder, Jechiel Michel b. Jakob, David b. Ascher,
Lob b. Chanoch.

163.  עם פי׳ מספיק נפש יהודה משיבת נפש לומדיה. . . מבוית המאור
 משה פראנקפורט ריין ד־׳קק אמשטרדם בעל המחבר. . . . . . .ליקטו וחברו
 שמעון פרנקפורט זציל בעל המהבר ספר החיים וספר. . . .זה ינחמנו בן לההבם
תנוי שנת אל מול פני. 452 bii . 8°. jp.
המנורה
B p. 338 Nr. 1445.
Approbation : Josua Heschel in Schwabach , 16. Tebeth 522.
Setzer : Jakob Buchbinder, David b. Ascher.

164. אליה מזרחי על התורה — לשנת ממזרח אביא זרעך וממערב
 אקבצך לפ״ק. ) 2 + ( 241 Bll . Fol. 1L. B p. 312 Nr. 874, Z 2251)•
 )גDie von M p. 162 erwähnte Ausgabe d. a. 1754 erschien nicht in
Eürth, sondern in Zolkiew.
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Approbationen : Abraham b. Zbi Hirsch in Frankfurt a. M., 23. Tebeth 522,
Samuel Helmann in Metz, 6. Kislew 522, Eüeser Katzenellenbogen in Hagenau,
6. Cheschwan 522, Naftali Hirsch Katzenellenbogen in Mergentheitm
Cheschwan 522, Zbi Hirsch Rapoport in Wallerstein , 23. Tebeth 522, Natanael
Weil in Karlsruhe , 1. Elul 521.
165. הנדה של פסח.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 113.

166.  ויוסף. . .  מפילים הרבה על התורה. . . ראש יוסף אשר חבר
- מעדת ישורון לפרט קטן
לחנכם חן וצהלהורון. 36 B11. 4°. JP.
B p. 540 Nr. 18, Z 345.

ם׳

Approbationen : (o. D.) Isaak Landau, ]izchak Eisik in Olkisch, )ehuda
Lob in Przedborz , Rabbinatsbeisitzer in Krakau (Jechiel Michel b. Salomo,
Mose b. Josef !הבה, Mose Aron  הלויvon Lipschitz, Schoueil , Prediger), Maier
Rotbaum in Pilsen , Jizchak Eisik Kalisch in Töplitz, Zbi Hirsch  חלויin Eidlitz.
Verfasser ist Josef b. Jerachmiel aus Tiktin.

1764.
167.  התורה והשגות. . .  אשר על. . . חידושי מהרש״א על פירושר״שי
— • על המזרחgesammelt und herausgegeben von Zbi Hirsch b. Mei'r
Kohn aus Sitel 1) (in Lithauen). (1+ ) 82 Bll. 4°. JP.
St 7025 Nr. 22, B p. 183 Nr. 468 , Z 678.
Approbation : Juda Emmerich in Schnaittach 21. Nissan 524 (die Jahres«
zahl ist unrichtig gedruckt ).

168.  שד לוחות הברית אמרות טהורות מפנינים יקרות חבור על שני,ם
 מהר״ר ישעיה במהר״ר אבהרם הלוי ו״צל ממשפחת הורויץ. . .  הגאון. . . תורות
 ת אבנ \ ם כראשונים1 בשנת שני לרח. . . )3 + ( 421 Bll . (unregelmässig
paginiert). Fol. HL. St p. 1388 Nr. 10, B p. 597 Nr. 946, Z 385.
Approbationen : Natanael Weil in Karlsruhe, 1. Schebat 523, Josef Hess
und Juda Lob Friedberg in Fürth, 4. Ijar 524, Juda Emmerich in Schnaittach,
6. Ijar 524.
Korrektor : Elia b. Bin jamin פ״ץ.
Setzer : Gotnprich b. Chajim, Nikolaus Neifert aus Kulmbach.
169.  מוהר־ר משה. . . ס׳ ירים משה ביאור למסכת אבות למרנא ורבנא

אלשיך מאת ירמיהו בר משה שלענקר — לפרט והי׳ כאשר ירים משה ןי *ו ונבר
ישראל. 50 B11. 4«. IL. St 1486, B p. 231, Nr. 433 , Z 553.
Auf der letzten Seite bemerkt der Herausgeber Jirmija Schlenker (vgl.
über ihn Jahrbuch VIII, 145), dass der Druck des Buches vollendet wurde
• ביד משד,ד. לסדרולפרט !להורותא ת בני ישראל תא כל הךןקים אשר דבר, was dem Jahre 1768
entspricht und wohl auf einem Druckfehler beruht.
Approbation : Josef Steinhart in Niederehnheim , 17. Cheschwan 524.
*) In ZfhB. 1908 p. 27 Nr. 31 steht irrtümlich

ביטל

st . זיטל.
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170. . . .  אשר חיבר. . .  ובו נכלל ספי אור צדיקים. . . ס־ אור הישר
 מוהר״ד. . .  ועתה ניתוסף ע״ז ספר המוסר אשר העלה. . . מוהר״ר מאיר פאפרש
 לפרט ןאת תורת. . .  דיינא דק״ק פוזנן. . . ר חיים חזן-צבי הירש בן מוהר
— ) ♦העולה היא העולה על המזבה4 + ( 124 Bll . (fehlerhaft paginiert).
CH.-F. B p. 25 Nr. 510 ' B. 716, Z 460.
Approbationen : Josua Heschel in Schwabach , 7. Nissan 524, Natanael
Weil in Karlsruhe, 30. Schewat 524.
Setzer : Mose b. Simcha , )ehuda Lob b. Salomo.
Vgl. Landshuth , Amude haaboda p. 308 und Berliner Rabbinen p. 60 n. 5.

1765.
171.  לפי סדר הפרשיות ועתים וזמנים. . .  חריפים. . .  רבתם. . . זרע יעקב
וחגים לחדד התלמידים — שנת בשוב ה׳ שבות עמו יגל יעקב ל פ'לן, Verfasser
Jakob b. Pesach  שוחט ומשגיחin Nikolsburg, genannt R. Jakob
Kuniz. 28 S. 4°. CH.-F . St 5568, B p. 163 Nr. 279, Z 420.
Approbationen : David Berlin in Dessau , o . D., Josef Steinhart in Fürth,
8. Tischri 525 , Nathan Günzburg in Altofen 1. Ijar 520, Lämel in Gtogau,
13. Tebeth 524.

172. ספר לב טוב איר אלי מאנן אונ׳ פרויאן ובו׳ בשנת לב טהור ברא
—  ו^י אופקים לפרט קטןwie oben Nr. 97. Jüdisch-deutsch.
108 Bll. 40. IL . Z 364.
173. Mit Holzschnitten — הנדה סדר של פסח עם הפירוש הנחמד
— אברבנאל בשנת תבוא ^ולינן אןר הגאןלה. 15 Bll . Fol . IL.
Vgl . Wiener 1. c. Nr. 117.

174. . . . ם׳ מראות הצובאות פירוש נפלא על נביאים אחרונים להרב
. . . . . משה אלשיךenthält den Kommentar Alscheichs zu Jesaja,
Jirmija und den 12 kleinen Propheten.
(1 + ) 110+ 50 Bll. Fol . HL. B p. 371 Nr. 2254, Z 122.
Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 12 Elul 524, Natanael Weil
in Karlsruhe , 10. Siwan 525 , Juda Emmerich in Fürth, 13. Tischri 525.
Den Druck besorgte Hirsch b. Lob Ottensoos (vgl . über ihn meine
Mitteilungen im Jahrb. VIII, 137) .

175. דברי שאול הוא ביאור נפלא על כל התורה מבראשית עד לעיני
בל ישראל ועל איזה הפטרות — לפרט ברוך שנתן תןרה לעמך ישראל
—  • בקדושתו45 B11. 4«. JP . B p. 106 Nr. 124, Z 681.

Eidlitz, 15. Tamus 523, Alexander b.
Approbationen : Hirsch  הלייin
Rothbaum in Pilsen , 10. Elul 523,
Maier
,
523
Elul
1.
,
Prossnitz
in
Abraham
Gerson in Frankfurt a. 0,8. Tischri 524.
Setzer : Simcha b. Eliahu.
Verfasser ist Saul von Lautenbach , Rabbiner in Ronsperg.

176 .  מכל השנהso(

) חמשה חומשי תורה עם חמש מגלות והפטרת
חכמים יץרו דעת
 כמנהג כל קהלות הקדש — בשנת שפתי. 358 + 29 Bll . JP.
Approbationen : Juda Emmerich von Schnaittach , 12. Kislew 523, Zbi
Hirsch Rapoport in Wallerstein , 25. Tebeth 523, David b. Lob in Marktbreit
(z. Zt. Dessau ) 522.
Korrektor : Abraham b. . . . (das Weitere fehlt).
Diese Pentateuchausgabe , die ich nirgends verzeichnet finde, hat noch
Onkelos , Raschi, שפת* הנמים,  בעלהטוריםund תילרות אהרן.
177 . ם׳ מרבה שלום ואלה מוסיף על הראשונים מה שהיבר התורני
מוהר׳ר יאקב נר״ו בן מהור״ר פסה דצל ה״ה מניקלשפות הנקרא בפי כל ר׳ יאקב
קוניץ ספי זרע יעהב על סדר התורה בחריפות ועתה עשה התורני נה * ל שלום
' אמר ר״א איר חנינא וכו. בין התלמידים לחבר בדברי אגדה על מאמר סוף ברכות
— בארץ לפ* ק
 בשנת ונתתי שלו ם. 16 B11. 8״. CH.-F.
Fehlt in allen Katalogen (vgl. Brüll, Jahrb. V, 220). Verfasser derselbe
wie bei Nr. 171.
178 .  לה״ר יצחק בר משה ישר' ממשפחת טוביוש. . . חובות הלבבות
מק״ק פוזנן חתן האלוף התורני פ־ו כהר״ר יחזקאל נר־ו מק־ק שווערין דרה מגזע
־ר משה ב״ר • וסף, ובסופו העתקה שניה לשער היהוד לד. . . הגאון ר״ש לוריא
— שטיינהארט עם הערות טבעיות ואלהיות לנטות אחי־ שטת התוכן קופרניקוס
— .  טוב. שנת ודבר בעתו מי. ) 4 + ( 172 fehlerhaft
(
paginiert ). ( + 2)
Bll . CH.-F . St p. 781 Nr . 9 und 5397 , B p. 170 Nr . 144, R 132,

Z 73 und 796, M p. 271.
Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 5. Kislew 525, Josua Heschel
in Schwabach , 7. Nissan 524, Natanael Weil in Karlsruhe, 18. Adar II 524.
Die Vorrede zur ״Metaphysik “ von Mose Steinhart (vgl. über ihn
meine Mitteilungen im Jahrb. VI, 198), die auch in Sonderabdruck erschienen
ist, trägt das Datum Fürth 20. Tebeth 525 (13. Januar 1765). Die von B p.
170 Nr. 143 erwähnte zweifelhafte ed. Fürth d. a . 1775 scheint auf Verwechslung
mit vorliegender Ausgabe zu beruhen.
179 . קינות לתשעה באב כמנהג ק״ק אשכנזים וכמנהג פולין.

180.  משה בר. . . . .היד החזקה להמאור הגדול

4 «. Z 470.

ס׳ משנה תורה הוא

. . .  עם שבעה עינים על אבן אחת. . .  מיימון.

Erster Teil  לעיני כל,החזקה אשר עשה משד
שנת לכל היד
ישראל.) 6 + ( 276 Bll. Fol. CH.
B p. 384 Nr. 2521 (mit unrichtigem Druckjahr), Z 583.
Approbationen : Josef Steinhart in Niederehnheim , 1. Adar 523, Arje
Löb Rapoport in Heidingsfeld, 1. Tebeth 523, Natanael Weil in Karlsruhe,
1. Tebeth 523.
Setzer : Jakob b. Naftali, Mose Falk b. Simcha, Jehuda Löb b. Salomo, Joel
b. David Schlenker , Naftali Hirsch b. Chajim, Meir b. Jakob, Simon b. Hirsch.
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.  ןאת לפ״ק. את התירה ד. י5 שנת ויכתובעמ.) 1+)
ZweiterTeil
262 Bll. (unregelmässig paginiert). Fol. 1L.
Approbationen : Samuel Helmann in Metz, 19. Schebat 523 יJosua Heschel
in Schwabach , 25. Schebat 523, Elieser in Hagenau , 1. Nissan 523.
Setzer : Aron Lob b. Jakob Hirsch, Jehuda b. Zbi Hirsch, Salomo b.
Mose, Matitjahu Gutmann, Natan Neta b. Josef, Salomo b. Josef, Jehuda Lob
b. Mose Menachem , Gedalja Dob b. Lipmann.

181.  אלהיכם ככתוב על ספר,הגדה סדר של פסח בשנת עשו פסח לה
 — ♦ הברית הזה לפ״קMit jüdisch - deutscher Uebersetzung und vielen
Holzschnitten. 14 Bll. Pol . CH.
Fehlt bei Wiener 1. c.

1766.
182. היו
עמי יגיל יעקב
 ישמח ישראל.
Teil 51 Bll.

 על ספר עין יעקב עם כתנות אור אשר. . . . . מה ל ת שלמה
לפנינו ספר מאסף לכל אנחת•♦♦* י לפרט בשיב ה׳ שבות

Erster Teil 214 Bll., zweiter Teil 209 Bll., dritter
CH. Z 747.

Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 10. Tebeth 525, Josua Heschel
in Schwabach , 7. Nissan 524, Natanael Weil in Karlsruhe, 12. Schebat 524.
Korrektor : Jakob b. מ״י.ד.
Setzer : Jakob b. Naftali, Mose Falk b. Simcha, Juda Lob b. Salomo, Joel
b. David Schlenker , Naftali Hirsch b. Chajim, Meir b. Jakob, Simon b. Hirsch.
Mäzene, die die Druckkosten bestritten : Mose b. Jehuda Lob Wesel und
Chajim b. Löb Niederwerrn (vgl. Jahrbuch Vlil, 125).

188.  חברו בעל. . .  על שלחן ערוך. . . ם׳ לחם הפנים מהחרא בתרא
□ לפרט ונתת על השולחן לח. . . . .המחבר חקי חיים וחקי דעת וחקי משפט
 ) * הפני□ לפגי תמיף לפיק1+ ( 99 Bll . Fol. CH. B p. 261 Nr. 175.
Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 30. Kislew 525, Natanael Weil
in Karlsruhe, l . Tamus524.
Setzer : Wie bei Nr. 182.
Vgl. oben Nr. 86.

184. חמשה חומשי תורה בלשון אשכנז צאנה וראינה עיי ה״ר יעקב
 ב״ר יצחק לוי עם תרגום שיר השירים. Jüdisch - deutsch. 4״.
B p. 505 Nr. 3, Z 301.
Die Existenz dieser Ausgabe bezeugt ein Bann des R. Josef Steinhart
vom 22. Kislew 528 wegen des Nachdruckes , der 1766 in Offenbach erschien.
Der Bann wurde aber widerrufen und der Widerruf ist einzelnen Teilen der
Offenbacher Ausgabe beigedruckt . Hierbei wurde auch jener Bann wider«
rufen, der sich auf die Fürther Gemeindemitglieder bezog, da der Bann nicht
fremden Druckern galt . Diese Erklärung wurde am 17. Tebeth 528 von Josef
Steinhart und den Rabbinatsbeisitzern Wolf Frankfurter, Löb Farrnbach und
Chajim Hirsch Berlin unterzeichnet . Besonders wird darin getadelt , dass die
Jahrbuch J. L. 6r. X.

7

Fürther Drucker (als solche werden Hirsch Ottensoos 1) und sein Sohn Jona
genannt ) von sich aus noch Bemerkungen hinzufugten (als ob der Bann sich
auf alle Drucke bezöge) und zuletzt den Namen des R. Josef Steinhart bei״
gesetzt haben , als ob das alles seine eigene Ansicht wäre (Aus Fürther
Protokollbuch 1768 p. 9).

185. א ני ה בלב ים על שלש עשרה מדות ושלש עשרה עקרים ע*י
הדיין רפואל בועו ראטשילד מאיטינגן — בשנת באזניו ישמע ולבבו יבין ושב
ורפאלו. ) 2 + ( 78 B1L 40. CH. B p. 44 Nr. 859, Z 661.
Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 28. Schebat 525, Wolf Levi in
Pfersee , 5. Ab 525, Isaak Rapoport in Wallerstein, Mitte Siwan 526.
Der Verfasser, Rafael Boas Rothschild von Oettingen , früher Rabbinatsbeisitzer in Fellheim, war ein Sohn des Salomo Rothschild und ein Enkel des
Mendel Rothschild, der die Rabbinatsstellen in Bamberg, Baiersdorf und Worms
bekleidete . Frumet, die Gattin des Rafael Boas, war die Tochter des Jehuda
Lob, eines Nachkommen des gleichnamigen Rabbiners in Pfersee , Verfasser
von שו״ת דדגוך בית יהידהvgl
( . meine Blätter für jüdische Gesch . und Lit. IV, 58,
wo 1768 Druckfehler für 1766; der gleiche Fehler findet sich bei Horovitz*
Frankfurter Rabbinen II, 29 n. 3).

186. דרכי משה (רמ״א) על ש״ע י״ד עם הגהות בשם ארה מישור מאת
 מהדיר יוחנן קרעמניצר. Fol . B p. 120 Nr. 504.
187. ) זצוק״ל2קיצור מעבר יבק עם נוסח החסיד מוהר״ר וואלף לוי
מפפד*מ שנת ארךימים אשביעהו. 68 B11. 8°. JP .-F.
B p. 538 Nr. 487.
Setzer : Samson b. Leser aus Sulzbach.
Die Uebertragung ins Deutsche wurde durch R. Abraham Farrnbach 3)
besorgt und der Druck des Werkes durch Wolf Krakau und Abraham Lichtenstadt 4) gefördert.

188. . . . .  מוהר״ר שלמה לוריא. . . .ס־ ים של שלמה ממסכת חולין
בשנת יידיכם שלמה מכל אדם לפיק. 98 Bll . (fehlerhaft paginiert).
Fol . JP . B p. 223 Nr. 246, Z 717.
Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 2. Adar 526, Natanael Weil in
Karlsruhe, 526.
Setzer : David b. Isserle , Naftali Hirsch b. Chajim, Nikolaus Neiferh
Simon b. Hirsch, Mose b. David Muhr.
189.  ס׳ ים של שלמה ממסכת יום טובwie Nr. 188. 38 Bll. Fol. JP.
Literaturnachweis und Approbationen wie oben.

 ףVgl
.fahrb
.VIII
, 137.
3) Zu Wolf Levi vgl. Horovitz , Frankfurter Rabbinen II, 65 und 73;
^ נוהג בצאן יוכHanau
(
1718) p. 12b.
8) Vgl. Jahrbuch VIII, 88.
4) Vgl. ibid. p. 125 Nr. 2.

190.  שנת כי לאלהים. . .  מנגי ארץ עם חק יעקב על הלכות פסח,ם
 ) ♦מגיני ארץ מאוד נעלה2 + ( 332 Bll . Fol . IL .-F.

Approbationen : josef Steinhart in Fürth, 1. Nissan 523, Samuel Helmann
in Metz, 19. Schebat 523, )osua Heschel in Schwabach , 10. Tamus 523, Juda
Emmerich in Fürth, 26. Kislew 523, Elieser in Hagenau , 1. Nissan 523, Zbi Hirsch
in Wallerstein , 22. Tebeth 523.
Setzer : Salomo b. Mose, Koppel b. Salomo, Matitjahu Gutmann, Jehuda
b. Mose Menachem, Salomo b. Josef, Gedalja Dob b. Lipmann.
191. ם* אור הגנוז דדה קצת חדושי הלכות על מס׳ כתיבת וחידושים
. . .  שהניח אחריו ברכה הרב. . . וביאורים על הטור והב״י בי־ד בהלכות יין נסך
 מהור־ר יהודה. . .  ע״יבנו. . .  והובא לבית הדפום. . .  אייזנשטאט. . . מהור־׳ר מאיר

 בספר אור יקרות בשנת. . . . מזאלקיווי. . . . הירץ. . . מבייאלי חתן הגאון

נר״ו

. 4°. IL.
) ♦הי תה יהוראלקרשי4+( 32B11
St 63001, B p. 23 Nr. 474, Z 521.

Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 2. Ab 526, Jecheskel Landau in
Prag, 5. Tamus 526, Gerson Pulitz in Nikolsburg, 13. Siwan 526, Meir Barby
in Pressburg , 23. Ijar 526.
In der Vorrede, in der auch mehrere Mäzene genannt sind, wird eine
Judenverfolgung in Polen vom 1. Juli 1764 erwähnt , die von den Historikern
meines Wissens nicht beachtet ist und auch in Steinschneiders Geschichts»
literatur fehlt.
ס־
192. פני יהושע אפי זוטרי פנים מסבירות להלכה על מסכתות

 הלק. . . . יעקב יושע אב״ד ור*מ דק״ק מיץ. . . .בתומת ניטין קידושין שחיבר
ב׳ עם קונטרס אחרון — בשנת ושאבתם מים בששון ממעיני יהושע לם־ק.
(1+ 8+ ) 296+ 23 Bll. Fol . IL. B p. 486 Nr. 922, Z 308.

Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 24. Nissan 526, Abraham Lissa,
24. Ab 524, Saul in Amsterdam , 21. Elul 524, Isaak Hurwitz in Hamburg,
14. Tebeth 526.
Als Mäzene sind Chajim Hirsch Berlin in Fürth, sowie Gumpet Emrieh von Frankfurt a. M. und sein Bruder Aron von Fürth genannt.
193. . . .  יסדום. . . אה לבם זרע לצדקה פסקים ושאלות תשובות

 ותשלם מלאכתו. . .  והגאון מהר־׳ר מאיר מפדוואה. . . מהר״ר יהודה מינץ
לסדר ולפרט זאת הלח התורה. )4 + ( 91 Bll . (falsch paginiert). 4«.
IL. St 5744a, B p. 557 Nr. 84, Z 395, M 1020.

Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 24. Tebeth 526, Natanael Weil
in Karlsruhe, 0. D.
Auf Seite 4b steht ein Gedicht von Mose b»Secharja Kohn aus Korfu
aus der Erstausgabe (Venedig 1553) ; vgl. über ihn St p. 3007 Nr. 8933 (cf.
ibid. p. 41 Nr. 239 und p. 1845 Nr. 6500).
Das Buch existiert auch in einer Ausgabe mit obigem Jahresstichwort
cf . B
(באותיזת
unter Weglassung des Druckortes und mit der Angabe
p. 557 Nr. 84, wo  תב״וauf Irrtum beruht).
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194.  מענה לשון. Jüdisch - deutsch . 31 Bll. 12°. IL.
195.  מאיר. . . .ס׳ מאורי א״ש והוא חיבור נחמד על התורה ומגילות
אייזן שטאט — לסדר ולפרט ויאמר אלעזרהכהן אל אנשי הצבא
הבאים למלחמה זאת חקת התיררן. )4 + ( 90 Bll . Fol . IL.
St 4920 1, B p. 276 Nr . 54, R 775, Z 521, M 491.
Approbationen : Josef Sleinhart in Fürth, 7. Cheschwan 526, Arje Lob
in Minsk (später in Metz) d. d. Frankfurt a. 021
״
. Cheschwan 526, Gerson
Pulitz in Nikolsburg, 22. Elul 525, Rabbinat Berlin (Aron b. Mose, Joel von
Glogau, Sanfcl Neugass , Gerson Unger), 14. Kislew 526, Benjamin b. Meir in
Lakenbach , 22. Cheschwan 526, Arje Lob Epstein in Königsberg, 10. Ijar 526,
Schalom b. Eieasar in Tiktin, 9 Siwan 525, Salomo in Chelm, 526, Pinchas
b. Eieasar in Sochaczew , 25. Siwan 525, Mose Josia  תלויin Grodno, Anfangs
Schebat 525, Rafael Kohn in Pinsk, 27. Adar 525, Samuel in Wilna, 21. Ijar 524,
Avigdor in Wolkowisk d. d. Wilna, 21. Ijar 525, Sabbatai in Szerczow, Siwan
525, Mose in קלעציק
, 24. Schebat 525.
Korrektor : Salomo b. Meir aus Wlodawa.
Setzer : Aron Lob b. Jakob Hirsch , Salomo b. Mose Frankfurt, Matitjahu Gutmann.
In dem  פי׳ כתנית אזיp 50 ist ein Vortrag des R. Meir Eisenstadt enthalten , den er a. 1723 hielt, als er wegen Angebereien nach Polen flüchten
musste ; hier gedenkt er auch des R. Jesaja b. Abraham הלויVerfasser
(
von
)באר ה*טב, der auf der Reise ins heilige Land mit Frau und Tochter verbrannte 1).

196. Pseudoamsterdam.
 נדפס. . . . בק׳ק ניקלשפורג. . . .מענדל
 תשפט עמיתךpTC  ) בשנת2) *בא׳ד
St 6354*, B p. 511 Nr. 147,

שרת צמה צדק בצדק ישפוט אמיתת
 מהר״ר מנחם. . . . חברו. . . .הדינים
1+ 2+ 12 + ( 198 B11. 4°.
Z 532.

Approbation : Josef Steinhart in Fürth, 17. Ab 525.
Dieser Nachdruck der Amsterdamer Ausgabe d. a. 1675 (Josef Witzenhausen ist auch hier als Drucker bezeichnet ) wurde von Elchanan Ottensoos 3)
in Fürth besorgt.

1767•
197. . . .  משנה תורה הוא היד החזקה, סvgl . oben Nr. 180.
Dritter
Teil. Jahressticliwort
wie oben beim zweiten Teil.
221 + 166 Bll. Fol . IL
Approbationen : Naftali Hirsch Katzenellenbogen in Mergentheim , 8. Elul 523,
Hirsch Rapoport in Wallerstein , 1. Kislew 523, Isaak Rapoport in Wallerstein , 524.

Vierter

Teil.

302 Bll. Fol. CH.

משה לפני בני ישראל

אשישם

 שנת וזאת התו רה.

1) Der Hinweis hierauf fehlt in Steinschneiders Geschichtsliteratur.
2) Das heisst  באיתיותאמשטי״דם.
3) Vgl. über ihn meine Mitteilung in Jahrb. VIII, 138.
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Setzer : Jakob b. Naftali, Mose b. Simcha, Jehuda Lob b. Salomo, Joel
b. David Schlenker , MeTrb. Jakob, Josef b. Jakob, Simon b. Hirsch, Mose b.
David Schlenker.
In sämtlichen vier Teilen werden Jakob Falkenau und Chaiim Hirsch
Berliner als Mäzene genannt (vgl. Jahrb. VIII, 126 Nr. 7). Von dieser Ausgabe
des  ידהחזקהsoll auch eine solche auf Regalpapier mit breitem Rande existieren.

198. מסיפון בלשון אשכנז לפרט מסף ה׳
163 bil 4°. ch.-f,
B p. 218 Nr. 138, Z 344, R 584.

בתר בהונה והוא ספר

•ש נית ידו לגאול

Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 30. Kislew 525, Natanael Weil
in Karlsruhe, l . Tamus525.
Setzer : Jakob b. Naftali, Mose b. Simcha, Jehuda Lob b. Henoch, Joel
b. David Schlenker.

199. בתר מלכות והוא הלק שני מספר י וסי פון בלשון אשבנז חברו
 שנת. . . . שארית ישראל. . .  כהר״ר מנהם מן בן שלמה הלוי נר־ו ונקרא. . .
(1 ) ׳שארית ישראל לא יעשן עולה לפיק2 + ( 101 Bll . (unvollständig
paginiert). 4«. CH. R 63, Z 344.
Zu Menachem Man b. Salomo vgl. St 6305.

200 . הלק ראשון מספר החיים מעמיה היים זכו אשר נדפס מחדש
 בשנת החותך חיי□ לכל הי לפיק, . .  והוספנו על הראשונים. . . באותיות.
86 B11. 80. IL.
 אויף טייטש גאר. אלי דינים פון פריידן. . . . . . שני מספר החיים
 מאנן אוני ווייבר יונגן אוני.וואול בישיידן.
מיידן
...
Jaliresstichwort wie oben. 128 Bll. 8°. IL.

הלק

Andere Titelumrahmung wie der erste Teil.

201. ספר מנהגים דקהילתינו יציו מנהגי כל השנה דקיק פיורדא בבית
 ונם סדר ברית מלח סדרם האחים הריר ישראל. . . הכנסת עם התפילות והיוצרות
והריר קאפיל בני המנוח הריר נומפיל ז־ל — לפרט שומר הברית והחסר
0 + ( 35 bii . 40. ch.
ילאהבו לפיק
B p. 336 Nr. 1401, R 496, Z 261.
Approbation : Rabbinat Fürth (Josef Steinhart mit den Rabbinatsbeisitzern), 4. Ab 527.
Ueber die Verfasser s. meine Mitteilung in Jahrb. VIII, 105.

202. ס׳ שאלות ותשובות הנקרא הכם צבי והידושים וביאורים הלק
 בשנת תן להחבם רהכם. . . . צבי אשכנזי. . . .ראשון מחיבוריו של מומו
עוך לפיק7 ) 1+ ( 62 Bll . Fol. CH. B p. 557 Nr. 81, Z 763.
*) Aus der unrichtigen Zählung dieses Jahresstichwortes scheint die
ed. 1751 bei B p. 562 Nr. 194 hervorgegangen zu sein.
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Approbationen : Josef Steinhart in Fürth) 12. Ab 527, Josua Heschel in
Schwabach ) 26. Siwan 527.
Simon Hirsch Weil in Furth, Sohn des R. Natanael Weil in Karlsruhe
(vgl. Jahrb. VIII, 152), liess das Buch drucken.

203. . . . ס׳ תורת נהנים שלחן ערוך מטור השן משפט עםהביאורים
 בשנת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לם*ק. . . מאירת עינים ושפתיכהן.
(4+ ) 502 Bll. F0L IL. B p. 587 Nr. 733.
Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 29. Siwan 527, Natanael Weil
in Karlsruhe, 17. Ab 523, Rabbinat Berlin (Aron b. Mose, Joel von Glogau,
Gerson Unger), 11. Nissan 526.

204.  כמוהר״ר דוד. . . . . שהבר. . . . .ס׳ טורי זהב על השן משפט.
 עם נקידיךן הכסף1WP  בשנת תורי זייב. . . . . . . .בכמוהר״ר שמואל סנ״ל.
63 Bll. (unrichtig paginiert). Fol. IL. B p. 206 Nr. 54.
Korrektor : Jehuda b. Abraham Oppenheim aus Frankfurt a. M.
Setzer : Matitjahu Gutmann.

205.  מוהר״ר מאיר הדל מק״ק לובלץ. . . ס׳ מאיר עיני חכמיםלהחכם
 שנת יש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני ^ ניה□ ה" לפ״ק. ) 1+ ( 128 bii.
Fol. JP. B p. 278 Nr. 90 (irrtümlich als Sulzbacher Druck verzeichnet), Z 519.
Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 20. Tebeth 525, Natanael Weil
in Karlsruhe, 23. Kislew 526, Juda Emmerich in Schnaittach , 12. Kislew 523.

206.  יאקב ברלין. . .  חיברם הרב. . .  באר יעקב מן הבאר ההוא,ס
. . . . . המציא חידושים וביאורים על חלק רב מד ש״ע א״ח וארבע טורים. . . . .
. . . . .ושאלות ותשובות. )3+ ( 144 Bll. (unvollständig paginiert). Fol.
JP. St 5511, B p. 64 Nr. 146, R 161 , Z 92.
Approbationen : JosefSteinhart in Fürth, 14. Ijar 527, Rabbinat Berlin
(Aron b. Mose , Joel b. Jekutiel, Gerson Unger), 3. Nissan 527, Gerson in Frankfuit a. O., 8. Adar II 527, David b. Löb in Dessau , d. d. Leipziger Messe,
28. Ijar 527.
lieber den Verfasser vgl. Jahrbuch VIII, 74.
Das Buch wurde auf Kosten des Eisik und Abraham Berlin (vgl.
Jahrbuch VIII, 75) gedruckt und der Druck am l . Tamus527 vollendet . Isaak
b. Meir aus Pfalzburg, Schwiegersohn des R. Josef Steinhart (vgl. Jahrbuch
VI, 198) besorgte die Abschrift und gab das Buch heraus ; seine Vorrede
datiert vom 21. Siwan 527.

207. קינות לתשעה באב כמנת ק*ק אשכנזים וכמנהג פולין — בשנת
^ נאם ה׳ אלקים מקבץ נדתי יעןףא. Hebräisch und jüdisch- deutsch.
72 BU. 4°. JP.-F. K 704.
Approbation : Josef Steinhart in Fürth, 29. Tischri 527.
Am Schluss Reklamevermerk.
Titelblatt mit schöner Verzierung.
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208.  עם העתקה ללשון אשכנז ע״י ר־ משה פרנקפורט. . . מנורת המאור
בשנת אל מול פני. Hebräisch und
המנורה יאירו שבעת
הנרות
לם־ק
jüdisch-deutsch. (5+ ) 287 Bll. Fol . IL .-F.
B p. 338 Nr. 1447, Z 381.
Am Schluss Reklame vermerk.
Approbationen: Josef Steinhart in Fürth, 1. Tebeth524, Josua Heschel
in Schwabach, 29. Tischri 525, Isaak Rapoport in Wallerstein, 29. Tebeth 524.

209. ס׳ מעשה נסים (לר׳ יוזפא שמש ע־י בנו אליעזר ליברמן ) דאש
ספד דדיסט דארום ( מעשה נסים) רען עז ווערין דארינן פר צילט
גרוסי
נסים
 הובא לדפוס בפעם שנית ע״י התו׳ הר״ר אברהם וואלירשטיין. . . . . . .ונפלאות
מווירמש — ותהי התחלתו ביום הכ נם ת כלה. 52 B11.
טוב אלןל לפיק
8®. B p. 356 Nr. 1877, St Geschichtsliteratur p. 115.
210. . . . .  במסכת קידושין. . . . .ם־ עצמות יוסף והוא ביאור כללים
 בשנת ואת עצמות יוסח. . . . יצהק ן■ עזרא. . . . יוסף בן לא״א. . . הברתיו
 אער העלו בני ישראל לפ״ק. 120 B11. 4°. IL.
B p. 448 Nr. 555, Z 346.

Approbation: Josef Steinhart in Fürth, 23. Tamus 526.
Setzer: Aron Lob b. Jakob Zbi, Koppel b. Salomo, Matitjahu Gutmann,
Gedalja Dob b. Lipmann.
Zum Druck befördert durch Simon b. Natan Höchheim (Jahrb-VIII, 115).

 מהר״ר יוסף. . . שדת אשד אזן וחקר
211. Pseudoamsterdam.
.בן בהר״ר מרדכי גרשון כיץ.) 54)־
.
.
.
.
7 ונקרא שארית יוסף נדפס בא
4°. B p. 562 Nr. 180, Z 848.
paginiert).
(unregelmässig
Bll.
57

Druck von Elchanan Ottensoos, der von R. Josef Steinhart am 30. Kistew 527

die Druckerlaubnis erhielt (s. o. Nr. 196).

1768.
אבינו
212. מלבנו כמנהג מדינות ווירצבות — נשלם המלאכה
בשנת יביאמ שי חי לעיר מושבי לפיק, Einblattdruck . Fol. JP.

Das Jahresstichwort gibt 1758; da aber Josef Petschau als Drucker
nicht vor 1762 erscheint, so vermute ich, dass noch ein  יmitzuzählen ist,
und habe deshalb 1768 als Druckjahr angenommen.
213.  פון לשון הקודש הנקרא ספר. . .  איבר זעצט. . . ס׳ הם וישר
 מוהריר מתתי׳ הלוי זצ״ל. . .  מוהר־ר יעקב בן. . .  פון. . . הישר אויף טייטש
 פעם שנית) שנת תצלח. . .  נדפס. . . (.) 1+ ( 100 B11. 4°. CH.

B p. 233 Nr. 489, R 189.
214.  ספר עץ חיים דש איז וכויwie oben N1-. 125. 70 Bll. 4°. CH.
Auf der Rückseite des Titelblattes קבר.ד

 תיקוןחיבוט.

(
215.  גוט. . . אסתר חתום ראשון ותרגוםשניso)
CH.-F.
4°.
. . . טייטש געשטעלט, 54 B11.

מצח אהרן על מנילות

/
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B p. 36B Nr. 2058, R 220, Z 802.
Approbation : Simon Sofer und Meier Schiff in Frankfurt
am Main,
16 . Schebat 478.
Die Approbationen stammen aus der ed. Frankfurt
1718 ; die Approbauten unterzeichnen im Aufträge des Frankfurter
Rabbiners , der für ein
Buch , das nicht in hebräischer Sprache abgefasst ist ,
keine Unterschrift er״
teilt . — Die jüdisch ' deutsche Vorrede des Verfassers
vom 15. Schebat 1718 *)
trägt die Unterschrift : מטריבטש בן החסיד מהוד״ר אהרן בן דורג
 הבר ר׳ מרדכי.אהרן בן לא״א ד
.מקרעמזיר בן הרב הגיול מהור״ר משה פיזעגץ בעל המחבר ספר דרשמשד
מהור״ר מרדכי.

216 . ובדיקות עם תוספת פירוש אהל ישראל ע״י ודר
ם׳ שחיטות
קאפנהאגן על שרב מהרי״ו והובא לבית הדפוס ע׳י חתנו אברהם
ישראל אבד־ק
משה גאשלר דל ש״ץ ונאמן בק־ק הנובר — לפרט וזבחתכ אשר
בן כהר׳ר
צויתיך לפ״ק. 42 B11. 12°. CH. B p. 19 Nr. 378.
Approbation : Josef Steinbart

in Fürth, 12. Adar

II

527.

217.  סדר תחנות ובקשות דיא אויז ער לעדן וכו׳wie oben Nr.
136.
Jüdisch - deutsch. 90 Bll. 8°. CH.
218. Pseudoamsterdam.
Erstes Titelblatt : סדר תפלח של
באמשטרדם בשנת
 במו שנדפס. . . מוהר״ר מיכל עפשטיין זציל מכל השנה
 תקב־ח לם*ק.
Zweites Titelblatt :  יחיאל. . . סדר תפלה דרך ישרה אשר אזן וחקר
אברהם דל סנ׳־ל עפשטיין בעל המחבר קיצור שלידי חתן הדיין
מיכל בהר״ר
 איין תפלה דיא דא גישטעלט איז מיט דינים. . . . .יום טוב אופני
המנוח מהור־ר
אמשטרדם בשנת שומע תפלה עדיך
 באותיות. . . . נדפס. . . .אוני הנהגות
 בל בשר יבאו לם*ק. )4 + ( 193+ 96+ 102+ 12 B11. 4«.
CH.-F.

Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 4. Nissan 525 , Abraham
b. Zbi
Hirsch in Frankfurt a. M., 27. Ab 526 , Natanael Weil in
Karlsruhe , 18. ljar 526.
Diese Ausgabe wird in keinem bibliographischen
Handbuch erwähnt.

219.  מהדר שלמה בן מהרד. . . ותשובות רש״ל חברם
ס׳ שאלות
יחיאל לוריא דל — לפרט ויתל אלקים חכמה לשלמה לפיק. ) 1
+( 44 B11.
Fol . CH. B p. 561 Nr. 156, ß 999, Z 717.
Approbation : Josef Steinhart in Fürth, 13. Tischri 527.

220. הפעלים הזה אשר לקטתי מספרי המדויקים אשר לפנינו
ם׳ לוח
בשנת והנה עיניכם ראית בי פי המדבר אליכם בלה״ק לם־ק. 16
B11. 4°.
IL.-F. B p. 258 Nr. 101, Z 538.
Setzer : Gedalja Dob b. Lipmann.

*) Das Jahresstichwort ist dort unrichtig angegeben,
da 1714 der
15• Schebat nicht auf Montag fiel, was jedoch bei dem
Jahr 1718 zutrifft;
der  פרטsollte deshalb lauten:  • מאת יבא אהרןHiernach ist
auch St 4367 zu
berichtigen.
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Verfasser dieses grammatischen Werkchens ist Michael b. Zbi ]onatan
aus Altenkunstadt.

221. Pseudoamsterdam . יוצרת הלק ראשון גאר וואל פרטייטש
 הלק שני פון ארבע פרשיות. . . .אונד נאך דען חיבור אויך נאר וואול גימאכט
 נדפס בא׳ד. . . 12+ 60 Bll. 4<י. B p. 219 Nr. 163, R 712, Z 813.
222.  מוהר״ר יוסף. . . . ר • י מט ראנ י אשר אסף.ספר ראשון שו־ת מ ד
 סטראני שנה ויוסף הוא. ) 1+ ( 110+ 65 Bll . (unregelהשליטלפ׳־ק
massig paginiert). Fol . JP . B p. 557 Nr. 95, Z 349.
Approbationen : )osef Steinhart in Fürth, 2. Cheschwan 527, )osua Heschel
in Schwabach , 15. Siwan 527, Natanael Weil in Karlsruhe , 5. Kistew 527.
Setzer : David b. Isserle aus Zeckendorf.

ספר שני שו״ת מהר־י מטראני מן החכם הכולל יי • שנת והיא תצלח.
(1+ ) 145+ 2 B11.
Setzer : Salomo b. Mose, Zbi Hirsch b. Mose Worms aus Karlsruhe.
Die Anregung zum Druck des Werkes gaben David b. Joel  ב״ץaus
Fürth, Abraham b. Wolf Aub von da, Itzig Pfalzburg und Jakob Dernburg , מ״ץ
in Floss (vgl. meine Mitteilung in Jahrb. V1H, 127).

223. תקנות מהחברה קדושה מנדלי יתומים נתיסד בס״ד בק״ק פיורדא
לפרט
אשר בך ירחם יתום עוד נתחדשו תקנות חדשות בשנת יהיא תצלח
לפ״ק. 16 B11. 80. IL.-F . B p. 671 Nr. 930.
Statuten des israelitischen Waisenerziehungs  ״Vereins in Fürth, dessen
Gründung a. 1763 geschah . Am Schluss dieser Satzungen stehen 9 Hamen
der  בעליהתקנות.

ם־ ששי
(
224.  שיטות מהדושי הלכות אליה רבה שנת ויבא אלרףso)
IL.-F.
.
Fol
.
Bll
106
(
+
2
)
.
מכתב
מאליהן הנביא לאמר לפ״ק
St 4972 ®, B p. 36 Nr. 706, Z 731, M 369.
Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, l . ljar528 , Rabbinatsbeisitzer
in Fürth, 26. Ijar 528, Jecheskel Landau in Prag , 25. Adar 528, Natanael Weil
in Karlsruhe , 12. Ijar 528, Isaak Rapoport in Wallerstein , Mitte Ijar 528.
Setzer : Koppel b. Salomo , Matitjahu Gutmann, Gedatja Dob b. Lipmann.
Druckerlaubnis des Zensors Leopold Tirsch in Prag.
Das Buch, von Elia Spiro in Prag verfasst , wurde auf Kosten seines
Enkels, Elia b. Wolf in Fürth, gedruckt (vgl. meine Mitteilung im Jahrb. V1T
176 n. 6).

1769.

225. תיקון ליל שבועות וליל הדר. 162 Bll . 8». CH.
226. מענה לשון אויף טייטש וואז מן זאל זאנין אויף דיא עלטרין
. . . אוד פריינדש קברים. 31 B11. 8°. IL.
Am Schluss Reklamevermerk.
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הישרוהוא ספר כולל כמה ספורים ומדרשי חיל על חמשה 227 .
ס׳
,חומשי תורה וקצת ספר יהושע ושופטים — בשנת ייטוב והישר לפיק —
107 B11. 8«. CH. B p. 238 Nr. 487, ß 188, Z 116.
Approbation: Josef Steinhart in Furth, 1. Schebat 528.
Das Vorwort von Josef b. Samuel Katan ist der Erstausgabe (Venedig
1625) entnommen.

228. Pseudoamsterdam
סדר קינות מיט טייטש כמנהג .
 ,אשכנזים וכמנהג פולין בא״ך בשנת בבי תבכה בלילה ודמעתה לע לחיה
74 B11. 40.
Hebr. und jüdisch-deutsch. Ohne Druckort, gehört sehr wahrscheinlich
hierher.

ס׳ ׳מערכת אברהם אשר ערך לפני מלמדי תנוקות דברי הבסיס 229.
כדרבונות  , . ,הברו התורני אשר הי׳ מלמד בקיק האג  . . .כהר־ר אברהם בן
כהר״ר מאדיל סג״ל מאיטינגן נין מהגאון מוהר״ר אפרים ונכד מודה מוהר״ר שמעון
 , Hebr. und jüdisch-deutsch.לוי איטיננן — לפרט ויעריך אבח־ם לפיק
24 Bll. 320. CH. B p. 352 Nr. 1786, Z 24.
Vgl. Güdemann, Quellenschriften p. 303. Ueber den Verfasser vgl.
meine Stammtafel der Familie Model-Oettingen in Jahrb. VIII, 202.
סדר הנדה של פסה עם ברכותיה לפניהם ולאחריהם ועם ציורים 230 .

.נאים !) וערבים  , . ,בשנת ואמרתם זבח פסח לפיק
24 Bll . (falsch paginiert). 12°. CH.
Fehlt bei Wiener 1. c.
Die erste mir bekannte Fürther Haggada in kleinem Format.

ם׳ חמד משה ביאור  . . .על ש״ע א״ח  . . .הכינו גם חקרו 231. . . .
כמהור״ר נדלי׳ משה במוהריר צבי הירש הלוי  . . .בקיק יאנווא  . . .ולאח־ז . . .
בקיק לאשיץ  . . .נין ונכד להרב  . . .יונה נחום אחיו של  . . .שיך וחתן . . .
קצת ביאורים בהלכות . Anhang (besonders paginiert) :שמואל קאיידינבר
הה״מ תענית ריח יה*כ סוכה לולב חנוכה פורים מנילה  . . .לפרט אורח חיים
♦ 0 + ( 118+ 18 Bll . Fol. CH.בימינה ובשמאלה עושר וכבוד
St p. 1486 Nr. 48 , B p. 192 Nr. 672, R 407 , Z 266.
Approbationen: Josef Steinhart in Fürth, 1. Ab 528, Gerson Pulitz in
Nikolsburg, 22. Ab 527, Matitjahu in Prossnitz, 25. Ab 527, Mose in Boskowitz, 7. Ijar 528.
Vgl. meine Kurpfalzp. 224 n.

ם׳ ליקוטי נפתלי ראה זה הוא משטים  . . .שיצאו מפי הרבנים 232 .
 . . .מדי שבת בשבתו  . . .ונם לחגים ולמועדים בזמנים .ולמילה ולפדיון תבן
 Die Bilder fehlen, also Nachdruck früherer Auflagen.ף
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 כהר״ר צבי בן כהריר חיים. . .  המנוח. . ,  אשר איזן, . .  ולנישואין.ולבד מצוד
)1ורי.
בשנת תפלתי שבע רצון ומלא ביכה ה׳ לפ״ק
(2+ ) 52B11. 8°. CH. B p. 265 Nr. 280, ß 1148, Z 778.
Setzer : Mose b. Simcha.
Im Vorwort gibt Verfasser , Vater des Druckers Chajim, den Grund an,
warum er dieses Buchlein  ליקוטי נפתליnannte (vgl. auch Gherondi-Nepi p. 279).

233. ס׳ ז ב רון יעקב פשטים ודרשות נחמדים על סדר התורה נאמרים
 יאקב ברלין — לסדר ולפרט ויעקב איש תם יושב אהלים. . .  חיברם הרב. . .
(1+ ) 13, 18- 55 Bll. (B1. 14—17 fehlen) . 4״. CH.
St 5511, B p. 158 Nr. 149, ß 161, Z 93.
Approbation : Josef Steinhart in Furth, 22. Cheschwan 530.
Setzer : Jakob b. Naftali, Mose b. Simcha, Jehuda Lob b. Salomo, Jehuda
Lob b. Henoch , Joel b. David Schlenker , Josef b. Jakob.
Auf der Rückseite des Titelblattes steht ein 1741 verfasstes Gedichtchen des Verfassers , dessen Werk von seinem Bruder und seinem Sohne zum
Druck befördert wurde (vgl. oben Nr. 206).
234 . סי אלדד הדני והוא סיפור מעשה מחכם אהד ושמו אלדד משבט

שנת אלדדומידי מתנבאים לפ״ק
18 B11. 120. ß 328, Z 217.

. . . . .בבל

 בא למדינות.

דן אשר

Approbationen : Nalanael Weil in Karlsruhe, 3. Adar II 529, Josef Steinhart in Fürth, 17. Adar II 529.
Das ohne Angabe des Druckorts gedruckte Werkchen wurde von Simon
Hirsch Weil in Fürth (Jahrb. VIII, 152) herausgegeben.

235.  מהוריד דוד כ״ץ דיין ומגיד דק״ק. . . . .ס' פעמוני זהב שחיבר
קראטשין. )2 + ( 82 B11. 4°. IL . B p. 492 Nr. 1044, E 296, Z 198.
Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 12. Tebeth 529, Rabbinat Prag
(Jecheskel Landau, Jehuda Lob Kassewitz, Mose Günzburg, Josef Liberles)*
3. Elul 528, Isaak in Holleschau , 16. Tamus 528, Matitjahu in Prossnitz , 528,
Jakob Alliva in Kollin, 18. Ab 528, Zbi Hirsch b. Abraham in Zülz, 1. Tamus 528,
Benjamin Katzenellenbogen in Krotoschin, 12. Ijar 528, Zbi Hirsch in Tischwitz,
d. d. Breslau, 23. Siwan 528.
Setzer : Josef b. Jakob, Matitjahu Gutmann, Gedalja Dob b. Lipmann,
Mei'r b. Josef.
Ueber den Verfasser vgl. MGWJ 1907, p. 376.
236.  במהור״ר. . .  חברו. . . ם׳ פרי חדש על יורה דעה והוא הבור נפלא

 הזקיה די סילוה זצ׳ל — בשנת יישן מפר חדש תוציאו. ) 1+ ( 129 B11.
. IL. B p. 494 Nr. 1110, Z 811.
(unregelmässig paginiert). JF01
Approbation : Josef Steinhart in Fürth, 22. Tebeth 526.
Setzer : Matitjahu Gutmann.
) Wilhermsdorf.
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237 .  מהוריד אברהם ברודא זצ״ל. . . אברהםמאא״ז הרב
תולדות
ס׳
 מהוריד יוסף. . . . ס׳ כתנות יוסף מאיא. . . . על מם׳ קידושין וכתובות. . . .
מצליח בידף לפיק
'עשהה
כל אש י
 בשנת. . . . . .ברעסלא
 משה. ) 3 +(
61 B11. 4«. IL . St 4198 », B p. 617 Nr . 97 , R 242 , Z 159.
Approbation : Josef Steinhart in Furth, 3. Elul 528.
Das Buch , bei dem Elia Bär aus Schwabach als Mäzen verzeichnet
!st , wurde von Abraham Mühlhausen , Sohn des Josef Breslau , herausgegeben.
Josef Breslau , der Schwiegersohn des R. Abraham Broda , war Rabbiner in
Bamberg . Elia Bär war der Sohn des Eisik Natan aus Schwabach und der
Esther , einer Tochter des R. Abraham Broda . Herausgeber und Mäzen des
 תולדות אברהםwaren Enkel des R. Abraham Broda.

238 . Pseudosulzbach
. ס׳ המגיד מנביאים אחרונים עם פירוש
* עם פירוש מגישי מנחה בשלשה כרכים — לפרט וחיה לה. . . . . רש״י. . . . t

בצדקה

גישימנח ה

40. IL.

 ! ) ♦ מ+ ( 249 Bll . (unregelmässig paginiert ).

,המגיד כתובים וכו

, סwie oben . (1 + ) 391 Bll.

Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 29 . Tischri 526 , Josua Heschel
in Schwabach , 12. Adar 523 , Natanael Weil in Karlsruhe , 15. Tebeth 526.
Am Schluss Reklamevermerk des Henoch b. Lob.

239 .  מהור״ר יהודה. . . . .קול יהודה ידיו רב לו ויהי ידיו אמונה
ם׳
. . .  בכל מסבתא ומסבתא, והוסיף מדלי. . .  אשר הבר. . . מק״ק גלונא רבתי
 שנת שמעה׳ היל יחידה. ) 1 + ( 43 + 1 bii . 4°. jp . b p . 520 Nr . ! 20
(wo unter Nr . 122 auch eine ed . Fürth d. a. 1816 angeführt wird ),
R 608.
Approbation : Josef Steinhart in Fürth, 28. Tischri 527.

1770.
240 . סדר סליחות מכל השנה כמנהג פיהם פולין מעהרין עם פירוש
סלחתי כדבריך
' בשנת ויאמרה. . . בלשון אשכנז וסליחות של יום הכפורים
 לפיק. 50 Bll . Fol . CH.
241 . ס־ קהלת שלמה עם תפלות ודינים מלוקטים מספר זכירה ומספר
לקוטי צבי ומספר מאה בריות וועלבש איך מיט נרושר מיהע נאך נזוכט בה ביז
 דרום איר ליבה ברידר לייאנט פיין פלייסינ. . .  זאכן. . . איך הב גפונדן נוצליכי
 דרינן ווערט איר עולם הבא פר דינן. Hebräisch und jüdisch - deutsch.
54 Bll . ( unregelmässig paginiert ) . 12°. CH.
Das von Salomo London zusammengestellte
und oft gedruckte Buch
beginnt mit  דיני נטילת ידיםund schliesst mit  סדד כפרותund einem Blatt ספר רפואות.
Angehängt ist  חינוך קטןvgl . Nr. 512.

242 .  שחיבר ר׳ ישראל חרא״ש דיין דקיק מעזריטש. . . קהל ו ת ישורון
 בן מהוריד מרדכי שווערזענץ דרושים נחמדים על מדרשים תמוהים מחמשה, . ,.
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 לסדר ולפיט אל תירא עבדי יעקב וישורון. . . . . .מנלות
בטחתי בו. )2 + ( 32 B11. 4«. CH.-F.
St 5470, B p. 517 Nr. 54, R 1059, Z 689.

חומשי תורה וחמש

Approbationen : Rabbinat Berlin (Aron b. Mose, Joel b. Jekutiel, Sanfel
Neugass ), 14. Cheschwan 530, Simcha b. Zbi Hirsch in Dessau , 25. Ijar 530,
Rabbiner in Bernburg, o. D.
An der Spitze steht die Druckerlaubnis des R. Josef Steinhart mit dem
Rabbinatskollegium , unterzeichnet von dem Drucker Chajim am 17. Ab 530.
Setzer : Jakob b. Naftali, Mose b. Simcha, Jehuda Löb b. Salomo, Jehuda
Lob b. Henoch , Joel b. David Schlenker , Josef b. Jakob.
Das Buch hat der Verfasser laut Vorrede in Berlin als Gast im Hause
von R. Wolf Spandau bearbeitet.
243.  הנדה סדר של פסח עם הפירוש הנחמד אברבנאלmit Holz-

schnitten und in grossem Druck.
תבוא עלינו אוי הגאולה לפ״ק
Vgl. Wiener I. c. Nr. 124.

 בשנת.

12 Bll . Fol . IL.

244.  עם בקשת. . . . ידעי׳ הפניני. . . .ם׳ בחינות עולם חברו החכם
. . . . הממין. 44 Bll . 12>י. IL .-F . B p. 68 Nr. 232, R 536, Z 314.
Das Buch verzeichnet kein Druckjahr ; allgemein wird von den Bibliographen das Jahr 1770 als solches angenommen.
Herausgeber ist Joseph b. Salomo aus Lissa 1^ der auch den Kommentar
eines Ungenannten mit seinen eigenen Erklärungen hinzufugte. Der Verfasser
des Kommentars zu ; בקשת הממי, der auch in der ed. Dyrhenfurth 1768 abge*
druckt ist, ist Natan b. Alexander  הכהןaus Samosc , dessen Name sich auch
im  אפיקי יהודהp. 125b vorfindet.

245. Pseudosulzbach.
(
 בשנת ימי׳י מענה לעוץ לפ״קohne

לאדם מערכי לב ומה׳ מענה לשון
Uebersetzung). 8°. IL.

Itzig b. Löb, Schwiegersohn des R. Salomo (2 בזולצבאך.
1771.

246 .  על אחינו בני ישראל העומדים במצור ובמצוק ובצרה.יהי רצון
 ועל יקרות נדול אשר עתה בעולם קם אדונינו:אנשי פולין חמקו׳ ירחם עליהם
 ובחד לנו אלו ארבע מזמורי:מורינו ורבנו מוהר״ר יוסף שטיין הרט נרו יאיר סלה
תהלים וכוי.
Hierauf folgt die Bezeichnung der zu rezitierenden Psalmen und dann
der  יהירצון. Am Schluss steht : לפרט עמתו את ברכתי לכם לפ״ק.
Einblattdruck in Folio ohne Druckort, aber zweifellos in Furth gedruckt.
 )גVgl. Lewin, Geschichte der Juden in Lissa, p. 329.
2) Vgl. Weinberg im Jahrbuch 1, 116.
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247. כתר כהונה והוא ספר י ופי פו ן בלשון אשכנז הברו איש אלקיס
נבור חיל משוח מלחמה כהן לאל עליון הנקרא יוסף בן נוריון הכהן זצ*ל; דאש
ספר יוסיפון האב איך אין דרוק נבראכט אונ־ האב עש נשטעלט אין לשון אלש
 לפיט ייסף י׳ש ני ת ידו לגאול. . . .וויא אין דיא אמשטרדאמר. 162 B11.
4°. CH. Zahlreiche Holzschnitte.
Zweiter Teil, in demselben Jahre gedruckt, ist überschrieben:
כתר מלכות והוא חלק שני מספר יוסיפון וכו׳ לפרט שארית ישראל אל
רלת5? יעשו. 100 B11. 4°. CH. (ohne Holzschnitte ). Z 344.
Es existiert also tatsächlich eine Ausgabe Furth 1771, was Steinschneider
(Geschichtsliteratur p. 31) in Frage stellt.

248. . . .  דאז יורשי שטאם הויז אויף טייטש נינאנט. . . ס׳ בית ישראל
Erster Teil ; der zweite Teil ist betitelt ספר בית הבחירה. Jüdischdeutsch. 64 Bll. 4״. CH.-F.
פולדאso( ) עיי הקטן אלכסנדרי בן החבר ר משה זציל עטהויזן מגולא
 בשנת חמשת אלפים וחמש מאות ושלשים ואחד לבריאת.מגזע חכמי אשכנז ניע
עולם. R 365.
Vgl. Steinschneider, Geschichtsliteratur p. 140.

249. . . .  כללי דקדוק בארה שיר. . . ס׳ הלכה למשה ושירה חדשה
ד לפיק$שנת וענתה השירה הןאת לן. 24 B11. 8°. IL.-F.
B p. 579 Nr. 587, R 10, Z 6.
Zum Druck befördert durch David b. Zbi Hirsch, den Bruder des Ver׳
fassers Aron Mose b. Zbi Hirsch, Rabbinatsbeisitzerin Lemberg (vgl. Buber
 אנשי שםp . 26 Nr. 55).

250. Pseudosulzbach
1). ס׳ אהל משה חיבור נחמד כלול מהרבה
 שנת נדחי ישראל יכנס לפיק. . . . . . . ספרים אשר בחכמת הדקדוק מחוברים.
42 Bll. 4<>. IL.-P.
St 4384 , B p. 20 Nr. 391 (mit unrichtigem Druckjahr), B 9, Z 6.
Itzig b. Lob etc. wie bei Nr. 245.
Approbationen: Josef Steinhart in Fürth, 14. Cheschwan 531, Chajim
Kohn Rapoport in Lemberg, 2. Tebeth 530, Abraham Mordechai in Zolkiew,
14. Tamus 530.
Von demselben Verfasser wie Nr. 249. Vorliegende Ausgabe ist ein
Nachdruck der Erstausgabe Zolkiew 1765 mit einigen Aenderungen im Datum
der Approbationen.

1773.
251. Pseudosulzbach
. ובקשות
Jüdisch-deutsch. 86 Bll. 8°. IL.-F.
Itzig b. Lob etc. wie bei Nr. 245.
*) Vgl. auch JahrbuchI, 115*.

תחינות

 סדרfür Frauen.
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252.  מהור״ר. . . . .שו* ת זב רון יוסף עיני כל אליו משתוקק ונוסף
 לפרט ויוסף הוא השליט בבל. . . .יוסף נד׳־ו בן בהר״ר מנחם משטיינהרט
) יחארץ לפיק2 + ( 119+ 2 Bll . Fol . IL.
St 6011, B p. 158 Nr. 148, R 1090, Z 734.
Korrektor: Simon Hirsch Weil.
Setzer: Hirsch b Mose Oestreich Natan Neta b. Josef, Matitjahu Gutmann, Henoch Wolf, Mair b. Josef.
Zu diesem Werk vgl. meine Darstellung in Jahrbuch VI, 192 ff.
252a .  הנדה של פסה עם פי׳ אברבנאל, F01.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 126.

1774 .

253.  תפלת יום כפור קטן. Hebräisch und deutsch von Vorbeter Natan in Prossnitz vgl . oben Nr. 151. 16 Bll. 8°. C'H.-F.
Setzer : Hirsch b. Mose Oestreich.

254 . מעשה שושן איי ליבן לייט טוט לייאנן דש נדוש חידוש וואש
, עז איו אויף לשון הקודש נדרוקט נווארן צ. . . אד איז גשעהן פר קורצי צייט
 אזו האטש האלוף ר׳. . . .ק־ק קונשטאנטינא מיט פיל חתימת פון גרושי רבנם
 אזו האב איך עש. . . . ,יעקב באדני מפראג הט עז מעתיק נוועזן אויף טייטש
היד דרוקן לאזן צו ק״ק פיורדא אני דוד בן הר״ר שמעיה דל זויגרש מפראג.
8 Bll. (unpaginiert). 8°. CHWitwe.
Diese sehr schlecht gedruckte Ausgabe ist den Bibliographen unbekannt. Zu David Saugers vgl. St 4845. Frühere Ausgabe siehe oben Nr. 39.
255. הנדה סדר של פסח עם הפי׳ הנחמד אברבנאל וגם פירוש על

פי הסוד — בשנת תבוא עלינו אור ד׳גאילד׳, 14 Bll . Fol . CHWitwe.
Fehlt bei Wiener 1. c.

256. . . . . . .  הנדה סדר של פסח ראש מוז מן מישןmit jüdischdeutscher Uebersetzung . 12 Bll. Fol . CHWitwe.
Jahresstichwort wie bei Nr. 255.
Fehlt bei Wiener 1. c.
Setzer : Hirsch b. Mose Oestreich, Jakob Hirsch•
ם׳ ליקוטי צבי אשר לקטתי בין העדמירם
(
257. Pseudosulzbach, so)
. . . לזכות את הרבים.
שנת
הקשיבה
רנתי
י׳אייני׳ תפלתי לפ״ק

84 B11. 12«. IL.

בזולצבאך

האלוף התורני כהר־ר זלמן יציו בעל מדפיס.
1775 1).

258 . . . . ספר מהרש יל הועתק מהנהת שיתא סידרי של האשל הגדול
*) Im Jahre 1775 erschien als Pseudoamsterdam das היתש* מהר״למפראג,ס
mit den Festbetrachtungen des Meir b. Elieser aus Neuern unter dem ber
sonderen Titel אמרימיעד. Als Druckort wird von den Bibliographen teilweise
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חכמת שלמה לפ״ק
IL. Z 717.

 בשנת. . . כמהור״ר שלמה לודיא. ) 1+ ( 67 Bll . F01.

Approbation : Josef Steinhart in Furth, 12. El ul 534.

259.  מוהר״ר אלי׳ דק שידלוב זצ״ל. . . ם־ עטרת אלי׳ שעיטר וחיבר
 על תוספתא של מסכת ובחי׳. . .  על שלשה מסכת זבחים ומנחות ותמורה. . .
 לפרט ויקח את איית אוליהן אשר נפלה מעליו. . . 48 B11. 4°. ID mit
CHWaisen. St 4971, B p. 435 Nr. 221, Z 684.
Approbationen : Josef Steinhart in Fürth, 15. Ab 535, Zbi Hirsch Auerbach in Worms , 3 Tamus 534, Naftali Hirsch Katzenellenbogen in Mannheim,
7 Tamus 534, Jakob Ailowa in Kollin, l . ljar535 , Rüben Simon Flegenheimer
in Darmstadt , 25. Tamus 534, Mose Heilprin in Fulda, 3. Tebeth 535, Isaak
Kaiisch in Töplitz, 25. Siwan 535, Naftali Hirsch in Kassel, 12. Kislew 535,
Salomo Worms in Stadtlengsfeld , 25. Cheschwan 535, Mose Markscheinfeld
in Marktbreit , 7. Tischri 535.
Setzer : Salomo b. Mose Frankfurt, Michel b. Jakob, Mose b. David
Schlenker.
Herausgeber ist Zbi Hirsch, der Sohn des Verfassers , der in dem
interessanten Vorwort auch verschiedene Mäzene bezeichnet , die sein Unter«־
nehmen gefördert haben.
Nach der Schlussbemerkung des Druckers Itzig Zirndorf wurde dieses
Erstlingswerk, das aus seiner Offizin hervorging , am 19. Kislew 536 (12. Dezember 1775) vollendet.

1776.
260. ספר אספקלריה המאירה פירש על הזוהר הקדוש בנגלה ובנסתר
 ועכשיו. . .  הורוויץ. . .  מהוריד צבי הירש הלוי ממשפחת. . .  אשר חיבר. . .
 שנת. . . . .) 1 כמהור״ר מרדכי מאדל הלוי משוואבך. . . . . .בא ספר הנ״ל ליד
׳אספקלריה המאיר ה לפיק
124 Bll . Fol. ID mit CHWaisen.
St 74201, B p. 46 Nr. 903, Z 292.
Approbationen : Jonatan Eibeschütz d. d. Mannheim (auf der Durchreise nach Altona), 1. Ab 510, Josef Steinhart in Fürth, 27. Schebat 527, Aron b.
Sulzbach , teilweise Fürth angegeben (B p. 179 Nr. 369 hat Fürth, Z 404 hat
Sulzbach , Wiener 3854 hat Fürth). Weinberg (Jahrbuch I, 163**) verwahrt
sich mit Entschiedenheit dagegen, dass Sulzbach ״derartige Irreführungen
durch Hinweis auf andere renommierte Druckereien mitmachte “. Und dennoch gehört dieser Druck nach Sulzbach . Als Beweis hiefür dient mir die
Approbation von R. Josef Steinhart zum  בל בוFürth
(
1782), worin u. a. von
dem obengenannten Meir aus Neuern gesagt wird אשר הדפיס מקרוב בק ׳ ק זולצבאך
 מהר״ל מפראג והוסיף ניפך משלו ספר אמרי מועד.
ספר חידושים על טור י״ד מן. Nebenbei bemerke ich, dass von obigem Werk die Frankfurter Stadtbibliothek einen
Doppeldruck (in schöner und schlechter Ausführung) besitzt.
*) Vgl. meine Mitteilung in Jahrbuch VIII, 133.
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Mose in Schwabach , 26. Adar II 53 ?, Samuel Helmann in Metz , 5. Kislew 51t,
Mose Lewuw in Trier, 2. Cheschwan 528.
Setzer : Salomo b. Mose , Mose b. David Schlenker.

261.  אלי דינים. . . .סדר מצות הנשים איין זעהר היפש פרויאן ספר
 לפרט אשד! יראת ה׳ היא תתהלל לפיק. . . . .אויז דעם יורה דעה. 32 B11.
(unpaginiert). 8°. ID.
St 788», B p. 863 Nr. 2051 , Z 86.
Vgl. Steinschneider , Hebr . Bibi. 19, 83.

1777.
262. הנדה סדר של פסח עם אברבנאל — בשנתוא מיתם זבח פסח
לפיק. 13 Bll . Fol. ID mit CHWaisen.
In grossen Buchstaben mit jüdisch -deutscher (Jebertragung.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 134.

263.  לקוטי צבי בשנת הקשיבה רנתי האזינה תפלתי. 84 B11. 12®. ID.-F.

Setzer : Gabriel b Neta Utiz.

264 . ספר מנני ארץ עם חק יעקב על הלכות פסח בשנת כי לאלהים
 ) ♦טגיני ארץ מאוי נעלה לפיק1+ ( 382 Bll . (unregelmässig paginiert). Fol. IL.
Approbation : Josef Steinhart in Fürth, 12. El ul 534.
Setzer : Matitjahu Gutmann , Hirsch b. Mose Oestreich , Jehuda Lob b.
Salomo , Mei'r b. Josef.
Nachdruck der früheren Edition von 1766 ; s . o . Nr. 190.

265 . הנדה סדר של פסח עם הפי׳ הנחמד אברבנאל וגם הפירוש בלשון
עלינוא וי הגאולה לם־ק
 בשנת תבוא. . . . . . . .אשכנז לאנשים ולקטנים.
14 Bll Fol . IL.
In grossen Lettern.
Vgl. Wiener 1. c . Nr. 135.

1778.
266 . ספר תרומת הדשן עם פסקים וכתבים חבר ויסד הנאון מהי ר ישראל
 בשנת ודירים את הדשן על המזבח לפיק. . .  מהדיר איסרלן. . .  ונקרא. . . זצ״ל.
(l + 4)+ 122(+ l )+ 45 B11 4». IL . B p. 673 Nr. 980, Z 391.
Approbationen : Jecheskel Landau in Prag, 23. Schebat 536, Berusch in
Glogau, 8. Siwan 535 , Meir Barby in Pressburg , 4. Nissan 536, Tia Weil in
Karlsruhe, 15. Tamus 537.
Korrektor : lsachar Dob b. Abraham Oppenheim.
Setzer : Matitjahu Gutmann , Hirsch b. Mose , Jehuda Lob b. Salomo,
Simson b. Isaak.

267.  לא. . .  מהודר שמואל אידלש. . . ם׳ חידושי הלכות שחיבר
 אי תצליח לפיק. . . . . ■
 ימוש ספר תדר. ) 1+ ( 226 Bll . Fol. ID mit
CHWaisen. B p. 183 Nr. 470 , Z 678.
Jahrbuch J. L. Gr
. X.

8
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Approbationen : Hirsch Janow in Fürth, 19. Tamus 538, Aron b. Mose
in Schwabach , 4. Tischri 539.

268. אקדמות עם תרנום אשכנז בין השורות קידוש לבנה ערוני חצרות
ערוב תגשילין תשליך ותפלת הדרך. 11 B11. 16°. IL.
. תפלת יום כפור קטן בתענית ערב
269. Pseudosulzbacb
* ראש חדש ובוwie oben Nr. 151 und 253. 16 Bll. 8°. IL.
 חתן של כהדר זלמן מדפיס בזולצכאך.
. . . . . . . ובקשות
270. Pseudosulzbacb
oben Nr. 251. 86 Bll. 8°. IL.

תחינות

 סדרwie

1779.
271. פני יהושע חלק נ׳ על מס׳ בבא קמא ובבא מציעא — בשנת
 ) *ופני2 + ( ! 53 bii . f01 . il .-f.
יהושע כפני לבנה
B 1) p. 486 Nr. 922.
Approbation : Arje Lob in Hannover , 21. Elul 535Setzer : Hirsch b. Mose , Matitjahu Gutmann , Jehuda Löb b. Salomo,
Simson b. Isaak , Abraham b. Sanfel Merzbach.

272.  זיקק וליבן. . . ס׳ נתיב חיים כל קימוש וחוח וטעות באורח חיים
 לפרט. . .  מהודר שמעון הירש. . .  ע״י בנו. . .  מהודר נתנאל ווייל זצ׳־ל. . .
 אוירו ינתיב דדים. ) 1+ ( 23 bii . 4״. il.
St 66491, B p. 405 Nr. 345, R 1138, Z 775.
Vgl . meine Beiträge zur Gesch . der Juden in Deutschland II, 19.
Approbationen : Zbi Hirsch b. Abraham in Fürth, 8. Schebat 539, Aron
b. Mose in Schwabach , 10. Schebat 539.
Setzer wie bei Nr. 271.

273 .  הגדה סדר של פסח עם פי׳ אברבנאלmit jüdiscb-deutscher
Uebersetzung. Fol.
Vgl . Wiener 1. c . Nr. 139.

274. חמשה חומשי תורה עם פירש״י דל ועם רש״י ישן שנת לא
 אז תצליחלפ״ק. . .  ימושmit Onkelos, Megillotk und Haftaroth. —
4°. ID mit CHWaisen.
I. Teil (Chomesch, Raschi und Targum) (1+ ) 339 Bll.
Setzer : Koppel b. Chajim , Isaak b. Löb Weil , Simon Hirsch b. Bonfed.

II. Teil (Megilloth mit Raschi und Haftaroth von
zwei Zeilen von m — 27 Bll.

בראשית

und

*) In einer Ankündigung des Druckers , der zugleich Buchhändler war,
( . 282) wird bekannt gegeben , dass vorliegende
am Schluss von  בי־כת הממןNr
Ausgabe des פני יהושע, die bei ihrem Erscheinen 6 Gulden kostete , jetzt (also
ein Jahr später ) für 3 Gulden bei ihm bezogen werden kann.

III . Teil (Haftaroth ohne  בראשיתund Anfang־von  (נח31 Bll .;
dann folgt BL 60 ()ס׳ קריאת הפרשיות מהמועדים. .
II. und III . Teil 58 Bll.; p. 59 ist vergessen.
Approbationen : Zbi Hirsch b. Abraham in Furth, 22. Tebeth 539, Aron
b. Mose in Schwabach , 13. Tebeth 538.
Zum Druck gebracht durch die Buchhändler Jona b. Hirsch Ottensoos
und Mose b. Koppel Schnaittach aus Furth.
Korrektor : Abraham b. Akiba in Furth.
Setzer des II. und III. Teils: Hirsch b. Mose, Hente b. Seckei, Simon
Hirsch b. Bonfed.

275. איין שאן נייא ספר נקרא מעשה ה׳ דא אינן ווערט דר צילט ווי
 בדפוס חדש של כהר״ר. . . הש״י הוט גרושי נסים ניטאן דורך ד׳ תלמידי חכמים
איצק יצ״ו בן כהר״ר ליב בוך בינדר דל בפיורדא בשנת וכל מעשה תקפן
וגבורות ה־, Hebräisch und jüdisch-deutsch. 82 Bll. 8°. IT,.
Am Schluss  גזירהמאושטי־ייך.
Erstausgabe s . 0• Nr. 28.
St p. CXXVU ad p. 2614, Geschichtsliteratur p. 133.

276.  שמחה. . . ם׳ חדושי הלכות רשב״ץ״על מסכת בתובות וגיט־ן
 מוה״ר ברוך כהנא רפאפורט, , .  בן מהור״ר צבי המכונה הירש בן. . . המכונה בונים
ותשלם מלאכתו בחדש שניתנה בו התורה בשנת לעטרת צבי לפ״ק. )3 + ( 202 B11.
(Bl. 1 fehlt). Fol. IL.
B p. 183 Nr. 482 (mit unrichtigem Druckjahr), Z 648.
Approbationen : Rabbinat Furth (Jose! Hess , Jehuda Lob von Friedberg,
Josef b. Secharja ), 6. Tischri 538, Arje Lob Rapoport in Heidingsfetd, 538,
Jakob Katzenellenbogen in Oettingen , 1. Siwan 537.
Korrektor : Isachar Dob b. Abraham Oppenheim.
Setzer : Hirsch b. Mose, Jehuda Lob b. Salomo , Matitjahu Gutmann,
Abraham Merzbach , Simson b. Isaak.

277 . . . . .מנהגים וויא מן זיך נוהג איזט אין אשכנז דז גנצי יאר
Jüdisch-deutsch. 8°. IL.

*ס.

Defektes Exemplar in meinem Besitz. — In keinem bibliogr. Handbuch
erwähnt.

1780•
278 .  למשיב. . . ספר חנוך לנער בזה השער מצוין לכל מבקש למצא
 ונם. . . . שטרי קבלה ושטרי מסירה וחלופים. . . .ולשואל לנושא סחר והסוחר
. . . . וכמה מאות תיבות לועזים וראשי תיבות. . . . סדר לימוד החשבון. התחלת
שנת חנוך לנער על פי דרכן.
Jüdisch-deutsch. 24 Bll. 8». IL . ß 759.
Verfasser dieses in Kurrentlettern gedruckten Büchleins ist Josef b.
Jakob Maarssen (vgl. St 5954).
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279.  חלק רביעי על מסכתות חולין. . . .ס׳ פני יהושע פנים חדשות
 וכהיום קם. . . . מהור״ר יעקב יושע. . . .מכות שבוע׳ ועל חושן משפט שחיבר
 בשנת ושאבתם. . . . מחורר ליבש נר״ו אב״ר ור*מ דק״ק הנובר. . . .בנו תחתיו
) ימים בששון ממעיני יהושע לפ״ק2 + ( 81 Bll . Fol . IL.
B p. 486 Nr. 922, R 525, Z 308, M 532.
Approbationen : Zbi Hirsch b. Abraham in Fürth, 18. Schebat 540,
jecheskel Landau in Prag, 7. Tischri 537, Saul in Amsterdam , 21. Adarl537,
Ar je Lob in Hannover , 21. Elul 535.
Korrektor : Jehuda Lob Friedburg 1).
Setzer : Hirsch b. Mose, Simson b. Isaak, Abraham Merzbach.
Das Exemplat dieses Werkes kostete , wie auf dem Titelblatt bemerkt
ist, 3 Gulden. Ueber einen Doppeldruck berichtet Freimann in der Zeitsch.
für hebr. Bibi. 1906 p. 175. Am Schluss Reklamevermerk.

280 .  אברבנאל וגם הפירוש בלשון אשכנז. . . הגדה סדר של פסח עם
 בשנת תבוא עלינו אוי הגאולה ל־פק. . . לאנשים ולקטנים.
12 Bll. Fol. 1L. Jüdisch-deutsche Uebersetzung.
Titelbild sehr roh. Vgl. Wiener 1. c. Nr. 142.

281.  ס׳ ליקוטי צבי אשר לקטתי וכו׳wie bei Nr. 257 בשנת
הקשיבה רנתי דיאזינ' תפלתי לפ״ק, 84 B11. 12°. ID mit CHWaisen.
Setzer : Jonatan b. Lob Prag , Mei’r Dan b. Aron Lob.

282. ברכת המזון כמנהג אשכנז ופולין ראש בענשן האבן מיר לאזן
(2 בשנת יברבך יי' אלקיך. . .  מיט פיל מער ברכות אוני דינים דרבייא.דרוקן נייא
 בכל מעשך לם־ק. 40 B11. 4 ״IL -F.
Setzer : Simson b. Itzig.
Ausser dem Tischgebet (hebr. und jüdisch׳deutsche Uebersetzung ) ent״
hält das Büchlein die Sabbathgesänge , dann die Segenssprüche für . הגוברund
 ברית מילה, Friedhofgebete, die ganze Pessachhaggada und zuletzt sämtliche
ברמת הנהנין. Am Schluss Reklame vermerk.

283. Pseudoamsterdam .  דאז.ברכת המזון כמנהג אשכנז ופולין
אמשטרדם שנת ךבךך אה כל
 באותיות. ♦. בענשען האבי איך נייא גיטרוקט
 ♦מעשיי ידיך לפ״ק41 B11. 4°. ID mit CHWaisen.
Setzer : Salomo b. Mose Frankfurt.

1yVgl
.

meine

über ihn und seine Mitwirkung an vorliegendem Werk
Mitteilungen im ]ahrbuch VIII, 99.
2) Der Zweifel, ob das  רin diesem Wort bei Bestimmung des Druckjahres mitzuzählen ist, wird durch die Bekanntmachung des Druckers am
Ende des Buches gehoben.
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284. Pseudosulzbach . ספר פרקי אבות איר ליבה לייט זעכט
כזולצבאך
 באותיווז כמו. . . וואז דא איז ווארן בירייט. 24 B11. 8°.
ID mit CH Waisen.
Setzer : Jonatan b. Lob Prag , Meir Oan b. Aron Lob, Samuel Zbi b.
Kalony mos Kalman.

1781.
285. ; . .  אליי הכהן. . .  הדיין. . .  אשר הברו. . . ספר שבט מוסר
. . . . .מתושבי ק״ק אזמיר. 98 Bll . (unregelmässig paginiert). 4°. IL.
B p. 564 Nr. 281, Z 234.
Nachdruck von Nr. 148 mit dem gleichen Jahresstichwort , wobei nur
 ככלstatt  כלgebraucht wird ; sogar das  ראשית מראבחי,ותהיist beibehalten.
Approbation : Tia Weil in Karlsruhe , 1. Ab 541.
Setzer : Matitjahu Gutmann , Hirsch b. Mose , Jonatan b. Lob Prag , Löb
b. Salomo , Abraham Merzbach , Henle b. Sekel Schnaittach.

286 .  בשנת הקשיב־ רנתי האזנה תפלתי לפיק. . . . ס׳ ליקוטי צבי.
48 Bll. kl. 8°. ID.
287. . . . . ובקשות דיא אויז ער לעדן
80 Bll. 8°. IL.

תחינות

 סדרwie Nr. 251.

288 . ס׳ להם תרומה עם כל חלקיו הלק מדות הנמים והשני לב אחד
 כמוהר״ר אהרן במוהר״ר ישעי׳. . . . בעל המהבר. . . .והשלישי להם מן השמים
— באמונה
 בשנת ומעשיהו. . . . . מ״מ ומ״ץ דקיק וואראנאווי. . . . .דל.
(2+ ) 56 Bll. (unregelmässig paginiert). 4°. ID mit CHWaisen.
B p. 261 Nr. 188, Z418.
Approbationen : Chajim von Jerusalem , 24. Adar II 529 , Jakob  א״שin
Slatowo , 20. Tamus 540.
Im Vorwort werden verschiedene Mäzene genannt ; auf dem letzten
Blatt steht ein Sabbathlied.

289. שיה יצהק עם זכרון יצהק חידושי הלכה ותוספת על כמה מסכת
 לר׳ יצחק ב״ר יוסף מקראקא — שנת. . . . זכרון יצהק דברי מוסר מעט. . .
 בריתי אקים אתיצחק. ) 2 + ( 50 B11. 4°. ID mit CHWaisen. F.
St 5368, B p. 572 Nr. 412 (wo auch eine 2. Auflage d. a. 1818
angezeichnet ist ), R 471 , Z 368.
Approbationen : Samuel Horwitz in Nikolsburg , 5. Ijar 537, Isaak ita in
Krakau, 15. Siwan 538 , Isaak in Holleschau , 14. Siwan 537 , )uda Löb in Miklos,
17. Ab 538, Zbi Josua Horwitz in Jamnitz, 9 . Nissan 541.
Verfasser war in Rzeszow geboren und erwähnt im Vorwort noch
verschiedene Verwandte in Oijanowka und Pietrkow.

290. . . .  ) • שו״ת הרדב״ז הלק שלישי1+ ( 64unrichtig
(
paginiert)
+ 2 Bll. Fol. ID-F. St 4850«, B p. 556 Nr. 67, R 302, Z 204.
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Approbationen : Zbi Hirsch b. Abraham in Fürth, 3. Nissan 541,
Abraham b. Mose  האיin Hildesheim, 2. Ijar 541.
Setzer : Aron Lob b. Jakob Hirsch, Salomo b. Mose , Meir Dan b.
Aron Lob, Meir b. [osef.
Enthält die RGA Nr. 400—649; vgl. Neubauer , Catalogue 829.

291.  (בחידושי גפ״ת ופוסקים ובסופן איזה. . .  עקיבא, ס' משנת דר
—  באחדso( )  שדת) לפרטא שריךר׳ עקיבא שיצאה נמשתך.
(3+ )102(+ l ) Bll. (unrichtig paginiert). Fol. ID .-F.
B p. 386 Nr. 2550, R 322, Z 215.
Approbationen : Zbi Hirsch b. Abraham in Fürth, 17. Cheschwan 541,
Isaak Josef b. Chajim Jona Teomim in Breslau , 3. EI ul 540.
Setzer : Salomo b. Mose, Meir Dan b. Aron Lob, Meir b. Josef.
Verfasser ist Akiba Eger, Rabbiner in Zülz und Pressburg ; herausgegeben wurde das Werk von seinen Söhnen Jehuda Lob Eger in HalberStadt und Wolf Eger in Schlesien . Im Vorwort werden verschiedene Verwandte des Verfassers erwähnt und biographische Notizen mitgeteilt , u. a.
auch Geburts - und Sterbedatum , womit die Notiz im Magazin I, 43 übereinstimmt.

292.  בשנת יאמרתם יבח. . . . .סדר הגדה של פסה עם ברכותיה
 פסח הוא לה׳ לם״ק. 24 B11. 12». IL.
Vgl. Wiener 1 c. Nr. 144.

293 . איין שין מעשה פון ארטיש הוף וויא ער זיך אין דינם קיניגרייך
. . .  אונ׳ פון דעם ברימטן ריטר ווידווילט דעם שטרייטבארן העלד. . . האט טוןפירן.
54 B11. 8°. IL .-F. B p. 357 Nr. 1894.
Auf der Rückseite des Titelblattes heisst es : ״Ich hab bei all mein
Tagen, viel von König Artis Hof hören sagen etc . Der Schreiber Josel
Witzenhausen “. — Vorliegende Ausgabe ist 1781 gedruckt ; vergl. hiergegen
ZfhB 1904 p. 119, wo eine ed. Fürth 1786, und p. 179, wo Fürth 1776 verzeichnet ist.

1782.
לפיק

294. — , ש״ע ירד עם ש״ך וט״ז ובאר הנולד. . . ם׳ אשלי רב רבי
njp  לפרט את ימ יויה. 352 Bll. Fol. IL.

Approbationen : Zbi Hirsch b. Abraham in Fürth, 26. Tamus 538, Tia
Weil in Karlsruhe , 30. Ab 537.
Setzer : Matitjahu Gutmann , Hirsch b. Mose , Lob b. Salomo, Abraham
Merzbach , Meir b. Josef.
Wie aus dem Reklamevermerk am Schluss von  ברכת המזוןs ( . o. Nr. 282)
hervorgeht , befand sich vorliegendes Wetk schon a . 1780 unter dem Druck
und sollte zu  ד״ה תקמ״אerscheinen.
295. ס־ כל ב ו דדא ביה כולא ביה שם ספר זה כל בו מבואר על כי

. . . בו יתבאר כל מצוה ודין תורה וחקה. . . .בקרבו
Fol. ID. B p. 240 Nr. 118, Z 191.

 שמו. ) 5 +( 99 +lT Bll.
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Approbationen : Josef Steinhart in Furth, 2. Adar II 535, Hirsch Janow
in Fürth, 8. Tamus 539, Aron b. Mose in Schwabach , 3. Adar II 539.
Setzer : Aron Lob b. Jakob Hirsch, Salomo b. Mose, Henle b. Sekel
Schnaittach.
Am Schluss Reklamevermerk . Herausgeber des Werkes ist Mehr b.
( . oben die Note zu 1775).
Elieser aus Heuern, Vrf. des אמרי מ!עדvgl

. סליהות כמנהג מדינות שוואבן
296 . Pseudowilhermsdorf
 נדפס פעם שנית כמו. . . ושווייץ
מדלהרמש
דארף בשנת ויאמר ה׳
Z 492.
ID.
Fol.
 סלחתי כדבריך. - 61 Bll .

Approbation : Wolf Levi in Pfersee , z. Zt. in Fürth, Siwan 542.
Setzer : Salomo b. Mose.
Wie auf dem Titelblatt bemerkt wird, Hess Elieser Lase Halberstadt
(z. Zt. Lehrer in Kriegshaber) diese סליחות, die ganz vergriffen waren, vor
50 Jahren auf seine Kosten drucken ; da diese nun auch vollständig ver~
griffen sind, so werden sie jetzt zum zweiten Mal mit verschiedenen Zusätzen
herausgegeben.

297 . . . . ס׳ מניני ארץ עם חק יעקב על הלכות פסח.
Diese von Z 337 erwähnte Ausgabe habe ich sonst nirgends gefunden ; die Angabe beruht vielleicht auf ״Verwechslung mit Nr. 264.
298. תיקון של קריאת שמע בכתב נדול בנייר לבן בטעמים ובנקודות
. . . אשר לא נדפס כזר. 8 B11. 4°. IL.
299. ( ( מהדורא בתרא.פ׳ אפי רב רבי אה׳ע עם ב־ש וה־מ ובאר הנולד
 לפרט ויהי דבי. )2 + ( 192 Bll . IL.
שמואל לכל בני ושראל לם־ק

Approbationen : Hirsch Janow in Fürth, 11. Tebeth 542, Tia Weil in
Karlsruhe, 25. Nissan 541.

1783•

800.  ונעתק אודב. . .  ע*י ההכם ר׳ קלונימוס. . . אגרת בעלי היים
ללשון אשכנז בשנת תעייה לפיק עיי הב־ה כהריר הכוך מגיל מק־ק פראנקפורט
בן הנאון מהור״ר צבי הירש ונכד הגאון המפורסם מהור״ר הנוך זציל שהיי אב״ד
—  ל הארץ לפיק$ בקיק הענא — בשנת יאתכ ל החיה הרומשת ן. Jüdischdeutsch. 28 Bll. 4<י. IL.-F.
Die Erstausgabe erschien 1718 in Hanau ; vorliegende Fürther Ausgabe
ist bibliographisch nirgends verzeichnet . Ueber den obengenannten Uebersetzer Chanoch vgl. meine Mitteilung im Jahrbuch VIII, 93 und die Stammtafel das. p. 201.

801. מנילת אסתר ראה זה דבר חדש מגילת אסתר עם ברכותיה ואשר
 בשנת. . .  בברך קטן כדי לשאת כל איש בחיקו בלי טרחה.הניא ושושנת יעקב
11 B11. 12<>. !  ע.
׳מגילת אסתר לפיק
Unpunktierter Text in Quadratbuchstaben
Anfangs- und Schlussbenediktionen.

mit den dazu gehörigen
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302 . הגדה של פסח עם אברבנאל ונם הפירוש בלשון אשכנז.
12 Bll. Fol . IL . Z 442 . In grossen Buchstaben.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 149.

303. פוקח עברים והוא ם׳ גורלות מהחכם אבן עזרא דל וואש
ם׳
שוינד לעננש אין לשון הקודש נדרוקט איזט איך האבי עש מעתק גוועזן אויף
טייטש דש עש גמייני לייט אויך בדינין קענין וויא שעדין זיין דיא באטין ברעננר
בישראל חודעתיהו
 דיא איינין אלליש נוטש פר זיביין* בשנת.אויף דיא בעמי
 נאמנה לפיק. B p. 456 Nr. 28.
Anhang :  תעשה בשנת. . . מעשה גדולה מן קיק אומן במדינת אקריינא
 דאש ביכליין פון אומן אונד ננצין אקריינא ואל איטליכר מענש. . . תק־ל לפיק
. . . . לייאנין אונד זאל זיך צו הערצן נעהמן דיא גמיד צרה. Vgl . B p. 423
Nr. 4614; Steinschneider , Geschichtsliteratur p. 151 (wo בישראל
st .  כישראלzu lesen ist ). 16 Bll. kl . 8°. IL . Beide jüdisch -deutsch.
304.  שנת. . . . . .בן המלך והנזיר מוגה כראוי ועל דרכיו אור נוגה
■ תחיה את בעליה
 הבמי- וי. Hebräisch und jüdisch -deutsch.
(3+ ) 101 Bll. 8°. IL .-F . Z 26, M 252.
Setzer : Hirsch b. Mose , Matitjahu Gutmann , Henoch b. ltzig.
Nachdruck der Ausgabe Frankfurt a M. 1769. Die Uebersetzung ist
von Reuben b. Abraham  היויaus Heidingsfeld (Reuben Heizfeld ), der 1782 in
Offenbach starb 1).

1784.
305 . . . .  הוא אברהם העומד בצדקתו. . . . והשב לו הכהן אשר און
 אשר בו חושב ומונה וסופר ודורש כתרי. . . . . . . .מוה׳ אברהם כיץ נ״י מלאסק
- אברהם אהבי
 לפרט גדול וקטן שם הא׳ זרע. . . אותיות,
(2 + )12+ 32 B11. 4°. ID . St 42552, B p. 147 Nr . 10, Z 17;
vgl . Orient Lit . Bl. 1846 p. 234 und 252 ; Rahmer Lit . Bl. 1888
p. 20 und 54.
Approbationen : Rabbinat Jerusalem (Jomtob Algasi , Nisan Samuel Bechar
Mejuchas , Mordechai Josef Bechar Mejuchas , Israel Jakob,  ימנצד מרזקElijahu Zbi),
Hirsch Janow In Furth, 2. Schebat 544 , Josef b. Mei'r Teomim in Frankfurt a. O.,
12. Adar I 543.
Setzer : Hirsch b. Mose , Henle b. Sekel.
Der Verfasser , Abraham Kohn von Lask, hielt sich zuerst 14 Jahre in
Fürth auf, ging dann nach Jerusalem und kam von da als Sendbote u. a. O.
wieder nach Fürth.
Das Buch wurde am 30. Schebat ( ר״חAdar ) 1784 in Fürth beendigt.
*) Vgl. meine Blätter für jüdische Geschichte und Literatur V, 93 n. 35;
vgl . auch Steinschneider in Hebr . Bibi. VII, 43 ; VIII, 15 ; XV , 64. *
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תקון ליל שבועות וליל הושענא רבא .אמת ואמונה ליודעי דעת 306.
ובינה להנצל מכרת לבל העומדים בחצרות ה׳ למשמרת בליל הושענא רבא ונם
עצרת .בזבות זה נזכה לאדרת לפליטה הנשארת :על פי הסדר שסדר בשני לוחות
, 164 Bll . (B1. 72 doppelt paginiert). 8°. ID.הברית . . .
 • 23 B11. 8®. IL.הנדה של פסה עם ברכותיה
307.
Fehlt bei Wiener 1. c.

מעשה יהודית שנדפס יותר משני מאות שנים ואינו בנמצא כלל 308. ,
אמרתי לא אמנע טוב מבעליו  ,,,.ובהיות מהמהדרות מהנשים מונעין את עצמן
מהמלאכה והבטלה מביא לידי שעמום נתתי העתקו גם ללשון אשכנז :)1עפר מן
האדמה אדם להבל דמה בצפור נודדת מקנה כן :אש דג מיים )2שיר של
 • 8 BU . 8°. 1D.-F . B p. 355 Nr. 1846, R 225, Z 149.חנוכה לפ״ק
Setzer: Hirsch b. Mose.
Der rätselhafte Verfasser mit der rätselhaften Unterschrift ist Simeon
von Geldern, der a. 1784 sich in Fürth auf hielt; vgl. meine Mitteilung in
MGWJ 1907 p. 208.

נחלת שבעה עם הגהות ממהדורא בתרא
בשנת תן ברכה 309.
 • 115 B11. 4«. IL. B p. 397 Nr. 140.ושלום לפ״ק
Approbation: Tia Weil in Karlsruhe, 25. Nissan 541.
Am Schluss Reklamevermerk.

•1785
פ׳ הי ד ת שמשון הן המה דברי מוסר להבא .על תלתא עמודי 310 .
דעלמא .ואחריו יאיר נתיב חיים ., . .על דרך מוסר . . . .אנכי הקטן  ,,,,אשר
המכונה אנשיל בלאא־מ מהורר משה בער  . . .אאמ״ז  . . .מחורר אכרם סטראקניץ
() 1+
 .בק״ק טושקא
לפרט דוב אורב
הוא לי ביערלפיק
61.
Z
538,
Nr.
186
p.
B
,
4460
16 B11. 4°. IL. St
סיימתי בטיב מרהשץ לסדר והדלת סיג״ראחרי״ו Am Schluss der letzten Seite steht :
) . Demnach wurde das Buch am 17. Cheschwan 543 (25. Oktober 1782לו״טלפ״ק
beendigt.

בן אמונים הן המה דברים' נחמדים .ליודעי דעת מבינים ,על תנ״ך 311.
מסודרים .ותהי ראשית מלאכתי זאת שנת תתן אמת לקוף ע־ש כי אנכי כקוף
, 36 B11. 4«. IL.לבני אדם , . . . ,) 3לפרט אשר הוא בן אמונים • . . ,,
St 4460 , B p. 77 Nr. 425, Z 61.
 Die Uebersetzung fehlt.ף
 , cf. Kaufmann, Aus Heine’sאש דג מי״ם = אמי שמ עק די מלדירן בירושלים (צ
Ahnensaal, p. 306.
3) Anspielung auf Talm. Baba bathra p. 58.
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Die beiden obengenannten Bücher Nr. 310 und 311 sind gewöhnlich
zusammengebunden . Ihr Verfasser , Ascher Anschel b. Mose Bär, hielt sich
zur Zeit der Abfassung als Lehrer im Hause des Vorstehers Manil Weil in
Bischheim (Eisass) auf.

312. Pseudofrankfurt
a. 0 . ס׳ עץ חיים דיזוש איזט וכד לפרט
wie oben Nr. 125. — עץ חיים היא למחיילןיםכה ותומכיה מאושר לפיק
פראנהפורט דאדר
 נדפם באותיות יפות כמו, Jüdisch - deutsch.
52 Bll. 4». ID.
Am Schluss über die ganze Breite eine Holzschnittvignette ; in der Mitte
im Oval ein Bild, auf dem u. a. eine Frau steht mit einem Kreuz im Arme.

313. דרבוני זהב והן הנה דברי הכותב המרבי לכבוד הרב המחבר משה
) ווייקרשהיים — לפרט וזאההתור הא שר שם משה לפני בני1בן פיים ודפ
ישראל. ) 1+ ( 49 B11. 4». IL.
St 20502), B p. 112 Nr. 284, R 1115, Z 750.
Approbationen : Aron b. Mose in Schwabach , 6/11. Tamus 540, Mose
Markscheinfeld in Marktbreit , ll . Siwan543.
Setzer : Matitjahu Gutmann.
Das Buch enthält Text und Kommentar zum Jeruschalmi Schekalim.
Die letzten vier Blätter bringen einige שאלותותשובות. In der Vorrede wird Götz
Wilmersdorf in Fürth als Mäzen genannt ( lahrbuch VIII, 128). Zur Familie des
Verfassers vgl. Jahrbuch VIII, 89 n. 4.

314.  לקיטי צבי בשנה הקשיבה רנתר האזינה תפלתי. 84 B11. 16°.
Die Frankfurter Stadtbibliothek besitzt hiervon einen Doppeldruck ; in
einem Exemplar ist noch Meir Dan b. Aron Lob als Setzer verzeichnet.

315. . . . . .  צמח דוד נתחלק לשלשה חלקים, Chronik von David
Gans, in zwei Teilen. 4°. IL.
Erster Teil (1+ ) 39 Bll.
Zweiter Teil (2+ ) 77 Bll.
St 8625, ß p. 510 Nr. 136, Z 204, M 782.
Approbation : TiaWeil in Karlsruhe, 4. Schebat 544.
Setzer : Meir Dan b. Aron Löb.
Vgl. Steinschneider , Geschichtsliteratur p. 109.

1786.
316.  כפי סדר ומנהג דק״ק. . . סדר■ סליהות מכל השנה מסודר ומהודר
 לפרט לה׳ אלקינו הרחמים. . . . . . .פראנקפורט ושאר קהלות ומדינות האשכנזים
 והםלוחוךן לפ־ק. ) 1+ ( 96 B11. 4°. ID.
 ה״פ (גAbbreviatur von  פה.דזחוגד
, wonach St 6581 ( )פייסתףzu berichtigen ist.
2) Dort ist Buchbinder statt Bamberger zu lesen.
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317. Pseudoberlin . . . . סדר הנדה על פסה עם תרגום אשכנזי
auf die
. . .  עיי המדקדק הרבני בזהו■ יצחק לבית הלוי מסטנאבoder Vortrag
beiden ersten Abende  פסחaufs neue ins Deutsche übersetzt von
כמו
 החכם ר־ משה רעסויאmit Anmerkungen versehen von Joel Bril
 פסח הן־א לה׳ לפיק1־0 ?  שנדפס בברליןבשנת ואמרתם.
. 4°. IL.
20 1311
Vgl. Wiener 1■ c. Nr. 154.
Weinberg , Jahrbuch I, p. 117***.
Setzer : Simson b. Mose , Isaak b. Lob Weil.
Die AusJüdisch  ׳deutsches Vorwort von Joel b. Juda Lob (Joel Bril).
gäbe fehlt bei Wiener.
ich vorDie Buchhandlung J. Kauffmann in Frankfurt a. M., bei der
obigem
,
Doppeldruck
einen
liegendes Buch eingesehen habe , besitzt noch
סדר הגדה
Titelblatt
dem
auf
dass
,
Unterschied
einzigen
ganz gleich , mit dem
, nämlich Meir
 של פסחsteht und dass zwei andere Setzer verzeichnet sind
Dan b. Aron Lob und Abraham Merzbach.

1787.
318.  אברבנאל וגם הפי׳ בלשון אשכנז. . . .הנדה סדר של פסה עם הפי׳
10.
לאנשים ולקטנים — שנת ואמר תםזבה פסח לפיק. 12 Bll . F01.

steht nur
Reich verziertes Blatt . Die jüdisch - deutsche Uebersetzung
biblio*
keinem
in
ist
Ausgabe
bei den drei letzten Gesängen . Vorliegende
erwähnt.
graphischen Handbuch

319. רנתיהאזינה תפלתי לפ׳ק
84 B11. 12». 1D. ׳

 שנת הקשיבה. . . .צבי

ס׳ ליקוטי.

320. סדר סליחות מבל השנה לפרט לי״י אלקינו הרחמים והסליחות
 לפיקwie Nr. 316. 97 Bll. 4». ID.
321. ם■ מנהת עני אשר היבר איש נכאב ועני יוסף שלמה זלמן בר
 אלמנת. . . . נפש אמי מורתי. . . . .מאיר מפרעשבות וכבר נדפס בפראג תקים
. . .  מאיר פרעשבות זיל בווינא. ) 1+ ( 45 B11. 4°. IL.
St 5979, B p. 342 Nr. 1542, Z 356.
Korrektor : Mose Hirsch b. Simon Farnbach.
Mer2bach.
Setzer : HenochWolf b. Sekel , Meir Dan b. Aron Löb, Abraham
Mäzene
verschiedene
Verfasser
nennt
Schluss
am
und
In der Vorrede
aus Fürth1), Frankfurt a. M., Prag und Wien.
Brüll (Jahrbuch IX, 163 n.) beruft sich auf eine
Ausgabe Fürth 1740/41.
1J Vgl. Jahrbuch VIII, 126. Nr. 6.

nicht existierende
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צוואות הגאון . . . .מוהר״ר נפתלי הכהן . . . . .והיא לישר האדם 322.
לעבודת בוראו הועתק מכתיבת ידו ע״י נכדו מהר־ר שמשון בהרב סוהר״ר יצחק
זציל ועתה העיר ה־ שנית והובא לבית הדפום ע׳-י הר*ר בנימין בהר״ר יהודה ליב
סג״ל מק״ק מעליץ באשר שהיאשונים שנדפסו מקדם בשנת תקי*ז המה מלא טעות
 . . .על זה החכם אמר להבי״א משל ומעליצ״י ויראה כי המעליצ״י יפה מן המשל
 . . . ) 1+ ( 28 Bll . (unpaginiert).לפרט ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון
8°. IL. B p. 507 Nr. 46 (mit unrichtigem Druckort), B 894.
חלק ראשון מספר החיים טועמיה  . . .ובו׳ wie bei Nr. 200
90 bh • 8°• id .-f.

בשנת

323.

♦תכתבנו כספי החיים לפיק

Setzer: Itzig b. Löb Weil.

 ganz wie oben.חלק שני מספר החיים Beigebunden ist :
42 Bll. 8«. ID.-F.
Setzer: Simon Hirsch b. Bonfet.

1788.
.סדר הגדה של פסח עם . . .אברבנאל  . . .עם ציורים נאים 324 . . . .
20 B11. 4«. IL.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 157.

1789.
תפלה מכל השנה כמנהג אשכנז .

325. Pseudosulzbach

סדר
. IL.״♦ Unpaginiert. 8ופולין ♦** כמו מולצבאך
 vom Jahr 1788. Unpag. 8°.תפלה יום כפור קטן Angehängt
איין ש ^ נע היזטאריע פון דרייא לייט פון דש גרוש וואונדר דש 326.
. 8°. Jüdisch -deutsch. Z 288.דא איו גישעהן . . .

1790.
ם ,עצי ארזים אחד הילדים אשר חנן  . . .חנ חיים צבי  . . .והוא 327 . .
,חלק ראשון מחיבורי על טור וש״ע אבן העזר . . . . .בשנת טור אבן העזר
(1+ )238+ (1+ ) 10B11. Fol. ID .-F.
St 6679*, B p. 448 Nr. 544, Z 341.
Setzer: Hirsch b. Mose, Koppel b- Chajim, Lob b. Wolf, Simon Hirsch
b. Bonfet

אשכנז328
,הגדה סדר של פסח עם פי־ אברבנאל וגם הפי׳ בלשון
10 Bll. Fol. ID. In grossen Buchstaben.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 163.

הנדה סדר של פסח עם הפי׳ הנחמד אברבנאל וגם • ואמיתם 329.
 wie oben. 10 Bll. Fol. ID.זבח פסח לפיק
Vgl. Wiener I. c. Nr. 164.
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330. ס־ שפה ברורה הכולל חכמת דקדוק לשון הקודש בכלליו ופרטיו
,,,,,  שחברתי אני הקטן משה ב״ה חיים הכהן העכים. . . . . .) 3 + ( 3 ןBU.
4°. ID. St 6448 , B p. 607 Nr. 1185, Z 289, R 448.
Approbation: Salman Kohn in Furth, 7. Adar 550.
Nach der Vorrede grosses Subskribenten-Verzeichnis, wobei bemerkt
wird, dass keiner weniger als einen Gulden zahlte.
Ueber den Verfasser vgl. )ahrbuch VIII, 113.

1791.
331.  תפלות ובקשות. . . ספר ליקוטי צבי אשר לקטתי בין העומרים
מן ריח אלול עד • חג השבועות ותקוני קרי שאומרים מר״ח אלול עד אחר ר־ה
 בשנת הקשיבה ועתי האזינה תפלתי לם־ק. . .  והפרת נדרים.
84 B11. 12». !  ס.
Setzer: Hirsch b. Bonfet.

332. wie Nr. 182 . . . קהלת שלמה על ם־ עין יעקב עם כתנות אור
בשנת בשוב ה׳ שבית עמו יניל יעקב ישמח ישראל לפיק.
(1+ )214+ 210+ 51 BU. Fol. ID.
Approbationen: Salman Kohn in Fürth, 19. Siwan551 , David Dispeck
in Baiersdorf, 23. Kislew 549.
Diese Ausgabe fehlt in den bibliographischen Handbüchern

333 . דרשת סיום ממסכת גטין יום נ׳ ט״ז מנחם תקרא לפ״ק סיימנו
 בני הישיבה עשו.מסבת נטין בישיבה הרמה דפה ק"ק פיורדא ומלבד שאנו כל
 להביא לבית הדפום דרשת הסיום. . . . . .היום הזה ליום משתה ושמהה.
5 B11. 4«. ID.-F.
Vgl. meine Notizen im Jahrbuch VI, 206; meine Blätter für jüdische
Geschichte und Lit. III, 46. — Die in diesem Schriftchen genannten Schüler
heissen: Abraham b. Isachar  סג״לvon Leutershausen, Abraham b. Schalom
von Kronach, David b. Marum aus Breisach, Binusch b. Itzig aus Kempen,
)osua Mose b. Sekel Bär Falkenau, Sanfel b Koppel  ג״ץvon Fürth.
ם׳
334.  ד בנימין פדל מק״ק מעליץ. . . . עניני מופר. . . .מרנניתא
אשר
התאמץ
.
.
.
.
.
להדפיס
מחדש
בלודק
 ועתה נוסף בו. . . . .ובלשון אשכנז
 בשנת השומר אמת לעולם לפ״ק. . . צוואות ד׳ יודא חסיד דל בלשון אשכנז
28 B11. 80. ID.-F . B p. 372 Nr. 2274, R 1178.
Das Testament von R. juda Chosid ist dazwischen hinein gebunden
mit 5 Bll. (unvollständig).

335 . . . . . . .מאגרלינא
12 B11. 8». ID. R 71.

היסטאריא פון ריטר זינמונד אונד

איין שין.

Vgl. oben Nr. 42.

. 336 .□ספר חיים טועמיה דדים זט ♦♦♦ בשנת תכתב□ בספר החיי
ganz wie oben Nr. 200. Zweiter Teil. Jüdisch-deutsch. 42 Bll. 4°. ID.
Setzer: Serach b>Eleasar Dob.
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מחזור

337. Pseudoamsterdam
עם כוונות הפייטן באותיות .
אמשטרדם
1 5 Bänden . Kl. 8°. IL.יי

■ יכפר ן $ליב □  mit dem Jahresstichwortיום כפור I.
כ 'בי ו□ הזי
1+ 126+ 85 B1I.

Jahresstichwort
תקעו בחדש עןופךבכסא

dem

 mitראשהשנה n.
 .ליום חנינו

שבועות in.
)1+(26 +) 8(+102 B11.
 ) 1+( 27 +) 8(+ 143 B11.סוכות IV.
 ) 1+( 27 +) 8(+ 164 Bll . (d. a. 1792) mit Pränumerantenפסח V.Verzeichnis.
Approbationen : Salman Kohn in Fürth, 18. Tebeth 551, David Dispeck
in Baiersdorf , 20. Cheschwan 551.
Wegen des Streites hinsichtlich dieser Machsorausgabe vgl. oben das
Vorwort.

ס׳ יורה חטאים  . . . . .וחיבוט הקבר וצוואת ר יודא חסיד 338. . . . . .
בלשון הקודש . . . .וגם בלשון אשכנז . . . .גם כל תפלת הדרך וקידוש הלבנה
 . . . . . 42 B11. 12°. 1L.שנת השומר אמת לעולם לפיק
B p. 220 Nr. 175, ß 326.
Mit einem Vorwort von Josef b. Salomo Schneior ; vgl. oben Nr. 4.

הלק ראשון אורחות חיים חברו רבינו אשר  . . .וחלק שני רפואות 339.
הגוף מהני תלתא אשלי רברבי היה בית דוד )1שחיבר הרב ורופא מוטח׳ מהורר
טעבל אשכנזי זצ״ל ושני לו רבי אליהו בעל שם שחיבר ספר תולדת אדם(2
. 24 B11. 8°. IL . Z 59.ושלישי בעל שער אפרים. . . (3
Approbation : Abraham WaUerstein in Schnaittach , 4. Adar I 551.

1792.
ם־ סליחות מכל השנה  . . .בשנת לה׳ אלקינו הרחמים
ס׳
הי־

והסליחות 340 .
97 B11. 4«. ID.

מטה יששכר אשר איזן  . . .טהורר יששכר בערמן סג״ל אשר 341.
אב״ר ור*מ בגלילות שוואבך ואנשבך ושנייטך . . . . . .לפרט ומבני יששכר
* ) 1+ ( 60 Bll . Fol . IL.יודעי בינה לעתים
St 5277, B p. 322 Nr. 1042, Z 254.

Approbationen : Rabbinat Prag (|echeskel Landau, Michael Bacharach,
Jakob Günzburg, Eieasar Fleckeles), 27. Schebat 547, Salman Kohn in Fürth,
2. öul 549.
4813 , B p . 72 Nr . 296 , Z 57 , R 117.

1) St

2) St 4081 und LXXXVI, B p. 618 Nr. 106, Z 284.
*) Vgl. oben Nr. 78.
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Herausgegeben von Elia Pränkel in Prag, Enkel des Verfassers.
Vgl. meine Blätter V, 87 ff., )ahrbuch VI, 176.

1793.
ם׳ מכלול היד״ק עם נימוקים שהום*ף  . . .ר׳ אליה אשכנזי342 . . . . .
.ואני . . . .משה ב״ה חיים הכהן העכים הבאתיהו שנית תחת מכבש הדפום .,,,
(5+ )218(+ 1) Bll. 8<>. ID .-F.
B p. 326 Nr . 1158, R 297, Z 199, M p. 331.
Approbation: Salman Kohn in Fürth, 13. Tischri 552.
Setzer: Hirsch b. Mose, Henle b. Sekel.
Verzeichnis.״Mit Pränumeranten

זמר
לפוריםבנינו ןא"ז לעין היןורא י1יבת מגילה נוטריקון פנים 343.
ואחור ,ימצא דבר חדש ,שנרמזו בו בל המעשים והדסים אשר נעשו לנו בימים
ההם ובזמן הזה .מדבר בעדי
משריפה גדולה ירדת* לבירא העמיקתא:
הלכתי לחוץ יחף גידל מכאובי:
מרוב גודל רעלת להב ד,אש:
הציל לא יכולתי גלימא מכתפאי:
מדוחק גדול ידי להרים הוכרחתי:
המרבה לספר יברך גם ממני:
א״נ חיים וואלף הלוקט והמחבר בן כ״ה ליב חזן וההיבא ) ( soלדפוס . . .
 .בשנת פתוה תפתה את ידך לאחיך לאביונך לפ״ק
4 B11. 120' id ., vgl . auch B p. 186 Nr . 536.
מה גיל יש ליהודים היום Das Büchlein fängt an :
היום ליהודים יום גאולת מציה
מועדים גדולים יתבטלו לימות המשיח und schliesst mit :
הפורים לא יבטל גם משיח
* ולגבבא( = ובא לציון גואל במהרה
״Geschichte in Zeilen von je fünf Wörtern, deren Anfangsbuch״Purim
 bilden . Vorliegende,מגילה staben abwechselnd vor- und rückwärts das Wort
von keinem Bibliographen gekannte Ausgabe ist ein Plagiat mit scheinbar
verändertem Text; vgl. Steinschneider, Hebr. Bibi. 20, 27 ; MGWJ 1903 p. 171.
lieber den Verfasser bezw. Plagiator siehe meine Notiz im Jahrb.VIII, 151 Nr. 14.

בימינואמן)

נחלת יעקב זאת נחלת עבדי ה׳ אשי הנחיל ה׳ ליעקב עבדו344 . . . . .
בפירושו על מסבתת קטנות  . . .סופרים  . . .שמהות  . . .כלה  . . .דרך ארץ
 . . . .נרים . . . .ע״י  . . . .כהר״ר יאקב נוימבורג . . . .בשנת תתן אמת ליעקב
(2+ ) 48 Bll. Fol . ID . St. 1980, B p. 396 Nr. 125, R 1113, Z 749.
Approbationen: Salman Kohn in Fürth, 12. Tischri 554, Salomo Posen
in Friedberg, 30. Kislew 552, Anschel Metz in Offenbach, 2. Schebat 553.
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Setzer : Hirsch b. Mose, Matitjahu Gutmann , Koppel b. Chajim, Simon
Hirsch b. Bonfet, Henle b. Sekel Schnaittach.
lieber den Verfasser Jakob b. Baruch Naumburg, der dieses Buch im
Elul 1790 vollendete, siehe meine Mitteilungen in Jahrb. VJII, 136.

1794•
345. ספר חיים (חלק ראשון) טועמיה וכד בשנת דיחותך חיים לכל
 חי לפיקwie oben Nr. 200. 90 Bll. 8°. ID.
Setzer : Itzig b. Löb Weil.

346. דרשות הזאב שלקטתי אני הצעיר מימן וואלף ברעצפעלט מק״ק
) יעיא — לפרט אהבת עולם לפיק2) ע״ע מתנורר בקיק ברייט1פ״ד. )4 +)
15 B11. 8<י. ID.-F . B p. 122 Nr. 545 und p. 341 Nr. 1504.
Approbationen : David Dispeck in Baiersdorf, 29. Elul 553, Eleasar Kalir
in itollin, 15. Adar 554, Eleasar Fleckeles in Prag, 19. Adar 554.
Ueber den Verfasser vgl. Weinberg, Geschichte der Juden in der OberPfalz, p. 174.

347. Pseudosulzbach . סדר תפלות שפתי רננות כמנהג פולין
 תפלות ובקשות הן בלשון הקודש ובלשון אשכנז ותקוני. . . בכמה מיני הדורים
 ובפרט ספר תהלים בלשון הקודש ובלשון. . . שום עם הפרקים ויום כפור קטן
 והוגה בעיון על ידי בעל מדקדק ובאותיות חדשות. . .  ונם מעמדות. . . אשכנז
אהבתך ויראתך לפיק — באותיות כמו בזולצבאך
 בשנת ותן בלבי. . .
193+ 96+ 101 B11. 4«. ID.
Approbation : Salman Kohn in Furth, 13. Elul 553.
Das Buch hat zwei Titelblätter , das erste ״Sulzbach 558“ aus Sulzbach,
das zweite 554 כמובזולצבאךcf( . Weinberg im Jahrbuch 1, 116).

1795•
348 . יוצרות חלק ראשון נאר וואול פר טייטש אונ־ נאך דען חיבור אויך
•גאר וואול גימאכט איין טייל גיריימט נאך דען נינון גאר רעכט
52 B11. 4®. 1D.-F.
Vgl. Serapeutn IX, 348.
Jüdisch-deutsch ohne hebräischen Text, beginnt mit לשבתכראשית
schliesst mit  ; ייצר לבריתמילדיsehr schlechtes Titelornament.

יוצר

und

349 . Pseudosulzbach . מחוור חלק ראשון כמנהג פולין ובו נכללו
 באותיות כמו מולצבאך. . . תפלת של ימים נוראים והם ר״ה וייב עם סליחות
בשנת יהיו לרצץ אמרי פיני לפיק. 232 B11. 4«. ID.
Approbation : David Dispeck in Baiersdorf, 24. Adar 549.
1) ך״
6 = פייחדארףBaiersdorf.
2) Bayreuth.
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מחזור חלק שני במנהג אשבנזים . . . .באותיות כטי
בזולצבאך בשנת
 • 238 1311 . 4°. 1d.יהיו לרצין אמר י פיני
Approbation : Wie oben.
Im gleichen ]ahre und mit dem gleichen Chronostich und derselben
Approbation erschien als Pseudosulzbach der dritte Teil mit 90 Bll.

תורת נתנאל הלק ראשון שאלות ותשובות . . . .אשר זיקק 350. . . . .
מהוריד נתנאל ווייל זצ״ל  . . .הובא על מזבח הדפוס ע״י בנו  . . .מהור״ר שמעון
 . )2+ 1 23 B11. 4°. ID.זד־ש  . . .לפרט כי תקנה מיד עמיתך לפיק
St 6649», B p. 648 Nr. 526, R 1139, Z 776.
Approbationen : Salman Kohn in Fürth, 22. Schebat 551, Saul in Amsterdam , 7. Elul 543.

ס׳ תורת נתנאל חלק שני דרשות על התורה  . . .אשר הוציא לאורה . . .
מהוריד נתנאל ווייל  . . .והובא לדפוס ע״י בנו  . . .מהור״ר שמעון הירש  . . .לפרט
wie oben. (1+ ) 28 Bll. 4°. ID.
Approbationen : }echeskel Landau in Prag , 27. Nissan 544 , Rabbinat Prag
(Michael Bacharach , Samuel Landau, Eleasar Fieckeles ), 12. Ab 554.
Nathanael Weil “ p. 19.״ Zwei Teile in einem Band . Vgl. mein

 wie obenתפלת יום כפור קטן בתענית ערב ראש הדש ובו׳ 351.
Nr. 151. 8 Bll. 8°. ID.

1796.
סליחות לשובביים ודת .המנהג מקדמונים להתענות בשנת עיבור 352 .
תענית שובבי״ם תית ומאספים בבהכ-״נ כל שבוע ביום חמשי( ) soואומרים סליחות . . .
) 1+ ) 32 Bll. 4<>. ID .
סדר סליחות מנל השנה ראה זה דבר חדש אשר בבר לא היה 353 .
.לעולמים  . . .לפרט ליי׳ אלקינו הרדימיס ודיסליהית לפיק
(1+ ) 94 B11. 4°. ID.
ם׳ בן פורת יוסף  . . .ביאור הפטרת מכל השנה ע־י ד׳ יוסף העם 354.
עם ביאור והוספות בשם שיח יצחק לבנו ר׳ יצחק העם — בשנת הורת חכם
 • )2 + ( 142 BI1. 4°. ID.סקור חיים
B p. 79 Nr. 465, R 444, Z 286.
Approbation : Salman Kohn in Fürth, 28. Ab 555.
Setzer : Hirsch b. Mose , Koppel b. Chajim, Matitjahu Gutmann , Ldb
b. Wolf.
Vgl . meine Mitteilung in Jahrbuch VIII, 113.

1797.
הנדה של פסה  . . .ווייל אבער בעוונות
355. Pseudosulzbacb.
הרבים אין דען דור דאש מיינשטי לייט מאנש פערשונן וויניג לשון הקודש פר
9

Jahrbuch J. L. G. X.
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שטינן מכל שכן ווייבר אונ׳ קינדר פר שטען פשיטא ניקש  . . .דרום האבן מיו¬
בזולצבאך
 . . .דיא הגדה פון לשון הקודש אויף טייטש גבראכט כמי
 ID.״20 B11. 4
Vgl. Wiener I. c. Nr. 191.
Der Druckort ist zwar nicht genannt , ist aber zweifellos Fürth.

1798.
.מענה לשון

ס־

תחינות תענית על בית עלמין 356 .
48 B11. 4«. ID.

357. Pseudosulzbach
חמשה חומשי תורה בלי נקודות וטעמים. .
וקרי וכתיב וחסרים ויתירים וסיומי הפרשיות הן מחוברים הן נפרדים ופתוחים
בזולצבאך
וסתומים .כדי להשכיל הקורא בו . . . .ואותיות חדשות . . . .כמו
. 175 Bll . kl. 8°. ID.בשנת ונשמח בדברי תןרתיך לפיק
soהפרשיות מהמועדיםומכל Dann folgt in kleineren Quadratbuchstaben
סדרקריאה ) (
 in fünf unfoliierten Blättern.סיומיהפרשיות mit der Blattüberschrift
Am Schluss Reklamevermerk.

השגה

חמד צבי פירוש נחמד . . . . .על מסכת אבות והמשך כל משנה 358.
ומשנה ולמה נתחברה דווקא ששה פרקים וכמה דקדוקים  . . .שלא לחנם נקבעה
בימות הקיץ לאומרם רק לעיין באורך הימים כמה גדולים דברי חדל — ע־י
Mönchsrothלפרט
( —
דוד הירש בן כ״ה יחזקאל דל חד מיושבי מינכסרויט )
 . )2 + ( 23 B11. 40. 1D.בצלי חמדתי וישבתי לם־ק
B p. 192 Nr. 673, Z 205.
Approbationen : Salman Kohn in Fürth, 20. Ijar 558, fosef b. Secharja
Josef in Fürth, 20. Ijar 558.

וואונדר זעלזאמי קורצווייליגי לושטיגי אונד רעכט לאכירליכי נישיכטי 359 .
.אונד דאטין דער וועלט ביקאנטן שילד בורגר
Durch den halbedlen, Geld- und Ehrenbedürftigen Herrn
Pomponius Filzhut , Stadtschreiber und Nachtwächter und OberSchornsteinfeger zu Schildburgershausen gezeichnet und an die
Nachkömmling hinterlassen. 36 Bll. 8°. ID.-F.
B p. 574 Nr. 448 (mit dem unrichtigen Druckjahr 1795), Z 250.
דרך אניד .בלבים התלמוד  . . .כמה פלפולים וביאורים  . . .בחמשה 360.
שיטות המד .מם׳ ברכות שבת ביצה ע״ם ובמס׳ • מנחות . . . .המחבר . . . .מאיר
 . )3 + ( 92 B11.בלא״א כהר׳ר זלמן שיף כ״ץ  . . .שנת ולבבי רחש דבר טוב
Fol. ID.-F . St 6326, B p. 116 Nr. 403 , Z 684.
Setzer : Hirsch b. Mose, Löb b. Wolf.
יפר* רבי מאיר Auf dem vorletzten Blatt ein Gedichtchen des Druckers
 ) 1798).הכהן חזק י »»ץ
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Ueber vorstehendes Werk vgl. Horovitz, Frankfurter Rabblnen IV, 37 ff.
Der Verfasser , Rabbinatsbeisitzer in Frankfurt a. M., war der Sohn des Salomo
Schiff von da und Bruder des Londoner Rabbiners Teble Schiff; er starb in
Frankfurt a. M. am 9. Ab ( 13. August) 18071).

361.  הגדה של פסח. 24 Bll . 12®. ED.
Mit unregelmässiger Paginierung von Bl. 2 bis Bl. 7.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 194.

862. ס* הידושי הלכות מהרש־א שנת לא ימוש ספר התורה הזה מפיך
 והרת בו יומם ילילהאז. 226 Bll . Fol. ID.
,תצליחלפיק
Nachdruck der Ausgabe 1778(s .o. Nr. 267) mit den gleichen Approbationen.
363.  הנדה של פסח עם פי׳ צלי אש ותרגום אשכנזי. 4°. ID.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 195.

1799.

364. תפלת אמהות דיזה תחינה זאל מן זאנן בחודש אלול פר רעם
 דער מחבר איז נוועזן הרבנית סעריל בת הרב המפורסם מהור־ר.שופר בלאזן
 יעקב סרל מדובנא. Hebräisch und jüdisch-deutsch . 8 Bll. 8°. ID.-F.
Beigefugt sind noch einige  תהיגזתfür  ר״הund  י״בnebst
Büchlein fehlt in allen bibliographischen Handbüchern.

365. הרחמים

לפרט ליי׳ אלקינו
97

 והםליחו תלפיקwißoben Nr. 316.

ובו־

השנה

סדר תשליך. Das

סדר סליחות מכל

Bll. 4®. ID.

1800 .
366. פירוש התורה לרבינו יעקב בעל הטורים עם הגהות עטור בכורים
 ע״י ה״ר ברוך בר אלקנה. ) 2 + ( 87 B11. 4°. ID. B p. 435 Nr. 213.
Zweite Auflage ; vgl. oben Nr. 128.

1801.
367 . ובאור לה״ר דוד אטטענזאסער
8°. ID. B p. 641 Nr. 358.

יופי ועם ת״א

ישעיה עם פירש״י ומכלל

Zu David Ottensosser vgl. meine Mitteilungen in Jahrbuch VW, 138 ff.

368.  ברמן וואלף ב״פ בלא״א מהור״ר. . . ם׳ מנחת יהודה שלוחה מאתי
 והוא חלק א׳ מספרי שאר ישוב בנך אשר חלקתי.יהודה לימא עלרן זצלהיה
 לפרט מדרש. . . לארבע חלקים. ) 9+ ( 75 B11. 8®.
טובלפ״ק
B p. 341 Nr. 1504.

ףln

MGWJ

p. 607
1906

habe ich

den9. Ab

568 als Sterbetag des

MeTr

Schiff bezeichnet , wie er von seinem Bruder Teble in der Vorrede zu לשק הזהב
angegeben ist ; später hat sich mir ein Zweifel an der Richtigkeit dieser
Mitteilung ergeben und durch Nachfrage in Frankfurt a. M. ist nunmehr der
9. Ab 567 als der Sterbetag festgestellt.

132
Approbationen : Salman Kohn in Fürth, 9. Nissan 561, David Dispeck in»
Baiersdorf , 29. Elul 554 , Eleasar Kalir in Kollin, 15. Adar II554 , Eleasar Fleckeies
in Prag , 19. Adar 11 554.
Ein Druckort ist nicht genannt , allein schon aus der ersten Approbation'
ist Fürth als solcher ersichtlich . Nach den Approbationen folgt das Subskri ״
benten ״Verzeichnis und dann das Vorwort des Verfassers , worin er auch
mehrerer Mäzene gedenkt , darunter besonders der Kaul Rafael aus He״
chingen , der Begründerin des bekannten Hauses Kaulla. Zum Verfasser vgl.
oben Nr. 346 . Er wohnte in Bayreuth , wo er als Prediger angestellt war 1).

369. Pseudosulzbach
(uDpagiuiert) . 80. ID.

. סולצבאך

מדר תפלה מפל דישנה ♦♦♦כמו

370. ■לרך סלולה הוא חיבור כולל חמשה חומשי תורה עם פי׳ רש״י
 והונה על יפ חומש. . . .־ותרגום אונקלוס ותרנום אשכנזי וביאור ותקון סופרים
. . . (2של ר׳ איצק פיעמסלא הנדפס בא״ד, 4°. ID.
Schön verziertes Titelblatt mit den Initialen des Druckers ()DZ).
Das zweite Titelblatt lautet:

I. ■סי בראשית חלק ראשון של המשה חומשי תורה והוא תקוץ סופרים
 לפרט תןרתה ' תמימהמשיבת נפש לפיק. . . ) 16 unpag .) + 236 Bll.

Abonnenten  ׳Verzeichnis und Vorrede von Mendelssohn und Wessely.
Am Schluss folgt  סיד תפלהmit besonderem Titelblatt שגת לשמוע אל הרג ה
 •יאל התפלה20 611.
Korrektor : Mose Merzbach.
Setzer : Lob b. Wolf.
Dann folgen die  הפטרותmit besonderem Titelblatt יד' אך■}ישראל. לד3ן.לפרט ב^ ביא ד.

II.  ) ס׳ שמות1802) mit dem Jahr  תקסיבauf dem ersten
Titelblatt . Das zweite Titelblatt wie oben ןה3לפרט תורת ך!' ךןרןי
 משיבת ^ פש.
Druckfehlerverzeichnis , Nachtrag zum Abonnenten ׳Verzeichnis und
Vorwort von Sal . Dubno , תקין סופיים, dann  הפטרותmit  מגלת אסתרund תרגום שני.
(4 -j- ) 200 Bll.
Zuletzt die Gebete mit שגת לשב״ע אי* היג ה יאל התפלה.

III.  ) ס׳ ויקרא1802).
Nachtrag zum Abonnenten ׳Verzeichnis , die verschiedenen Lesarten von
B. Ascher und B. Naftali , Vorwort von Wessely . (3+ ) 142 Bll.
Dann folgen die Haphtarot ( unregelmässig paginiert ), das Hohelied und
die Gebete wie oben . 28 Bll.
Setzer : MatitjahuGutmann , Lob b.Wolf , Hirsch b. Mose , Koppel b. Chajim.
*) Sein Name fehlt bei Eckstein , Geschichte der Juden im Markgrafen ׳
tum Ba;  ״Uh.
8) Uebtr
\ !nsterdamer Pentateuch  ׳Ausgabe vgl . R 181 und
 יזדע ספר2383 .
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IV.  ) ס׳ במדבר1803(. . . .  לפרט תןרתה׳ תבדמה משינת נפש,
Nachtrag zum Abonnenten - Verzeichnis, die verschiedenen Lesarten
'(wie oben), Druckfehler. (4+ ) 140 Bll.
Haphtarot — ישראל
 לפרטב נביאה עלה י*׳ א ת.
Ruth, Schlussworte von Mose b. Itzig Zirndorf ; Gebete wie oben. 18 BllV. דברים

׳ם

) 1803) mit Jahresstichwort wie oben.

Nachtrag zum Abonnenten -Verzeichnis, Druckfehler etc ., Vorwort des
Druckers Itzig b. David, Haftarot, Klagelieder, Kohelet. (4־H 176 Bll.
Gebete 20 Bll. — B p. 637 Nr. 299, Z 112.
Setzer : Koppel b. Ghajim, Matitjahu Gutmann, Lob b. Wolf.

1802.
371 .טתפאל־
B p. 275 Nr. 36.

 מהוריד מאיד. . . . .ספר מאור הקטן אשר חיבר.

Zweite Auflage; vgl. oben Nr. 38

1804.

372. ביידק ערשטעןאבענדע
לפרט כי א□ צלי

• • * מספרעקדה

אדער פארטראג אויף דיא

 של פסח.דינדד

. . .  והוספנו. . .  פי׳ צלי אש. . . פסח

) ♦אש תאכלואותי׳2+ ( 25 bh. 4°. id.
Sehr schlechter Druck mit jüdisch -deutscher Uebersetzung.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 207.

373.  הנדה של פסח. ) 2 + ( 25 Bll . 4*. ID.
Fehlt bei Wiener 1. c.
Ganz so wie Nr. 372, aber viel schönerer Druck.
Vorblatt mit Formular zum Chomezverkaufsbrief ; am Schluss steht:
Angegeben und bearbeitet מאת הצעיר משה בן המדפיס כהר״ר איצקצירעגדארן* יצ״ו. Die
Vorschriften für den Sederabend stehen hier auch in jüdisch -deutscher Ueber־
Setzung, weshalb auf dem Titelblatt vermerkt ist : ״Auch diese (nämlich die
 )דיניםsind ins reine Deutsche übersetzt und mit guten Anmerkungen versehen “.
374.  ארפס נייע אינםwie oben Nr. 372 ס׳ הנדה של פסהאדער
 לפרטwie oben. . . . ריינע דייטשע איבערזעטצט. 34 B11. 4°. ID.
Oben hebräisch , unten rein deutsche Uebersetzung in jüdischer DruckSchrift. Diese Ausgabe , die ich besitze , fehlt bei Wiener 1. c.

375.  ספודנו רש״י, ביאור,תהלים בשם זמירות ישראל עם ת״א לרמבמץ
. ותוכחת חיים. Fünf Teile mit Bildern.
80. ID. B p. ,643 Nr. 401.

1805.
376. (Allgemeiner Titel ). * ם׳ קריה נאמנה כולל נביאים וכתובים
1. ם■ קריה נאמנה בולל נביאים ראשונים עם תרגום אשכנזי ובאור כאשר
• פי׳ מכלל יופי. . . . רש״י. . . . .נדפסו בורן שנת תקמ״ב לפ״ק והוספתי בו פי׳
Zweites Titelblatt  יהושע64 Bll.
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H. Erstes Titelblatt לס׳ קריה נאמנה כולל נביאים ראשונים מחברת שניה
mit Kupferstich von Josef Herz 1) (fec. 1804).
Zweites Titelblatt  ניר ספר שופטיםübersetzt von Mei'r Obornik 2). 74 Bll.
Zweiter Korrektor : Mose Merzbach.

HL Erstes Titelblatt wie oben mit der Bezeichnung מהברה
n'V'bv mit Kupferstich wie oben (inv. et sculp. 1805).
Zweites Titelblatt  ♦ספר שמואל א׳106 Bll.
IV. Ohne Titelblatt ' ♦שמואל ב80 Bll.
V. Erstes Titelblatt wie oben  מהברת רביעיתmit Kupferstich
(gezeichnet und gestochen 1806).
Zweites Titelblatt  ♦ספר מלכים א״84 Bll.
VI. Ohne Titelblatt •מלכיםב
B p. 640 Nr. 342, B, 191.

88 Bll . ID.

Am Schluss chronologische Zusammenstellung der Könige von Juda
und Israel mit kurzem Vorwort des Druckherrn d. d. Nissan 1806•
Hierzu kommen noch weiter:

 בץ תבין את1משלי עם ת*א באור רש״י ומכלל יופי ותוכחת חיים כשני
 ) ♦אשר לפניך לם*ק10 + ( 108 B11. 8°. Mit Kupferstich von J . Herz
inv. et sculp. 1805 und Vorwort von ltzig Euchel.
איוב עם ביאור לה•ר דוד בר צבי אטטענזאסער פירש״י ותוכחת חיים
 נם א ת הטוב נקבל לם־ק1 )בשם מנחת יהודה) בשניmit Kommentar von
 יבאd . i. Israel b. Abraham (Isserl Lissa) 3), dessen Hiobkommentar
zum erstenmal in der ed. Prag 1791 erscheint.
8״. B p. 644 Nr. 435 , Z 136.
Weiter sind erschienen mit den gleichen Kommentaren wie oben:

 ישעיהd ( . a. 1807) mit Uebersetzung und Erklärung von
David Ottensosser und dessen Einleitung unter dem Titel מסלה לגיא
 ) ♦חזיון14+ ( 240 Bll . 8«.
 ירמיהd ( . a. 1810) mit Uebersetzung und Erklärung von
David Ottensosser bis Kap. 11 und von da ab von Schalom הכהן
aus Hamburg (Josef Witzenhausen gewidmet).
(9+ ) 201 Bll. 8». B p. 640 Nr. 342.
1l Vgl. meine Mitteilung in Jahrbuch VIII, 111.
 )יVgl. St 6690.
s) Vgl. Lewin, Geschichte der Juden in Lissa p. 260.
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 יחזקאלd( . a. 1812) ; am Schluss Verzeichnis und Erklärung
der französischen Wörter. (l + )169(+ 2) Bll.
 עזראd ( . a. 1818) mit Uebersetzung und Erklärung von
David Ottensosser und Heimann Schwabacher1), ßaschi , Biur und
Michlal Jofi. (2+ ) 42 Bll . 8«.
 נחמיהebenso wie עזרא. ) 1+ ( 57 Bll . 8«.
 דברי הימיםd ( . a. 1821— 1822) Uebersetzung und Erklärung
von David Ottensosser.
I. (5+ )
II. (5+ )
 דניאלd( .
und Erklärung
B p. 640

131 Bll.
138 Bll. 8״.
a. 1823) mit Ibn Esras Kommentar; Uebersetzung
wie oben. (2+ ) 78 Bll. 8®.
Nr. 342, K 191.

Die vier letzgenannten Bücher erschienen bei J. D. Zürndorfer und Sohn.

1806.
377. מהזור מכל השנה מיט פילע פר בעסערוננען הויפטזעכליך איזט
 אין בעסרר אורדנונג כמו עד הנה. . . סדר התפלה אונד דיא שמונה עשרה. דער
 לפרט יעלי׳ תחנונינו. . . . .נדרוקט ווארדן. 4». ID.
מבקר עף ערב לם־ק

1807.
ס׳ שאלות
ותשובות מהרדך והוא
378. חלק ראשון מספר בגדי
 לפרט. . .  משלם זלמן בהרבני מהור־ר שלמה כהן. . . בהונה אשר חברתי אנא
 שפתי בהן ישמרו רעת ותורי׳ יבקשומפיהו. )2+ ( 112 Bll . Fol . ID.
חרושי הלבות מהרז־ך על בבא מציעא וגטין והוא חלק שני מספר בנדי
בהונה שחביתי אני הצעיר משלם זלמן וכוי לפרט גל עיני ואביטה
נפלאות
מתורתך. 50 Bll . F01.
St 6381 Nr. 1 und 2, B p. 66 Nr. 199, B 803, Z 535.
Ueber den Verfasser vgl. meine Mitteilungen in Jahrbuch VI, 203.

379 . ם׳ בחינות עולם עם תרגום אשכנזי ובאור ונלוה אליו באור המלות
(4+ ) 85 B11. 8«. ID.
St p. 1286 Nr. 17, B p. 68 Nr. 232 , R 538, Z 315.
Die jüdisch - deutsche Uebersetzung ist von Samson b. Salomo aus
Hamburg (Samson Hamburger) und Chajim Hirsch (Heimann) Schwabacher;
die Uebersetzung von Kapitel 10 und 11 ist von Mendelssohn (vgl. * בואסןvon
 ; )תק&״וder Kommentar und die Worterklärungen sind von David Ottensosser»
^ Vgl . über ihn meine Mitteilung in Jahrbuch VIU, 145.
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ס׳ פרפרת ר שב •ץ פירוש נאה ויאה עי* פשוק* תמניא אפי וביאור 380 .
רהב על מסבת אבות( . . . .מבעה״מ שמחה בונים בן צבי הירש בן ברוך כהנא
נפלאות לם־ק
.רפאפורט) ותשלם המלאנה בהדש שניתנה כו תורי־
(3+ ) 94 B11. 4°. ID. B p. 496 Nr. 1159 (mit unrichtigem
Druckjahr), Z 648.
381. Pseudofrankfurt.
תפלה מסודרה Erstes Titelblatt :
 .מהודרה ומעוטרה כוללת התפלות מראשית עד אהרית השנה . . .
סדר תפלות מכל השנה עם יכ״ק פרשיות שיר היחוד Zweites Titelblatt :
מערבות יוצרות סליחות תהלים ומעמדות . . . .נדפם בפיורדא )(klein gedruckt
בבית ובדפוס התורני כהר״ר איצק  . , .דיזע תפלות זיין צו בקאממען אין זיינעם
סראנקפורט אם מיין
. 8°.לאשיע אוני איך אצל מוכרי ספריםאין
I. Vollständiges Gebet (3+ ) 116 Bll.
. 20 B11.סדר קריאת הפרשיות II.
. 90 B11.יוצרות סליחות שיר היהוד III.
סדר תפלות יום כפור קטן מידי IV. Mit besonderem Titelblatt :
ערב ראש חדש בחדשו יבא כל בשר ובו־ נדפס בפיורדא בבית התורני  . . .זיין
פראנקפורט
•. 8 B11צו בקומן זא וואהל אין זיינעם הויזע וויא אריך אצל המ״ם אין
סדר תהלים■ ומעמדות מסודר כפי' . V. Mit besonderem Titelblatt :
פראנספורט אן
ימי השבוע וכו׳ נדפס בפיורדא  • • • w*e oben . . .אין
. 86 B11.רןרין בשנת אטרי כל הוםי בך לפיק
סדר תחנות ובקשות דיא היפש VI. Mit besonderem Titelblatt :
אויז ערלעזן אונד וואהל ערקלעהרט זיין  . . .דיזע תפלות זיין צו בקאממען וכו׳
wie oben bei dem allgemeinem Titelblatt . 54 Bll. Jüdisch-deutsch.

1808.
ס׳ עוללות הבוהן כולל בקשת הממין ובקשת הלמדין  . . .עם 382.
 . )4 + ( 28 Bll . 8°. IL).תרנום ובאור אשכנזי
B p. 431 Nr. 112, R 539, Z 316, M 138 und p. 435.
Die Uebersetzung ist von Ch. H. Schwabacher, der Kommentar von
D. Ottensosser.

1809.
סליחה ערוכה .משגיאה נהשכה כוללת הסליחות ErstesTitelblatt :־ 383.
 .מכל השנה כמנהג מדינות שוואבען ושווייץ . . .
סליחות מכל השנה כמנוע מדינות שוואבין Zweites Titelblatt :
. )4 + ( 132 Bll . 8°. ID.ושווייץ . . .
Approbation: Salman Kohn in Fürth, 12. Eiul 569.
Das auf dem Titelblatt nicht angegebene Druckjahr ist aus der Appro,
bation ersichtlich.
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1811.

384 . ם־ משען המים הדוש* אנדתא מדירז״ך הביתי אנא זעירא משלם
, לפיט אשריכםזורעי על כל מים לפיק. . .  הכהן.זלמן בהרבני מהוריי שלמד.
(1+ ) 72 B11. 40. II ).
B p. 386 Nr. 2555 , Z 535, cf. St 6381.
385.  לפיט. . .  הנה נא זקנתי. . . ם׳ נהל ת אבות תונהת מופר מהרדך
. שמעו בדם מוסר אב והקשיבו לדעת בינה לפיק. ) 1+ ( 53 BI1. 4®. ID.
B p. 395 Nr. 112. Z 535.
386. פערטראנאונד שטאטוטען רעם ווי־בליבעןקראנקענאינזטיטוטם
 עיריכטעט בחדש אדר תקס״ט לפ״ק.בק־ק פיורד. 32 SS . 12״.

Schluss :  פרד בהדש שבט תקע״א לפ״ק,פד. Hierauf folgen die Namen der Mitglieder und derjenigen, die ״freiwillige Beisteuer “ leisteten , worunter zuerst
Debora, die Gattin des Rabbiners Salman Kohn genannt ist (vgl. meine Mitteilung in Jahrbuch VI, 207 n. 2).

387 . ובל
דוד אטטענזאסער
(4+ ) 168 Bll.
St 2994 ,

סדר קינות לתשעה באב עם תפלת שהיית וערבית וקרובץ
 מתורגם אשכנזית ומבואר מאת, הדינים השייכים לתשעה באב.

8#. ID.
B p. 528 .Nr. 358, ß 704, Z 470.

Die jüdisch - deutsche Vorrede ist von David Ottensosser im Monat
Nissan 571 geschrieben , hierin berichtet er u. a., dass die zweite Zionide
von Mendelssohn übersetzt ist mit Ausnahme der beiden Verse, die mit
 עדריהמונךbeginnen und die dieser aus unbekannten Gründen unübersetzt iiess.
Hierauf folgt die Vorerinnerung des Verlegers, worin er auf verschiedene Fehler
in den grossen Machsorausgaben von Wilhermsdorf *) hinweist . Am Schluss
folgt noch ein ergänzendes Fehler ׳Verzeichnis mit der Ueberschrift ,פיח־ יים א
 ער״ח אב תקע״א איצקצירגדארף. Mein Exemplar enthält noch am Anfang und Schluss
eine besondere ״Ankündigung“ des Verlegers auf blauem Papier d. d.
27. Tamus571 , worin er darauf hin weist, dass der billige Preis von einem
Gulden für dieses 20 Bogen umfassende und auf gutem Schreibpapier gedruckte Buch nur bis zum 9. Ab des laufenden Jahres offenbleibt und von da
an auf 1 Gulden 15 Kreuzer erhöht wird.
1812 .

388. Erstes Titelblatt : מקרא מפורש דאז איזט אויפלעזינג דער
. . .  דיהמליכזט בעקאננטען איבערזעצוננען דעי תורה אונד חמש מגילות.
Zweites Titelblatt :  המשה חומשי תורה הפטרות וחמש מגילות.
Dann kommt Vorerinnerung des Verlegers d. d. 26. Elul 572.
319 Bll. (unrichtig paginiert). 4°. ID.
Text mit jüdischer Uebersetzung.
 )גGemeint ist wohl die ed. 1738; vgl. Freimann in Berliner-Festschrift
p. 112 Nr. 135.
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389.  ) חמשה חומשי תורה1812/13 ).
I. חמשה חומשי תורה והוא ספר בראשית עם תרגום אונקלוס
) גענען אנדערע80( וועלכע דיזע אויזגאגען,ופירוש רש״י דל — דיא סילק פארציגע
 אונד דאס אללע תיבות בלעז אינ׳ס ריינע דייטשע. . . . . .אויזנאבען בעזיטצט
 בשנת ה׳ תקע״ג לב״ע. . . איבערזעטצט זינד. 127 B11. 8°. ID.
Angehängt die Haphtaroth Bl. 1—8.
II.  דיא פילען. . .  ספר שמות עם הפטרות וחמש מגילות. . . חמשה
. . . . . פארציגעwie oben — תקע״ג. 113 Bll . ( anregelmässig paginiert).
Dann folgen מגלת אסתרBl( . 1— 8) und הפטרותBl( . 9— 16)
(unregelmässig paginiert).
III.  ספר ויקרא עם תרגום אונקלוס ופירש רש״י דל. . . . . . . .חמשה
. . . ב-תקע. 78 Bll . (unregelmässig paginiert).
Dann folgen שיר השיריםBl( . 1 — 9) und הפטרותBl( . 17 —22)
(unregelmässig paginiert).
IV. . . . . .  תקע״בganz wie bei III במדבר וכוי
100 Bll.

 ספר. . . .חמשה

Dann folgen רותBl( . 10—13) und הפטרותBl( . 23 —29).
V. . . . .  תקע״בwie oben  ספר דברים וכו׳. . . . חמשה. 89 Bll.
Dann folgen  א־כהund קהלתBl
( . 14—32) und הפטרותBl
( . 30—36).

Die Titelblätter zu Gen. und Exod. wurden ein Jahr später als jene zu
den übrigen Büchern gedruckt , daher der Unterschied in der Angabe des
Druclqahres . Die fünf Megilloth und die Haftaroth bildeten ursprünglich je
einen besonderen Band, was aus den fortlaufenden Blattzahien zu schliessen ist.

1813.
390. סופרים עם הפטרות וחמש
. . . מגילות. 224 + 50 B11. 8°. ID.

והוא תקון

תורה

חמשה חומשי

,Ladenpreis auf Druckmedian 1 Gulden, auf Schreibmedian 1 Gulden
30 Kreuzer“.

1814.
391. Pseudoamsterdam
. . . . . . משניות עם פירושי הגאונים
. . . . כמו שנדפסו. . . . עם תוספת חדשים. . . .רבעו עובדיה מברטנורא ותוי״ט
באמשטרדם ועתה נתחדש בו דבר שלא היה לעולמים והוא
בשנת תקל״ה
 בשנת עקדת יצחק. . .  משנה ערוכה. . . כל תיבות בלע״ז נעתקים ללשון אשכנז.

4 ״. ID . ' B p . 381 Nr . 2477 , Z 548.
Setzer : Mark Moses Neugass.

I. ) זרעים2 + ( 132 Bll.
Approbation : Salman Kohn in Furth, 1. Tamus 572.
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II.  ) מועד1+( 172+ 5 Bll.

Approbation : Hirsch Horwitz in Frankfurt a. M., 25. Ijar574.

HI . נשיםl ( + ) 159+ 3 Bll.
IV. נזיקיןl ( + )196+ 9 Bll.
V.  ) קדשים1+ ( 166 Bll.
VI.  ) טהרות1+ ( 132 Bll.

 משנה ערוכהist von jehuda L5b Kassel 1) (*An  )יהודהaus Frankfurt a. M.
392. שדד תפלה מכל השנה כמנהג אשבנז ופולין אשר לא נדפס בזה
דמיונם בנייר לבן בדיו שחור בכתב נדול אשר לא היה מקדמונים כדי לזכות

הרבים. 8°. ID.

1817.
393. שליחות מכל השנה כמנהג קהילות קדושות פוזנן והראדני והגליל
. . . יצ״ו כאשר נדפס מקדם. ) 1+ ( 76 B11. 4°. ID.

Approbation : Salman Kohn in Furth, (Datum verklebt ).
Teilweise jüdisch -deutsche Uebersetzung . Am Schluss steht סליחהעל
, dann  סליחה של כ' סיקund zuletzt  סליחה לשובבים ת״ת.
הקדושים
394. קרן ת ו שי ה אייגע צייטשריפט פיר דיא רייפערע יוגענד צרר בע־
 פאן היימאן שוואבאכער. פערדערונג דער זיטטליכקייט אונד מאראליטאט.
Mit einem Kupferstich von Josef Herz.

VIII , 40(+ 2) SS. 8°. ID. B p. 538 Nr. 633, R 1058,
Z 688 (cf. Steinschneider, Hebr. Bibi. XV , 64).
Im Vorwort sagt der Herausgeber u. a., er wolle alle drei Monate ein

ähnliches Schriftchen , 6 Bogen stark , mit einem oder zwei dazu passenden
Kupfern ״zu dem billigen Preise von 36 Kreuzern folgen lassen *. Es ist aber
ausser obigem Bändchen nichts weiter erschienen.

1818.
395. תקנות מהחבדא קדישא דמנדלי יתומים נתישדה בם*ד פה ק״ק
 פיוררא שנת תקכיג לפ״ק. )1+ ( 19 BU . 8°. ID.-F.

Durch 18 Männer erneuert , deren Hamen am Schluss verzeichnet sind

p’«a שנת המגדל יתומם.

396. תקנות מהחברא קדישא דביקור חולים חדשה פק״ק פיורדא בשנת
והפיריחי מחליי מקרבך לפ״ק. 39 SS . 12°. ID.
Schluss : בחוש ניס; הקע״ה לפ״ק

 פיורדאmit

1819.
397 . הגדה לליל התקדש חג.

Vgl. Wiener 1. c. Nr. 267.
 )גB a. a. O. hat

קאזועל

statt קאזזעל.

den Namen der Mitglieder.
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1820.
קול בונים הספד מר על פטירת אדונינו 398. Erstes Titelblatt :
מורינו ורבינו . . . .משלם זלמן כהן ועל פי בקשת יחידי סגולה נתוסףלהדפיס■
.גם צוואות החסיד הרב הדל  . . .בשנת ניייב כי תמיורים לפיק
הספד גחל ובבד מאוד בשעה שדרש רבי Zweites Titelblatt : . . . . .
וואלף האמבות . . . .בבית הכנסת הישנה פה עירנו יום ד׳ ד׳ לחדש טבת שנת
ויהי כדבר את הדברים האלה אל בני ישראל וישאו העם ארן קולם ויבבו ויקראו
. 72 B11. 8°. ID. F.שם המקים ההוא בוכים לפיק
B p. 519 Nr. 98 Z 279 (cf. St 6381).
Zum Druck befördert durch Maier Arnstein, den Schwiegersohn des
Wolf Hamburg1).

399. Pseudofrankfurt.
תפלה מסודרה Erstes Titelblatt :
 . DZ.מהודרת ומעוטרת כוללת התפלות מראשית עד אחרית השנה . . .
סדר תפלות עם מזמורים של בל יום ויום  . . .אצלZweites Titelblatt : .
פראנקפורט אם מיין
 . )3+ ( 116 B11. 8°. DZ.מוכרי ספרים איז
S ( . 185ס׳ הושענות ומערביות  )25 Bll .),פרשיות Dann folgen die
 )25 Bll .).שיר היחוד  undי״כ קטן bis 294 unregelmässig paginiert),
סדר תהלים וגם מעמדות .בפיורדא בשנת ה׳ Dann mit eigenem Titelblatt :
תק״ם לביע געדרוקקט דורך אונד אים פערלאג בייא משה צירנדארפער מיט
. 127 B11. 8°. MD.איינענהענדע געפערטינטען שריפטען

1821.
ם׳ בחינות עולם עם תרגום אשכנזי ובאור ונלוה אליו באור המלות 400 . . . .
(4 + )85(+ 1) Bll. 8<>. ID. B p. 88 Nr. 282, Z 315.
Zweite verbesserte Auflage von Nr. 379 mit den gleichen Vorreden und
den gleichen Daten. — lm Schlusswort teilt Heimann Schwabacher d. d.
24. Kislew 581 mit, dass die erste Auflage zwei Jahre nach ihrem Erscheinen
vergriffen war.

 . Unterתורת חינך לנערים ושלימות לאדם עם דברי שלום ואמת 401 .מאת הנתמנה לרופא בהקדש Weisung zum Unterricht der Jugend . . .
. VIII+ 72 SS. 12°. ID . und DZ.-F.ועניי׳ הקהילה בקיק פיורד»
B p. 647 Nr. 498 , R 449.
Ueber Df. Simon Hochheimer, den Verfasser dieser dem Prof. Wolfsohn
gewidmeten Schrift, vgl. meine Mitteilungen in Jahrbuch VIII, 68.

*) Vgl. meine Mitteilungen in Jahrbuch VI, 212 und 213.
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1821/25.
402. דיע נעשיכטע דער יהודים פאן איהיער ריקקעהר אויז דער באבי־
לאנישען נעפאנגענשאפט אן ביז אויף אונזרע צייטען פאן דוד אטטענזאסער
תקפיא—תקפ״ה. 8°. ID und DZ.
Drei Teile in einem

Bande.

Erster Teil (1821) (4+ ) 80 Bll. mit Kupferbild von Josef Herz.
Zweiter Teil (1821) desgleichen und mit grossem AbonnentenVerzeichnis (81 Bll.).
Dritter Teil (1825) 1B5 Bll.
B p. 99 Nr. 191, Z 62B.
Das Werk erschien im Verlag von Salmon Schlesinger , Buchhändler in
Frankfurt a. M., Vater des Dr. Wolf Schlesinger , des Uebersetzers von Albos
Ikkarim (Frankfurt a. M. 1844) , der nach einem vielbewegten Leben 1854 in
Frankfurt a. M. starb.

1822.
40B. שידור תפלות ישראל עם הושענות מערבות יוצרות סליחות שיר
)זדזזוד יום בפדד קטן ותהלים איבערזעטצט פאן מענדעלזזאהן ( דוד פרידלענדר
אטטענזאסער אונד האבשטעדמער ונתוספו בו הפרשיות ומעמדות. 8°. MD.-F.
1. Pränumeranten-Verzeichnis, dann  בדית נהניםund ינדל, ,פ
 עקידהund  המן, — פ12 Bll ., dann Gebete 183 Bll. und  פרשיות25 Bll .;
von David Ottensosser seiner ״verehrungswürdigen Tante Mirl
Ottensosser gewidmet “.
II.  יוצרות וזולתותBl . 228—346 mit neuem Titelblatt.
III.  סליחותBl . 347—389.
IV.  שיר היהוד וי״ב קטן30 Bll.
V.  תהליםd. a. 1820 (s. 0. Nr. 399) 95 Bll.
Schluss : Pränumeranten-Verzeichnis.
E 718.

מעמדות

Bl . 96—127.

404. הליבות אהבה או אדני פז לשיר השירים הבור בשפת עברית
ואשכנזית ע״י בער אברהם בינג — הלק ראשון. 32 SS . 8°. ID und DZ.
in

Prospekt und Probe dieses Werkes • — Verlag von Anschel Goldstein
Würzburg.

405 .  יצהק לוריא. . . . .תקון שלמה סדר תקוני שבת מאיש האלקי
. . .  ועתה הוספנו בו כמה מעלות טובות אשר לא היו בראשונים. . . זצ״ל.
Hierauf folgt die Aufzähluug vou sechs verschiedenen Vorzögen.  ל עולת התמיר לפ*ק$ ןלת שבת ן$בשנת ן. 118+ 25 + 40 B11. 8». ID.
Aehnliches Buch wie תקוני שבתs ( . o. Nr. 107) mit abgeändertem Titel
nach dem Namen des Ordners Salomo London.
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1823.
406 . Erster Teil : אלון בכות בכי תמרורים בשערי הדמעה הספד מר
 מהר״ר. . .  מכתבי. . . )1 אברהם נפתלי הירין שייאר. . . על פטירת הרב הגזדג
 בשנת שער נפתלי אחל. . .  וואלף האמבות. )2 +( 13+ 72 B11.
Zweiter Teil :  שער. . . . . . . .המשנה
מספד המשנה בשער
 נדפס בפיורדא בשנת. . . .  ביום לי׳ן אדר. . . .  וואלף ה־ב. . .  מאת. . . התוגה
ישראלאת משה
ויבכי בני. )4 +( 57+ 24 B11. 8°. ID und DZ.
B p. 36 Nr. 697 und p. 347 Nr . 1640, E 433, Z 279.
407 . סדר סליחות לכל השנה כפי סדר ומנהג דקהל הקודש ק״ק ווינעציא
והסליחות לפיק
 לפרט הרחמים. . . שבאיטאליא ושארי קהלות וישובים באשכנו
(3 + )90+ 68 SS. 8«. ID.
Nach dem Pränumeranten ״Verzeichnis folgt  אבינו מלבנו במנהגווינעציאund
dann die  סליחותfür Fasttage , für  י"כund ערב י״ב.

407 a. Neues A.-B.-C. und Buchstabirbuch . 8°. ID.

1824/26 .
408 . wie oben Nr . 370 סלולה והוא הבור כולל וכר
DZ und ID.

 דרך.

In zweiter Auflage mit reich verziertem Titelblatt ; oben zwei Rauchpfannen , in deren Mitte  ושכנתיבתוכםin strahlenförmiger Einfassung ; rechts und
links die zwölf Stämme mit Namen und Emblemen ; unten die hl . Lade mit
den Bundestafeln und Keruwim, darüber  ונועדתי ךל שםin strahlenförmiger Ein״
fassung . Die Vignetten sind von Josef Herz entworfen . (Carl Heideloff del .,
Luise Vogel sc ., Josef Herz inv., A. Reindel dir.).

I. (1824) . . . ותרגום אשכנזי מהחכם
 בראשית הדפסה שניה,ס
. . . .  ועתה. . . .  שלמה דובנא. . . .  ותיקון סופרים מהחכם. . . .  דעססויא.משד
 מורה דרך ♦♦♦♦ לפרט תו רה צוה לנו מ ש ה מורשה קהלת יעקב. . . . הוספנו
) תפלה ויוצרות בשנת לשמוע אלידר נה ואל התפלה2+ 1+ 11(+ 242+ 32 B11.
II . ( 1824)  שמות, סwie oben ; Vorrede und PränumerantenVerzeichnis (8+ )214+ 32 Bll.
III . (1824)  ס׳ ויקראwie oben ;
und Vorrede (2+ ) 188+ 26 Bll.

Pränumeranten -Verzeichnis

IV. (1824/25)  ) ס׳ במדבר1+( 146+ 16 Bll . הורני

מורה דרך בשנת

• יי דרך חקיךואצרני׳ עקבלפ״ק
V. (1825/26)  ) ס׳ דברים3 +( 180+ 17 Bll . PränumerantenVerzeichnis und Schlusswort der Drucker . Der Druck wurde
 בשנת תבנה ותכונן ירושלםvollendet.
 )גZu R. Herz Scheuer vgl . meine Mitteilungen in Jahrb. III, 235 und 237 ff.
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Es folgt Haftara Jona mit Vorwort von Joel Bril (Elul 548) ; Bl. 126
■
קיקיון ד*וגהmit Abbildung.

1825.

409 . מספד על מות אדוננו המלך החסיד מאקסימיליאן יאזעף אשר דרש
הנהיג הרב מוהר״ר מאלף האמבות נר״ו.
Trauerrede wegen des Hinscheidens Seiner Majestät des höchstseligen Königs Maximilian
Joseph des Ersten von Bayern. Yorgetragen in der Synagoge
zu Fürth am 23. Oktober 1825 von Wolf L. Hamburger, Fürth.
40 SS. 8°. ID und Sohn.-F.
B p. 346 Nr. 1632, Z 2T9.
Obere Seitenhälfte hebräisch , untere deutsch.

1827 .
410 .  מבואר באר היטב מאת גבריאל הירש ליפמאן שנת. . . ספר צחות
Zusätzen von David Ottensosser.
(6+ )74(+ 4) Bll. 8°. DZ-F . B p. 509 Nr. 99, R 32, Z 23, M p. 76.

לפ־ק
 יבינו הצחותmit

Auf der ersten Seite eine Einleitungswidmung von G. H. Lipmann 1) an
seine Eltern Sussel und Peierle in Memmelsdorf ; dann ein Dankschreiben
an den Mäzen Mose Hofmann von dort . Hierauf folgt ein Empfehlungs*
schreiben von David Ottensosser , bei dem Lipmann Unterricht in hebräischer
Grammatik erhielt ; schliesslich ein Eulogium für David Ottensosser von
Mordechai Blümlein , Lehrer in Reckendorf.

411 . Die Stimme der Wahrheit. In Beziehung auf den
Kultus der Israeliten . . . in drey Abteilungen von Elkan Henle.
Fürth im August 1827. 8°.
Vor mir liegt : Dritte Abteilung (Fürth, Okt. 1827) VH u. 40 u. XXVI SS . F.

1828.
412 .  אין פיער אב־, איינע פאזזע,אסתר אדער דיע בעלאהנטע טוגענד
 פאן יוסף הערץ, אין יידיש דייטשער מונדארט,שניטטען.
(4+ ) 92 SS. 80. MD. B p. 46 Nr. 905, R 443.
ln Kommission bei M. Zirndorfer , Typograph in Fürth bei Nürnberg
(cf. MGW) 1904 p. 504).

413.  ונוסף עלwie oben Nr. 405 תקון שלמה סדר תקוני שבת וכר
 בשנת וכוי. . . דגלו סידור בדרך ישרה בגימטריא תפלה לשבתות וימים טובים
 את יום הש בת לקדשו לפיק. ) ! + ( 118+ 24 B11. 8°. DZ.
 )גLipmann war ein Schüler des R. Wolf Hamburg in Fürth und starb
als Distriktsrabbiner in Kissingen am 21. Mai 1864 im Alter von etwa 57 fahren.
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1831.
Antrittsrede
des Herrn Dr . Isaak Löwi bei seiner
Installation als Rabbiner zu Fürth , gehalten am 21. März 1831.
Nebst der Rede des Wahlkomniissärs Herrn Bürgermeister von
Bäumen.
Fürth . Jul . Volkhart 'scher Druck . (2+ )38 SS. 8°. F.
414.

Isaak Löwi, geboren am 31. |anuar 1803 in Adelsdorf , starb am 25/26.
Dezember 1873 als Rabbiner in Fürth; vgl . Kayserling , Bibi. jüd. Kanzelredner, p. 271 ff. ; Jewish Encycl . VIII, 196.

1834.
415.  מאת גבריאל ודרש. . .  אורנגה. . .  עם לדת ביאור. . . •ס׳ השם
 ליפמאן. Deutscher Titel : Sepher Haschern .
über den vierbuchstabigen Namen Gtts .
mit einem Couimentar nebst Einleitung . . . . von G. H. Lipmann . Hebräisch und deutsch.
(4+ ) 36 SS. deutsch , (4+ ) 20 Bll. hebräisch , nebst einer
lithographischen Figurentafel . 8°. DZ.-F.
St 4221 Nr. 65, B p. 591 Nr. 795, R 32, Z 23.
Approbationen : Mose Höchheim in Ansbach , 14. Cheschwan 594, Simon
Wolf Rosenfeld in Bamberg , 7. Kislew 594 , Hirsch Aub in München , 7• Cheschwan 594. Eulogium von David Ottensosser d. d. Fürth, 18. Cheschwan 594.

415a .  מבחר זמירות ושירים. 37 Bll . 12°. MD.-F.
Enthält hebräische Gesänge für Sabbat und Sabbat Chanuka mit jüdischdeutscher Uebersetzung von David Ottensosser.

416. Erstes Titelblatt : סדר תפלות ישרים וחנוך נערים נדפס מהדש
. . . באותיות חדשות.
Zweites Titelblatt : . . . תפלה מכל השנה מסודרת ומהודרת בהגהה מדויקת
16 SS. + 100 Bll. 8״. DZ.
Verleger : M. Zirndorfer, Typograph , Königsstrasse in Fürth bei Nürnberg.

1836/38.
417. Erstes Titelblatt : . . .  מחזור מבל השנה כמנהג אשכנז.
Zweites Titelblatt : I . מחזור ליום ראשון ושני של פסה.
120 B11. 8. DZ.
Vorbericht von David Zerndorf ( בחודש אדר (תקצ״ו. Jüdischdeutsche Uebersetzung von David Ottensosser.
104 Bll. (unrichtig paginiert ) מחזור ליום שביעי ושמיני ש״ם
 ולשבתחוה־מ.
II .  שבועותde( !.

Exemplar ) .
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III .  שחרית15 Bll .,  מעריב. . . . .מחזור ליום ראשון של ריה תקצ״ח
23 B11.,  המלך ונו׳1 - 77 B11.,  ליום שני67 B11.,  שיר היחוד9 B11.
IY.  יום כפורenthält  כל נדרי34 Bll ., dann folgt ein hebräisches Gedicht mit der Ueberschrift  דבר בעתוvon David Zirndorf
vom ( ר־ח אלול (תקצ״חund  ) שיר היחוד9 Bll .),  יום כפור66 Bll ., וידוי
8 Bll., dann 66+ 111 Bll.
Y.  מנחה— סכות8 SS .,  מעריבund  שחרית79 Bll ., ש*ע וש״ת
38 Bll.,  שיר היחוד9 Bll.

1839.

Ans dem Talmud
Chrestomathie.
418 . .Rabbinische
übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen versehen von David
Ottensosser . 1. und 2. Lieferung.
Druck von Jul. Volkhart und Verlag vom Verfasser.

1. Lieferung IV und 68 SS.
2. Lieferung (2+ ) 66 SS.
8°. F.
St 67012, R 1111, Z 748.
419 . שפה ברורה להחכם המפואר רבי אברהם בן רבי מאיר הספרדי
.  והובא לדפוס עם. . . . .המכונה אבן עזרא נ״ע הועתק מכתב יד
מחברת
ביאור
 בביאור. . . . נם חוברה לה חידה מהחכם ן׳ עזרא. . . .מספיק בשם מבין שפה
 בשנת מבין. מאת גבריאל הירש ליפראן דאקטאר דער פילאזאפיא.מבין חידה

תקצ׳טלב״ע

׳ה

-וזי

חידה לם־ק

ישפה הוא מבין

Dazwischen noch שער בנימין בענין תמום יונתן בן עוזיאל על התורה
von Wolf Hamburg. Zuschrift von Mendel Kargau1) und Eulogium
von D. Ottensosser.
Deutscher Titel : Sapha berura oder die geläuterte Sprache
von ß . Abraham Ebn Esra , kritisch bearbeitet und mit einem
Kommentar nebst Einleitung versehen von G. Lippmann.
Deutsches Vorwort und deutsche Einleitung.
24 SS. und 52 Bll. 80. F.
B p. 607 Nr. 1179, ß 33, Z 23, M p. 82.
Vgl. Steinschneider , Bibliogr. Handbuch Nr. 970.
Verlag der Müller’schen Buchhandlung in Fulda.
Approbation : B. W. Hamburg in Fürth, 17. Siwan 599.
420 . ße de , gehalten in Ansbach bei der Eröffnung der Synodal-

Versammlung des ßezatkreises von Dr. Isaak Löwi . Fturth 1839.
Vgl. Kayserling 1. c. 11, 271.
*) Vgl. meine Mitteilung in )ahrbuch VIII, 118 ff.
JahrbuchJ. L. G. X.
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1840 /41.
ם׳ שמלת בנימין אפי זוטרי חלק ראשון וחלק שני וחלק ׳» לישי421. .
החלק הראשון נקיא בשם שמלת בנימין כולל שו״ת בדיני א״ח וי״ד .והחלק השני
נקרא בשם נחלת בנימין כולל שרת בדיני אה*ע וחה״מ ואגדות .והחלק השלישי
נקרא בשם שער בנימין כולל חדושי הלכות מהלכה ותוספות .םג נלוח אליהם
דרשות מיוחדות . . . . . . .אגרתי וחיברתי אנכי עבד אברהם בנימין הקטן המכונה
 ♦ (Verfasser zeichnet gewöhnlich mit den Buchתאלף האמבירגבנימיןוזה ה־ ת־רלב יע ♦ ( אוה׳ב staben
 . 4«. ZS.בשנת נחלת
Erster Band (4+ ) 176 Bll. (Bl. 1— 77 sind bei Heimann
Frank in Sulzbach gedruckt , was Jahrbuch I , 114 übersehen ist ).
ס׳ שמלת בנימין חלק שני והחלק הזה נקרא נחלת Zweiter Band
בנימין עם קונטרס המילה .אשר דרש וחיבר . . . . .מהור״ר וואלף האמבות נר־ו
 —. ) 1+( 134+ 3 Bll . (Register und Druckfehler -Verzeichnis ).תו״א
Der auf dem Titelblatt angezeigte dritte Band ist nicht erschienen.
St 5187», B p. 595 Nr. 885, Z 279.

1841.
חמשה חומשי תורה בשם דרך מסילה עם תרגום אשכנזי ותרגום 422.
אונקלום ופירש״י גם המסביר לדברי רש״י . . . . .פי׳ הבנת המקרא לתרח. . . . .
. ZS.״390 SS. 8
 ist besonders und unvollständig paginiert.סדר התפלות והיוצרות
423. Pseudorödelheim.
שפה ברורה מסודר בשלימות
סדור
הסידור ומדויק בתכלית הדיוק כמו שהדפים וסידר אותו המדקדק הגדול הרבני
 .מהור״ר וואלף ב־ר שמשון דל איש היידענהיים ברערלהיים
(1+ )4+ 147 B11. 8°. ZS.
נטע רבעי כולל ארבע שערים שער המקוה ,שער המטבעות424. ,
ס׳
 . 30 SS . 8°. ZS.שער הגדה ושער הלכה ע*י ודר נטע ב״ר זאנוויל רייכנבערנר
B p. 398 Nr. 165, Z 652 (cf. Orient 1844 Lit. Bl. Col. 539 n. 26).

1842.
תחנות בנות ישרון איין געבעטבוך פיר פרויען אונד מאדכען 425 . . . .
Jüdisch - deutsch . (2+ ) 75 SS. 8». ZS.
תפלה מכל השנה מנחה קטנה להולכי דרך ולעוברי ימים להנוסעים 426 .
למדינת אמעריקא הש״י .איינע מיניאטור אויזגאבע אויף פיינער פערל שריפט
400 SS. 32». ZS.

1842/47 .
und Hagiographen . Fortsetzung

 Prophetenדרך מסילה 427.
von Nr. 422. 8°. ZS.
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נביאים ראשונים נקראים גם המה דרך מפילה כשמות אשר נקראו I.
החומשים אשר הדפסנו בתחלה . . . . .הרגום אשכנזי רשיי מכלל יופי ופי׳ מנחה
. Fürth 1842.קטנה ( מאת הרב מוה׳ משך ,הדיין זציל) — פיורדא תר*נ
 )3 + ( 130 8 .יהושע
 ) 1+ ( 158 S.שופטים
 ) 1+ ( 148 S.שמואל
 ) 1+ ( 161 S.מלכים
Zuerst Vorrede der Drucker , worin u. a. steht , dass der obengenannte
)) Sohn des Simon Frankfurt1נפשיד,ודד ,,זד ,ינחמנו ,שבעפתילות Dajan Mose (Verf. von
) ist . Abraham Hirsch Maier in Würzburg gabספר תמי  undספר החיים (Verf. von
 abzuמקראות גדולות  aus seinenפי' מנחד ,קטנח den Druckern die Erlaubnis , denבעת זבזבק אריה שאג ימ schreiben . Am Schluss der Vorrede steht als Datum :
 Monat Elul 602.לא יירא

 ) 1844(.תר״ה  d . a.נביאים אחרונים II.
 344 S.ישעיה
 335 S.ירמיה
 362+ 2 S . (Druckfehler -Verzeichnis).יהזקאל
Vorwort von David b. Jechiel Hillel Altschuler aus Jaworow ; sein
 , das Worterklärungen zum Text entמצודות דוד ומצודות ציע Vater ist Verfasser vonhält und hier beigedruckt ist (vgl . St 5651 , B p. 361 Nr. 2008).

ם־ זמירות ישראל נקראים נם המה דרך מסילה  . . .נגד כל שורות III .
המקרא תרמם אשכנזי  . . .נם המלות נושנות בפירושו בלע״ז בלשון צרפת ובל״א
מתורגמים ונלוה אליו פירוש . . . .ר׳ דוד קמחי . . . .גם הוספנו פי׳  . . .תוכחת
חיים מלוקט מם׳ עקרים שחבר . . . . .ר׳ יוסף אלבו( . . . . .תפלה על הגשמים)
 . Fürth 1843. R 205, Z 119.פיורדא תר־ר
(6+ )122+ 94+ 78+ 58+ 129 SS. und ein Blatt SubskribentenVerzeichnis.
ם־ משלי מספרי תנ״ך הנקראים בשם דרך מסילה  . . .תרמם אשכנזי IV.
 . . . .פי־ רש־י . . . .ונלוה אליו פירוש . . . .הרב ר׳ מנחם המאירי . . . .אשר
. 8 +VIH + 312 SS.העתקנו מתוך כתיבת יד משנת ר״ז
B p. 643 Nr. 413 , R 209, Z 135.
ס׳ איוב מספרי תניך וכו׳  wie obenונלוה אליו פירוש  . . .ר׳ משה V.
 . VIII und 240 SS. R 211, Z 119.ב״ר נחמן  . . .ונם פירוש תוכחת חיים
 d . a. 1846/47.כתובים VI.
 328 S.תרי עשר
 129 S.דניאל
 159 S.עזרא ונחמיה
 159+ 184 S.דברי הימים
*) Zu Simon und Mose Frankfurt 3. o . Nr. 102,163 , 208. St 6465 und 7201.
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1844 .
428 .  מתורגם אשכנזית. . . סדר ההגדה לליל שמורים.
Vgl. Wiener 1. c. fir . 392.

429 .  מתורגם אשכנזית ונלוו אליו הערות רנות. . . סבוב הרב ר׳ םתח*ה
 מאת דוד אטטענזאסער. . . בלשון אשכנז.
Deutscher Titel : Eeise des . . . Rabi Petachjah aus Regensbürg. Aus dem Hebräischen übersetzt , mit einer Einleitung versehen und durch . . . . Anmerkungen erläutert von D. Ottensosser.
)?,®מזרחה(וזה הוא תר־י ל
בשנת סבב הלך ובא למסעיר
X und 69 SS. 8». ZS.-F . B p. 407 Nr. 6, R 928.
Vgl. auch Steinschneider , Geschichtsliteratur p. 50.

430. Erster Teil . אמתחת בנימין כולל שבלי לקט ועמרי שכחת
. . . המפרשים ותקוני באורים והעתקות על התורה תהלים.
(2+ )156(+ 1) SS. 8״. ZS.
B p. 44 Nr. 856, Z 436 ; vgl . auch Orient 1845 Lit . Bl. col. 431.
Verfasser , Wolf Lichtenstetter in Baiersdorf, bringt am Schluss ein
Danklied zu seinem 51. Geburtstage (a. 1845).

Zweiter Teil . ם׳ אמתחת בנימין חלק שני כולל פירושים מספיקים
 דברי הימים נחמיה מגילות גם הוספות ותקודם לחלק ראשון, תרי עשר. . . . . .
 תר־ו. . . ) 1846(. 48 SS . 8». ZS.
Vgl. Brüll Jahrbuch IX, 168 n. 1.

1845.
431. ס׳ מחנה ישראל ענטהאלטענד דיני מליחה חלה נדה הדלקה
. . . נעבזט איינעם אנהאננע דער נעטודנזטען זיטטענלעהרען. 72 SS . 8°. ZS.
Deutsch mit jüdisch *deutschen Lettern von Bär Frenk aus Pressburg.

432 . ס׳ גידולי טהרה על הלכות מקואות עם כמה שאלות ותשובות
 הובא לבית הדפום מאתנו. . .  מהור״ר מנחם המכונה מענדל קארנויא. . . שחיבר
 שטערן. . .  ואשר. . .  ראוענבוים, . .  יונה. . .
(2 + IV-I-) 56 Bll. (links hebräische und rechts deutsche Paginierung; letztes Blatt 57 statt 56). 4°. ZS.
B p. 93 Nr. 58, Z 340.
Approbationen : Wolf Hamburg in Fürth, Adar II 605, Abraham Wechsler
In Schwabach , 23. Adar II 605, Abraham Benjamin Schreiber in Pressburg,
9. Adar I 605, Eleasar Horwitz in Wien, 19. Siwan 605.
Ueber den Verfasser vgl. meine Mitteilungen in Jahrbuch VIII, 118 ff.

1846.
433 .  מאת דוד אמטעמאסער. . . . .אשכנדת

אגרות המורה מתורגמות

149
Deutscher Titel :  אנדות המורהBriefe über den Moreh des
Maimonides. Aus dem Hebräischen übersetzt , mit einer Einleitung
von D. Ottensosser. Hebräisch und
und . . . . Anmerkungen .
deutsch. 36 SS. hebr., VIII und 76 SS. deutsch. 8°. ZS.
B p. 8 Nr. 169, R 858 , Z 579.
תר״ו

Der hebräische Teil zeigt als jahresstichwort ויהי לכם המורה לצדקהוזה
Min; der deutsche Teil hat ein deutsches Vorwort d. d. Furth im Juni 1846.

434  נייא,ספורי מוסר מאראלישע ערצאהלונגען אויז דער פארצייט
בעארבייטעט פאן דוד אטטענזאזער. 71)+ 1)SS . 8°. ZS.
Enthält 24 Erzählungen in deutscher Sprache mit jüdisch • deutschen
Lettern■

1848.
435 . . . . . . .אמרי דעת רמב״ם מתורנמים אשכנזית ונלוו אליהם הערות
)מאת דוד אטטענזאסער שנת והיה רמב" □ המאור הגדול (וזה הוא תר״ח לפ״ק
Deutscher Titel : . . . . Analekten aus den Schriften des Maimonides. Aus dem Hebräischen übersetzt und mit einer Einleitung
und . . . Anmerkungen . . . von D. Ottensosser.
VIII und 80 SS. 8°. ZS.-F.
St 6513 Nr. 143a , B p. 42 Nr. 809, R 859, Z 579.

1849.
436. ם׳ זכרו תורת משה על הלכות שבת כקצרה וספר מצות משה
 נפתלי. . . . הובא מחרש לדפום ממני.והוא קיצור מספר חרדים לבעל חיי אדם
 פיורדא חמשת אלפים ושש.המכונה הירץ יאזט בל״א כ״ה נפתלי אין ווירצבורג
מאות ותשע לב״ע. )2 + ( 42 B11. 8°. ZS. R 292.
Mit grosser Vorrede.

437. . . . תחנות בנות ישרון איין נעבעטבוך פיר פרויען אונד מאדכען
 דריטטע פערבעסערטע אויפלאגע. Fürth 5609. Jüdisch - deutsch.
72 SS. 8״. ZS.

1850.
438 . לאדם מערכי בל ומה׳ מענה לשון איין נעבעטבוך פיר געבילדעטע
 פרויענציממער מאזאישער רעליגיאן אויף דעם פריעדהאפע. Jüdisch - deutsch.
24 Bll. 8°. ZS.
439 . , , , למודי הקריאה ראשית למודי קריאת לה״ק לנערים וקצת ברכות
80. ZS. B p. 262 Nr. 214.
im Betreffe der
440 . Einige Worte des Aufschlusses
Emancipation der Juden von S. B. Bamberger. 16 SS. 8°. SJ.
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441 .  הגדה לליל שמוריםErzählung von dem Auszuge Israels
aus Egypten an den beiden ersten Pessach - Abenden. Uebersetzt
von W. Heidenheim.
72 SS. 12°. ZS.
Fehlt bei Wiener I. c.

442 .  והוספנו כמה. . . . . .תיקון קריאת שמע של לילה בכתב גדול
 תו״י. . .  גם איזה וידויים. . . מזמורים. 5610 . 8 B11. 8°. ZS.
443. Emancipation
und Religion der Juden oder das
Judentum und seine Gegner. Ein Sendschreiben an Prof. Dr. Allioli
von L. Adler. (3+ ) 50 SS. 8°. SJ.
Der Verfasser Lewi Adler war am 10. November 1810 in Unsieben geboren und starb am 5. Januar 1886 in Wiesbaden als pensionierter Landrabbiner
von Kassel ; vgl. Kayserling I. c. II, 222: Jew. Encycl. I, 196.

1851.
444 . חכמת בני קדם עברית ואשכנזית עם הערות בלשון אשכנז באר
יראתה׳ לפיק
■
 ראשית חכמי.  פיורדא שנת. מאת דוד אטטענזאסער. . . היטיב
Deutscher Titel : _
Proben morgenländischerWeisheit . . . .
gesammelt, theils ins Hebräische, theils in Deutsche übersetzt und
mit . . . Anmerkungen . . . von David Ottensosser.
VI und 64 SS. 8*. SJ . B p. 189 Nr. 604, R 916.
1851/52 .
445. Thalmudische
Welt - und Lebensweisheit
oder
Pirke Aboth in punktirtem Urtexte , mit einer neuen üebersetzung
und zum ersten Male mit einer ausführlichen Erklärung. Bearbeitet
und herausgegeben von Dr. L. Adler.
Erster Band. 8". Fürth 1851. ZS.-F.
B p. 497 Nr. 1189, Z 554.
Nur der erste Perek (bis S. 170) scheint in Fürth gedruckt zu sein;
der Druck des zweiten und dritten Perek (S. 170—544) weist auf Kassel hin,
da das Titelblatt zum ganzen (ersten ) Band in Kassel 1856 gedruckt ist.

446.  נקראים. . . . . .חמשה חומשי תורה עם ההפטרות וחמש מגילות
 עם תרגום. . . . . . .בשם דרך מסילה כי הלכנו בנתיבות החומשים דרך סלולה
. . .  אונקלוסwie oben Nr. 422 . ♦ תרי׳אצווייטע פיעל פערבעזזערטע אויזגאבע
8°. ZS.
I. Zweites Titelblatt . . . . . •ספר בראשית ראשון לתורת האלהים
(1 + ) 396 SS. Dann folgt besonderes Titelblatt . סדר התפלות והיוצרות
 תרי״אetc . wie oben . . .  לספר בראשית. ) 1 + ( 76 SS.
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II. Zweites Titelblatt . . . .  ספר שמות שניwie oben. 384 SS.
Dann besonderes Titelblatt wie oben (1+ ) 102 SS.
III .
IV.

ויקרא

במדבר

wie oben 258 + 113 SS.
wie oben 308+ 72 SS.

ohne besonderes
Titelblatt

V.  תרי״ב) דברים5612 ( 312+ 80 SS.
wovon die letzten fünf Seiten Subskribenten -Verzeichnis.

]852.
447.  סדר תחנות ובקשות. Gebete für Frauen in deutscher
Sprache mit jüdisch-deutschen Lettern . 144 SS. 12°. ZS.
Verlag von S. B. Gusdorfer in Fürth.

447a . ם־ אמרי שפר בולל דרשות וביאורים על חמשה חומשי תורה
מאת ראובן המכונה זעלינמאן בן כהר״ר משה נוטמאן הונה פה נייאשאדט אן
 לפיט הנותן אמרי שפר לפ״ק. דער זאאלע. )4 +( 88 SS . (+ 1) B1. 8*. ZS.
In keinem bibliographischen Handbuch verzeichnet.

1853.
448.  ומתורגם. . .  מדויק. . . ם׳ ההנדה לליל שמורים אדער פארטראג
אשכנזי. 76 'B11. 12°. ZS.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 433.

1854.

449 .  • תפלות י ש רון מתורגמות אשכנזית מלה במלהInterlinearUebersetzung in deutscher Sprache mit jüdisch-deutschen Lettern.
ו- שנת תרטFürth 1854. 470 SS. 8°. ZS.
Verlag von S. B. Gusdorfer.

450 .  תפלת בנוה ישורון. Andachtsbuch für fromme Israelitinnen mit deutscher Uebersetzung . 286 + 224+ 36 SS. 8°. ZS.
451. Trauerrede auf das Ableben der Königin Therese,
gehalten in der Hauptsynagoge zu Fürth am 8. November 1854
von Dr. Löwi, Rabbiner. 16 SS. 8°. F.
Fürth. J. L. Schmid’s Buchhandlung.

452 .  איינע פאזזע אין פיער אב־.אסתר אדער דיע בעלאהנטע טוגענד
שביטמק נעבזט איינינען נאך ניבט געדרוקקטען געדיכטען אין יידיש־דייטשער
 מונדארט פאן יוסף הערץ. Zweite vermehrte Auflage . Fürth 1854.
(4+ ) 128 SS. 16°. JS.
B p. 46 Nr. 905, R 443 , Z 286 ; cf. MGWJ 1904 p. 242 u. 504.
Vorwort des Verfassers wie bei der ersten Auflage (s. o. Nr. 412).
Verlag von S. B. Gusdorfer.
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453 .
אליו בלשון
ירפא כאב
)תרי־ד לם־לן

חכם המפואר רבי שם טוב בן רבי יוסף פאלקירא,צרי היגון לד
 נם נלוו. . . . . מתורגם אשכנזית וחובר לו בלשון אשכנז מבוא.ז״ל
 פתררא שנת צרי. מאת דוד אטטענואסער. . . . . .אשכנז הערות
(וזה הוא.

Rückseite des Titelblattes ein vierzeiliges hebräisches Gedichtchen des
Herausgebers, desgleichen am Ende des Buchleins.

Deutscher Titel : . . . Balsam gegen den Kummer. Aus
dem Hebräischen des Rabbi Schern tob Palkira ins Deutsche übersetzt , mit einer Einleitung versehen und durch Anmerkungen erläutert von David Ottensosser.
Vorwort des Herausgebers d. d. Furth im Februar 1854.

VIII und 80 SS. 8°. ZS. B p. 514 Nr. 221, R 1045.
1856 .

454. חמשה חומשי תורה מיט איינער וו^רטליכען איבערזעמצונג אונד
קורצען ערקל^ררננען. 4°. ZS.
Verlag von S. B. Gusdorfer.

) בראשית1+ ( 206 SS .  ) שמות1+ ( 173 SS .  ) ויקרא1+ ( 133 SS.
 ) במדבר1+ ( 176 SS .  ) דברים1+ ( 159 SS.
Interlinear- Uebersetzung in deutscher Sprache mit jüdisch ״deutschen

Lettern in einem Bande.

1857 .

455. Der Segen des Gotteshauses.
Predigt zur Einweihung der israel. Synagoge zu Thalmessingen, 7. August 1857.
Von M. Löwenmayer.
Kayserling 1. c. II, 285.
Löwenmayer, geb. 18. Mai 1813
am 25. Februar 1895.

in

Sulzbürg, starb als dortiger Rabbiner

456. סדר ההגדה לליל שמורים צום פארטראג אן דען ביידען ערזטען
פסודאבענדען. 84 SS . 12°. ZS. Z 445.
Hebräisch und jüdisch-deutsch.
Sechste verbesserte Auflage»
Verlag von S. B. Gusdorfer.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 465 (wo dieselbe Ausgabe mit englischer UeberSetzung verzeichnet ist).

457 .  מוגה בהנהה מעולה ומסודר בשלימות,סדר ההגדה לליל שמורים
 פיורדא תרי־ו לפ״ק.הסידור, 88 SS . 16°. ZS.
Ohne Uebersetzung. Verlag von S. B. Gusdorfer.
Fehlt bei Wiener I. c.
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1858.
458 .  אדער דיא, אנשפראכע אן דאס הויז יעקביס,אמירה לבית יעקב
דרייא
 נאך דעס. הדלקה, חלה,בעזאנדערן פפליכטק יירישער עהעפרויען נדה
דיטואלע
בעארבייטעט אמד אינם דייטשע איבערטראגען פאן זעליגמאן בער
ZS.
8°.
SS.
42
und
X
)
+
6
)
.
באמבערנער
,
דיזטריקטם־ראבבינער צו ווירצבורג
in

Ullmann
Approbationen : Jakob Ettlinger in Altona, Ab 617, Salomo
Sal. Wolf
618,
Tischri
11.
,
M
a.
Frankfurt
in
Paris , 28. Elul 617, S. R. Hirsch
618.
Tischri
14.
,
Klein in Kolmar

B p. 41 Nr. 776, E 136, Z 75.

!859.

459 . עלים לתרופה אגרת של הרמבץ דל וגם אגרת הגאון אליהו דל
מווילבא עם
 ליפמאן בלא״א ביה זלמן. . . . . . . .העתקה ללשון אשכנז על ידי
. . . מאזזענבאכער.
Deutscher Titel : Alim litrupho d. i. ein Brief des Rainban
mit
und einer des berühmten Gaon aus Wilna . Zum Erstenmale
Hassfurt.
Uebersetzung herausgegeben durch L. Massenbacher in
R 875.
391,
Nr.
442
p.
בשנת אל יתן למו ט רגלך. )4 + ( 20 SS. 8*. ZS. B
Im Verlage des Herausgebers.

460 .  נראסטענטהיילז, לענענדען אונר פאראבעלן,פאן נאוועללען
 — צור אונטערהאלטונג פיר,ארז הורוויטצענז זאגען דער עבו^ער
 אלז אויך הויפטזאכליך צור,אונד דיא רייפערע יונענד זאוואהל
, דריטטעז העפט.איבוננ אים העבראיש־דייטש־לעזען. 94 ) + 1) SS.

זאממלונג
ענטנאממען
עתואבזענע
12°. SJ.

Verlag von S. B. Gusdorfer.

1860.
der hebräischen Sprache, oder prak461 . Elementarbuch
schreiben
tische Anleitung , das Hebräische in kurzer Zeit lesen ,
Volksisraelitische
für
auch
als
Selbstunterricht
. . . sowohl zum
SJ.
8°.
SS.
22
+
46
.
schulen. Von L. Einstein
Verlag von S. B. Gusdorfer.
Vgl. Steinschneider , Hebr. Bibi. III, 107.

462 . תחנוני בנות יש רון איין געבעטבוך פיר איזראעלו פרויען אוגד
. . . מ^דכען. )4 + ( 72 SS . 8°. SJ.
Sechste vermehrte und verbesserte Auflage.
In deutscher Sprache mit jüdisch -deutschen Lettern.

463 .  פירטה שנת תר־כ לם־ק. עם חמש מגילות. . . .ההפטרות
4״. SJ.
SS.
160
Verlag von S. B. Gusdorfer.

 סדר.
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464. . . .  תפלה מכל השנה מנחה קטנהganz wie
oben Nr. 426.
400 SS. 32°. SJ.
Verlag von S . B. Gusdorfer.

1861.
465.  קאממעט אונד שויעט ! איין ערבויאוננז־ אונה,
צאי כה וראינה
 • אונטערהאלטונגזבוך פיר איזראעליטעןVIII und 356 SS. 8°.
SJ. R 1059.
Deutsch mit

jüdisch - deutschen Lettern.
Auf Veranlassung des Herrn Baruch
Rosenthal in Burghaslach verfasst
und herausgegeben von David Schweizer.
Verlag von S . B. Gusdorfer.

466 . יאכלו טהורי לב להם הדינים למלא נפשם
שלחן טהור מפתו
 דוד פארדו יצ׳ו בשנת תמ״ןונדפס מהדש. . . רצון
 נדפס להפקת. . . מעדנים
חיים מעיר ביליגראד תושב בק״ק ודן הבירה אצלנעאי־־נ
 ישראל בכיר. . . ע״י
) ועתה הובא מחרש תחת מכבש הדפוס1* ך לפיק$ךןקן
האלצינגער בודן בשנת
 משה יהודה נאלדשטיין יצ״ו שרב ומנקר מקיק פעוטה. . .
 עלידי. Fürth 5621.
(94 -) 214 SS. 32°. S.T.
Die Approbationen der ed . Amsterdam
1686 sind auch hier beigefügt
und zwar vom sefardischen Rabbinat in
Amsterdam (Isaak Aboab , Jakob
Sasportas , Salomo de Oliveyra ) 446.
Mose Jehuda b. Kalonymos  הכהןin
Amsterdam , 17. Ab 446.
Im Vorwort vom Vorbeter David Pardo
in London heisst es , dass dieses
Büchlein von dem Rabbiner Josef Pardo und von
seinem Sohn und Nachfolger
David Pardo verfasst wurde ; der
Herausgeber fand dann das Manuskript in
der Hand seines Vaters Josef Pardo.

1861/62.
467 . חלק ראשון כולל הלכות קדוש הבדלה ט״ב ר־ה
סי שערי שמחה
לאחד מגדולי ואיתני רבותינו הוא רבינו יצחק בן רבי
תשובה יוהכ״פ סוכה ולולב
 יצחק ירנן. . . בשם מאה שערים ונלוה אליו פירוש
יהדוה אבן ניאת ז״ל ונקרא
. . .  אנכי. . .  הוצאתיו. . , הלוי באמבערגער נ־״ו
דוב
 מהור״ר יצחק. . . מאת
 פירטה תרכ״א. . .  שמחה הלד. . . בנו.
(4+ )8+ 118(4-4) SS. Mit Zusätzen des
Herausgebers Simcha
Bamberger und des Rabbiners Salomo Ullmann von
Paris . 4°. SJ.
 פירטה תרכיבwie oben ' שערי שמחה חלק שני וכד0.
(2+ ) lll (+ 6) SS. R 473 , Z 369 ; vgl. B p.
138 Nr. 336.
Approbationen : Sal . Wolf Klein in Kolmar, 14. Adar621
, Jakob

Ettlinger
ln Altona , 29. Adar 621 , Salomo
Ullmann in Paris , 10. Nissan 621, Nathan Adler
in London ,
25. Nissan 621.

l) Vgl. St 5974, B p. 584 Nr. 693 , R 299,
Z 201. Die Fürther Ausgabe
ist nirgends erwähnt.
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1862.
468. ספר החיים והוא תורת הפד ואמת שעושץ עם החיים ועם המתים
. . . פאללשטאנדיגעז אנדאכטזבוך. III und 288+ 24 SS. 8°. SJ.

Verlag von S. B. Gusdorfer.
Oben hebräisch und unten deutsch mit jüdisch-deutschen Lettern.
die Gebete»
Die letzten 24 Seiten sind besonders paginiert und enthalten
werden.
verrichtet
Sterbenden
und
Kranken
die von der  ה״קדג״הin Fürth bei
von Simon Krämer.
Erzählungen
469 . Israelitische

210 SS. 8°.
Verlag wie oben.
Vgl. Steinschneider, Hebr. Bibi. VI, 31.
Die Sammlung enthält drei Erzählungen.

1863.
zur fünfzigjährigen Gedenkfeier des
470 . Fest - Predigt
der
deutschen Freiheitssegens . Gehalten in der Hauptsynagoge
israelitischen Cultusgemeinde in Fürth von J. Löwi.
Vgl. Kayserling 1. c. II, 272.

471 .  סדר ההגדה לליל שמורים. Erzählung von dem Auszuge
Israels aus Egypten . Zum Vortrage an den beiden ersten PessachAbenden.
Lettern.
Oben Text und unten deutsche Uebersetzung mit deutschen
Verlag wie oben.
Fehlt bei Wiener 1. c.

472 . . . .  מדויק היטב. . .  לליל שמורים אדער פארטראג.סדי ההנדד
Fürth 561S. 76 SS. 8°. ZS.
Fehlt bei Wiener 1. c.

ם׳ מורה
473 .  נחלק לשני.לזובחים כולל הלכות שחיטה ובדיקה
חלקים
שם
האחד
הלבה
סדורה
 מאתי הקטן יצחק דוב.ושם השני תוספת הלכה
הלוי.
 פירטה שנת תרכ״ג לפ׳ק. . . באמבערנער החבקיק ווירצבורג
14+ 190(+ 3) SS. 8°. SJ . R 136, Z 75.

Approbationen: Salomo Wolf Klein in Kolmar, 3. ljar 623, Jakob Etttinger
in Altona, 17. ljar 623, Salomo Ullmann in Paris, 8. Siwan 623.

1864.
474 . נשק בר מכתב יקר מאד ננד המחברת נצח ישראל מידידי הרבני
.....
 אני הצעיר הקטן. . . . .מהו׳ ניסן שידלאף בקיק קאללין והוצאתיו לאור
עזריאל פאללאק ש״ץ דקיק אייזענשטאדט.
38 SS. 8». SJ-F . R, 1047.
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475 . Trauer predigt auf das Ableben Seiner Majestät des
Königs Maximilian U . Gehalten . . . am 21. März 1864 yon J . Löwi.
Diese Predigt erlebte zwei Auflagen.
Vgl. Kayserling 1. c.

476.  נעבזט איינעםwie oben Nr. 458 אמירה לבית יעקב וכר
 נאך דעם. ♦. . דיע פארשריפטען איבער דאז פליישזאלצען ענטהאלטענד
אנהאנגע
. . .  ריטואלע בעארבייטעטvon demselben Verfasser.
(6+ )XII + 42+ 13 SS. 8°. SJ. K 136. Steinschneider Hebr.
Bibi VII, 49.
Approbationen wie bei Nr. 468.
Die erste Auflage, die in 5000 Exemplaren erschien , war
vergriffen.
Der oben bezeichnete Anhang über  הלכות מליחהwurde auch
besonders ausgegeben.

477. Jeschurun.
Judenthums.

Zeitschrift

für die Wissenschaft des

Verantwortlicher ßedacteur : Dr. Joseph Kobak, DistriktsRabbiner in Bamberg.
Vierter Jahrgang. 1864. Deutsche Abteilung XLVIII und
136 SS., hebr. Abteilung VIII und 224 SS.
Fünfter Jahrgang. 1865. Deutsche Abteilung 76+ 202 SS.
und wieder 65 bis 112 SS., hebr. Abteilung 170 SS.
80. JS.
Verlag wie oben.

1865.

478 . זה השעי לה׳ צדיקים יבואו בו מזמורי ת דילים עם יהי רצון
 ) של1הש״ץ עם תינוקות של בית רבן מלה במלה בבה״ב בכל י־צ
שאומר
 הובא לדפוס בשנת:לקופה דתית לאהר קדיש דרבנן לסנולת נשמתם
המתנדבים
תקפ״א בראשונה ועתה פעם שלישית בשנת תרכ״ה לם־ק.
Zum Gebrauch der Gemeinde Sulzbürg an den Jahrzeitstagen der Stifter zum Talmud-Thora-Verein.
10+ 26 SS. 8°. SJ.
479.  תפלות י ש רו ן מתורגמות אשכנזית מלה במלה. InterlinearUebersetzung in deutscher Sprache mit jüdisch-deutschen Lettern.
464 SS. 12°. SJ.
Verlag wie oben.
4) Jahrzeit.
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gehalten bei der Einweihung der Haupt480. Predigten
Synagoge in Fürth am 15. und 16. September 1865 von J. Löwi.
Vgl. Kayscrling !. c.

1866 .

481. משניות ממסכת שבת עם פירוש רבעו עובדיה מברטנורא זצ׳יל
פ״וררא שנת תרכ״ו לפ״ק. Fürth 1866.
79(+ 1) SS. 8°. SJ.
Verlag wie oben.

482. Die ״Schleusen des Himmels“ von Jakob א ר ב ו ת ה ש מ י ם
 אני לדוד״ ודודי לי המשיח.
Markus Netter . מהרה יבא תרכי׳ו לפ״ק
Erster Teil. Fürth 1866. XV und 4 - 120 SS.
Selbstverlag des Verfassers.
Auf der letzten Seite steht : Druck von Albrecht Schröder in Fürth.
ע״* ה *על.
S. 94. J. Stern העוסק במשאבת הקדש יהזגתן ב״ר משה אריה״ בר כבבא״ ז״ל
62b,
August
7.
»
S. 95. Empfehlungen von Rabbiner Adler in Burgpreppach
627,
Tebeth
19.
Fürth,
in
Königshöfer
Dr.
627,
Tebeth
Dr. Auerbach in Fürth, 9.
Schleusen
Dr. Heinrich Bloch in Fürth, 5. Schebat 627. S. 97. Anhang zu den
יעקב מרדני.
des Himmels  הנקרא חבלהחלון. S. 116. Schluss An ב' מותר 'ר שלמה בעטטר
XV.
S.
auf
Vortrags
ersten
des
S. 117. Fortsetzung
1860). Sein
(
Vom dem gleichen Verfasser erschien ים מ; הים,שלWien
Vater Salomo gab die  חידושי הרב חמאירי על מס׳ שבתheraus (Wien 1862).

1867 .
483. . . . . .  ה נ דה לליל שמורים צום פארטראג.ס׳ ד. Siebente verbesserte Auflage . 84 SS. 8°. SJ-F.
Verlag wie oben.
Oben hebräisch , unten deutsch mit jüdisch-deutschen Lettern.
Vgl. Wiener 1. c. Nr. 575.

484. Ein Aufruf von der ״Administration des israelitischen
Waisenhauses dahier“ d. d. Fürth בשנת מלאו ידיכם העםי לת ת עליכם
 ♦ברכה לפיק2 Bll . Kleinfolio. SJ.
Der Aufruf will zu Spenden für das Waisenhaus anregsn.

1868 •
485 .  למוד ער ו ך על מס' שבת שנת ברכות. Verfasser Salomo
Bamberger. (4+ ) 140 Bll. 8°. SJ-F.
Approbationen : M. Dreifuss in Sulzburg , 12. Cheschwan 627, S. R. Hirsch
, 8• Tamus 627,
in Frankfurt a. M., 5. Schebat 627, ). S. Nathansohn in Lemberg
14.Tischri 628,
Altona,
in
Ettlinger
Jakob
627,
Elul
Abr.Adler in Aschaffenburg , 19.
Seligmann Bär Bamberger in Würzburg, 19. Siwan 628.
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1871.
486 . Grabrede , gehalten am 24. September 1871 der sei.
entschlafenen Frau Babette Löwenmayer von ihrem trauernden
Gatten M. Löwenmayer.
Fürth, Alb. Schröder 1871. 8 SS. 8°.
Kayserling 1. c. II, 2S5.

1876.
487. ה מ ש ה ח ו מ ש י ת ו ר ה עם ההפטרות. 5 Bände . 8°.

1887.
487a . Kurländer , A., Geschichte
der Juden
in
Franken mit besonderer Kücksicht auf die beiden Städte Nürnberg und Fürth. 114 S. 8°.
Fürth. Verlag von A. Kurländer.

Undatierte Drucke.
1691/98.
488 s. a. ספר אורחת צדיקים החמר הקטן הזה מעט הכמות ורב
 נדפס. . . האיכות והוספנו נופך עליהם סדר התפלה על כל השנה וברכת מהנין
 בדפוס. . . .פעם שלישית והוגה בעיון נמרץ וגם לרבות הוספנו רפואה לנשמה
 המנוח כהר־ר יוסף שניאור זצ׳ל. . . . של. 358 B11. 12°. JS . St 3417.

Vielleicht ist es diese Ausgabe , die bei B p. 51 Nr. 989 mit
zeichnet ist.

תג״א

ver-

489 s. a. . . . איין שין געטליך ליד טייטש אורח חיים טוט מען עש
. . . אך איין שין מעשה אויז דען זוהר.
Der Anfang lautet : »Wer mir zuhören will und ein Weil
schweigen still , ein schön Lied will ich machen, der Eine mag es
spotten, der Andre lachen“. Akrostich : Wolf von Krakau נדפס פה
. . .  ק״ק פיורדא בדפוס המנוח הריר יוסף דל בן,
8 Bll. (nicht foliiert). 8°. JS . St 3670, B p. 49 Nr. 970.
490 s. a. סדר תקון שבת עם התפלה הקבצו ושמעו בני יעקב כולכם
ושימו הכרך הקטן הזה אל לבבכם ואל בנדינם ומתוך הפי־ מנחת יעקב יהי׳ דיני
 נדפס בקיק פירדא בדפוס של הקצין המנוח הר*ר יוסף. . . שבת שגורים בפי כל
שניאור זיל. 41 Bogen mit 8 Bll. + 1 Bogen mit 4 Bll. 16°.
St 2393.
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Teils in Quadratbuchstaben und teils in Raschischrift . Verfasser des
Kommentars  מנחת יעקבist )akob b. Rafael Levi aus Posen (St 5605, wo irrtümlich  מטזת שבתsteht ).
Da Nr. 488 , 489 u. 490 aus der Druckerei des verstorbenen Josef b. Salomo
Schneior hervorgegangen sind und dieser am 11. Juli 1691 aus dem Leben
schiedet während die Druckerei noch bis 1698 bestand , so fallen diese Drucke
in die Zeit 1691/98.

1691.
Lied , Mel . כל מקדש״
heilig
schön
491 s. 1. e. a. Ein
 שביעי כראוי לוoder Schmueibuch , welches einem gefällt wohl “.
8«. St 3688.

1691/1730 ?
492 s. 1. e. a. ,איין נייא נעטליך ליד נא כ ט לייאן ווערט עש גינענט
. . . . . איר ליבן ווייבר אוני מיידליך,נאטש דינשט ווערט דער דארך דער קענט
Am Schluss steht :
 איר ווערט אין.ער זיך נענין
 וואול קענן. Mel . יום מנוחה
Gottes Hand . 2 Bll . in

 בנימין.דער עש האט נימאבט אוני אויש ניטראכט
יעקב בן א״א הר״ר יקותיאל קויפמן סנ״ל זצ״ל טוט
 במוצאי. Anfang : Ich befehl mein Seel in
kl . 8°. St 3095.

Ein anderes (s. 1. e. a.) hat den Titel : נבט לייאנן איר ליבן
 וואש רוחות אום. . . . .ווייבר אוני מיידן אוני קנעכט פר' נעמט מיך עבן רעכט
 דש איר.  דרום טוטש קויפן.אים זיין נידבט אוני השם יתברך בייא איהם וואכט
 זיא מאבט פון אייך לויפן.

1691/1701.
493 s. 1. e. a.  תפלה לעניmit dem Sündenbekenntnis
 )של״הund besonderem Gebet für Frauen . 8 Bll . 8°.
St 3346 , B p. 661 Nr . 739.

(nach

1697 ?
ספר בן סירא מהחכם
494 s . 1. e . a. Pseudoamsterdam.
 נדפס כמו מקדם. . . המפורסם בן מירא בן ירמיהו הנביא ן אחי ורעי הביטו וראו

 בשנתתנ״ז, . . •באמשרדם

Am Schluss steht :  ה חומות ירושלים ליצירה1 שנת חך.
43 B11. 16°. F.
Titelblatt und Inhalt nebst Beigaben ( טיבר עי פ• החידהund  תורה.מעשרund
 )אורחות ח״סsind vollständiger Nachdruck der ed. Amsterdam 1697 (cf. St 1365,
Z 90). Nach den Typen und Verzierungen ist es ein Ffirther Druck.
*) Vgl. meine Mitteilung in Jahrbuch VIII, 117.
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1701.
495 s. 1. e. a. אור נערב מהרב המקובל האלקי כמהור״ר משה
. . .  קורדואירו דל מהדעות הזרות המתוארות למתרחקים מחכמת האמוד.
40(+ 1) B11. 8°. MA.-F.
Sfc 64523, B p. 27 Nr. 580 , R 852, Z 571.

ם׳

Korrektor : Mose b. Josef Mose Hausen.
Setzer waren Christen , deren Namen nicht genannt sind.
Schöner , aber fehlerhafter Druck. Das Buch, das eine Verherrlichung
der Kabbala und Charakteristik ihrer Gegner enthält ) wurde vom Sohne des
Verfassers , Gedalja Cordovero, nach dem in seinem Besitz befindlichen
Manuskript seines Vaters, zum erstenmal in Venedig (1587) herausgegeben
unter Mitwirkung von Mose Basula, den jener schon in Palästina kennen
gelernt hatte und der auch zum Lobe dieses Buches ein Vorwort und ein
Gedicht verfasste , die hier abgedruckt sind (cf. St p. CVI ad p. 1353). Die
zweite Auflage erfolgte durch Mordechai b. Jehuda Lob Aschkenasi aus
Damaskus , Verfasser von  אביהםbv*(
s . o. Nr. 47 wo auf vorliegende Nr. 495 (statt
507 zu verweisen ist), und einem R. Israel, der die Druckarbeit förderte . Vgl.
noch Jahrbuch VIII, 200.

496 s. a. Vorwort zu Nr. 47  הקדמת ספר אשל אברהם. 22 Bll.
mit durchlaufender Bogenzählung. 8°. MA.-F.
St 42992, B p. 144 Nr. 482, R 119, Z 58.
Verfasst von dem obengenannten Mordechai , einem Schüler des Abr.
Rovigo und mit Unterstützung des Abraham Bing aus Fürth herausgegeben
(cf. das . p. 22b und Jahrb. VIII, 75). Auf dem Titelblatt steht  נדפס פה ק״קפיזח־.

1701/1722 .
497 s. a.  ענוי נפש ורפואתוvon Mordechai b. Mose; jüdischdeutsches Gedicht über den Tod ; Mel.: ״Was in der Thora steht
geschrieben“. Anfang: ״Ihr liebe Leut thut mich vernehmen“ und
״Arme und Reiche ich thu euch bitten“. 8 Bll. 8°. St 6249
Setzer : Jakob b. Samuel.

1737/1772.
498 s. a. סדר הנדה של פסה עם ברכותיה לפניהם ולאחריהם עם ציורים
 הר״ר חיים בן הר״ר הירש יצ״ו. . .  בפיורדא בדפוס. . . .נאים וערבים לקוראיהם
20 BU. 120. CH.
Mit Holzschnitten . — Fehlt bei Wiener 1. c.

1739/53.
499 s. a. #חינוך קטן — אונזרי ספר מוסר שרייבן דש אידר פאטר אונ
 דער ווייל#מוטר זיין מחויב דיא קליינה קינדר צו גווינן לשון קודש צו רידן אונ
 האב איך.זיין פיל דיא זעלבזט ניט וואול אין פורמירט זיין אין דו לשון קודש
 אוג1ג יפונדן איין ביכל דש שון לנג איז גיוועזן גידרוקט פיל ווערטר לשון הקוד

lei
דק טייטש דארדף אונ׳ אליין עש איז ניט מסודר גוועזן אוג׳ איז אדך נימר
בנמצא אלזו בה איך עש רעכט מסדר ניוועזן אוני פיל מער ווערטר דרצו גידרוקט
.היד טיט קען אידר פאטר אוני מוטר מקיי׳ זיין רען פסוק ולמדתם את בניכם
מערט איר זוכה זיין למען ירבו ימיכם וימי בניבם — בדפוס המשובח הריר הירש
 בן כהריר חיים זציל מפיורדא. ) 1+ ( 17 Bll . (uDpaginiert). 12°. HC.-F.
Z 209 ; cf. Serapeum 1X, 336 ; Brüll, Jahrb. VIII, 166 n. 2
(alle mit unrichtigem Druckjahr).
Hirsch b. Chajim druckte in den Jahren 1739/53, weshalb in diese Zeit
der Druck des vorliegenden Glossars zu setzen ist, dessen Erstausgabe in
Krakau 1640 erschien.

1742/45 .
500 s. a. תשועת ישראל והוא בטול עלילות דם בל״א הועתק מכתב
 לבטל הבלבולים. . . ולשון של איטליע ולטיין שנדפס מקדמת דנא ברמא.
Drei Teile. — Jüdisch -deutsch. Cum unicentie äerenissime.
2+ 3 (unpaginiert) hebr. und deutsches Vorwort.
Erster Teil 12 Bll.
Zweiter Teil 21 Bll.
Dritter Teil 20 Bll.
8«. HS.-F.
B p. 676 Nr. 1053, Z 45 ; vgl . Steinschneider Hebr. Bibi. 20, 43s;
Geschichtsliteratur p. 136 Nr. 210 ; REJ 18, 197 ; MGWJ 43, 519.
Da Hirsch und sein Sohn Chajim, die hier als Drucker verzeichnet
sind, in den (ähren 1742/45 genannt werden , so fällt der Druck dieses interessanten und seltenen Buches in diese Zeit (wonach St 1. c. zu berichtigen ist).

1750/67.
501 s. a. ganz wie oben דדבוך קטן אוגזרי ספרי מוסר שרייבן וכר
Nr. 499 . (1+ ) 17 Bll. (unpaginiert). 12°. CH.
Da in dieser Ausgabe Hirsch , der Vater des Chajim, als lebend ge»
nannt wird, so fällt der Druck in die Zeit vor 1767; sonst sind Nr. 499 und
501 ganz gleich ; nur sind bei ersterer Ausgabe Titelblatt und Rückseite in
Quadratschrift und bei der andern in Raschischrift gedruckt.
Ein drittes Exemplar des ; חיגזך קטist ebenfalls in meinem Besitze ; es
bildet einen Anhang zu • קהלתשלמרed . 1770 ts . o. Nr. 241) und ist von Chajim b.
Zbi Hirsch  זצ״לgedruckt , also auch c. 1770 (vgl. hierzu Perles , Beiträge p. 139).

502 s. a.  ם־ קהלת שלמה עם תפלות ודיניםwie
60 Bll. (grösstenteils unpaginiert). 12°. CH.

oben Nr. 241.

Da auch hier Hirsch , der Vater des Chajim, als lebend genannt ist,
so fällt dieser Druck ebenfalls in die Zeit vor 1767. Am Schluss steht ein
Blatt  ספררפואות, das aber , wie aus dem Druck ersichtlich ist, nicht zu diesem
Buch gehört ln der vorliegenden Ausgabe ist noch ganz  מןדיב בזמנהund ספירת
JahrbuchJ. L. 6 . X.

n

 העומרenthalten , was bei Br . 241 fehlt . In verschiedenen
anderen Gebeten ist
dort auch eine andere Rangordnung eingehalten ; in unserer Ausgabe fehlen
 הנוכהund סח־ כפחת, die dort den Schluss bilden.

1759?
503 s. a. קרכן מנחה היא תפלה מכל השנה כמנהג אשכנז פולין פיהם
. . . טעהרן. 294 B11. 4 י׳.
Vgl. oben Nr. 144.

1767.
504 s. 1. e. a. אורדינונג
8 Bll. 8״.
Vgl. oben Nr. 141.

 קליידר. Jüdisch -deutsch  חשון תקכ״ח.

1768?

505 s. a. אבינו מלכנו כמנהג מדינת ווירצבורג נשלם המלאכה בשנת
יבא מ שי חי לעיר מושבי לפ״ק נדפס בפיורדא בבית ובדפוס המשותפים הריר
 יוסף פעטשויא יצ״ו וכנו הריר מענדל בער יצ״ו. Einblattdruck. Fol. JP.

Das Jahresstichwort ergibt 1758. Da aber Josef Petschau erst 1762 als
Drucker erscheint , so nehme ich an, dass noch ein  יim Druck hervorzuheben
ist und setze deshalb den Druck ins Jahr 1768. — Ein anderes אביגל מלכנל
 ואתה קחשund לא מלך יושבmit  כמנהג ק״קפיורדאgehört ebenfalls zu diesen Drucken
s . 1. e . a.

1770?
506 s. a.  א׳בTabelle (umrahmtes Doppelfolioblatt) gedruckt
bei Chajim b. Zbi; das grosse  א״בmit den verschiedenen Vokalen
steht oben in grossen und unten in kleineren Buchstaben; rechts
stehen die Morgenbenediktionen für Kinder und links steht Ps . 23.

1775/81.
507 s. a. wie oben Nr. 241 קהלת שלמה עם תפלות ודינים
43 SS. (unregelmässig paginiert). 12°. ID mit CHWaisen.

 ס״.

Angehängt ist הנוך קטןs ( . o. Nr. 501). Itzig b. David Zirndorf druckte
1775/81 gemeinschaftlich mit den Waisen des Chajim b. Zbi Hirsch.

508 s. a. Pseudofrankfurt
. סדר תחנות ובקשות דיא היפש
 נדפס בפיורדא בבית ובדפוס א*צק. . . .ארז ערלעזן אונ״ וואהל ערקלעהרט זיין
 צו בקאממען אין זיינעם לאשיע אונד אויך אצל. דיזע זיין.בן דוד צירנדארף
פראנהפורט אם מיין
מוירי ספרים איז.
48 Bll. (unvollständig) . 8°. ID.
509 s. a. Pseudofrankfurt.
סדר תפלות יום כפור קטן מידי
 אץ זיינעם הויזעwie Nr. 508  נדפס בפיורדא ובר. . . ערב ראש חדש יבא כל בשר
פראנקפורט אם מיץ
אונד אויך אצל מוכרי ספרים אין. 8 B11. 8°. ID.
Schöner
Druck.

1G3
510 s. a. . דמה שייבה תחיבה זאללען דיא ודיבר זאגן אן ר״ר.מחייבה
וי״ב אין עליבו לשבח פאר כורעים ומשתחווים אין דיא עבודה. ־
Einblattdruck. Kl. 4°. ID.
Am Schluss Reklamevermerk.
Vgl. ZfhB. V, 90.

511 s. a.  מתתי״ בן, מחבר ר. . . . . איר ליבה ודיברso( ) ם״ ווחיבת
 הר״ר מאיר סאבאטקי. . . . הרב האלוףvgl . oben Nr. 88. Jüdisch•
.
deutsch. 14 Bll. 4°. ID mit CHWaisen.
1809•
: ״ שלום. שייר תודה בתת ד.השלום
Titelblatt
Erstes
a.
s.
512
בארץ הושר מעדת ישרון פה פירד ליל שבת קודש בי״ת כסלו ה" תק״ע לב־ע.
Zweites Titelblatt : Der Friede, gesungen bei Gelegenheit
der Friedens - Feier von der jüdischen Gemeinde in Fürth. Den
10 ten November 1809 1).

Am Schluss des Liedes stehen die Namen der Verfasser H. H. Schwabacher und D. Ottensosser.

6 Bll. Fol. B p. 583 Nr. 678, Z 688.
Vgl. Jahrbuch VIII, 145.

1812/24•
513 s. a.  הדרכת הילדoder Unterricht im Lesen für die
israelitische Jugend von 3 bis 6 Jahren, von Heimann Schwabacher,
mit Kupfern von Joseph Herz. 1812. 42 SS. 12ö. I. Auflage.
Die vierte Auflage erschien 1824 in Furth bei Isaak und seinem Sohne
David Zirndorf.
48 SS. + 4 SS. Bilder. 12°. ID und DZ.

1815?
514 s. a.  איין שוישפיל מיט געזאננען.דוד דער בעזיענער דעז נלית
 ״D.-F.
אין צווייא אויפצינען צור בעלוסטיגונג אם פורים־פעסטע. 16 SS . 81.
B p. 108 Nr. 176, Z 197.
Fürth gedruckt mit ortographiesche (so) Verbesrungen (so) versehen
bey Isaac David Zürendorffer.
Vollständig mit hebräischen Quadratbuchstaben gedruckt . Der Anfang
lautet : Erster Auftritt . Chor der Soldaten . Höchster Beherrscher der himmlischen Kreise, Gewaltiger Gott der siegreichen Schaaren , Ulkwell Alles
Guten ! Bezähme — denn du allein kannst es — der Feinde Frechheit, und
gieb uns den Sieg!
Verfasser ist Aron Wolfssohn (vgl. Jahrbuch VIII, !54).
Vgl. MGWJ 1893 p. 420 n. und 1903 p. 87 Nr. 3.
*) Vgl. Beilage 1.

1826/40 .
515 s. a.' .דבר טוב על שמי שם קודש דוג מתחלף באותיות דטלנת
דיא ' תחינה רעד נון פון ראש השנה ויום כפור ביז נאך הושענא רבה ווער דא
 לפי« ירשי 'ה.ווערט פליים־ג דארינן בעטן דער ווערט פיל האבן צו געניסן
בהמצאי קראהו בהיותו קריב.
Hebräisch und jüdisch-deutsch. 14 Bll. (unregelmässig paginiert. 8®. DZ.
B p. 102 Nr. 19.
Das Jahresstichwort gibt 1757, wozu jedoch die Druckerei, die 1820 bis
1840 tätig war, r.icht passt 1). Der Vater Itzig, der hier schon als verstorben

bezeichnet wird, ist 1826 aus dem Leben geschieden und es ist daher der
Druck nicht vor diesem Jahre anzusetzen.
Das Buchlein enthält 20 תחנות. Nach denselben folgt Bl. 9 (unfoliiert)
mit der Ueberschrift ) בחד« אלול2 תפלות אמהותein Gebet vor dem Schofarblasen
mit je einem hebr . Verse und ausführlicherem , daran angereihtem deutschen
Gebete . Blatt (2b bis 14 enthält dann noch ein grösseres Gebet mit der
Aufschrift  תהינה זאגט מאן ווען דער הזן לב נדרי זינגטan.

1840 ff.
516 s. a.  ברכת הלבנה. 2 Bll . 4°. ZS.
Ohne Titelblatt ; Text beginnt sofort nach der Ueberschrift.

1850/51.
517 s. 1. e. a. רשימה מהספרים של הרב הגאון המפורסם מהור״ר
 וואלף האמבורג זצלה״ה ראש ישיבה בק״ק פיורדא. Katalog der Bibliothek
des R. Wolf Hamburg. 20 Bll. 4°.
Mit Preisangabe ; vgl. St 5187.
Am Schluss steht folgende Bemerkung :  שער זקנים ב״ב ושמז*ת,מעהרערעעקזעמפל

*ב״ב אשר הבי־ הרב הגאון מהזר״רוזאלן* האמבורגזללה״ה ז«דנ א איינען גולדען פיר עי ב' כרפי
בא וצ געבעץ. M. S. Arnstein in Fürth bei Nürnberg im Königreich Bayern.

בנימין

Talmudausgaben.
Eine vollständige Talmudausgabe wurde nicht in Fürth gedruckt ; dagegen erschienen verschiedene einzelne Traktate, von denen mir folgende bekannt sind:

1725.
518.  נדה. Fol. SB.
M Ein zweites Exemplar existiert mit dem gleichen Chronostich , aber
ohne Druckort und Druckernamen und mit veränderter Titel Umrahmung.

 ףVgl
. oben Nr.364.
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1726.
519.  נטי ן. Fol. SB.
St 1666 (wo 1720 wohl Druckfehler ist ).
כתובות עם פי׳ רש״י ותוספות כפי
520. Pseudoamsterdam.
 באותיות. . . . . .אשר נדפס בבסיליאה ובפרנקפורט דאדר
אמשטרדם לסיר
ולפרט רקח שמואל אבן אחת ויקרא אותה אבן העזר ויאמר עד הנה
עזרונן ה׳. 112 Bll . Fol . SB.

1737.

521 .  נדפס תחת. . . .שבועות עם פירש״ ותוספות מהרשיא ומהרשיל
 בשנת שביעת שתיים שאץ הרבה. . . . קארל ווילהעלם פרידריך. . . ממשלת
לפיק בדפוס החדש ההוקם ע״י חיים בן כהר־ר צבי הירש.
49 Bll. Fol. CH.
522 . ביצה עם פירוש רשיי ותוספות ופסקי תוספות כפי אשר נדפס בקיק
פרנקפורט דאדר לפי® מנשים באהל תבורך.
Cum unicentie Serenissime. Karl Wilhelm Friedrich.
40 Bll. Fol. CH.

1739.

523 . סנהדרין עם פירוש רשיי ותוספות ורבינו אשר עם חילופי גרסאות
 שנת על יפ התורה אשר יורוך ועל המשפט. . .  עם יופי אותיות חדשות. . . .
אשר יאמרו.
Cum licentia Serenissimis. Karl Wilhelm Friedrich.
264 + 18 Bll. Fol. HC.
Z 744 (mit Druckjahr 1780, was auf Irrtum beruht, da der
Drucker Zbi Hirsch bis 1739 Druckereibesitzer in Wilhermsdorf war).
2 Bl. — 1 Bl. der Wilnaer etc . Drucke . Vorliegende Ausgabe enthält
nur  רש״יund תוספות, weder  חילופי גרם׳noch irgendwelche Erläuterungen oder
Nachweise am Rande ; die letzten 18 Bll. enthalten Ascheris Kommentar.

1740•
524 . רש״י ותוספות ופסקי תוספות כפי אשר נדפס בפ״פ
דאדר לא לנרוע ולא להוסיף — שנת תביא עלינו את הגאולה.
24 Bll. Fol . CH.

פי״

מכות עם

Setzer : )ehuda b. Zbi Hirsch , Aron Lob b. )akob Hirsch » Nathan b. )osefTrotz der Ankündigung auf dem Titelblatt , das aus anderen Editionen
einfach abgedruckt ist , enthält diese Ausgabe ebenfalls nur Raschi und
תוספות. Es steht zwar durchlaufend am Rand  תורה אודund  מסורתהש״סsowie עיןמשפט,
aber diese drei Beigaben werden oft auf vielen Blättern hintereinander weggelassen ; !ebenso fehlen  רא״שund  פסקי תוספות.

ותוספות
525.
F0L 2 744,

רש״י

♦ גטין עם פירוש

168
1753.
.כדוובות עם פירוש רש*י ותוספות וגם תוספות ישנים 526 .
Fol. Z 743.

1766.
בבא קמא עם פירוש רש*י

ותוספות . . . . . .בשנת ובעל העור 527.
 • 119 Bll . Fol. JP.נקי לפיק

Auf der Rückseite des Titelblattes sagt der Drucker, dass aus Mangel
an Taltnudausgaben zu wenig gelernt werde ; deshalb habe R. Israel b. Samuel
 undב״ם Brandes 1) die Druckkosten für vorliegenden Traktat , sowie auch für
 n*p bezahlt״r

1771.
בבא קמא עם פירוש רשיי

ותוספות . . . . . .שנת תבוא עלינו 528.
• הגאולה
BU. Fol. CH.

1778.
.בבא קסא עם פירוש רש־י ותוספות ופסקי תוספות ופירוש המשניות 529 .
F0L Z 744.

1780.
.קדושין בשנת קיי » ,ישראללה׳ 530 .
82 Bll. Fol . IL.

1786.
ביצה עם פירוש רשיי ותוספות ופסקי תוספות בפי אשר נדפס 531.
. 40 Bll. Fol. IL.בקיק פרנקפורט דאדר  . . .לפרט מנשים באהל תבורך
Mit schon verziertem Titelblatt

1791.
מסכת ביצה לפרט ןהיה כיו□ הששי וי׳כיני

את אשר יביאו 53la .
. 40 Bll . Fol. ID.לפיק

1829.
ששה סדרי תלמוד בבלי מסבת ברכות עם פירוש רש*י ותוספות 532 .
ופסקי תוספות ורבינו אשר ופשקי דיניו ופירוש המשניות מהרמבים  . . .ההוספות
וההגהות  . . .יואל סירקיש  . . .אליהו ווילנא  . . .ישעיה בערלין  . . .חנ חיים
צבי בערלין  . . .אריה ליב בערלץ  . . .נדפס בקיק פיורדא  . . .תחת ממשלת
הדברים האלה
יפ
לע
לפרט יכ
אדונינו המלך  . . .לודוויג הראשון . . .
ברחו אתך ברית ואת ישראל :והפרט עולה למספר תקפיט לפיק תו תורה
.שבעל הפ ( נטין ףד ס־ עיב)
' ) Vgl. meine Mitteilungen in Jahrbuch VIII, 80 und 128.י

*

_
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Soweit das Titelblatt , teilweise in rotem Druck wie ״Sulzbach = rot UI).
Die erste Seite enthält das Vorwort des Druckers unter Hervorhebung der
zehn Vorzüge dieser Talmudausgabe Auf der zweiten Seite befindet sich die
Approbation des Fürther Rabbinats vom 26. Nissan 589 (Josua Mose Falkenau,
Abraham Lipmann Gerau, Juda Lob Halberstadt ) und am Schluss eine kurze
Approbation des R. Wolf Hamburg.

(2+ ) 104 Bll.

Dann folgt  משגיות מן סדרזרעיםmit gleichem Titelblatt wie oben (I + )78 Bll.
— Auf der letzten Seite ist noch ein hebräisches Gedichtchen des Druckers
David Zirndorf.

Fol. DZ . R 1101, Z 741 ; cf. Rabbinovicz מאמר על הדפסת
 התלמודp . 115.

1832.

533. wie oben ששה סדרי תלמוד בבלי מסבת שבת עם פירוש רש*י וכר׳
«לפר
יכ
לע
יפ
הדברים
האלהכרתי אתך ביית ואת ישראל
oben.
wie
והפרט
עולה
למספר
תקציב
לפ
**ק תו תורה יפו
190 BU. Fol. DZ.
R 1102, Z 741 ; cf. Rabbinovicz wie oben.
Die Rückseite des Titelblattes enthält eine Entschuldigung des Druckers

wegen verspäteten Erscheinens dieses Traktats , das durch Krieg, Cholera und
religiöse Streitigkeiten in Fürth verschuldet wurde . Dann werden wieder die
zehn Vorzüge wie oben auf gezählt . Schluss : ביפי סליחות תקצ״ב. Dann folgt ein
Blatt mit Subskribenten *Verzeichnis und zum Schluss die Bemerkung, dass
der Druck von !עירובי, טסschon begonnen hat ; er ist jedoch nicht erschienen.
Das letzte Blatt enthält zwei Seiten Novellen von Rabbiner Abraham Bing in
Würzburg und einige Nachträge zum Subskribenten -Verzeichnis.

Kalender.
Bei den ansehnlichen Leistungen der Fürther Druckereien
auf den verschiedensten Gebieten des Buchhandels durften natärlieh auch die Kalender nicht fehlen, deren alljährliches Erscheinen
als Notwendigkeit erkannt wurde. Zum Teil traten sie selbständig
auf, zum Teil unter fremder Flagge . Als Pseudosulzbacher verzeichnet Weinberg (Jahrb. I, 53) die Jahrgänge 1767, 1773—Bl *),
1786, 1790 (bei Itzig b. Löb Buchbinder), 1793, 1796—98, 1801
*) Vgl. fahrbuch 1, 64.
*) Im Kalender von 1780 stehen auf dem letzten Blatt Notizen über die
Fruchtbarkeit des Jahres und einige Heilmittel«
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(Isaak Zirndorf), 1768 (Josef Petschau und Mendel Bär), 1774
(Chajim b. Zbi Hirsch).
Hierzu kommen noch folgende von mir eingesehene Jahrgänge :
1745 (Zbi Hirsch b. Chajim), 1748, 1752, 1758, 1759, 1762 (Chajim
b. Zbi Hirsch), 1776 Wandkalender (Chajim b. Zbi Hirsch Erben),
1781—1831 meistens Wandkalender  ף, 1816 in 16° (enthält am
Schluss eine Bekanntgebung des Druckers Isaak David Zirndorfer
wegen der a. 1813 angekündigten Mischnaausgabe; vgl . oben
Nr. 391), 1844—1851 (Zirndorfer und Sommer), 1852 (enthält eine
Ankündigung der Pentateuch-Ausgabe  דרך מסילהin neuer verbesserter Auflage zum Preise von 5 Gulden), 1858 (herausgegeben
von J . Sommer, Druck und Verlag von Zürndorffer und Sommer),
1867 (verfasst und gedruckt von J. Sommer, Verlag von S. B.
Gusdorfer), 1872 (verfasst von J . Stern, Verlag von S. B. Gusdorfer).

Nürnberger Drucke.
1599.
la .  חומש עם תמום ול״א ולאפיין ויווני באותיית חלולות.
Titel : Biblia Sacra Ebraice, Chaldaice, Graece, Latine,
Germanice, Slavonice, Studio et labore Eliae Hutteri Germani.
Noribergae. 851 SS. Fol. F.
St 332, B p. 631 Nr. 243, Z 98.
2 a. Die gleiche Ausgabe (mit französischer Uebersetzung
statt der slavonischen) nebst den Büchern Josua, Richter und Ruth.
851+ 295 SS. Fol. Z 98.

1600 .
3 a. Maleachi mit zwölf Uebersetzungen und Targum Jonatan.
4«. St 338.

1601.
4 a. Genesis viersprachig mit Targum Onkelos. 8°. St 339.
5 a. Jesaias viersprachig. 4®. St 339 b.
1I Der Kalender von 1811 in 16® enthält am Schluss eine Anzeige
betreffs des von Dr. Simon Hochheimer verfassten ' ליקיטים סייעות שונות0 mit
Inhalts - und Preisangabe ; ob das Buch im Druck erschienen ist, konnte ich
nicht feststellen.

169
6 a. Maleachi fünfsprachig mit Targnm Jonatan.
4«. St 339 c.

1602.
7 a, Psalmen viersprachig. 8°. St 348.
Nr. 1a bis 7a gehören zur bekannten Hutterschen Ausgabe■

1644.
8a . . .  לנצח צדוקים ונוצרים מהרהרים ומתגלגלים לנצח. . . ם* נצחון
))התשובות והקשיו־ שעשה רד־ק לנוצרים על קצת המזמוריי.
Lateinischer Titel : Liber Nizachon . . . curante T. Hackspan
. . . Accessit Tractatus de asa librorum Rabbinicorum . . .
Hebräisch and lateinisch.
Verfasser Jomtob Lipmann Mühlhausen.
16+ 512 + 24 SS. 40.
Nürnberg, Wolfgang Endter.
Fehlerhafter Druck.

St p. 14111, ß p. 401 Nr. 267 , R 682, Z 438.

1713.
9a .  לוח תעיג לם*ק נדפס פה נירן בערג.
Am Schluss Verzeichnis der Märkte und Tage, da man fasten
soll ; Schluss באלו הימים הניל ראוי להתענות ולא להשלים.
Dieser Kalender wurde in Nürnberg gedruckt , da wegen der BücherUntersuchung um jene Zeit das Drucken in Fürth verboten war.

1762.
הקדסת ם• ווי
10a .  הוציא. . . . .העסודים מזהב ומפז נחמדים
. . . . . לאודה
במהריר
 נדפס בעיר נירן בורג המהוללה. . . .שעפטל נו״ו סנ״ל
והמעמרה עיי התורני כהריר הענך ביה ליב זיל מפיורדא בשנת ווי העמודים
וחעןקיהם כסף לפיק.
36 Bll. (unregelmässig paginiert). Fol. HL.
Gum Liccntia Serenissimc.
Das Buch bildet einen Anhang zu dem von R. Jesaja Horwitz verfassten  הבריתnmS ' שני0s ( . o. Nr. 168). Scheffel, der Sohn des Jesaja, ber
zeichnet aus Bescheidenheit sein Buch  ימ העםוייםnur als Vorrede zum

1763.
lla . לאדם מערבי בל ומה־ ומענה לשון סדר תחינות תענית על בית
 נירן. . .  לא תשאל לשמו והוא פלאי. . .  סדרם איש ישר ונאמן. . . עלמין
בורג. 44 BU . 8». HL.-F.
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12a. . . . . ■ פיר אור פופציג
 אור. ® מיט דרייא הוגדר. . . מעשה בוך
 וויא אויך דיא מעשים פון. . . . אויף רען תלמוד אור רבינו בחיי. . . .מעשים
. . .  רבי יודא חסיד. ) 1+ ( 80 B11. 4°. HL.
B p. 353 Nr. 1793, E 82.
13a. wie oben Nr. 413. ח ק ו ן ש ל מ ה סדר תקוני שבת וכו׳ נידן בורג.
118+ 24 B11. 8״. HL.
Vgl. meine Mitteilung in Jahrbuch VIII, 111 über Henoch b. Lob und
oben in der Geschichte der Druckereien S. 53.

1765.
14a . דיאנד לעקסיקאן אודר זאמלונג איינער מענני לאטיינישר
פראנצעזישר אור איטאליענישר ווערטרן וועלכי צום גברויך דער קארעשפאנדענץ
.אור לעזונג דער ביירן אור צייטוננן הויבט זעכליך צום נוצין דער לעהרלאזן יומט
 נירנבעת.פון איינם שרייב ערפאהרנען וואול עקסאמינירנד הערויז גענעבן ווארדן
36 B11. 8״. F.
Dieses alphabetisch geordnete Buchlein ist in keinem bibliographischen
Handbuch verzeichnet 1).

Dritte

Abteilung.

Das Personal•
I. Drnckherren.
1. Bing, Abrahamb. Isaak (1722- 25) St 7896, J*) 75und 126.
2. Buchbinder,
Henoch b. Löb (1762—69) J 111.
3. Buchbinder,
Itzigb . Löb (1761—92) J117, Jahrb. 1,115.
4. Chajim b . Zbi Hirsch aus Wilhermsdorf (1737—74) St
8130 (5511*), J 155.
*) Im Jahre 1768 erschien das  ישדש יעקב, םmit dem Druckort  נידן מדג,
das aber wahrscheinlich als Pseudodruck anzusehen und nach Altona zu
verweisen ist
Pseudonym (Babani) und Pseudodruckort lassen darauf
schliessen , dass dem Verfasser daran lag, die Autorschaft zu verheimlichen.
Die beiden dem Buch beigegebenen Approbationen stammen aus Hamburg
und Altona. Ueber das Werkchen und seinen Verfasser vgl. B p. 234 Nr. 503,
R 129 (  יודע דמNr. 766), Z 71; vgl. auch Gherundi  תולדות גדוליישראלBuchst .  אNr . 40.
 = | )יJahrbuch VIII mit Seitenzahl zur Vergleichung der dort von mir
gebrachten Mitteilungen.
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, Zbi Hirsch b. Josef (1691—1701) St
5. Frankfurter
9314 , J 97.
6. Model , Mordcchai Marz aus Ansbach (1692■—1701) St
8711 (714 und 9314), J 181.
Josef und sein Sohn Mendel Beer (1762—69).
7. Petschau,
8. Schneior, Abraham b. Salomo (1692) gemeinschaftlich
mit Isaak Bing , Vater des obengenannten Abraham Bing J 142.
Josef b. Salomo (1691 und nach seinem Tode
9. Schneior,
die Erben bis 1698) St 8617 (3580), J 117.
Salomo b. Bonfed (1729—30) St 9087.
10. Schneior,
11. Schneior, Samuel Bonfed b. Josef , zum Teil gemein•
schaftlich mit Abraham Bing (1722—29) St 7898, J 79.
12. Sommer, Juda (1850—68 ).
13. Zbi Hirsch b . Chajim (1739 - 53) St 8130, J 154.
David b. Isaak (1821 —38), dann (1842—63)
14. Zirndorf,
mit seinem obengenannten Schwiegersohn Juda Sommer.
Isaak b. David (1775— 1823), teilweise mit
15. Zirndorf,
dem obengenannten David , seinem ältesten Sohn.
Mose (1803—34 ), Drucker und Verleger , zeit16. Zirndorf,
weise Mitarbeiter bei seinem obengenannten Vater Isaak.
II. Korrektoren.
Rafael b. Mordechai Gumpel aus Krakau
17. Altschul,
(1691) St 9043.
18. Elia b . Benjamin  כ* ץ, Schwiegersohn des R . Scheitel
Horwitz (1764) ; ein Gedicht von ihm befindet sich im Vorwort
1764) s. 0. Nr . 168.
(
zum  שליהFürth
Mose Hirsch b. Simon aus Fürth (1787) J207
19. Farnbach,
(vgl. Jahrbuch I , 188 No. 18) ; er wohnte 1807 im Schützenhöflein
Nr . 372 und ist im Adressbuch jenes Jahres als , Buchdruckergeselle “ verzeichnet ; vgl . J 197).
20. Hausen, Mose b. Josef Mose (1701) St 8879 (714) (vgL
Jahrb . I , 34 und 188 Nr . 17).
21. Jakob b .  ) הס״1766).
b . Chajim ( 1755).
22. Jirmija
23. Isaak b . Josua Falk aus Zaslav in Wolhynien ( 1701) ;
er war Schüler des Abraham Cordovcro.
Chiskia (1741).
24. Lonstein,
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' 25. Merz baeh , Mose (1801) (vielleicht der Sohn des Jakob
Merzbach II ; J 129).

26. Natan b. Samuel aus Fürth (1724 —28) St 9003 ; wohl
identisch mit dem Verfasser von  מרפא לנפשs ( . 0. Nr. 51) und Herausgeber von  מעשה חייאNr
( . 70); wahrscheinlich ist er in Frankfurt a. M. am 2. Tamus 1729 gestorben (cf. Horovitz, GrabsteininSchriften 1969, wo der Schluss  נתן בן שמואלgelesen werden muss).
27. Naumburg , Samuel b. Elkana (1724—26) St 9175 (p.
1489 Nr. 79), J 135.
28. Oettingen , Elia b. Simon  ) הלוי1692) St 8048.
29. Oppenheim , Jehuda b. Abraham aus Frankfurt a. M.
(1767).
30. Salomo b. Melr aus Wlodawa (1766).
81. Popitsch , Samuel b. Jakob aus Krakau (1691—94) St
9183, J 139.
32. Samuel , Meir Jakob b. Natan aus Feuchtwangen (1722).
33. Schreiber , Salomo b. Isaak (1728) St 6926 (4903).
34. Selig , Chajim b. Nesanel (1697), Vorbeter in Fürth, St
7933; J 146.
35. Weil , Simon Naftali Hirsch, Sohn des Rabbiners Natanael
Weil in Karlsruhe ( 1773) J 152.
III.

Setzer

(Drucker

, Pressenzieher

).

36. Abraham b. Elieser  כ״ץaus dem Odenwald(1701) St 7672
(Jahrb. Ip . 188 Nr. 20 ; Freimann in Berliner-Festschrift p. 102).
37. Abraham b. Löb (1767).
38. Aron Löb b. Jakob Hirsch aus Fürth (1740 —82).
39. Asriel b. Mose (1726) St 7823.
40. Bak (Malach) David b. Lipmann aus Prag (1767) St 7844
(Stammtafel p. 2846) ; vgl . Zunz, zur Gesch. u. Lit . p. 265.
41 . Bak (Malach) Jomtof Lipmann b. Mose b. Jakob (1722—24)
St 7844.
42. Baruch , Bendit b. Natan (1727—39) St 7853, Freimann
l. c. p. 107, Jahrb. I p. 188 Nr. 24.
43. Bielefeld , Josef b. Salomo aus Homburg (1763—65).
• 44. Buchbinder , Henoch b. Itzig (1783) J 118.
45. Buchbinder , Jakob b. Naftali aus Wilhermsdorf
(1722 —70) St 8362, Freimann 1. c. p. 107, Jahrb. I p. 189 Nr. 33.

46. Buchbinder , Josef b.Jakob, Sohn des Vorigen(1767—70).
47. Buchbinder, Me'ir b. Jakob ebenso (1765—67).
48. Buchbinder, Simson b. Itzig (1779—82), Bruder von
Nr. 44.
49. David, b . Ascher aus Hüttenbach (1763—65) Jahrb . Ip.
189 Nr. 28.
50. David b . Isaak aus Ottensoos (1727) St 7983.
51. David b . Isserl aus Zirndorf (1759—68).
52. Ed eis, Simcha b. Isaak aus Prag (1693/94) St 9256.
53. Eleasar b . Jakob aus Wiesentheid (1741).
54. Eli es er , Lipmann b. Samuel aus Zolkicw (1738—41).
Salomo b. Mose(1763—82) ( war 1777 als
55. Frankfurter,
Setzer in Strassburg beschäftigt ; cf.  שיטה מקובצתed . Strassburg) .
56. Garkücher, Wolf b. Hirsch (Seeb b. Zbi) (1741).
57. Gedalja, Dob b. Lipmann aus Zirndorf (1765—69).
58. Grillingen, Isaak b. Mose(1728—51) St8229 , Freimann
1. c. p. 107.
59. Gumprich b. Chajim aus Dessau (1759—64), wahrscheinlieh der Sohn des Chajim b. Efraim Gumprecht in Jahrb . I p. 188
Nr. 25 und bei Freudenthal , Aus der Heimat Mendelssohnsp. 273
Nr. 19 und 21.
60. Gutmann, Matitjahu b. Jehuda Löb aus Fürth (1765—
1803) Jahrb . I p. 190 Nr. 46 ; er war 1787 in Hamburg (cf. Grünwald, Hamburgs deutsche Juden p. 333 zu S. 159 und 837 s. v.
Mathatias).
61. Henoch, Wolf b. Isaak Sekel aus Aub (Nachkomme des
Rabbiners Henoch aus Gelnhausen; Verf. von  חינוך בית יהודאcf. meine
Blätter 1,27) (1773—87) ; cf. Brüll Centralanzeiger p. 90; אוצרהספרות
p. 465 n., wo  אויבmit  אובןund Henoch I mit Henoch II verwechselt
ist ; der erste war Rabbiner in Pfersee, der andere nicht; vgl. auch
Weinberg, Oberpfalz p. 100 f.
62. Jakob b . Baruch Bendit aus Muhr (1751).
63. J ak ob Hirsch b. Aron Löb (1774),wohlderSohnvonNr .38.
64. Jakob Hirsch b. Mose (1691—1739), genannt Jokef
Hirsch, Vater von Nr. 38; St 8353, Freimann 1. c. p. 106, Jahrb . 1
p. 189 Nr. 32. Er war aus Oesterreich 1670 vertrieben worden (cf.
Kaufmann, Letzte Vertreibung p. 205) und ist vielleicht identisch
mit Sofer Jakob b. Moses bei Würfel, Juden in Nürnberg, p. 117.
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65. Jehuda b. Jechiel aus Hattenbach (1746) Jahrb . I p. 189
Nr. 36.
66. Jehuda Lob b. Henoch aus Wiesenthau (1763 —70)
Jahrb . I p. 189 Nr. 38 ; Weinberg , Oberpfalz p. 86.
67. Jehuda Lob b. Mose Menachem aus Rödelheim (1763—66).
68. Jehuda Lob b. Salomo aus Zirndorf ( 1763—82).
69. Jehuda b . Zbi Hirsch aus Fürth (Nr. 13) St 2897.
70. Je sie b. Meir aus Ermreuth (1778) Jahrb . I p. 189 Nr. 39.
71. Joel b . Aron (1692- 93) St 8511.
72. Jonatan
b . Löb Frag aus Temesvar ( 1780—81).
73. Josef b . Natan (1728) St 8603.
74. Issacbar
Bär b. Natan  כ״ץaus Dyhernfurth (1812).
75. Kaz, Reichel bas Isaak b. Jehuda Jüdels ( 1692—1701)
St 9054.
76. Kaz, Issacbar Bär b. Issachar ( 1691) St . 8143.
77. Kaz, Mose Menachem, genannt Nachum, b. Jehuda Löb
(1691 - 97) St 8894.
78. Koppel b . Chajim aus Wallerstein (1779 —1807) Jahrb . I
p. 189 Nr . 42.
79. Kümmelbrod, Zbi Hirsch b.FalkKohn aus Prag (1691/92)
St 9307♦
80. Löb b. Wolf aus Schopfloch (1778—1803) Jahrb . I p. 190
Nr. 45.
81. Meier, Johann Leonhart (Christ ) (1767/68).
82. Meir Dan b. Aron Löb aus Fürth (Bruder von Nr. 63 ?)
(1780 - 87).
83. Meir b . Josef aus Oettingen (1769—82).
84. Meir b . Naftali aus Dyhernfurth ( 1812).
85. Menachem, Manus b. Jehuda  ש״ץaus Hanau ( 1723—
26) St 8794, Jahrb . I p. 190 Nr. 49.
86. Merzbach,
Abraham b. Sanfel ( 1779—87) Jahrb . Ip . 188
Nr. 22.
87. Mi c h e 1 b. Jakob (Buchbinder ) Sohn von Nr. 45 (1759—65).
88. Michel b . Jakob (Kohn) aus Hüttenbach (1737) Jahrb . I
p. 189 Nr . 35 ; Freudenthal 1. c. p. 275 Nr. 40.
89. Mose Falk b. Simcha aus Schidlow (1764—70).
90. Muhr, Joel b. David aus Fürth (1763).
; 91. Muhr,MenachemHcndelb . David (Bruderd .V0rigen ) (1768).
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92. Muhr , Mose b. David (Bruder des Vorigen) (1766—68).
93. Naftali Hirsch b. Cüajim( 1763—68).
94. Neifert , Joh. Nikolaus von Kulmbach (Christ) (1764—68).
95. Neugass , Marx Mose aus Mannheim ( 1814) ; ci meine
Kurpfalz p. 264 n. 2.
96. Oestreich , Hirsch b. Mose (1773—1807).
97. Oppenheim , IssacharDob b. Abraham aus Frankfurt a. M.
(Bruder von Nr. 29) (1778/79) (ist wohl identisch mit dem im Adressbuch 1807 genannten Beer Oppenheimer, Schriftsetzer , der in der
Markgrafengasse Nr. 332 wohnte ; J 196).
98. Ottensoos , Henoch (Elchanan) b. Hirsch ( 1765—67) J138
(Verleger).
99. Popitsch , Jakob b. Samuel (Sohn von Nr. 31) (1701—22)
St 8375 (p. 1671 oben), J 140.
100. Popitsch , Jirmija Arje b. Samuel (Bruder des Vorigen)
(1694 — 1722) St 8504, J 140. Nach einer Bemerkung zu עלה דיונה
(s . 0. Druckwerke Nr. 29) beschloss er 1694 die Lehrzeit als Setzer.
101. Bedwitz , Mose Jizchak b. Baruch (1723).
102. Salomo b. Abraham aus Förth (1737—68).
103. Salomo b. Josef aus Haslach (1763—66).
104. Samuel Zbi b.KalonymosKalman aus Höttenbach (1780).
105. Schlenker , Elchanan b. Leser aus Fürth (1756/57) J145.
106. Schlenker , Joel b. David (1765—70) St 9299, J 145.
107. Schlenker , Mose b. David (Bruder des Vorigen) (1767—
76) J 145.
108. Schnaittach , Henle b. Sekel (1779—93).
109. Ser ach b. Eleasar Dob  סג* לaus Fürth (1791).
110. Simcha b. Elijahu aus Schnazenbach ( 1765).
111. Simon b. Hirsch  ) פיט1765 —68).
112. Simon Hirsch b. Bonfed aus Adelsdorf (1787—93) Jahrb.1
p. 190 Nr. 62.
113. Simson b. Leser aus Sulzbach (1766).
114. Stern , Jonatan 1866—72).
115. Sulzbach , Koppel b. Salomo (1763—67).
116. Thalmessingen , Michael b. Chajim (1727/28) St 8823.
117. Thannhausen , Natan Neta b. Josef in Zirndorf (Sohn
von Nr. 73 ?) (1740- 73).

118. Tobia b. Abrabam Kobn aus Wilhermsdorf (1722 —45)
St 9291, Jahrb. I p. 190 Nr. 64, Freimann 1. c. p. 106.
119. Utiz , Gabriel b. Neta aus Prag (1777).
120. Werd , Abraham (von W.) (1699- 1701) St 7758. Am
Schluss von אשל אברהםs ( . 0. Druckwerke Nr. 47) heisst es : Gedruckt bei Abraham von Werd, hochfürstlicher BrandenburgischOnolzbachischer privilegirter Buchdrucker in Fürth.
121. Weil , Itzig b. Lob aus Harburg (1787—94) Jahrb. I
p. 189 Nr. 31.
122. Worms , Zbi Hirsch b. Mose aus Karlsruhe ( 1768) ; cf.
Freimann, ZfhB 1896 p. 149 und 1897 p. 30 und 101.

Ornamentik.
Die aus der Offizin des Josef b. Salomo Schneior hervorgegangenen Druckwerke zeigen als Titelausstattung ein Portal in
Spätrenaissance mit zwei reich verzierten gewundenen Säulen.
Oben in der Mitte befindet sich eine Kartouche mit Landschaft,
im Vordergrund ein von einer Schlange umwundener Baum mit
einem Tier, rechts und links Blumenvasen; unten in der Mitte eine
Kartouche mit Engelskopf, darunter eine Landschaft mit Baum,
Krebs und zwei Fischen 1).
Bei Zbi Hirsch b. Josef zeigt sich das gleiche Portal auf
dem Titelblatt , wie bei dem Vorgänger, in Spätrenaissance unter
Verwendung alter Matrizen; oben eine kleinere Kartouche (Landschaft mit David und Jonatan) , unten grössere Kartouche (LandSchaft mit David und Goliat) ; innen stylisiertes Nelkenornament
und ornamentale Schlussvignette.
Die Titelausstattung bei Samuel Bonfed wird durch schöne
Blüten- und Blättermotive gehoben. Der Druck ist sehr klar.
Die reichverzierte Kartouche hat im Oval eine Landschaft mit
Tanne und zwei aufrechtstehenden Löwen.
Die Titelblätter bei Chajim b. Zbi Hirsch haben die gleichen
Randleisten wie bei Samuel Bonfed2). Die Kartouche trägt den
*) Ueber Fische als Druckerzeichen s. Landau und Wachstein, |üd. Privatbriefe p. 67 n.
2) Sein Vater Hirsch b. Chajim hatte in Wilhermsdorf das gleiche Blütenpnotiv.
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Druekerstempel חיים מדפיס. Monogramm: ein doppelt verschlungenes
H. Oben am Titelblatt zwei Engel , die eine Krone halten ; am
Ende eine Schlussleiste mit einem Medaillon, das von zwei Engeln
gehalten wird und in dessen Mitte ein Hirsch abgebildet ist.
Scblussvignette ein Blumenkorb.
Die einfache Randleiste mit teilweiser Anwendung des Eichelund Mendel Bär auf ; inmotivs tritt bei Josef Petschau
; auf dem Titelblatt
Arkanthusvignette
wendig Eichelmotiv und
dekorativ -alleSchluss
am
zwei Engel , die eine Krone halten ;
gorische Vignette , worin zwei Engelsfiguren mit Palmen sich befinden. Ein anderes Schlussblatt zeigt eine Kartouche, die von
einem Schiff und Waffen flankiert ist.
Bei Itzig b. David Zirndorf wiederholt sich das Eichelmotiv in allen Randleisten und Verzierungen. Renaissanceportal
mit Mose und Aron auf den Sockeln ; oben und unten zwei Kartouchen mit entsprechenden Inschriften ; verzierte Monogramme.
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Beilage 1 (zu Nr. 512).

.השלום
Auf der Rückseite des ersten Titelblattes ßteht:

חסד ואמת נפגשו
תהליש פ״ת י״א

צדק ושלום נשקו
Lieb’ und Treue werden sich begegnen,
Heil und Friede küssen sich.
Ps . 85 , 11.

Zweites Titelblatt s. o. Nr. 512.
Dann folgt die Friedenshymne hebräisch und deutsch.

!  מה מאד נעלית,יוצר כל מ^ פם
.שחק וצבאו מאון הוצאת
;עוו־פי קדש מזיו הוו־ף ירויו
ר מרת׳£ "תהי תבל ומלאה" א
¬יצרת
T : TT ,בראת
T TT פיף
I . וברוח
:
! עיני בעור בל יחזיו, אל,גרלף

In Deiner Erhabenheit , Herr ! liessest Du Welten dem Nichts sich
entwinden.
Schufst aus Nichts das himmlische Heer,
Selbst der Saraph , der in Deinem Abglanz sich sonnet.
Ein Wort von Dir — und der Erdball ward,
Ein Hauch -

und er war vollendet!

Deine Grosse , o Gott, wie unbegreiflich!

i83
,ביעו1 שיף25הן טו?ף בנךלף
:הבריאה פה אחר ;ריעו
"! שפע ססרו _לע כל יופיע/ טוב ה.

_קצוי

,משרש לענה צוף מתק ®ימיח
,בינות לאטד שושנה תפריח
. ! חם ברנז תוךי_ע,רצון בכעס

Gleich gut als gross zeigen Deine Werke Dich,
Laut ertönt in der Schöpfung All:
״Gut ist Gott, und spendet seine Güte uns !“
In des Wermuths herbe Staude liegt auch der süsse Keim,
Herrlich prangt die göttliche Rose auf des Domes Stachelheer;
Selbst in Deines Zornes Geisselschwung , offenbart die Liebe sich.

, בלזץ יום זאת הראונו,עתות סלד
.גלי תלאות ? נחל שוטף אפפונו
■להט חךב בקצי ארץאכלה
נאות: אהה׳
דשא בדמי
אדם
!חנפו
T- :
V V
TT •* S *
TT
תבואות
שדי
נזרעו
,
בל
,נאספו
T; * —T:
T ־.־: ••־•ד אכר חרוץ אך לשוא עמלה1

Hin den Blick auf das , was jüngst geschah ! und wer zweifelt noch ? —
Mit Stromesschnelle umgab das Elend uns,
Tod und Verderben verbreitete des Krieges Schwerd;
Der Fluren grüner Teppich ward mit Blut bedeckt,
Der Saaten goldne Aere zerstampfte des Rosses Huf;
Des armen Landmanns Fleiss — dahin ist erl
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,ממרום עזבהו השקיף רכב שמים
;למים
"! »עזבה,אמר
.ד—• ך
—T- «דם" לפער
• זעב הטריח, ב דרך3 כ ב מ נ1כ
, ערב עוז שלפת, גבור בארץ,נאפאלעאן
;וכמץ הרים המון צריף נרפה
?מי כמוף שאון ; ם םועף_ישביס

Aber schon sprach der Ewige, in jenen Sphären , das Rettungswort
»Es sey genug !“ —
Und der Stern

aus Süden

kam, kam, und zerstäubt war die Wetterwolke!

Napoleon , Held der Erde ! Deine Hand an das Siegesschwerd,
Und wie Spreu im Wirbel, flog der Feind dahin!
Ha ! wer kann auf Erden, so wie Du der Wellen Brausen dämmen ? —

,ער1חיל ב א ו ו אריי ע ן> חסון באלוני
; גם שב נם נער,נפשו למות חרף
•רום גבורתף במו נפחת
,0אדירי אבא לוחמים נבורי כ
; ;שוח,לב עז ירכה.תלזתמו או
• — ארץ בשקט הצלמת, נפל,כרע

Stark wie die Eiche, dem heulenden Sturm trotzend,
Stand Baierns

Heldenheer , drang mit Löwenmuth,

ln des Feindes geschlossne Reihen, und von der Feldherrn Tapfersten geleitet,
Von Deinem erhabenen Geist beseelt — wer widerstehet da ? —
So ward des Feindes Macht zernichtet , so der goldne Fried’ erkämpft.
Dies Deiner Grossthat Frucht ! —
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Tod und Leiden scheuchtest in ihre Gränzen Du,
Breitest den himmlischen Frieden über Länder aus,
Und in diesem Heiligthum erholt die geängstete Seele sich.
Es jauchzet der Ackersmann , es jubelt der Winzer,
Und aus jeder Kehle tont:
״Herr Gott, Dich loben wir !“

! הרימי קול גיל בגבולקי, ת נ ע ך מ א נ י ע ן3 .עיעי
•לליל חרב בל ירעע עורבמעוניןד
!  עזוז ב §_עך ? ת,  נניד ססד. חן׳ ןס
.קשרו,. וטובף לןערלא

ףס

$? זד

!אשרי ר ו? נ י אך ץ ׳ לצדק ;שרו
! ארצף מברכת, אום מאשר.אעריף

Germanien ! lass laut Deine Freud* ertönen,
Erloschen ist des Krieges Fackel, sie zündet nie Deine Gefilde wieder;
Dank, Dank Ihm ! gerecht ist auf dem Throne Er, unüberwindlich an des
Heeresspitze;
Der Bund, den Seine Weisheit geknüpft, ist Schutzwehr Dir.
Heil Euch ! Fürsten dieses edlen Bundes ! Gerechtigkeit ist Eures Thrones
Stütze;
Heil bringt Ihr der Nation und Glück, Seegen geusst dem Land Ihr aus.

.;וא^באוואריען! בנעימים נפלו חבליך
;מבעלות כס אשריוךק זעליך
•יעמידך׳ לשם לתפארת. מלך כמשפט
,ק ים ! בשבט מישור תנהלנו.  נזיר א ל, מאקסימילנאןיאכ! עף
פלגי מרע חיש יפצו בארצנו
! עבי העטו־ת, מלך אדיר,?מלכף

Und Du, Bavarien , wie fiel das Loos so glücklich Dir!
Nam und Ruhm giebt unter Nationen Dir deines Königs Gerechtigkeit,
Glückseeligkeit strömt von seines Thrones Stufen!
Maximilian
Unter Deines

Joseph , von Gott gekrönter!
Zepters Milde, erhebt der Geist zum Wirken sich.

Mächtig bist und .gütig Du, Du aller Kronen Schmuck!

, _לע אךמת נכר משפלת,שה פזורה
, במאכלת.קדם ב_עמים ךדופו באש..
•פרשת
!יושר
תופס
,עליו
T : —Tכנפך י
:T:
V״
•
T T — ישראל
*• T : *
,איהבת
אדם
באדם
VV
T Tזז
; .שנכה
T : Tנפשף גי
; ־־־־
, ערק מקרבת,בהרף נכלי רשע
•היה בנךלף! קיר מבדיל לאומים הרקת

Die zerstreute Heerde, auf fremden Boden verpflanzt,
Vormals Feuer und Schwerd preis gegeben,
Israel

nahmst unter Deinen

Deine

erhabene Seele liebt im Menschen den Menschen

Schattenreichen Fittig Du.
nur,

In ihrer Grösse verbannt des Lasters Tücke sie, verherrlichet der Tugend Lohn.

Lebe, o König, jene Scheidewand, die Nationen trennte , vernichtet hast ’D u sie.
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 כטל מרוח צומח,עלי אור. . כחום צח
.לימינך שנל חן הצו לעס שמח
! ךח כ;חבצלת$? ת, חחי בהרב טובה,ווילהעלסינע _ קאךאלינע
. מלטנו מקרץ,ואתה ראש חיל
! גזע משלי ארץ, הדר נצלי סמר, וינ.לוךו
•לך « חיה והצלח" לשון איש ומתים צוסלת

Heilbringend wie der Sonne Strahl , mild wie Morgenthau,
Thronst zur Rechten, 0 Königin, Du und spendest Wohlwollen dem beglückten Volk,
Wilhelmine Karoline , lebe in Deiner Herrlichkeit , wohlthuend , wie der
Lilie Duft.
Ludwig , Held in den Reihen Deiner Siegesschaar,
Des Königsstammes Sprösslinge Herrlichster!
Dir schallt , wie aus einer Kehle, zu ״Leb auf Deiner

Heldenbahn !**

,ף העקיפה$  עדי״ ממעוןזקך,אנא
לשע שפע טוב הרעיפה. מלןרן
!בחוברת

רוזנים

 עלי5,עלי ראש מגין.
כל דרכיוT ,החיה —מלכנו
!יצלחו
*• : ־
T : * T T;

! יפרחו.  נצו־יו כדת, ערוך. נר לביתו
!אדרת
TT : האצל
*TS לשריו
T • : * ,יקר
VT- לנסיכיו

Blick, 0 Allvater ! von jenen Höhen herab , geuss des Füllhorns Ueberfluss»
Ueber der verbrüderten Fürstenhaupt , über Ihren erhabenen Beschützer

aus!

Erhalt’ uns unsern guten König, gieb Gedeihen seinen Unternehmungen,
Dass der Königsstamm glänzend wurzle , majestätisch Seine
Prangen ! Schütz auch die, den Thron umgeben, die in rastloser
Thätigkeit des Landes Wohl ihr Daseyn weihen.

Sprösslinge
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,עף ;גילו. קי משפט צדק בןש.ח!ק
1סכמי לבי חובבים לעדי ?נד ; חילי
•ךמ ?תל מצשךת,חריצות ברכה סהי
, ?ניר מולדתנו, ?צינה רצון _עםר פ י ר ר
,כך א ש י ם כ ;נ ם אשרבען־תיו
• לדור אחרון למשמרת,הפרח נא שלום

Stärke Die , die voll Kraft, voll Fleiss des Landesrechte pflegen,
Dass leicht ihnen die schwere Börde werde. Lass Kunst und Wissen, dies
holde Paar,
Immer blühen, immer grünen des Gewerbs Zweig.
Umgieb, o Gott, mit einem ehernen Schild Fürth , unsere Mutterstadt;
Lass so Obern, so Volk, in Glück, Zufriedenheit und Ruhe leben. —

O dass ewig sie und das ganze Land des goldnen Friedens Früchte
sammle!

Ein Eintrag im Protokollbuch d. d. Sonntag, 4. Kislew 570
(12. November 1809) hat folgenden Wortlaut : ״Vermög eine hochverehrliche Aufgabe des königl. Polizei - Kommissariats פה, dass
 מקהל י״ץwegen den abgeschlossenen , שלוein feierliches Dankgebet
 בבהכעdargegeben werden soll, ist  ליל ש״ק העברeine kleine Beleuchtung  בביהכע ישעהgemacht worden,  והגאב״ד נ״יhat eine lange
Rede zur Lob- und Danksagung  בפני ארון הקודש מול המון עם ה׳abgelegt und verschiedene  מזמורי תהליםgesagt
worden.  והיוםist
ferner beschlossen worden,  הגאב״ד דיseine Predig in der Druck
auf  לשון הקודשund deutsch zu geben, auch  לאדוןPolizeidirektor
 פה סך75 fl . als eine wohlthätige Beisteuer für die verunglückten
Krieger zu geben, dann den ganzen Vorgang in der Zeitung einrücken zu lassen.“
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Nachbemerkungen

, Berichtigungen

und Ergänzungen

zu Jahrbuch VI, 153 ff. und Jahrbuch VIII, 65 ff.

Jahrbuch VI.
p. 154 n. 3. Vgl. die Besprechung in ZfhB 1909 p. 176, wo Freimann
vermutet.
Oehringen
=ערונגן
p. 155. Zur Lebensbeschreibung des R. Scheftel Horwitz vgl. Pesis
 עטרתהלויםp . 57 ff. (Freimann 1. c.); Wachstein , Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien, p. 389.
p. 157 Z. 13 statt 1675 1. 1657.
p. 160 n. 5. Vgl. Friedberg  בתרבתוגתp . 23 (Freimann 1. c.).
p. 161. Von Kaydanowers Approbationen sind noch zu nennen : גחלת צבי
(1658), ) ספראדצניעותא1667(,  ) אור הדש1670) und ) מגד?* דוד1674); vgl. auch Wachstein 1. c. p. 464 n. 1.
p. 165. Meir b. Ascher wird als Kopist in Neubauers Catalogue Nr. 1748
genannt . — ln n. 3 1. 110 statt 10.
p. 167 Z. 2. Elchanan als Kopist bei Neubauer 1. c. Nr. 1662.
p. 167. Nach einer Mitteilung von Wachstein -Wien starb in Wien ein
Enkel des R. Wolf Butschatscher (Sohn des הרב הגדול מו״ה יעקב סג״ל מק״קווידמיישא
 )ממשפחת מנצפךam 26• Dezember 1723. Zur Familie Mansbach vgl. meine
Blätter 1, 45.
p. 169 Z. 3. Vgl. Freimann 1. c.
p. 170 Z. 2. v. u. ergänze 1694 zu מתת ית.
p. 176 sind die Zahlen der Noten in die richtige Reihenfolge umzusetzen,
p. 182 Z. 11. Vgl. Weinberg , Gesch. der Juden in der Oberpfalz p. 131•
p. 189 Z. 17. 1. 1773 statt 1733; Z. 26 1. 1820 statt 1720.
fehlt der Zusatz
p. 190. In der Ueberschrift bei Josef Steinhart
(1764- 1776).
p. 192 n. 4 ist noch auf  שו״ת נודע ביהודהII , 133 zu verweisen , wo Steinhart als  טוביינא דהבימאbezeichnet wird.
p. 196 n. 1. Vgl. auch Neubauer Catalogue Nr. 1020. — Zu n. 3 sind
noch Approbationen zu erwähnen zu  ) משניות ס׳ זרעים1765(,  ) בר אלפס1766(,
) אסיפת זקנים1770) und  ) שבעת משקין1774).
p. 197 n. 8. Vgl. Freimann 1. c.
p. 198 Z. 16. Vgl- MGWJ 1909, p. 363.
p. 202 n. 6. Wie mir Freudenthal ־Nürnberg mitteilt, sind der Dessauer
und der Hamburger Michael Speier nicht identisch ; der erstere ist in Dessau
gestorben ; vgl. auch Duckesz 1. c. p. 106.
p. 209 n. 7. Vgl. jetzt auch Jahrbuch IX, 307 n. 2, wo der Hinweis auf
die Notizen in meinen Blättern und in der ZfhB. übersehen wurde,
p. 215. Zur Stammtafel vgl. Freimann 1. c.
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Am Schluss fehlt das alphabetische
hier nachgeholt wird.
Butschatscher , Wolf 167.
Frankel, Bärmann 174.
Hamburg, Wolf 209.
Heilbronn, Elieser 172.
Horwitz, Sabbatai Scheftel 154.
|anow Hirsch 199.
Kaydanower, Aron Samuel 158.
Kohn, Salman 203.

Register der Fürther Rabbiner, das
Meir b. Ascher 164.
Menachem Man b. Mose 157.
Mose Wolf 170.
Rapoport , Baruch 177.
Samuel aus Woydyslaw 168.
Simson b. Josef 154.
Steinhart , Josef 190.
Strauss , David 187.

Der Anhang enthält:
I. Stammtafeln.
1. Familie Horwitz 215.
2. Bärmann Fränkel 216.
If. Auszuge aus den Memorbüchern 217.
III. Grabschriften 220.
IV. Brief Wagenseils an R. Meir b. Ascher 226.
V. Aus den Zeiten des westfälischen Konsistoriums 237.
VI. Bekanntmachung in der Gemeinde Fürth gegen obigen KonsistorialBeschluss 229.
VII. Huldigungsgedicht für Montefiore 230.
VIII. Montefiores Antwort 232.

Jahrbuch VIII.
p. 68 n. 5. Fehlt der Verfasser Aretin.
p. 86 sind die zu den Noten verweisenden Zahlen falsch gedruckt;
n. 2 gehört zu 1737 in Z. 4 ; die folgenden Zahlen sind entsprechend zu
korrigieren.
p. 89 n. 1 Schluss 1. Schmalkalden.
p. 100 n. 3 Schluss 1. Ha.
p. 104 Z. 16. L. Schalom statt Schalem.
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p. 106. Wie mir Neuburger -Furth bemerkt , war Juda Lob Haiberstadt
1819—1830 Rabbinatsverweser.
p. 107 Z. 1. 1. als st . sla.
p. 111 Z. 14. 1. drei st . fünf und Z. 15 vier statt zwei,
p. 118• Bei Mendel Kargau ist mir leider entgangen , was Prof. Berliner
jn seinem Targum Onkelos II, 192 über ihn mitteilt und wonach meine Notizen
zu ergänzen sind. Berliner, der mich hierauf hinwies, bemerkt noch, dass
Edler v. Hoffmannsthal in Wien ein Bruder Kargaus und dass dessen Sohn
Synagogendiener und ausgesprochener Sozialdemokrat in Fürth war, wo er
vor etwa 30 Jahren gestorben ist.
p. 127 Z. 14. 1. Joel st. Joe; Z. 29 1.  ושמוstatt ושם.
p. 131 Z. 22. 1. 1711 st 1736.
p. 139. Zu den von David Ottensosser verfassten Schriften gehört noch:
1834; vgl״
(
Moralische Erzählungen (Sulzbach 1829) und  מבתר זמירותושיריםFürth
oben Nr. 415a der Druckwerke).
p. 143 Z. 6 ist der Satz ״Gitel . . . Löba zu streichen,
p. 144 Z. 6 v. u. Wie mir Lewin mitteilt, ist die Zurückführung des
Namens Schlenker auf Schönlanke nicht angängig, da dort 1662 noch keine
Juden wohnten.
p. 149 n. 10. 1. 1696 st . 1896.
p. 150 Z. 2 v. u. I.

אומץ

st . אומ.

p. 152 Z. 7. Freudenthal  ׳Nürnberg bemerkt , dass  זבWambach bedeute,
eine kleine und früher sehr bekannte Gemeinde, die zum Fürther Rabbinat
gehörte und von der viele Angehörige nach Fürth und später nach Nürnberg
eingewandert sind.
p. 153 Z. 9. 1. Proops st . Props.
p. 178 Z. 14. 1. 197 st. 187. — Zu n. 1 ist auch auf Gherundi
 תולדות גדוליישראלp. 207 Nr. 219 hinzuweisen.
p. 203 Z. 9 v. u. ist der letzte Name nicht Namein, sondern Nannele.
p. 206. Ein Sender b. Aron aus Farrnbach starb 1650 in Wien ; vgl.
Wachstein 1. c. Nr. 379.
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Der Anhang enthält:
I. Memorbuch der Klaussynagoge in Furth 157—178.
Ha. ווירדא178.
Hb. אוליסום180 .
1H. Aus den Protokollbüchern der israelitischen Gemeinde Fürth 182—188.
IV• Satzungen (Takonaus) 188—193.
V. Statistik 193—199.
VI. Aus cod. Oxford (1794) 199.
VII. Stammtafeln.
1. Familie Frankel-Model 201.
2. Familie Model -Oettingen 202.
VIII. שירומזמורHuldigungshymne
(
IX. Farrnbach 206.

für Napoleon III. zur Krönung in Paris ) 204.

Xa . Brief des R. Chaggai Chanoch Frankel an Wagenseil (v. J. 1673) 207.
Xb . Desgleichen (v. J. 1683) 210.
XI. Brief des R. Mordechai Model Oettingen in Wien an Wagenseil 213

Sprachliches

und Sachliches

aus dem Talmud .*)

Ton

Rabbiner Dr . H. Ehrentren

in München.

XLIX.

Chulin 51a wird folgendes erzählt. Im Lebrhaus des Abbaji
in den
—
wurde der Fall von  מחט שנמצאת בעובי בית הכוסותwenn
Wänden des Netzmagens , der sogenannten Haube, von innen eine
Nadel steckt — erörtert. Da sagte Hab Safra, ein Gelehrter sei
aus Palästina angekommen, ואמר ר׳ עוירא שמני, er sagte : ״R. Awira
ist mein Name“, und erzählte, es sei ein solcher Fall einmal vor
Rabbi gekommen, bei dem die Nadel nur in der inneren Wand sich
befand und noch nicht nach aussen gedrungen war, und dennoch
habe Rabbi es für  טריפהerklärt.
Abbaji fand dies sehr auffallend und liess den Mann ersuchen
zu ihm zu kommen, um Näheres darüber zu erfahren. Dieser
weigerte sich jedoch, dem Rufe Folge zu leisten . Darauf begab
sich Abbaji zu ihm. Er fand ihn oben auf dem Söller sitzend und
bat ihn herunterzukommen. Auch dieser Bitte gegenüber verhielt
er sich ablehnend. Es blieb dem Abbaji nichts übrig, als sich zu
ihm hinaufzubemühen und ihn um nähere Details zu befragen. Darauf sagte er: ״Ich war  מפטיר כנסיותbei dem grossen Rabbi. R.
Huna aus Sephoris und R. Jose aus Medien sassen vor ihm, da
kam ein solcher Fall vor, dass eine Nadel in der inneren Wand
der Haube steckte ; er betrachtete sie von der äusseren Seite und
 דVgl . Jahrbuch IV, 141- 168, VI, 55- 104, Vlll, 1- 34, IX, 1- 44.
Jahrbuch J. L. Cr. X.
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fand daselbst eine Blutspur; daraufhin erklärte er es für *טריפה.
״Du hast mich umsonst hierher bemüht“, bemerkte darauf Abbaji,
״das steht bereits in der Mischna, denn das ist genau so, als ob
beide Seiten durchbohrt wären“.
Diese Erzählung ist in mehr als einer Beziehung interessant
und lehrreich.
לשרן חכמים ברכהKethuboth
(
103a). Der Talmud vermeidet es,
wo es angeht, ein Wort des Tadels auszusprechen. Zwischen den
Zeilen können wir jedoch lesen, dass er das Verhalten dieses Gelehrten nicht billigt . Es hätte sich gebührt, dass er, der Fremde,
sich zu dem ortsansässigen Abbaji, der die heimische Autorität war,
begeben hätte, während er, sogar als dieser ihn ersuchte, gar kein
Entgegenkommen zeigte . Abbaji in seiner grossen Bescheidenheit
nimmt es gar nicht übel und, begierig , eine neue Halacha von
einer palästinensischen Autorität zu vernehmen, begibt er sich zu
ihm, scheut auch nicht die Mühe des Treppensteigens , um sich von
dem Fremden belehren zu lassen. Als er ihm dann etwas Selbstverständliches mitteilt , sagt er blos : ״Der Mann hat mich umsonst
bemüht“.
Ein versteckter Tadel ist auch in den Worten des Berichterstatters , R. Safra, enthalten : ״Ein Gelehrter ist aus Palästina
angekommen und er sagt : R. Awira ist mein Name “. Der
Bericht sollte einfach lauten : ״Ein Gelehrter namens R. Awira
u. s w.“ ; so heisst es gewöhnlich und so steht es auch hier inkorrekterWeise in einer Handschrift im ד״ס. Man hat es offenbar
seltsam gefunden, dass er sich selbst mit dem Titel ״R. Awira“
einführt, was sonst nicht üblich war. Wenn man heute einen
Fremden zur Thora aufrufen will und ihn nach seinem Namen
fragt, so nennt er nur seinen blossen Namen und überlässt es dem
Anderen, den üblichen Titel hinzuzufügen. So wird es auch damals gewesen sein.
Zum Beweise können wir eine Stelle aus Pesachim 86 a anführen. Dort wird erzählt : Rab Huna b. Nathan kam in das Haus
des Rab Nachman; man fragte ihn nach seinem Namen und er
sagte : Rab Huna. Das schien den Leuten auffallend und sie stellten
ihn darüber zur Rede : ״Warum nennst du dich Rab Huna?“ Er
antwortete :  ״ כעל השם אדEs ist mein Name, man nennt mich so
von Jagend auf“. So nach Raschi ; R. Chananel dagegen erklärt:
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״Ich habe mir diesen Titel erworben, ich bin berechtigt, ihn zu
führen1)“.
Wir begreifen daher, dass man es sonderbar fand, wenn dieser
aus Palästina zugereiste Gelehrte sich selbst ״Rab“ oder ״Rabbi“
— die Lesarten schwanken — nannte. Dieses Befremden liegt
ausgedrückt in den Worten R. Safras : ״Er sagt : ״R.“ Awira ist
mein Name“.
Aber noch ein anderes Wort musste Befremden erregen. Er
sagte :  ♦ ר״ עוירא שמניDieses  שמניist eine grammatisch unmögliche
Form, die meines Wissens noch gar nicht erklärt wurde; es müsste
doch  שמיheissen.
Diese ganz ungewöhnliche Form kommt — so weit mir bekannt
ist und mit aller Reserve sei es gesagt — nur noch einmal im
talmudischen Schrifttum vor. Erubin 64 b wird erzählt, dass Rabban
Gamliel auf einer Reise von Akk 0 nachKesib einem Heiden begegnete , den er, ohne ihn zu kennen, mit dem Namen  מבגאיanredete.
Der ihn begleitende Schüler fragte nachher den Heiden nach seinem
Namen und er antwortete :  ״ ♦מבגאי שמניMagbai ist mein Name“.
Vgl. Tosephta Pesachim H, Jeruschalmi Aboda .Sara I, Midrasch
rabba HI, 37.
Woher stammt diese sonderbare Form  ?שמניAn ein Verbum
 ״ שוםbenennen“ mit dem Akkusativsuffix ינ, so dass unser Wort
wie  שמניI . M. 45,9) gelesen werden müsste, ist doch
(
 עמניähnlich
nicht zu denken. Es würde dann das Subjekt des Satzes fehlen.
Es kann nichts anderes als das Hauptwort  שםdarin enthalten sein,
wie es auch R. Gerschom und Raschi erklären. Woher kommt aber
dann das ״Nun“ zwischen Stammform und Suffix? Bei Verben
kommt ein derartiges ״Nun epentheticum“ ziemlich häufig vor —
*) Für Raschis Erklärung, dass man ihn von Jugend auf בר הובאnannte,
Hesse sich folgender Grund angeben . Rabbah b. Nachmani hat den Namen
seines Neffen Nachmani in Abbaji, die aramäische Uebersetzung von בחמגי,
umgewandelt , weil er den Namen seines eigenen Vaters selbst als Bezeichn
nung eines anderen nicht ohne Ehrentitel nennen wollte. Vgl. Aruch s. v.
 אבייaus dem Sendschreiben des Scherira Gaon und Jore Deah § 240,2 . Aehn~
lieh so mag der Vater dieses Rab Huna Gründe gehabt haben , den Namen
Huna ohne Ehrentitel nicht auszusprechen , er nannte daher seinen Sohn von
Jugend auf ״Rab HunaM, so dass dieses ״Rab“ ein Bestandteil seines Namens
war und er mit Recht sagen konnte : בעל השם אני. Vgl. Aruch a. a. O. :  ם ' שזהw
 הלק משמו כגון מרקשישא, dass  מדkein Titel, sondern Bestandteil seines Namens war.

196
vgl . Gesenius , Grammatik t2, § 58,4 — beim Nomen jedoch nur
einmal in Jes . 23,11 :  מעזרהstatt  ♦ מעדהHier in unserem שמר
haben wir die ganz gleiche Form mit Nun epentheticum beim
Suffix der ersten Person . Für beide Formen muss eine einheitliehe Erklärung gefunden werden.
Es gibt einen semitischen Sprachstamm , der dem hebräischen
am Nächsten steht , welcher dieses ״Nun“ sehr häufig als Verbindungsbuchstaben zwischen Nomen und Suffix benützt : es ist
der phönizische Sprachstamm . Vgl. Levy , Phönizisches WB,
Breslau 1864 ; Phönizische Studien ZDMG XII , 343.
Damit erklärt sich, dass Jesajas a. a. 0 . in seiner Strafrede
an Tyrus , wo er dem phönizischen Reiche den Untergang ankündigt,
mit markanter Betonung und Vewrendung des phönizischen Dialektes
aufruft :  ״Der Ewige hat befohlen zu vernichten “ מעזרה. Das hat,
soviel mir bekannt , zum ersten Mal Hitzig bemerkt.
Damit findet auch das rätselhafte  שמרseine Erklärung . Die
Begegnung ßabban Gamliels mit dem Heiden Magbai hat auf dem
Wege nach dem ehemaligen Tyrus stattgefunden , denn es heisst
dort , dass er eine Stunde später nach der  ״tyrischen Leiter“
( )סרלמא דצורkam. Akko und Kesib liegen doch auch im Küstengebiet , das zum phönizischen Reiche gehörte . Als ihn der Schüler
nach seiner Heimat fragte , sagte er auch , er sei aus den Städten
der  בומרן, das heisst wohl, er sei hier in der Nähe zu Hause ; er
gehörte zu den Bewohnern des ehemaligen Phöniziens und hat
deren Dialekt gesprochen , indem er sagte :  מגבאי שמר1).
Ist unsere Erklärung richtig , dann sehen wir mit Erstaunen , dass
die talmudischenTexte mit minutiöserTreue uns überliefert worden sind.
Wieso R. Awira dazu kommt, eine solche Wortform zu gebrauchen , darüber können wir nur Vermutungen anstellen . Wir
müssen annehmen , dass er ebenfalls in jenem Teile Palästinas , im
Nordwesten des heiligen Landes , heimisch war . Dort wohnte auch
R . Jakob b. Ide , nach Bezah 26 b, B. Mezia 43 b, Erubin 80 a.
0 Vgl. Schröder, die phönizische Sprache, Halle 1869, S. 290, wo die
punlschen Texte im Poenulus des Plautus hebräisch transskribiert sind.
Das. Zeile 2: "מלאבוגי
=
meine
Angelegenheit, mein Geschäft“. Wenn es dort
S. 305 heisst,  מלאכוניgehe auf eine Grundform  מלאכוןzurück , so glaube ich,
dass man mit mehr Recht das  גיam Ende als PronominakSuffixder ersten
Person mit ״Nun“ ansehen kann, ähnlich wie bei unserem שמני.
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Eine solche Ausdrucksweise musste jedoch den babylonischen
Lehrern, die daran nicht gewöhnt waren, gespreizt und geziert
Vorkommen, deshalb hat ßab Safra die eigenen Worte des Fremden
wiedergegeben : ״Er sagt  עוירא שמניn u.
L.

In der erwähnten Talmudstelle in Chulin liegt noch eine
andere, eine chronologische Schwierigkeit vor, die ebenfalls der
Lösung harrt. B . Awira kam nach Babylonien zu Zeiten Abbajis
und referierte über einen Fall , der vor ßab bi kam, bei dem er
Augenzeuge gewesen ist.
Babbi Jehuda ha  ־Nassi starb ungefähr um 200, Abbaji dagegen um 330 ; ein hohes Alter hat er bekanntlich nicht erreicht,
es heisst ausdrücklich, dass er zu sechzig Jahren gestorben sei
(ßosch haschana 18a). Wie ist es nun denkbar, dass dieser ß . Awira,
der noch Babbi gekannt und sogar ein Amt als  מפטיר כנסיותunter
ihm verwaltet hatte , Zeitgenosse des Abbaji gewesen sein kann?
Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass er dabei den
 ר* הונא צפוראדיerwähnt , der bei Babbi sass, als er den obigen Bescheid gab. Dieser B . Huna aus Sephoris wird aber in Jeruscbalmi
immer als Schüler des B. Jochanan erwähnt. Babbi Jochanan
hat wohl den Babbi noch gekannt, aber nur als ganz junger
Schüler, während dieser bereits im hohen Alter stand. Wie konnte
demnach sein Schüler B . Huna in der Eigenschaft eines Schülers
vor Babbi sitzen ? Wir sehen auch, dass B . Awira an verscbiedenen Stellen im Namen des B . Ammi und B . Assi tradiert,
welche Schüler des B . Jochanan waren und an unserer Stelle
führt er sich als Schüler und Zeitgenosse des Babbi ein!
Baschi stützt sich bei seiner Erklärung auf den Umstand,
dass Babbi Awira seinen Lehrer, dessen Entscheidung er hier
Rabbi“
referiert, zuerst  רביund sodann  רבי רבהden ״grossen
nennt. Darin erblickt Baschi den so hoch verehrten B . Jehuda
ha־Nassi, den auch B . Jochanan Chulin 54a so nannte.
Bei der chronologischen Unmöglichkeit dieser Erklärung sind
wir berechtigt , ausnahmsweise eine andere zu versuchen. Nachträglich habe ich auch gefunden, dass bereits Juchasin diese
Schwierigkeit erkannt hatte , denn er bemerkt, es müsse ein anderer
 גדול הדורunter  רבי רבהgemeint sein. Heilprin im Seder ha-Doroth

198
s. v.  ד עדראwendet dagegen ein, dass der an erwähnter Stelle von
R. Jochanan  רבי רבהgenannte Lehrer kein anderer als eben R.
Jehuda ha־Nassi sein kann. Die ganze Schwierigkeit liegt also
i» dem Ausdruck  ; רבי רבהdenn das einfache רבי, das R. Awira zuerst gebrauchte, muss nicht gerade den allgemein so genannten
Rabbi Jehuda, den Heiligen , bezeichnen, es kann einfach ״mein
Lehrer“ heissen, wie z. B. Pesachim 37 a, Bezah 22 b u. v. a., dagegen mit  רבי רבהwird ausdrücklich R. Jehuda ha-Nassi oder der
Heilige bezeichnet.
Da glaube ich, eine neue Vermutung wagen zu dürfen, die
geeignet ist , noch andere Schwierigkeiten zu erklären. Zuvor sei
mir eine Abschweifung gestattet , die jedoch mit unserem Thema
in Beziehung steht.
Der Ausdruck  תלמידי תלמידיהוןim Kaddisch und im  יקום פרקןGebet bedarf der Erklärung. Man sollte doch meinen, mit dem
vorausgehenden  רבנן ותלמידיהדןsei alles gesagt ; denn wenn die
Schüler wieder Schüler ausstellen , dann sind sie eben zum Rang
der  רבנןemporgestiegen ; wozu bedarf es da noch der besonderen
Erwähnung der  ? תלמידי תלמידיהוןEs ergibt sich daraus die auch
anderweitig nachweisbare Tatsache , dass es in den talmudischen
Lehrhäusern stets Schüler ersten und zweiten Grades gegeben
hat. Die reiferen Schüler — und bis zu 40 Jahren fühlten und
betrachteten sie sich als Schüler, vgl . B. Mezia 30 a — folgten den
Vorträgen des Lehrers und beteiligten sich an der Diskussion;
die jüngeren Schüler, die noch nicht folgen konnten, waren auf
die Belehrung der reiferen Schüler angewiesen. So erzählt R.
Jochanan Chulin 137b : ״Ich sass 17 Reihen hinter Rab, dieser
sass vor Rabbi. Wie Lichtstrahlen flogen die Worte vom Munde
Rabbis zu Rab und vom Munde Rabs zu Rabbi; ich aber verstand
gar nichts, von dem was sie redeten“. Jeder Lehrer hatte demnach zwei Schülergenerationen unter sieb, sodass die Lehrhäuser
 רבנן ותלמידיהון ותלמידי תלמידיהוןumfassten . Eine ähnliche Einrichtung hat sich noch bis auf den heutigen Tag in den Jeschiboth
erhalten, sodass wir mit Recht die betreffende Stelle im  יקום פרקןGebet sagen.
In diesem Zusammenhang sei auch auf die Tosefta Ende
Edujoth hingewiesen, welche nach dem Sendschreiben des R.
Scherira und Aruch s. v. אביי, folgenden Wortlaut hat : מי שיש לו
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תלמידים ולתלמידיו תלמידים קורין אותו רבן [ צ״ל רבי] נשתבחו התלמידים קורץ
 ״ אותו רבןWer Schüler besitzt und dessen Schüler wieder Schüler
haben, den nennt man ״Rabbi4‘; wenn dann seine Schüler zu An*
. Es scheißt daraus
sehen gelangen, so nennt man ihn  ״Rabban 44
Schüler נשתבחו, d. h.
dessen
Lehrer,
einen
hervorzugehen, dass inan
den Titel ״Rabbi46
und
erlangt
סמיכה
wohl, dass sie selbst bereits die
und״Babban“
ausgezeichnet
erhalten haben, mit einem höheren Titel
in unseren
dass
genannt hat. Scherira bemerkt bereits daselbst,
Talmuden von einem derartigen Gebrauch nichts zu finden sei,
, den
denn der Titel ״Rabban“ findet sich nur bei den  ״Fürsten 44
ist
Gebrauch
Der
Zeit.
Vorsitzenden des Sanhedrin in der alten
demnach nicht allgemein durchgedrungen und wurde dann ganz
und gar aufgegeben.
Dagegen scheint mir, dass das Oberhaupt des Lehrhauses
und überhaupt jeder Lehrer von Seiten der  תלמידי תלמידיםmit
einem besonderen Titel belegt wurde. In dieser Vermutung bestärkt mich folgendes.
Bei den Rischonim findet man häufig, dass der Lehrer des
Lehrers  רבינו הגדולgenannt wird. Das darf man nicht ״unser
, ahn״
grosser Lehrer“ übersetzen, sondern ״unser Grosslehrer 44
״Gross«
Eltern
der
Vater
den
Sprachen
anderen
den
in
lieh wie man
vater 66 nennt 1).
Diese Sitte ist meiner Meinung nach talmudischen Ursprungs.
wir sie ״Enkelschüler“, wenn der
—
Die  תלמידי תלמידיםnennen
Ausdruck gestattet ist, — nannten ihren Lehrer  רבינו, רביund den
, beide waren
 ףDer ריטב״אwar ein Schüler des דא״הund desדשב׳יא
, deshalb nennt er diesen stets  רבעוהגדול. So schreibt er z. B.
Schüler des רמב״ן
zu Niddah 28a : מיסודו של מורי ההא׳יה בשיטת רבעו הגדול רבו הרמב״ן דל. Vgl. auch אור
 החייםS . 473.
Nebenbei sei bemerkt, dass der Hebräer nicht den Ausdruck תאב הגמד
für ״Grossvater“ kennt. Dagegen sagte man im Aramäischen  אימארבתי,אבארבה
für ״Grossvater “ und ״Grossmutter “, Jebamoth 21b. Diese Bezeichnung für die Grosseltern fehlt in allen mir zugänglichen Wörter«
büehern . Andererseits übersetzt Levy NHWB I, 548  אימא זקעהin Kidduschin
31b mit ״Grossmutter“. Das ist unrichtig; es bedeutet: eine alte Mutter;
vgl.  רמב״ם ה׳ממריםVI, 10. Ebenso ist das weitere Zitat bei Levy aus MegilKa
27b nicht beweiskräftig; auch dort ist offenbar  ״ אימא זקנהeine alte Mutter“.
Dagegen bedeutet  זקנה,״ זקןGrossvater“ resp. ״Grossmutter“. Kohut s. v. זקן
hat nicht nur Levys Irrtum nachgeschrieben, er hat auch die folgenden Zitate
bei Levy missverstanden und auf das Vorhergehendebezogen.

Lehrer ihres Lehrers  רבעו הגדולund nach palästinensischer Sitte
. רבי רבד, womit nicht ein bestimmter Lehrer, sondern der jeweilige
Lehrer des Lehrers gemeint war.
ß . Jochanan kannte noch Rabbi und war bei seinen Vorträgen anwesend, aber er sagt selbst , dass er nur stehend seine
Vorträge anhören durfte und dass er noch nicht die Reife erlangt
hatte , um die Diskussion zwischen Rabbi und Rab zu verstehen,
(s. 0.). Seine eigentlichen Lehrer waren die Schüler Rabbis:
Chiskija, R. Jannai u. a. Er nannte ihn daher  רבי רבה, weil er
sein  ״Enkelschüler“ war.
Rab Chisda nennt Sukka 33 b, 35 b und an anderen Stellen
den Rab  ; רבינו הגדולvgl . Raschi Bechoroth 45 a, Niddah 49 b. So
häufig auch Rab Chisda Aussprüche des Rab referiert, ihn bald
רבעוz( . B. Berachoth 38 b, Bezah 25 a), bald  רבינו הגדולnennend , so
war er doch nicht eigentlich sein Schüler. Seine Lehrer waren
vielmehr die älteren Schüler Rabs : Rab Huna, Rab Hamnuna u. a.
Auch sein eigener Schwiegervater  רב חנן בר רבא, der ein Schwiegersohn Rabs war, hat ihm viele Aussprüche desselben überliefert.
Er stand demnach in demselben Verhältnis zu Rab wie R. Jochanan
zu Rabbi und nannte ihn daher רבעו הגדול.
Wir sehen darnach, vorausgesetzt , dass meine Annahme zutreffend ist , dass  רבי רבהoder  רבינו הגדולkeine Bezeichnung einer
bestimmten Persönlichkeit ist , dass dadurch vielmehr ein genealogisches Verhältnis zum Ausdruck gebracht werden soll, | womit
nicht in Abrede gestellt wird, dass man diese Bezeichnung vorzugsweise auf wirkliche grosse Männer angewendet hat].
Demnach können wir sagen, dass auch R. Awira den Ausdruck  רבי רבהin diesem Sinne gebraucht hat, und wir sind nicht
gezwungen, mit Raschi anzunehmen, dass er R. Jehuda ha-Nassi
gemeint hat, weil auch ß . Jochanan diesen so benannt hat.
R. Awira hat wohl das Lehrhaus des R. Jochanan frequentiert,
er war dort מפטיר כנסיות, d. h. er hat den Schülern Dienste geleistet,
wie es Raschi und noch deutlicher R. Gerschom z. St. erklären.
Seine eigentlichen Lehrer waren R. Ammi und R. Assi , die Schüler
des R. Jochanan, deren Aussprüche er häufig tradiert ; er stand zu
diesem im Verhältnis eines  תלמיד תלמידוund er hat ihn daher רבי
 רבהgenannt , genau so wie Rabbi von R. Jochanan benannt wurde.
Damit sind alle chronologischen Schwierigkeiten behoben.
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LI.
Die Mischna in Berachoth 88b und Megilla 25a spricht einen
Tadel aus über den, der das Gebot von  שלוה הקןals einen Ausfluss
der göttlichen Barmherzigkeit betrachtet und diesem Gedanken im
Gebet Ausdruck verleiht: האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותו.
״Wer da sagt, über das Vogelnest erstreckt sich deine Barmherzig«

keit, den heisst man schweigen“.
Im Talmud z. St. wird bereits nach dem Grund dieses Verbotes gefragt und die vielen Erörterungen darüber dürfen als
bekannt vorausgesetzt werden. Vgl. Moreh Nebuchim IV, 88 und
BMBN zu V. M. 22,6. Namentlich die Auseinandersetzung des
Letzteren gehört zu den Perlen in diesem nicht hoch genug zu
schätzenden Kommentar. Kurz zusammengefasst ist sein Gedankengang folgender: Es kommt auf die richtige Fragestellung an.
Wenn wir fragen, was ist der Grund dieses Gebotes, so gelangen
wir zu falschen Schlüssen; denn wir werden dann sagen, der
Schöpfer fühlt Erbarmen mit der Vogelmutter, wenn sie in der
Ausübung ihres Mutterberufes tätig ist, deshalb hat er uns
geboten, ihr die Freiheit zu schenken. Das ist nicht der richtige
Standpunkt; denn das erweckt den Anschein, als ob wir Ihm
 כביכולeinen Dienst, einen Gefallen erwiesen, wenn wir sein Gebot
beobachten. So dürfen wir aber nicht denken  אס צדקת מה תתן לו.
Wenn Er sich der Vogelmutter erbarmen will, bedarf Er nicht
unserer Beihülfe, הרבה רוח והצלה לפניו. Wir müssen die Frage
so stellen: Welchen Zweck verfolgt dieses Gebot in Bücksicht
auf uns? Wenn wir dann sagen, das Gebot soll dazu dienen,
um in unserer Brust edlere Gefühle wachzurufen, um uns an
Barmherzigkeit zu gewöhnen — denn es wäre hartherzig und
grausam, das brütende Weibchen von der Brut hinwegzunehmen—
so ist das die richtige Antwort. Wer aber die Sache so wendet,
als ob Gottes Erbarmen über das brütende Weibchen der Grund
des Gebotes wäre, den heisst man schweigen.
Auffallend bleibt jedoch immerhin, dass der scheinbare Zweck
des Gebotes selbst nach dieser Ansicht der Schutz der jungen
Brut sein soll! Dieser Zweck wird doch bei der Ausübung des
Gebotes nicht erreicht, denn die Vogelmutter wird fortgeschickt
und die Brut darf man sich aneignen?
Eine andere Erklärung für dieses Gebot habe ich an einer
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Stelle gefunden, wo man sie am wenigsten suchen würde, im
Mischne Thora das RMBM, Hilehoth Schechita XIII , 7. Sie wird
dort nur kurz und andeutungsweise erwähnt und, da sie, soviel ich

sehen konnte, noch nirgends angeführt ist , so sei es mir gestattet,
sie hier etwas ausführlicher darzulegen.
Der allgütige Schöpfer hat dem Erdensohn die Befugnis erteilt , von seiner physischen und geistigen Ueberlegenheit Gebrauch
zu machen, um seine Herrschaft über die Tierwelt zu begründen,
sie in seinen Dienst zu zwingen und zur Befriedigung seines
leiblichen Bedarfes zu verwenden. I. B. M. 1,28, Ps . 8, 7 und 8.
Der Mensch darf daher Gewalt und List anwenden, um in den
Besitz des Tieres zu gelangen.
Es gibt aber Fälle , in denen der Mensch mit den gewöhnliehen physischen und geistigen Waffen das Tier nicht zu überwältigen vermag, wo ihm jedoch ein besonderer Umstand zu Hülfe
kommt, der das Tier ihm gegenüber wehrlos macht; das ist
der Fall zur Brutzeit.
״Zu keiner anderen Zeit lässt ein Vogel den Menschen so
nabe an sich herankommen, als wenn er brütend auf dem Nest
sitzt . Mit grossen ängstlichen Augen sieht er den menschlichen
Störenfried an, der ihm immer näher rückt ; sein kleines Herz
pocht vor Angst, er möchte
gerne
dem unheimlichen
Feind
entfliehen
, aber die Mutterliebe
ist in dem
kleinen
Geschöpf
stärker
als die Furcht, es
bleibt,
wenn auch voller Angst , auf den Eiern sitzen . Findet man ein
Vogelnest , so soll man, um den armen Vogel nicht unnötig zu
ängstigen , nicht zu dicht herangehen, man kann aus einigen
Schritten Entfernung ja auch genug beobachten“.
Aus diesen Worten eines Beobachters der Natur ersehen wir,
dass es der edelste der Triebe, der Muttertrieb ist , der das Tier
zu dieser Zeit gegenüber den Nachstellungen des Menschen wehrlos macht. Wäre die Vogelmutter selbstsüchtig oder könnte sie
selbstsüchtig handeln und auf ihre eigene Rettung bedacht sein,
so würde sie davonfliegen und es würde dem Menschen nicht
leicht fallen sie zu erhaschen. Sie trotzt jedoch der Gefahr und
harrt aus, um ihre Brut zu schützen und zu verteidigen . Da
sagt nun unsere heilige Lehre, diesen edelsten der Triebe, der
das Tier seiner natürlichen Waffe, der Schnelligkeit seiner Schwingen,
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beraubt, darfst du nicht zu deinen Gunsten ausbeuten, um es in
deine Gewalt zu bringen.
Man kann da auf ein ähnliches Beispiel verweisen.
II . Könige 6, 11—23 wird erzählt, dass der syrische König
eine Heeresschar aussandte, um den Propheten Elischa gefangen
zu nehmen. Sie wurde jedoch auf sein Gebet hin mit Blindheit
geschlagen, so dass sie sich nach der Hauptstadt Schomron führen
liess. Als der König von Israel nach dem Kriegsrecht mit ihr verfahren wollte, legte der Prophet dagegen Verwahrung ein. ״Hast du
sie denn mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen
genommen?“ Das heisst doch nach der einfachen Auffassung: Du
hast kein Recht, sie als deine Gefangenen zu betrachten, denn
nicht die.Ueberlegenheit deiner Waffen, sondern eine wunderbare
Fügung hat sie in deine Hand geliefert.
Aehnlich liegt auch unser Fall, nur mit dem Unterschiede,
dass dort eine wunderbare Fügung, hier ein edler Naturtrieb dem
Feinde die Ueberlegenheit verschafft; in beiden Fällen kann man
jedoch sagen: Nicht durch deine eigenen Waffen hast du den
Erfolg errungen, du sollst ihn auch nicht zu deinen Gunsten
ausbeuten.
139b), derzufolge
(
Die Vorschrift: כי יקרא פרט למזומןChulin
nur ein in der Freiheit lebender, nicht aber ein bereits dem
Menschen gehöriger, in seinem Bereich befindlicher Vogel der
Wohltat dieses Gesetzes teilhaftig wird, bleibt nach der gewöhnliehen Begründung unerklärt. Warum soll denn ein Vogel, der
bereits des Menschen Eigentum ist, von der Wohltat des MutterSchutzes ausgenommen sein? Nach unserer Ausführung findet auch
dies seine Begründung. Der in der Freiheit lebende Vogel wird
durch den Muttertrieb wehrlos gemacht und gelangt dadurch in
die Gewalt des Menschen. Der  מזומןwar aber schon vorher in
Menschengewalt und nicht erst durch die Betätigung des Muttertriebes.
Eine weitere Bestimmung unserer Weisen lautet : שלחה מוזרה
( . 141a). Wenn man die Vogelmutter
אפילו ד ווד פעמים חייבdas
hat und sie kehrt wieder zu ihrer Brut
fortgeschickt
mehrmals
zurück, so bleibt das Gebot in Kraft, selbst wenn sich dies
hundert Mal wiederholen sollte, denn es steht  •שלח תשלחWenn
sie dagegen nicht zu ihrer Brut zurückkehrt und es gelingt dem
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Menschen, sie wieder einzufangen, gleich nachdem er sie losgelassen, so darf er sie für sich behalten. (Das. 141b עד כמה
 ♦)משלחה וכרAuch diese Bestimmung erklärt sich ganz ungezwungen aus der obigen Begründung. So lange sie zurückkehrt,
leistet auch der Muttertrieb Beihülfe bei ihrer Gefangennahme.
Gelingt es aber sie einzufangen, wenn sie die Brut bereits verlassen hat, dann fällt der angegebene Grund zur Schonung fort,
dann tritt wieder das Naturrecnt in Kraft, das dem Menschen
die Herrschaft über das Tier verleiht.
Zu dieser letzteren Bestimmung gibt auch  רמב״םjene Erlaaterung, aus der wir die obige Begründung geschöpft haben.
Seine Worte  ה״ שחיטה פי״ג ה״זlauten : לא אסרה תורה לצוד אותה והיא
אינה יכולה לפרוח בשביל הבנים שהיא מרחפת עליהן שלא ילקחו שנאמר והאם
 אבל אם הוציאה מתחת ידו וצד אותה מותר, רובצת על האפרוחים.  ״Die
Thora hat das Einfangen der Vogelmutter nur dann verboten,
wenn sie nicht entfliehen
kann wegen der Brut , die
sie beschützt,
damit sie ihr nicht genommen werden sollen;
denn es heisst : Die Mutter lagert auf den Jungen usw. Wenn
man sie jedoch fortgeschickt hat und es gelingt , sie wieder einzufangen, dann ist sie erlaubt“. Sobald der Muttertrieb nicht
mehr mitwirkt , sie dir auszuliefern, hört auch die vom Gesetz
dir auferlegte Beschränkung auf.
 רמבץzu V. M. 22,6 gibt , wie wir oben gesehen haben, die
gewöhnliche Begründung. Er sagt , wenn man die Mutter mit den
Jungen nimmt, so sieht es aus כאילו יכרית המין, als ob er die
ganze Gattung vernichten wollte , und das erscheint als Grausamkeit.
Er fügt jedoch vier Worte hinzu, — die nicht gut zu seiner Begründung passen — ״ בהיות להם דרור לעוףnachdem sie die Freiheit
hätten zu entfliehen“. Das erweckt den Anschein, als ob er auch
an die andere, oben gegebene Begründung gedacht hätte (?!).
LII.

In der im vorigen Aufsatz erwähnten Mischna Megilla 25 a
heisst es auch: ״ ♦המכנה בעריות משתקין אותוWer in dem Abschnitt
über die Arajoth, d. b. die geschlechtlichen Vergehen, eine Veränderung des Wortlautes vornimmt, den heisst man schweigen “.
Nach Raschi ist damit gemeint, wenn jemand die Worte ערות
 ערות אמך, אביךuneigentlich oder bildlich erklärt : ״Du sollst die
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Schande deines Vaters , deiner Mutter nicht enthüllen und der
Oeffentlichkeit preisgeben“ ! Er fälscht dadurch den Sinn des
Thorawortes , das sich auf den geschlechtlichen Umgang bezieht.
Für ßaschis Erklärung spricht klar und deutlich die dortige
Talmudstelle :  תנא רב יוסף קלון אביו קלון אמו: ״Rab Josef lehrte:
[er sagt] Schande seines Vaters , Schande seiner Mutter“.
Obgleich nun diese Stelle keine andere Erklärung zulässt,
so sehen wir dennoch, dass Maimuni in seinem Mischnakommentar
einen anderen Weg geht . Er sagt , die Mischna spricht von dem
Thoravorleser, der, statt  אביךund אמך, das Pronominalsuffix der
dritten Person gebraucht und  אביוund  אמוsagt . Dem soll man
Schweigen gebieten , denn er fälscht den Text der Thora. דשים בנוי
 במקום אביך ואמך ואחותך. הנסתר במקום כנוי הנוכח שיאמר אביו ואמו ואחותו.
Maimuni hat diese Erklärung von seinen Lehrern, denn auch R.
Chananel, dessen Kommentar wir jetzt in der Wilnaer Talmudausgabe besitzen , erklärt es ebenfalls so. Von diesem hat sie auch
Aruch s. v.  כןentnommen. Dass diese Erklärung für das Mischnawort
passt , ist unzweifelhaft . Die zwei Belegstellen , die
 מכנהbesser
Raschi in der Mischna aus Sifre IV. M. 11,15 beibringt 1), sprechen
dafür und ebenso steht in Schebuoth 36a  בנהin demselben Sinne.
In allen diesen Fällen wird das Pronominalsuffix der ersten resp.
der zweiten Person in das der dritten Person geändert. Aus
letzterer Stelle ergibt sich auch, dass man nur beim Vorlesen
der Thora an dieser Veränderung Anstoss genommen, nicht aber
beim Vortrag eines Bibelverses im Lehrhause.
Dennoch aber bleibt es auffallend, wieso Maimuni und
R. Chananel diese Mischna, ohne auf die  נמראRücksicht zu
nehmen, erklären können. Der Wortlaut der Gemara kann doch
nicht anders als im Sinne von Raschi verstanden werden. Das
bemerkt bereits der  טורי אבןz . St., der nur den Mischnakommentar
Maimunis anführt und den Aruch nicht gesehen hat. Ein anderer
unserer Grossen,  חתם סופרzu Eben ha־Ezer n , 18, hat auffallender
Weise Maimuni z. St. ignoriert, führt dafür den Aruch als einzigen Autor dieser Erklärung an und bemerkt dazu וצע״ג.
Da nun die Annahme, dass R. Chananel und Maimuni die
Mischna im Gegensatz zu unserer Gemara erklärt haben, auszul) Bei
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schliessen ist , so liegt die Vermutung nahe, dass diese beiden
Grossen eine andere LA vor sich hatten . Nehmen wir den דקדוקי
 סופריםzur Hand, so finden wir unsere Vermutung bestätigt . Dort
steht nämlich in der Gemara  משום קלון אביו ואמו.
Der gelehrte und verdienstvolle Herausgeber des דים, der
sonst so behutsam in seinem Urteil war, hat an unserer Stelle
seine übliche Vorsicht ausser Acht gelassen ; denn er schreibt
kurz und bündig “וטיס״, d. h. die LA ist falsch und beruht auf
einem Schreibfehler. In Wirklichkeit ist diese LA nichts weniger
als ein טיס, sie ist es vielmehr, die der anderen Erklärung zu
Grunde liegt . Nach dieser LA will Rab Josef uns erklären, was
den Vorleser veranlasste , bei der Vorlesung der  עריותdas
Pronominalsuffix zu ändern, d. h.  מכנהzu sein. Der Vorleser meint, es
sei indecent oder beleidigend, einem direkt ins Gesicht zu sagen
 ערות אביך ערות אמך וכו׳und aus diesem Grunde d. h. משום קלון אביו
 ואמוhält er sich berechtigt , den Wortlaut zu ändern und sagt
dafür in dritter Person  אביו ואמו. Diesem Missbrauch wollten die
Weisen mit ihrem  משתקין אותוsteuern.
Auffallend bleibt nur, dass Aruch s. v.  כןdiese neue Erkiärung bringt und s. v.  קלןdie LA  בקלון אביו ובקלון אמוhat , die sich
nur sehr gezwungen mit dieser Erklärung in Einklang bringen
lässt . Es ist anzunehmen, dass er s. v.  כןdie andere LA vor
sich hatte.
Nachträglich sehe ich, dass  קרבן נתנאלzu Megilla unsere
Stelle bespricht. Er bemüht sich, die LA des Aruch mit der
Erklärung, die er an erster Stelle gibt , zu vereinigen, und verweist auf Jeruschalmi, dessen Worte sich zur Not ebenfalls so
deuten lassen. R. Nethanel Weil , der Verfasser des ק*נ, war der
erste , der die Münchener Handschrift — damals noch in Pfersee — kurze Zeit benutzt und auf den Wert ihrer Lesarten aufmerksam gemacht hat. Vgl. die Karlsruher Ausgabe seines
Werkes (1755) gegen Ende. Wäre ihm damals unsere LA aufgestossen , er hätte sich sicherlich mit ihr gefreut.
LIII.

Sanliedrin 102a heisst es in Bezug auf den Vers I. Könige
13,83 : ״ אחר הדבר הזה לא בש ירבעם מדרכו הרעהNach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam von seinem bösen Wandel nicht zurück“ :
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 אחר,״ מאיWas bedeutet dies  “?אחרDarauf sagt R. Abba: אחר
שתפשו הקב״ה לירבעס בבנדו וא״ל חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן
״ ובו׳Nachdem der Heilige , gelobt sei Er, Jerobeam bei seinem Gewände gefasst und zu ihm gesprochen hatte : ״Kehre zuruck! Ich,
du und der Sohn Jischais werden uns zusammen im Gan Eden
ergehen“, fragte Jerobeam: ״Wer wird an der Spitze gehen ?“ ״Der
Sohn Jischais “, lautete die Antwort . ״Wenn dem so ist , so mag
ich nicht um kehren“ , entgegnete darauf Jerobeam.
 מהרש׳יאbemüht sich zu erklären, warum der Haggadalehrer
R. Abba dieses  אחרauffallend findet, nachdem es doch ganz ungezwungen auf die vorhergehende Erzählung von dem Gottesmann
aus Judäa am Anfang dieses Kapitels zu beziehen wäre. Er meint,
die Frage wäre deshalb berechtigt , weil inzwischen die weitere
Erzählung von dem schauerlichen Ende dieses Propheten eingeschoben
steht . Vgl. auch Raschi zu I. Könige das. Abgesehen davon
bleibt jedoch auffallend, dass nach dieser Haggada Jerobeam einer
direkten göttlichen Aufforderung gewürdigt worden sein soll, einer
Aufforderung, die in Rede und Gegenrede erfolgt sei. Wo in aller
Welt liegt auch nur der geringste Hinweis nach dieser Richtung
in den Worten dieses Verses?
Nach meiner Meinung haben wir hier ein typisches Beispiel
vor uns, wie die Haggada Erzählungen der heiligen Schrift psychologisch vertieft und gewissermassen dramatisch gestaltet.
Am Anfang dieses Kapitels steht die Erzählung von dem
Propheten aus Jehuda, der Jerobeam in dem Moment, als er auf
dem Altar Räucherwerk darbrachte, gegenübertritt . Er spricht
im Namen Gottes eine Drohung aus und gibt zugleich zur Bewahrheitung seiner Sendung ein  מופתan , das augenblicklich in Erfüllung
geht. Der Altar, auf dem der gottlose König soeben opferte,
berstet in der Mitte auseinander, sodass die auf ihm befindliche
Asche zu Boden fällt . Zornbebend streckt Jerobeam seine Hand
aus mit dem Befehl, den kühnen Zurechtweiser zu ergreifen. Da
ereignet sich ein neues Wunder. Seine Hand, die er in frechem
Trotze gegen den Gottesmann erhoben hat, erstarrt , er vermag sie
nicht mehr zu bewegen. Er muss den Gottesmann anflehen, dass
er durch sein Gebet die Erstarrung löse, und, nachdem dieser seine
Bitte erfüllt hatte , kann er seine Hand wieder bewegen.
Diese Wunder waren Vorgänge, die doch den verstocktesten
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Sünder zur Selbstbesinnung hätten bringen müssen, meint unser
Haggadist, wenn er sagt :  הקניהhabe den Jerobeam gleichsam am
Zipfel seines Gewandes gefasst und ihm zugerufen:  ״ חזור בךKehre
zurück!“ Denn eine deutlichere und handgreiflichere Aufforderung
zur Einkehr und Rückkehr kann es doch nicht geben.
R. Abba geht aber noch weiter. Er versetzt sich mit psychologischem Scharfblick in die Seele Jerobeams und gewährt uns
einen Einblick in das, was in ihr nach diesem doppelt wunderbaren
Ereignis vorgegangen sein muss. Wie ist es denkbar, dass ein
Mensch, der so deutlich die drohende und strafende Hand Gottes
mit eigenen Augen gesehen, am eigenen Leibe erfahren, den Er
gleichsam beim Zipfel seines Gewandes gefasst hat , dennoch verstockt bleibt, bei seinem Frevel verharrt und nicht in sich gehen
will? Wie erklärt sich dieses psychologische Rätsel ? Ergibt uns
den Schlüssel dazu, indem er auf den masslosen, alle Grenzen
überschreitenden Ehrgeiz des Jerobeam hinweist.
Auf der vorhergehenden Seite (das. 101b) sagt Rab Nachman, die גסות הרוח, der Hochmut oder der Ehrgeiz, der Jerobeam
beherrschte, ward ihm zum Verderben und bereitete ihm den Untergang.  ״Er sprach in seinem Herzen, wenn dieses Volk nach dem
Gotteshaus zu Jerusalem hinaufziehen wird, so wird sich sein
Herz dem Rechabeam, König von Juda , zu wendenu. s. w.“ (I. Könige
12,27). Es bestand nämlich eine Ueberlieferung, dass nur die
Könige aus Jischais Stamme im Heiligtum einen Sitz einnehmen
dürfen, er Jerobeam, hätte stehen müssen ; der Vorrang des
legitimen Königs wäre dadurch äusserlich in Erscheinung getreten
und er hätte sich mit der zweiten Stelle begnügen müssen. Das
konnte sein Ehrgeiz nicht vertragen. Er hat daraufhin den Kälberdienst eingeführt und sein Volk mit Gewalt verhindert, den Tempel
zu Jerusalem zu besuchen. Dadurch wurde der Riss endgültig
besiegelt und unheilbar gemacht. Das geschah am Anfang seiner
Regierung.
Jetzt nach Jahren , nachdem ihn ״Gott beim Zipfel seines
Eieides gefasst hatte “, erwachte neuerdings derselbe Kampf in
der Seele des verstockten Sünders. Er hatte neuerdings die
Stimme Gottes durch den Mund des Propheten vernommen, die
ihm  חזור בןzugerufen und die ihn für den Fall seiner Rückkehr,
womit doch die Abschaffung des Kälberdienstes und die Aner-
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kenpung Jerusalems als Stätte des Zentralheiligtums gemeint war,
die Verzeihung seiner Frevel und die einstige Erschliessung der
Pforten des  גן עדןverhiess .  הקב״ה מטייל עם הצדיקים בנן עדןlautet
der bekannte Ausspruch. Jerobeam mag noch so verstockt gewesen sein, so kämpfte er doch einen schweren Kampf und bei
alledem siegte dennoch am Ende sein Trotz und er folgte nicht
dem Gottesrufe  הזרד בך.
Was mag es gewesen sein, das den Entschluss zum Beharren
in seinem Frevel die Oberhand gewinnen lie;>s, fragt der Haggadalehrer im Talmud? Er gibt uns auch die Antwort darauf. Jerobeam
hat sich die Frage vorgelegt : ״ מי בראשWenn ich umkehre, die
alte Ordnung wieder einführe und das Heiligtum zu Jerusalem als
die alleinige Stätte der Gottesverehrung anerkenne, wer wird dann
an der Spitze stehen — nicht im Gan Eden, sondern hier , im
Bereiche der weltlichen Macht — ?“ Darauf musste er sich die
Antwort geben : בן ישי בראש,  ״Der Sohn Jischais wird an der Spitze
stehen und die erste Stelle einnehmen“. Der Prophet mag mir
wohl die ewige Seligkeit im  גן עדןverheissen , die Oberherrschaft
hier auf Erden kann er mir nicht verleihen . Auf diese Weise erklärt sich auch, warum es zuerst heisst  ״ אתה ובן ישיdu zuerst und
dann der Sohn Jischais “ und nachher dennoch steht בן ישי בראש
״der Sohn Jischais soll an der Spitze sein“, eine Schwierigkeit,
die bereits vielfach bemerkt und erörtert wurde. Das Erstere bezieht sich jedoch auf das  גן עדן, da käme der bekannte Grundsatz
zur Geltung : במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולים לעמוד
״der , בעל תשוברnimmt einen höheren Rang ein als der “ צדיק במור.
Das Letztere hingegen bezieht sich auf die irdische HerrscherStellung. Da kann es nur heissen : בן ישי בראש. Das war die
Ursache, dass er sagte :  ״ איב לא בעינאWenn dem so ist , so mag
ich nicht umkehren“. Sein massloser Hochmut liess ihn auch diesmal die so deutlich an ihn ergangene göttliche Aufforderung überhören, so dass er weiter in seinem frevelhaften Treiben verharrte.
L1V.

In den meisten Sprachen macht sich das Bestreben geltend,
Ausdrücke und Wörter, die einer fremden Sprache entlehnt sind,
so lange abzuschleifen und umzuformen, bis sie ihr fremdes Gepräge verlieren und den Gebilden der heimischen Sprache ähnlich
werden. Sehr häufig zeigt sich das weitere Bestreben , diese FremdJahrbuchJ. L. 6 . X.
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linge so lange umzumodelu, bis sie eine Form annehmen, die ihnen
auch in der heimischen Sprache eine Bedeutung verleiht , die eine
entfernte Aehnlichkeit mit der wirklichen und ursprünglichen Bedeutung des Wortes hat. ״Volksetymologien“ nennt man derartige
Bildungen, die der Sprachgenius schafft, um das Fremdwort seiner
eigenen Sprache einzuverleiben.
Das bekannteste Beispiel dürfte das Wort ״Mailand“ im
Deutschen sein. Hervorgegangen aus dem lateinischen ״Mediolanum“ hat es in unserer Sprache eine Form erhalten, als ob es
eine Zusammensetzung von ״Mai“ und ״Land“ wäre, gleichsam
ein Land , in welchem, nach der Vorstellung des Nordländers, ewiger
Mai herrscht. Ebenso wenn der Berliner Volksmund statt ״Xantippe“ humoristisch  ״Zanktippe“ sagt.
Dass es im talmudischen Schrifttum derartiger Volksetymologien eine grosse Menge gibt , kann nicht befremden. Inmitten
einer fremdsprachigen Bevölkerung lebend, musste das Volk eine
Fülle fremden Sprachgutes in seine Umgangssprache aufnehmen
und es war nur natürlich, dass es sich bestrebte , dasselbe soweit
als möglich zu aramaisieren. Der gewöhnliche Mann aus dem
Volke kann sich die Bedeutung der Fremdwörter gar nicht merken,
wenn es ihm nicht gelingt , sie seiner Muttersprache anzugleichen.
Dadurch begreifen wir erst die sonderbaren Etymologien, die uns
im Talmud zuweilen begegnen und den Kundigen frappieren.
Wenn wir z. B. bei Aruch und Raschi lesen  אפוודקיsei gleich
 פה תהא קאיoder  דא תהא למיקם = דית״קיB( . mezia 19 a), so haben wir
keinen Grund über solche naive Etymologien zu lächeln. Den
Autoren derselben ist es sicherlich nicht unbekannt gewesen , dass
die entsprechenden Worte v7ro&rjxrj und dCa&rxrj griechischen UrSprungs sind. Sie wollten nur eine Volksetymologie schaffen, die
dem des Griechischen Unkundigen das Wortverständnis erleichtert 1).
*) Vgl. auch die Worte S. R. Hirschs im sechsten Bande der Gesammelten
Schriften, Frankfurta . M. 1912, S. 407. Sie enthalten die treffende Bemerkung,
dass auch die volksetymologische Deutung von Nutzen sein kann, denn sie
modifiziert häufig den Begriff des Wortes in einer Weise, die der Ursprung*
liehen nicht kongruent ist. Anders liegt der Fall, wenn die Etymologie das
Fremdwort als solches deutet und sich als wissenschaftlich gibt. Wenn Bartinoro zu BikkurimI, 5 das Wort  אפוטרופוסals  ־Zusammensetzung von pater
und pus erklärt, was im Lateinischen »Vater der Kleinen“ heissen soll, sp
müssen wir sagen, dass er sich von einem Sprachunkundigenirreführen liess.
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Fbeäso wie wir heute iäi NeübebfäisChen

לי1 תfüt ״Cholera*1,

י כל£&רfür ״Protokoll“ Sägen1).
Ein bemerkenswertes Beispiel dieser Art scheint mir auch
in Bezah 25b vorzuliegen. Dort heisst es : הציבה מקטע רגליהון דרשיעיא
.,,Die Pflanze חצובה, deren Wurzeln senkrecht und geradeaus in den
Boden eindringen und sich niemals in fremdes Gebiet ausbreiten,
schlägt den Frevlern, die die Grenzlinien zwischen Mein und
Dein nicht respektieren, die Füsse ab“. Fs steht dort weiter,
das Orlahverbot, wonach die Früchte eines jungen Baumes in den
ersten drei Jahren zum Genuss versagt sind, ist ebenfalls מקטע
רגליהין, denen, die nicht warten wollen bis das Tier enthäutet und
zerlegt ist , und schon vorher vom Fleisch gemessen . Derselbe
Ausdruck wird dort für den תורמוס, die Wolfsbohne, gebraucht.
Obgleich von bitterem Geschmack wird sie nach siebenmaligem
Kochen geniessbar, während Israel siebenmal von Gott abgefallen
ist und dafür gezüchtigt wurde und sich doch nicht gebessert hat.
Der Ausdruck  מקטע רגליהון2) entspricht dem biblischen מקצה
26, 6), aber dem Sinne nach ist er ganz verschieden;
(
רגליםSprüche
denn dem ganzen Zusammenhänge nach kann an diesen drei Stellen
der Ausdruck  מקטע רגליהוןnur die Bedeutung von ״anklagen“ ״
haben . Auf welchem Wege gelangte jedoch
״beschuldigen“
dieser Ausdruck zu einer solchen Bedeutung?  מקטע רנלץheisst
wörtlich ״Ftisse abschlagen“ und das kann doch nicht ohne
Weiteres ״anklagen“ bedeuten!
Da meine ich, mit folgender Annahme nicht irre zu gehen.
Das Hauptwort  =קטיגורxotvfjyoQog hat im Aramäischen und Syrischen
bereits Bürgerrecht erlangt ; es kommt schon in der Mischna Aboth
IV , 13 vor. Das Verbum xaTrjyoQsm erscheint in der transponierten
Form  קטרגstatt קטגר. Dafür mögen lautliche Gründe massgebend
gewesen sein. Jedenfalls war dadurch eine Handhabe geboten,
das Wort volksetymologisch so zu deuten, dass es auch im Aramäischen einen annähernd gleichen Sinn ergibt. Aus den beiden
^ Das geht manchmal ins Burleske, wenn man z. B. für Amerika
.* י עמאריקfür Newyork  נוה_ יךקschreibt oder, um ein näherliegendes Beispiel
zu wählen, wenn einer, in dessen Augen die Hauptstadt Bayerns besondere
•Gunst gefunden hat, ihren Namen  מין הןschreibt
*) Vgl. auch Meilah 7b  קצצתיגוןלרגלוהיund Toss . daselbst.
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Silben des Wortes  מקטרגwurden zwei Wörter gebildet  מקטע רגלין.
Der CJebergang vom ״Füsse abschlagen“ bis zum Begriff ״anklagen“
ist allerdings nicht einfach, aber an solche gezwungenen Uebergänge sind wir ja bei Volksetymologien gewöhnt. Vgl. z. B. Sanhedrin 67b, Chulin 7b, wo das Wort  כשפיםin מכחישין פמליא של.
 מעלהzerlegt wird1). So hat sich auch hier der Volksmund das״
Fremdwort  מקטרגin seiner Sprache zurechtgelegt : dem Angeklagten
sind, bildlich gesprochen, ״die Füsse abgeschlagen“, d. h. er muss
zu Falle kommen.
Im späteren Mittelalter ist inan darin noch weiter gegangen..
Man wollte alle Sprachen auf die heilige Ursprache zurückführen
und gelangte dabei zu den gewagtesten, unmöglichsten Hypothesen.
So erzählt Asarja de ßossi,  מאור עיניםed . Cassel S. 456, von einem
Werke  דור הפלגהdes David Provengali, in welchem mehr als zweitausend lateinische, griechische und italienische Wörter aus dem״
Hebräischen abgeleitet wurden. Z. B. uxor von  ;עזרpellex von
 ;פלגשHospidale von  ; אוסף דלKalliope von  קול יפהu . s. w. Als
einmal ein Redner eine Versammlung jüdischer Gelehrter als
 ״Akademie“ begrüsste, nahm einer der Zuhörer daran Anstoss, dass■
zu einer solchen Gelegenheit eine aus dem Griechischen und nicht
aus dem : Hebräischen stammende Benennung gebraucht wird.
*,Darauf, sagte ich ihm“, so erzählt de Rossi, mit Berufung auf
das genannte Werk, ״das Wort ״Akademie“ sei wahrscheinlich
hebräischen Ursprungs, nämlich eine Zusammensetzung von עקד
״Versammlung“ (vgl. H. Kön. 10, 12) und אדם, worauf sich der
Kritiker zufrieden gab“.
Wir wundern uns heute, dass ein so kritischer Kopf und
grosser Sprachkenner, wie de Rossi, an solchen haltlosen Hypothesen Gefallen finden konnte. Bekanntlich finden sich jedoch auch
bei Plato und Cicero ähnliche unbegreifliche Etymologien, obgleich
beide mustergiltige Schriftsteller in ihrer Sprache waren.
LV.

In Jeruschalmi Sanhedrin IV, 7 lesen wir folgendes:  יהודה,ד
•אומד אין מדקדקין ביין נסך כתיב לא תטה משפט אביונך בריבו אי אתה מטה
*) Vgl. auch Sabbat 77 b und Nedarim 51a.
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. . .  ״ אבל אתה מטה בדינו של שורR. Jehuda sagt , man nimmt es bei
 יין נסךnicht zu genau“: [Das wird im  מראה הפניםz . St. iin Namen
des  סמ״גso erklärt : Wenn der Wein aus einem Fasse ausrinnt und
man ruft einen  נכריherbei , um den Schaden auszubessern, so wird
der Wein dadurch nicht נסך. Der  סמ״גbemerkt ausdrücklich, dass
die Worte des Jeruschälmi sich darauf beziehen] . ״Es steht geschrieben : Neige nicht das Recht deines Armen in seinem
d . h. du sollst ihm alle Vergünstigungen, die
Rechtsstreite!
das Gerichtsverfahren bei Kapitalverbrechen verschreibt , zubilligen.
Beim Verfahren gegen den stössigen Ochsen sind jedoch alle diese
Vergünstigungen ausgeschlossen “. Vgl. Babli Sanheärin 36 b und
Raschi daselbst.
Soweit ist die Stelle ganz klar. Die Frage ist nur, in welchem
Zusammenhang steht der Ausspruch über  יין נסךmit dem vorher;gehenden oder mit dem folgenden. Der Kommentar  פני משהmeint,
weil unmittelbar vorher ein Ausspruch des R. Jehuda erleichternder
wird auch
—,
Art angeführt wurde —  ריי אומר אפילו ממזריןdeshalb
dieser Ausspruch gleicher Tendenz hinzügefujgt.
Eine solche Erklärung könnte inan sich gefallen lassen bei
einem Lehrer, dessen Name nur sehr selten erwähnt wird. Bei
R. Jehuda oder, wie es im Babli daselbst heisst , Rab Jehuda,
deren Namen zu den im Talmud meistgenannten zählen, muss sie uns
als sehr gezwungen erscheinen.
Abgesehen davon sprechen zwei Zeugnisse gegen diese Erklarung. Der von Menasse Grossberg nach einer Münchener HandSchrift herausgegebene Kommentar zur Thora: פשמים ופיירושים על
 חומשי תודה מר* יעקב מווינה,ה, Mainz 1888, schreibt auf Seite 61
folgendes : א תמה משפט אביונך בריבו בירושלמי שאין לדקדק ביין נסך1?.
Wir sehen also, dass sich nach seiner Auffassung die Deutung des
R . Jehuda an den darauf folgenden Bibelvers anlehnt und mit
diesem in Verbindung steht.
In dem Werke  דמשק אליעזרII , Pressburg תרמ״א, wird S. 41
ein sogenannter  מדרש פליאהangeführt , der folgenden Wortlaut hat:
 לא תטה משפט אביונך בריבו מבאן ליין נסך שאסור מן התורה.
Aus diesen zwei von einander unabhängigen Zeugnissen aus
relativ alter Zeit ergibt sich, dass der  דרשdes Jeruschälmi sich
doch auf den Bibelvers bezieht und ־das § in demselben eine Andeutung auf  יון נסךenthalten seiin muss.  ׳Sie beweisen auch, dass

die un§ vorliegende LA, trat ? ihrer Schwierigkeit, die richtige

sein muss; fie entziehen den mgbr oder minder geistreichen Textes-

emendatipneo, die zur Erklärung dieser Stelle bereits versucht
worden sind! den Boden, Vgl. Israelitische Monatsschrift 1889 Nr, 8.
Per Kommentar 5 מראה ה «יz . St, schreibt ebenfalls, es seien
ihm viele Erklärungen zu Gesicht oder zu Ohren gekommen, die
er nur als ושים3 > מals Irrlümer bezeichnen kann. Auch mir ist
keine einzige bekannt, die nur irgendwie annehmbar wäre.
Pas eine darf vorausgesetzt werden, dass jede Erklärung
davon auszngehen hat, die Worte des R. Jehuda dem Bibelver»
anzupassen und aus demselben herzuleiten. Parin liegt die grosse
Schwierigkeit, denn wo liegt in diesem Worte ein Hinweis auf

■pr ?

Wir wollen in folgendem eine andere Lösung zum Verstandnis dieser überaus schwierigen Stelle versuchen. Ob wir mit diesem
Versuch das Richtige getroffen haben, das sei dem Urteil der
Leser überlassen.
In Tosefta Kelim II wird eine Art Fässer oder Schläuche
 אניונותgenannt • Dieselbe LA bringt R. Hai Gaon auch für die
Misclma das. II , 2, wo bei uns  הגיונותzu lesen ist . Per Gaon erklärt das Wort als eine Ableitung vom biblischenאונותHiob
(
32,16).
Die Richtigkeit dieser Erklärung ist sehr anzuzweifeln; mir erscheint es viel wahrscheinlicher, dass  חביוןeine Diminutivbildung
vqn  חביתist , wie  אימוןund  מהמןvon  אישund מהר, und dass
 אביונותdurch Erweichung des  חzu  אaus demselben entstanden
ist. Jedenfalls hat der Singular dieses Wortes, trotz der Endung
תי, nur  אביוןgelautet , wie bei so vielen neuhebräischen Wörtern
mit der Mehrheitsendung ות.
Betrachten wir mm die vom tnpn . מראךdaselbst beigebrachte
Stelle des פמ״ג, so sehen wir, dass bei Wein in Schläuchen oder
Fässern, unter gewissen, dort erwähnten Modalitäten, נגיעת נכרי
nicht zu streng genommen wurde und dass man die Worte des
R. Jehuda  אין ? ןדקדקין ובו׳auf solche Fälle bezogen hat.
wir brauchen dieser Erklärung nur hinzuzufügen, dass R.
Jehuda diese Lehre in mnemonischer Weise, gleichsam als סימן
■oderals מליבה, au die Worte der Schrift anlehnte: לא תמה ממ ?מ
 ״ אביוגךBei der Beurteilung deines אביון, d. i. deines Fasses, sollst
du nicht zu rigoros verfahren, sollst es nicht gleich als  אמורer-
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klären“. Wir verstehen dadurch, wieso dieser Ausspruch so ganz
unvermittelt an dieser Stelle sich befindet. Der Jeruschalini zitiert
daselbst den ?weiten Ausspruch des R. Jehuda, der an das Wort
bringt er vor—
 בריבוanknüpft 1) —  בריבו אי אתה מטה ובו׳deshalb
her diese Sentenz, die sich an den Anfang des Verses anlehnt.
Der  מדרש פליאהpfropft nun, wie es die Weise dieser späteren
mystischen Midraschim zu sein pflegt, auf diese  אסמכתאeine zweite
und zieht daraus die Folgerung :  ; מבאן ליי־נ שאסור מן התורהdenn
wepn dieser Bibelvers die Andeutung enthält, dass man im vorerwähnten Falle nicht zu rigoros verfahren soll, so ergibt sich eo
ipso daraus, dass \י*נ אסור מדדת
Für Kenner bedarf es keines Nachweises, dass ähnliche רמזים
die das Hauptwort des Satzes in einem dem m
אסמכתות,
und
ganz fremden Sinn anwenden, nicht selten sind. Man vgl. z. B.
B- mezia 4Tä zu  הין צדק, Jebamoth 4a zu אל תחסם, Targum Jonathan
zp V. M. 24,6, Nedarim 90a zu  והמרהund die weiter Nr. LVHl
erwähnte Stelle aus Sanhedrin 81a.
PVI.

Joma 86a erörtert der Talmud, was alles unter  חלול השסzu
begreifen sei. Ep kommt auf die Persönlichkeit an, heisst es dort.
Ein jn den Augen seiner Zeitgenossen hochstehender und verehrter
!dann kann sich durch das geringfügigste Vergehen dieser schweren
Sündp schuldig machen. Solche Männer müssen mit besonderer
Gewissenhaftigkeit Über ihre Schritte wachen, um nicht Anstoss
zu erregen• So sagte Rab von sich: בנון אנא אי שקילנא בשרא ממבחא
 ולא יהיבןא דמי לאלתר.  ״Wenn ich Fleisch vom Metzger hole und
nicht sofort Bezahlung dafür erlege, so müsste ich mir Vorwürfe
darüber machen; denn ich könnte dadurch  חלול השםerregen “.
Dazu bemerkt Raschi, der Metzger könnte mich in Verdacht haben,
ich wolje ihm die Bezahlung vorenthalten, und er könnte dadurch
versucht werden, anderen gegenüber mein Verfahren nachzuahmen.
Es müssen wichtige Gegengründe vorhanden sein, wenn man
siph entsphliesst, gegen Raschis Erklärung Stellung za nahmen
und eine andere vorzuschlagen, denn mit Recht rühmt R. Simon
*) In der frWir 11"? dieses  דישunterscheidet sich משה
Raschi. Für unsere Pfkijirungi^t die Differenz unerheblich.
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etwas von
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Daran in der Vorrede zu seinem  מגן אבותvon Ihm, dass er in der
Erfassung des  פשטim Geiste der alten Lehrer unerreicht dasteht.
Hier aber liegen m. E. solche Gegengründe vor. Wir können uns
ausserdem darauf berufen, dass uns Raschi selbst an anderer Stelle
eine einleuchtendere Erklärung nahelegt.
Zugegeben, was auch nicht leicht anzunehmen ist , dass der
Fleischverkäufer seinen Kunden in Verdacht haben wird, er wolle
die Bezahlung verweigern, so wird doch dieser Verdacht hinfällig,
sobald er einige Stunden später oder am folgenden Tage Bezahlung
leistet ; warum muss er den Preis für seinen Einkauf לאלתר
״sofort “ erlegen ? Kann ein Versehen, das sogleich wieder gut
gemacht werden kann, ein  חלול השםgenannt werden? Und warum
erwähnt Rab gerade den Einkauf von Fleisch und nicht auch den
Einkauf anderer Lebensmittel und sonstiger Bedarfsartikel, bei
denen doch derselbe Verdacht entstehen könnte? Mäimuni verallgemeinert in der Tat diese Vorsichtsmassregel für alle Falle:
Jesode Thora V, 11.
Raschi selbst hat uns den Weg zu einer viel einfacheren und
näherliegenden Erklärung gewiesen . Chulin 44 b sagt die Gemara:
Wenn ein  הנםeine rituelle Anfrage in erleichternder Weise entschieden hat, so soll er den betreffenden Gegenstand nicht kaufen,
um den Verdacht zu vermeiden, als ob er für seine erleichternde
Entscheidung von dem Verkäufer begünstigt worden wäre: Rabahat
aber, so erzählt der Talmud daselbst, dennoch von einem Metzger,
dessen Vieh er gelegentlich einer Anfrage für  כשרerklärt hatte,
Fleisch gekauft. Seine Frau, die Tochter des Rab Chisda, stellte
ihn darüber zur Rede, indem sie sagte : ״Mein Vater hat von
einem בכור, den er zu Schächten erlaubte, kein Fleisch kaufen
wollen“. Darauf sagte Raba, beim  בכורliege die Sache anders,
denn, da dieser nicht nach dem Gewicht verkauft werden darf,
kennt man nicht den genauen Preis und es könnte daher der Vei־dacht einer Begünstigung entstehen . Bei einem gewöhnlichen
Stück Vieh, das nach Gewicht verkauft wird, kann ein solcher
Verdacht nicht entstehen , denn  ״ סתקלא מוכחdas Gewicht beweist
1es doch“. Es kann sich jeder überzeugen, dass ich für dafc’Litra
(Pfund) Fleisch den üblichen Preis bezahle. Dazu bemerkt Raschi:
, ״ ונותן למעוזו מידer hat auch sogleich den Preis erlegt 4V denn sonst
wäre ja doch wieder dem Verdacht Tor und Tür geöffnet. ‘ ■
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Aus diesen Worten ßaschis ergibt sich, dass ein . תלמידחכם,
•der gelegentlich einer  שאלהein Tier für  כשרerklärt hat, nur dann
yon dessen Fleisch für seinen Bedarf kaufen darf, wenn er sogleich
Bezahlung leistet . Das, meine ich לע״ד, wäre der Sinn jener ein,gangs angeführten Worte von Rab : es wäre schon ein Chiliul ÜäSehern:  אי שקילנא בשרא מטבהא וכר, wenn ich Fleisch Y0m Metzger
kaufte und nicht sogleich den Preis dafür erlegte . Das bezieht sich
aber nur auf solche Fälle , in denen seine Entscheidung angerufen
und die von ihm als  כשרbeschieden wurden, was als selbstverständlich nicht weiter hervorgehoben zu werden brauchte.
Damit erklärt sich auch, warum er speziell beim Einkauf von
Fleisch so vorsichtig sein musste.
LVII.

war in alter Zeit sehr verbreitet , wie
Pflanzensymbolik
in unseren Tagen. Die symBlumensprache
sogenannte
etwa die
entweder aus ihren Namen
wurde
Pflanzen
bolische Bedeutung der
hergeleitet . Die
Eigenschaft
sonstigen
und
«oder aus ihrer Gestalt
Vgl. die
bekannt.
allgemein
und
Beispiele dafür sind zahlreich
von
Gebrauch
den
über
haggadische Erklärung zu III. M, 14, 4
Aussätzigen;
des
Ysop und Zedernholz bei der Reinspreehung
ferner die vielen Symbolisierungsversuche der vier Arten des Feststrausses von Sukkoth in den verschiedenen Midraschwerken. Aboda
,Sara 10 b oben finden wir eine Art Pflanzenkorrespondenz zwischen
R;abbi und Antoninus.
Auch bestimmte Nahrungsmittel dienten solchen Zwecken,
um bei besonderen Gelegenheiten , entweder durch ihre Namen
oder durch sonstige ihnen innewohnende Eigenschaften einem der
:Gelegenheit entsprechenden Gedanken Ausdruck zu geben. Nach
Kerithoth 6a soll man am Roseh-haschana  קרא ודוביא וכדauf den
Tisch bringen, weil diese Früchte entweder durch ihren Namen,
wie  רוביאvon ״ רבהmehren“, oder durch ihr üppiges, strotzendes
Wachstum, wie ״ קראKürbis“, oder durch ihre Süsse, wie תמרי
״Datteln “, günstige Omina darstellen.
Der Kürbis verdankt den Vorzug, hier genannt zu werden,
seinem raschen und üppigen Wachstum, wie Raschi z. St. und Tur
Orach Chajim 583 erklären : er wurde als ein Bild der Kraft und
Gesundheit angesehen. ״Wie bei der Feige “, schreibt Hehn (Kultur-
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pflanzen 5 S . 254) ״war es auch bei der Gurke und dem Kürbis,
der praegnans cucurbita, zunächst die strotzende Zeugungskraft,
der Samenreichtum, woran Sinn und Blick des Natursohnes haftete “.
— ״Gesunder als ein Kürbis“, lautet ein Sprichwort, das schon
£picharmus brauchte (das. S. 255).
Zu obiger Stelle vergleiche man ferner die Abbildung einer
Tonlampe bei Kohner und Guhl (Römer 3 S . 571), wo auf einem
Schilde die Worte verzeichnet stehen : ״Anno novo faustum felix
tibi *. Die zur Seite angebrachten Gegenstände deuten gleichfalls
auf die Gaben, womit Freunde an diesem Tage einander zu beschenken pflegten. Ovid nennt sie in seinem Festkalender:
״Doch was will , so fragt ich, die Dattel , die runz’lige Feige
Und des Honigseims Süss, ‘wohl in der Wabe verwahrt?
Gute Bedeutungen sind’s, weil süss der Geschenke Geschmack ist,
Dass die begonnene Bahn ende das süsseste Jahr“.

Andere Speisen waren wieder bei ernsten Gelegenheiten in
Gebrauch. Nach B. bathra 16b hat Jakob am Todestage Abrahams
ein Linsengericht bereitet , um seinem Vater die Trauermahlzeit
zu reichen;  לנחם את יצחק אבירheisst es dort. Nach Jeruschalmi
Berachoth III, 1 war diese Sitte noch zur talmudischen Zeit üblich.
Zwei Gründe werden B. bathra daselbst für diese Sitte angeführt.
״ מה עדשה זו אץ הל הפWie die Linse keinen Mund, d. h. keinen
Spalt, aufzuweisen hat, so soll auch der Trauernde sich Schweigen
auferlegen“. Ferner ״ מה עדשה מגולגלתwie die Linse radförmig
gestaltet ist , so auch tlas Schicksal, es kreist- fortwährend und
sucht alle Menschen heim“. Der Talmud meint dann weiter : איבא
ביגייהו לגחרמי במעי. Diese beiden Gründe unterscheiden sich darin,
ob man auch ״Eier“ zur Trauermahlzeit verwenden kann. Vom
״Ei“ kann man ebenfalls sagen  אין לה הפ, es hat keine Oeffnung,
es ist von allen Seiten geschlossen ; dagegen als Bild des rollenden
und kreisenden Schicksalsrades kann es picht angesehen werden,
denn nur die Linse ist radförmig gestaltet . So erklärt Raschi und
mit ihm die anderen Kommentatoren diese Stelle.
Im Midrasch Lekach Tob heisst es jedoch zu I . M. 25, 29;
״ כשם שהביצה מגרלגלת כך המיתה גלגל הוא של עולםWie. das Ei radförmig hin und her gewälzt wird, so ist auch das Verhängnis des

Todes“. In der Tat ist der Ausdruck  ביצה מגולגלתfür ein weich*
gekochtes Ei im Talmud sehr häufig, so dass es naheliegt, gerade*
das Ei als dem  גלגלähnlich anzusehen. Nach dieser Erklärung
müssen wir annehmen, dass die andere Begründung np  שאץ להnur
fjir  עדשהallein zutreffend ist . Da meine ich nun, dass dafür
nicht so sehr die Gestalt der Linse massgebend war — denn in
dieser Hinsicht unterscheidet sie sich kaum von der Bohne oder
Erfese, da auch bei diesen der Spalt äusserlich nicht sichtbar ist —
sondern der Name dieser Frucht.
Im Syrischen heisst  ״ אדשschweigen“ ; es wird in diesem•
Sinne in Sanhedrin 7a in einem Sprichwort gebraucht. Auch als
Hauptwort wird  אדשאund  אדשותאfür ״Schweigen “ angewendet;
vgl . Payne - Smith, Thesaurus Syriacus s. v. In derselben Bedeutung
gebraucht auch der Paitan des  אקדמותin der 18. Zeile das Wort
אדשתא. ln der Alltagssprache war schon in der alten Zeit der
Unterschied in der Aussprache des ״Aleph“ und ״Ajin“ ein kaum
merklicher. Deshalb sagte man von der ״ עדשהsie hat keinen
Mund“, weil schon ihr Name ״Schweigen “ bedeutet, und sie wurde*
daher ein Symbol für die Trauerzeit, in der man sich ״Schweigen“
auferlegen soll. Demnach kann dieser Grund nur auf עדשה, nicht
auf die beiden anderen Arten der Leguminosen und auch nicht
auf  ביצהangewendet werden, während der andere Grund ־שדומה
 לגלגלrecht wohl auch auf  ביצהpasst , wie der sehr häufig gebrauchte
Ausdruck  ביצה מגולגלתbeweist.
Im Bereschith rabba P . 68, 14 wird zur obigen Stelle noch
hinzugefügt : ״ מה עדשה יש בה אבל ויש בה שמחהDie Linse ist ein
Symbol der Trauer, aber auch -der Freude “. Der Raschi zu״
geschriebene Kommentar bemerkt dazu im Namen des Tanchuma
— vgl . Tanchuma ed. Buber —, dass man auch bei freudigen Anlassen , בבית המשתה, Linsen aufzutragen pflegte. Ein Grund wird
dafür nicht angegeben. Man könnte annehmen, dass es auch dort ein»
 סימן אבלותhätte sein sollen, zur Dämpfung der allzugrossen Fröhlichkeit , ähnlich wie das Zerbrechen des kostbaren Glases in Berachoth
31a und Toss. daselbst. Aber der Wortlaut :  יש הב שמחהwider ״
spricht dieser Deutung.
Möglicherweise liegt auch dabei eine Wortbedeutung zu
Grunde.  אדשאist nämlich in der Peschitto (Richter 9, 13 und IL
Könige 18, 32) die Uebersetzung für ״ *תירושMost*.  עדשהheisst

220
ferner ein Bestandteil der Kelter , nämlich das runde, schwere
Hölzstück , welches zum Auspressen der Trauben benützt wurde. Dib
 עדשתerinnert daher durch ihren Namen einerseits an die Schweig־samkeit, andererseits an dasjenige Getränk, welches das Meiischenherz erfreut und Jungfrauen beredt macht; vgl . Secharja 9, 17.
Wir finden wohl einmal, Bezah 14b, dass im Hause des R,
*Gamliel am Festtage Linsen zubereitet wurden, im allgemeinen
galten sie, wie Hülsenfrüchte überhaupt, als Armenspeise; Kethuboth 67b , Bamidbar rabba P . 21, 25.
Bei den Totenmählern der Römer wurden ebenfalls Linsen
mit Salz aufgetragen (Hehn, a. a. 0 . 176). Merkwürdig ist die Sitte
der Muhammedaner, nach dem Besuche von Abrahams Grab in
Hebron Linsen zu essen. Das soll, so heisst es zur Begründung
dieser Sitte , deren Ursprung man nicht kennt, eine Erinnerung an
die Gastfreundschaft Abrahams sein. Eine bestimmte Linsengattung
führt sogar bei ihnen den Namen ״Chaliliscbe
Linse“ von
nChalil— Freund, sc. Gottes , wie Abraham bei ihnen genannt wird.
Obige Begründung für das Essen von Linsen nach dem Besuche von Abrahams Grab findet schon ein frommer Muslim an:stössig und sündhaft, denn sie denkt gar zu gering von der Gastfreundsebaft des Patriarchen, als ob er seinen Gästen Linsen
vorgesetzt hätte , und widerspricht ausserdem dem ausdrücklichen
Bericht der Thora; vgl . Goldziher, ZDPV XVII , Heft 2. Auffallend
bleibt dabei, dass von Seiten des jüdischen Gelehrten nicht die
einfache und so nahe liegende Erklärung für diese Sitte gegeben
wird. Nach Talmud und Midrasch hat, wie oben erwähnt wurde,
Jakob am Todestage Abrahams das Linsengericht bereitet , um
seinem Vater die Trauermahlzeit zu reichen und ihn zu trösten.
Wie so vieles aus Talmud und Midrasch ist auch dieses zu den
Anhängern des Islam gedrungen und dadurch ist der Gebrauch
entstanden, nach dem Besuche des Patriarchengrabes diese Speise
zu gemessen . In späterer Zeit ist der eigentliche Ursprung der
.Sitte in Vergessenheit geraten und das Volk hat sich eine willkürliche Begründung zurecht gelegt , die den Unwillen des frommen
Muslims erregte.
LV1II.

B. Mezia 33 b wird, eine Deraschah des R. Jehuda b. Ilai mit.geteilt , die an den Vers Jesajas 66, 5 anknüpft. Die Uebersetzurig
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dieses Verses nach Raschis Bibelkommentar und anderen Erklärer»
lautet : ״Höret das Wort des Ewigen , ihr, die ihr zittert ob seines
Wortes ! Es sprechen eure Brüder, eure Hasser, die euch verstossen : ״um meines Namens willen wird der Ewige verherrlichte
Wir aber werden eure Freude sehen und sie sollen beschämt werden“.
Den  הרדיםtreten hier die Verächter des Gotteswortes ent•
gegen, die sich — wie man annehmen muss — mit ihren in Vers 3
genannten Opfergaben brüsten und, auf diese pochend, den ־הדדים
zurufen: ״ למען שמי יכבד ה״Durch uns wird der Name des Ewigen
verherrlicht “. Wir verehren ihn doch durch die Fülle unserer
Opfergaben. Dem gegenüber wiederholt der Prophet sein Ver•
dammungsurteil aus Vers 4 und sagt :  ״ ונראה בשמחתכםwir werden
uns ergötzen an eurer Freude und sie, die euch hassen und verstpssen, wird Schande treffen“. Unheilige , in frevelhafter Gesinnung
dargebrachte Opfergaben bilden keine Verherrlichung des Ewigen;
man muss in der ganzen Lebensführung  הרד אל דברוsein . Diesen
Gedanken, der so oft bei den Propheten wiederkehrt , will auch
unser Vers zum Ausdruck bringen.
Betrachten wir nunmehr, wie R. Jehuda diesen Vers auslegt
und haggadisch verwertet . Die  הרדיםsind nach ihm die תלמידי הבמים.
Ihnen werden drei Klassen aus dem Volke gegenüber- oder vielmehr an die Seite gestellt . ״Eure Brüder“ sind die *בעלי מקרא
die Bibelkenner ; ״eure Hasser“ die בעלי משנה, die Mischnalehr er ; ״die euch verstossen “, das sind die  עמי הארץ, die Ungebildeten . Diese also sind es, die für sich das Verdienst in
Anspruch nehmen, die Verherrlichung des Ewigen zu bewirken.
Schon hier erscheint uns diese Auslegung sehr schwierig.
Die Bibelkenner werden ״Brüder“ und die Mischnalehrer, die doch
den  תלמידי חכמיםviel näher stehen sollten , werden ״Hasser“ genannt! Raschis Erklärung kann uns nicht befriedigen und man
versteht die Tendenz der Deraschah nicht. Doch die HauptSchwierigkeit folgt erst. Nach dieser Einleitung erwartet man*
dass der folgende Teil des Verses den  ת״חgegenüber ihren Hassern
und Verächtern Genugtuung verheissen wird. Es folgt aber das
Gegenteil : ״ שמא תאמר אבד סברם ובטל סכויםDu wirst meinen, ihre,
der zuletzt Genannten, Hoffnung schwindet , ihre Aussicht ist
nichtig ?“ — ״Nein“ ruft der Prophet allen gemeinsam zu, ונראה
״ בשמחתכםwir werden uns an eurer Freude ergötzen “* das gilt allen

den genannten vier Volksklassen gemeinsam. Das nachträgliche
 והם יבושו־bezieht sich gar nicht auf die Genannten, es weist viel־
mehr auf die ausserhalb dieser Kreise stehenden Götzendiener hin:
diese werden beschämt sein  וישראל ישמחו.
Wie reimt sich das zusammen? Die Hasser und Verächter
der  ת״חkommen da zu ganz unverdienten Ehren, ohne dass wir
den Grund einzusehen vermögen.
Wir müssen annehmen, dass nach ß . Jehuda die drei an zweitel״
Stelle genannten Volkskreise den  חרדיםnicht feindlich entgegen treten,
sondern an ihrer Seite stehen, um mit ihnen gemeinsam zur Verherrlichung des Allmächtigen beizutragen. Unbeschadet des Peschät
wird hier zum Zweck der Deraschah in geistvoller Umdeutung das
Prophetenwort benützt, um das Zusammenwirkenaller Kreise des
Volkes zur Förderung des Thorastudiums rühmend hervorzuheben.
Die geistigen Führer des Volkes, die  תלמידי חכמים, werden
als  חרדים אל דבר ה״bezeichnet und das bedarf keiner näheren Erläuterung. Ihnen zur Seite als אחים, als jüngere ״Brüder“, stehen
die  בעלי מקרא, die ״Bibelkenner“, und um eine Stufe näher die שונים,
die ״Mischnalehrer“ . Diese Letzteren sind unter  שונאיכםzu verstehen, wobei die in der Haggada so häufig geübte Vertauschung
des  שיץ שמאליתmit  שי״ן ימניתin Anwendung kommt. Mit diesen
 שוניםsind die bekannten  תנאיםgemeint , deren Aufgabe es war, den
.genauen Wortlaut der gesamten Mischna sich anzueignen, um ihn
im Lehrhaus im Beisein des Lehrers und der Schüler zu wiederholen. Solche  תנאיםoder  שוניםmusste jedes Lehrhaus haben, so
lange die Mischna nicht niedergeschrieben war. Sie waren ״lebendige
Bücher“ und in zweifelhaften Fällen holte man sich bei ihnen Bescheid, z. B. B. Mezia 34a unten. Ihr Stand erfreute sich grosser
Wertschätzung und es ist undenkbar, dass man sie als ״Hasser“
der  ת״חbezeichnet haben sollte. Als  שוני הלכותwerden sie allerdings in Sota 22a getadelt und  מבלי עולםgenannt , wenn sie sich
anmassten, auf Grund ihrer Mischnakenntnis halachische EntScheidungen zu fällen, aber als  ״Mischnavorlerner“ werden sie daselbst  מיישבי עולםgenannt und in diesem lobenden Sinne werden
sie auch an unserer Stelle den  ודהals wertvolle Gehülfen an die
Seite gestellt. So heisst es auch Erubin 21b : Die Sprossen des
Weinstockes sind die  בעלי מקרא, die Blüten sind die בעלי משנה, die
reifen Früchte die בעלי נמרא.
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Ein ähnliches Bild wird Chulin 92a in sinniger Weise des
Weiteren ausgeführt: ״ אומה זו לגפן משולהIsrael als Nation gleicht
einem Weinstocke “. Die Trauben am Weinstock sind die ;תלמידי חכמים
die Reben sind die  בעלי בתים, die Mäcene, die die Gelehrten unterstützen ; die Blätter sind die  עמי הארץ, die Ungebildeten 1). Deshalb
lautete die Botschaft aus Palästina an die Bewohner Babylons:
״Die Trauben sollen für das Wohlergehen der Blätter beten, denn
ohne die Blätter , die ihnen Schutz bieten, könnten die Trauben
nicht gedeihen “.
Wir sehen, die  עמי הארץ, die zu Zeiten als bittere Feinde der
 תלמידי חכמיםgalten (s. Pesachim 49 b) werden hier als Beschützer
derselben angesehen. In solchem günstigen Lichte betrachtet sie
auch R . Jehuda in seiner Derascha, die er wohl zu Ehren der
gastfreundlichen Bewohner seiner Stadt gehalten hat. Ist es doch
derselbe R. Jehuda, der auch in Berachoth 63b als ראש המדברים
zu Ehren der  אכסניאdas Wort ergreift. Er sagt : מנדינם אלו עמי הארץ
und wir müssen das Wort  מנדיבםseines hässlichen Charakters ent•
kleiden, um herauszufinden, in welchem Sinne es von dem Redner
gebraucht worden ist.
Da verweise ich auf Sanhedrin 81a , wo es heisst : זאל אשה
 נדה לא קרב שלא נהנה מקופה של צדקה. Diese ganz rätselhaft erscheinende Auslegung gibt , meines Erachtens, nur dann einen
erträglichen Sinn, wenn wir annehmen, dass das Wort  נדהim
16,33) be(
Sinne von  נדהverstanden werden soll.  נדהEzechiel
מחרשיא
חיא
wie
sich,
lässt
אשה
Wort
Das
Geschenk“.
deutet ״Gabe,
bezeichnen,
“
Lebensunterhalt
״
מחיה
als
meint, in übertragenem Sinne,
oder, wie mir scheint,, als ״ חבורהVereinigung , Gemeinschaft“ 2).
In dieser Weise ist wohl die Gleichung קופה של צדקה = אשה נדה
zu verstehen.
Für unseren Fall bedarf es dessen gar nicht ; denn da בדה
״Gabe, Geschenk“ bedeutet , so ist gegen die Uebersetzung : מנדיבם
in sprachlicher Hin״eure Gabenspender , eure Wohltäter“
Jehuda die Amme
R.
nach
sind
Es
einzuwenden.
nichts
sicht
*) Es wird dort noch eine vierte Volksklasse , !דיקני, aufgezählt , die noch
unter den  עמידזארץstand.
2) Vgl. Sanhedrin 20 a : 'אשה יראת ה׳ היא תתהלל זה דורו של ר׳ יהודה ב״ר אילעא, was
unserer Auffassung entspricht ; vgl .  ד״םz . St.
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haarez1), die nicht selbst lernen können und dennoch an der Thora
ihren Anteil ' haben, weil sie zu den  מחזיקיםzählen , die den thorabeflissenen Schülern den Ünterhalt gewähren und den Blättern
des Weinstockes zu vergleichen sind, die der edlen Frucht
Schutz bieten.
Der Prophet ruft demnach, nach dieser Auslegung, den ;חרדים
d. h. den תלמידי• הנמיםzu : Eure Brüder, die Bibelkenner, die שונים,
die Mischnalehrer, eure מנדים, die freigebigen Amme haarez, sprechen,,
״durch uns soll der Name des Ewigen verherrlicht werden“. Ihr
Anspruch ist auch voll berechtigt . Durch Förderung und Befruchtung des Thorastudiums tragen sie , jeder in seinerWeise,
gemeinsam und im Verein mit euch zur Verherrlichung des
Schöpfers bei. Die Worte  והם יבשו, beziehen sich gar nicht auf
diese , sondern auf die ausserhalb eurer Kreise stehenden עובדי
 ;אליליםauf euch gemeinsam ist jedoch der Ausspruch zu beziehen:
״ ונראה בשמחתכםwir werden uns ergötzen an eurer Freude“.
Wenn Gesamtisrael, eingedenk seiner Mission, sich um das
Banner vom Sinai schart und für die Verbreitung der Thorakenntnis
seine ganze Kraft einsetzt , dann darf es hoffen der שמחת עולם,
der ewigen Freude teilhaftig zu werden.
*) In meinem Jalkut, ed. Warschau , steht in Jes. die LA ארץ.אלו בעלי עמי ד.
Es ist möglich, dass die ursprüngliche LA gelautet hat : ^ אלו בעלי בתים עמי הארץ
Das stünde dann in Uebereinstimmung mit der Stelle aus Chulin, die oben
angeführt wurde.

Aus dem ältesten
portugiesisch

-jüdischen

Protokollbuch
Gemeinde

der

in Hamburg.

Uebersetzung und Anmerkungen von J. C.

V*).

(Referat) .

Anno 1542 3 am 4. Tisry.
Der neue Mahamad wurde in der üblichen Weise auf die
Tephilin vereidet . — Beschlossen : Bis zum Rüsttage des Laubhüttenfestes (Bespora da Pascoa de Cabanas) müssen alle ihren
Rückstand an Sedacä bezahlt haben, da ihnen sonst der Zutritt
zur Synagoge verwehrt wird. Zur Durchführung dieses Beschlusses
soll sich der Samäs an den Eingang der Synagoge postieren und
keinen Rückständigen einlassen.
Am 12. s. M.
In Sachen Jonatan Israel wurde beschlossen, ihm den Besuch
der Synagoge bis zum Ablauf der Feiertage zu gestatten . Alsdann
soll er sich mit Jacob Baruch vergleichen (se ajustasse ) ; andernfalls wird ihm der Zutritt verboten , wie bereits das vorhergehende
Kollegium verfügt hatte.
Am 19. s. M.
Joseph Fidanque gab dem Mahamad sein Wort, dass er bis
auf weiteren Befehl desselben seine Angelegenheit gegen Selomo
Coh6n nicht vor die Gerichte bringen werde.
•) Vgl. Jahrbuch VI, S. 1—54, VII, S. 159- 210, VUI, S. 227—290 und
IX, S. 318- 366.
Jahrbuch J. L. Gr. X.
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An Pascoa de Detinimento l) fand in der Synagoge eine EuheStörung statt . Da man im Begriffe stand, den Nachmittags -Gottesdienst abzuhalten (es war gegen 2 Uhr) und am Abend die Feier
der Noivos 2) de Simchat Thorä stattzufinden hatte , wollte man die
Ermittelung und Bestrafung der Schuldigen auf kurze Zeit hinausschieben, um das Fest nicht zu stören. Hiermit war jedoch der
Hatan Beresit , Jacob de Lima, nicht zufrieden; er verlangte sofortige Bestrafung, weil es sich bei dem Streit u. a. um seinen
Vetter Mosseh de Lima, Sohn von Simson de Lima, gehandelt
hatte . Als der Präsident ihn abends, wie es der Brauch vorschreibt,
aus seinem Hause abholen wollte , empfing er denselben nicht mit
der gebührenden Höflichkeit (agazalho) und weigerte sich überdies,
in die Synagoge zu gehen. Auch die Bemühungen des Ishak Senior,
ihn zur Ausübung seiner Funktionen durch die Zusicherung zu
bewegen, dass die Bestrafung der .Ruhestörer bestimmt erfolgen
werde, erwiesen sich als fruchtlos. Man musste sich also am Abend
ohne Hatan Beresit behelfen. Zum folgenden Morgen 1 Uhr wurde
eine Junta Grande berufen, an welcher auch einige Velhos 3) teilnahmen und in welcher beschlossen wurde, den Jacob de Lima
nochmals aufzufordern, im Weigerungsfälle aber den H. H. Ishak
Jessurun für ihn eintreten zu lassen, was auch geschah. Dagegen
hielt de Lima mit seinen Angehörigen und einigen Personen, die
ihm Ehrengefolge leisten wollten (fazer - lhe sequito), in seinem
Hause, woselbst früher eine Privatsynagoge gewesen war, Gottesdienst ab.
Am Sonntag, 24. (25.?) Tisry fand nun eine gerichtliche Untersuchung des Falles statt (inquirir judicialmente 0 cazo ). Der
Präsident Jacob Curiel wurde für befangen erklärt und durch
Selomo Cohön ersetzt . Die Zeugen Abraham Lumbrozo, Abraham
Benveniste , David Oeff (Oheb) und Jacob da Fonsequa wurden
*) Pascua de Detenfmiento (Fest des Verweilens) lautet die altspanische
Bezeichnung für שמיני הגעצרת, entsprechend der von  דש״יzu Lev. 23, 36 angeführten sinnigen Erklärung.
2) D. h. der התנים.
s) Mit dem Ausdruck ״velhos‘‘ ( )זקניםwerden diejenigen Mitglieder bezeichnet, welche früher dem Vorstande angehört oder ein sonstiges Ehrenamt
in der Gemeinde bekleidet haben.
- xx . .,X;
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*einzeln protokollarisch vernommen. Ihre Aussagen ergaben, dass
Mosseh de Lima, welcher sich von Gideon Lobato beleidigt glaubte,
laute Worte gegen diesen geäussert hatte ; dass Abraham Vaz sich

ins Mittel gelegt ; dass der Präsident den de Lima zu beruhigen
gesucht , jedoch von diesem eine ungeziemende Antwort erhalten
hatte ; dass der Sohn des Ersteren , Selomo Curiel, hierüber erzürnt, dem Lima einen Schlag auf den Mund gegeben hatte,
worauf dieser laut schreiend die Treppe der Synagoge 1) hinunter
gelaufen war. Schliesslich liess man noch Selomo Curiel und
Abraham Yaz vorladen. Curiel bekannte sich schuldig und war
bereit , jede Strafe über sich ergehen zu lassen.
Am Nachmittag fand sodann im Hause des Dr. Barueh Namias
eine Junta grande statt , in der die Zeugenaussagen verlesen wurden.
Das Urteil lautete : Selomo Curiel darf bis nächsten Sonnabend
die Synagoge nicht besuchen; er muss eine Geldstrafe von fünfzig
Mark erlegen und folgende Erklärung von der Tebä verlesen:
״Da ich mich durch die Leidenschaft habe hinreissen
lassen, in rücksichtsloser Weise an diesem Orte die bekannte Ausschreitung zu begehen und die diesem Orte
schuldige Ehrfurcht zu verletzen , gebe ich an eben dieser
Stelle meiner Keue Ausdruck, indem ich Deos Benditto,
Sein heiliges Gesetz und diese ganze Gemeinde wegen
solcher Ehrfurchtsverletzung um Verzeihung bitte , auch
alle weiteren Strafen auf mich nehme, welche die Herren
des Mahamad mir auferlegen werden“.
Abraham Vaz und Gideon Lobato sollen eine Geldstrafe von
3 resp. 4 Talern erlegen.
Die ganze Familie de Lima und auch andere Personen hielten
nun noch immer Privat -Gottesdienst im Hause der Witwe Bachei
de Lima ab, indem sie behaupteten, es stehe ihnen dieses frei,
weil daselbst früher ein Medräs gewesen war 2).
*) Hieraus scheint hervorzugehen, dass die damalige Synagoge nicht
zur ebenen Erde lag.
2) Vermutlich hat der hier berichtete Vorfall zu der von dem derzeitigen
*Beth Din getroffenen Bestimmung Anlass gegeben, welche jeden Privatgottesdienst strengstens verbietet und eine Ausnahme nur für Abelim und
Neuvermählte gestattet. Leider ist die betreffende Verordnung uns nicht in
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Es wurde daher folgendes Plakat angeschlagen:
(Uebersetzung ).

״Auf Befehl des Mahamad und der Adjunkten wird allen!
und jedem einzelnen in dieser Gemeinde kundgetan, dass
sich keiner von derselben absondern darf, um sich der
Vereinigung anzuschliessen, welche man neuerdings im
Hause des sei . David de Lima bilden will , weil solches*
gegen die Satzungen unserer Vereinigung verstösst ; unter
der Strafandrohung, dass derjenige, welcher diesem Befehl
zuwiderhandelt, als ein Ausgeschiedener gelten , als solcher
behandelt und an dieser Stelle als solcher öffentlich namhaft gemacht werden soll“.
Hamburg, 26. Tisry 5423.
(Referat ).

Die Separatisten fuhren trotzdem fort, entgegen den Satzungen!
der allgemeinen Vereinigung, im Hause der Bachei de Lima PrivatGottesdienst abzuhalten, unter dem Vorwände, dass daselbst von!
Alters her ein Medräs bestehe . Der Vorstand gab sich nun alle
Mühe, jene Mitglieder zum Gehorsam anzuhalten. Es fanden zu
diesem Behufe mehrere Versammlungen statt , zu denen viele Velhos
hinzugezogen wurden. Man beriet hin und her über verschiedene;
Wege , wie man diese Uneinigkeit beilegen könnte, doch alle boten,
ernstliche Schwierigkeiten dar und es verging hiermit eine geraume
Zeit, bis endlich seitens der Separatisten die folgenden Bedingungen!
in Vorschlag gebracht wurden, unter denen sie versprachen, die
Gemeinde-Synagoge wieder zu besuchen: Erstens. Die Wahl des.
Vorstandes muss fortan unter Stimmenabgabe der ganzen Gemeinde'
erfolgen. Zweitens. Die Tamid-Lampe in der Synagoge darf
keiner Privatperson gehören, sondern muss Eigentum der Gemeinde
sein. Drittens. In der Tebä dürfen sich keine, Privatpersonen
gehörende Fächer (gavetas ) befinden.
ihrem ganzen Umfange erhalten geblieben , doch findet sie sich in dem von
Chasan Jaacob Cohen ßelinfante im Jahre 5523 verfassten Minhagimbuch
kurz angegeben . Daselbst heisst es auf Folio 50 : אין רשאין להתפלל הוץ מבית הכנסת*בעשרה בגזרת נה״ש אלא בבית האבל ובבית ההר. Dieses Verbot gilt auch noch heute für
alle in Hamburg anwesenden Sepharadim , gleichviel ob sie der Gemeinde:
angehören oder nicht.
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Weil man nun die Angelegenheit in Frieden zu erledigen
wünschte , wurde bezüglich der Wahlen folgender Beschluss gefasst:
(Uebersetzung).

״Da infolge des am 8ten Tage (Schemini Azeret) in der HauptSynagoge stattgehabten Vorfalles Bachei de Lima, deren Söhne
und sonstige Verwandte sich gekränkt gefühlt und beschlossen
haben, in ihrem früher Y0n ihnen besuchten Medräs zu bleiben,
ein Entschluss , der nach Ansicht des Vorstandes und der Adjunkten
in der Folge verschiedentliche Nachteile für die Gemeinde und
deren Bestand herbeiführen dürfte, und nachdem wiederholt VerSammlungen stattgefunden haben, um über diese Spaltung zu beraten , hat man die Herren H. H. beauftragt, besagte Dame auf
die zu befürchtenden Nachteile hinzuweisen und mit ihrem gewohnten Eifer auf die Separatisten einzuwirken, damit diese sich
der Hauptgemeinde wieder zuwenden, weil dies das einzige Mittel
ist , um alle jene Nachteile zu vermeiden. Die Genannte, von dem
Wunsche beseelt , dem Vorstande entgegenzukommen und soweit
wie möglich zu gehorchen, indem sie, wie es billig ist , ihre eigene
Buhe dem Interesse der Allgemeinheit unterordnet, hat hierzu
ihre Einwilligung gegeben, wobei sie den Vorstand daraufhinwies,
wie zweckmässig es zum festeren Bestände der Vereinigung sein
würde, die Satzungen wieder so herzustellen , wie diese im Jahre
;5412 gewesen waren. Indem der Vorstand nun erwägt , dass es
zweckmässiger sein würde, in allen Hinsichten zu dem früheren
;System zurückzukehren, zumal er erfahren hat, dass viele in der
׳Gemeinde dies wünschen und er doch nichts anderes will , als den
Beifall und die Zufriedenheit dieser erlangen, so verordnet und
beschliesst er mit der Zustimmung der Adjunkten, dass alle zu
jener Zeit getroffenen Verordnungen und Hascamot beobachtet und
innegehalten werden sollen. Ferner wird in Gemässheit des vierten
Punktes , welcher von den Wahlen handelt, beschlossen , dass die.selben alle, vom nächsten Bosasanä 5424 an, von der gesamten
Gemeinde vorzunehmen sind (während diejenige Bestimmung, laut
welcher der Vorstand die Wahlen an sich genommen hatte , auf;gehoben wird) und zwar in derselben Weise , in welcher die Wahl
4er ersten Herren, von denen die Vereinigung errichtet wurde,
»erfolgte, unter Beobachtung der nämlichen Einzelheiten und Formalitäten , welche damals beobachtet wurden; in der Hoffnung,

dass, dank dieser Bestimmung, die Wahlen inrichtigerund

be-

friedigender Weise stattfinden, sodass hierdurch der Gottesdienst'

und das Wohl der Gemeinde gefördert werden. Dem Vorstande
liegt es ob, einige Tage vor dem nächsten Rosasanä einen bestimmten Tag für die Wahl anzuberaumen, sowie gemeinsam mit
den Herren H. H. an jedes Familienoberhaupt (cabega de cazal)
die nötigen Ermahnungen zu richten, damit dasselbe frei von
Privatrücksichten seine Stimme abgebe, um die bei früheren Gelegenheiten vorgekommenen Uebelstände zu vermeiden. Nach stattgehabter Wahl sollen die H. H. das Ergebnis derselben so recht-־
zeitig vor Rosasanä, wie nötig erscheint, dem Vor stände mitteilen,
um hierauf die Aemter der Parnassim da Hebrä, Talmud Thorä,
Hatanim und Gabay de Terra Santa, vor denen der Adjunkten, zu
besetzen. Alles dieses soll am Vorabend von Rosasanä bekannt
gemacht werden. Die Gemeinde hat lediglich den Vorstand in der
Weise zu wählen, wie in den vorerwähnten Satzungen vorgeschrieben worden. — Dort ist nun zwar von der Zahl 7 die Rede,
diese ist aber später auf 5 reduziert worden, welche Zahl man,
bei der beschränkten Mitgliederzahl (limitagäo) unserer Gemeinde,
für genügend gehalten hat , um die vorkommenden Geschäfte zu;
erledigen; wobei noch berücksichtigt werden muss, dass es üblich:
ist, bei wichtigen, belangreichen Angelegenheiten den vorhergehenden Vorstand hinzuzuziehen. Dessenungeachtet beschliesst
der Vorstand, da es sein Wunsch ist, in allem dem Willen der Ge״
meinde stattzugeben, dass bezüglich dieses Punktes die Stimmen
der gesamten Mitglieder entgegengenommen werden sollen, um
dementsprechend eine Wahl von 5 oder von 7 Personen zu treffen,
unter welcher Anzahl jeder einzelne denjenigen zu bezeichnen hat,,
der ihm als der geeignetste erscheint, um das Amt eines Schatzmeisters zu übernehmen. Nachdem dieser gewählt worden, liegt
es alsdann dem Vorstande ob, zwei aus seiner Mitte zu ernennen,
welche als Deputierte die öffentlichen Angelegenheiten wahrzunehmen haben. Dem künftigen Vorsteher-Kollegium bleibt es überlassen, die am 15. Elul 5419 bekannt gemachte Verordnung, nach
welcher ein ausgetretenes Vorstandsmitglied erst nach zweijähriger
Ruhepause wieder wählbar sein soll, zu bestätigen oder aufzuheben.
Auch wird beschlossen und als unverletzliche Satzung bestimmt,
dass dieser Wahlmodus beibehalten werden soll und nicht abge-
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ändert werden darf, es sei denn mit dem Einverständnis und der
Genehmigung der Stimmenmehrheit der Gemeinde, ״falls sich nämlieh in der Zukunft Uebelstände heraussteilen sollten, welche jetzt
noch nicht vorauszusehen sind und welche den alsdann fungierenden
Vorstand etwa zwingen sollten, diesen Punkt zur Beratung zu
bringen. Mit Rücksicht auf alles vorstehend Dargelegte verzichten
RacheP de Lima und Kinder freiwillig auf den Besitz und den
Besuch ihres Midräs und auf alle an dasselbe ihnen etwa zustehenden
Ansprüche, ohne jemals unter irgend welchem Vorwände wieder
zu ihm zurückkehren zu können, solange alles in diesem Protokoll
Erklärte und Verordnete gehörig innegehalten wird“.
Errichtet in der Junta am . . . Tebet 5423.
Die sub 2 gestellte Bedingung, nämlich, dass die TamidLampe Heiligtum der Gemeinde (kodes da nassäo) sein und zu
diesem Zwecke nicht die eines Privatmannes dienen solle, wurde
gleichfalls von dem präsidierenden Vorsteher Jacob Curie! angenommen. Dieser liess sofort die seinige, welche als ״ewige Lampe“
diente, entfernen, obschon er sich auf einen sehr alten Besitz berufen konnte. Bezüglich des dritten Punktes , nämlich, die Gavetas
aus der Tebä zu entfernen oder aber nicht weiter zu gestatten,
dass Jacob Curiel und dessen Söhne dieselben benutzen, wie sie
bisher auf Grund der seinerzeit, bei Schenkung der Tebä, getroffenen
Vereinbarung zu tun pflegten, fanden verschiedene Verhandlungen
statt und gelangte man zu der in dem folgenden Schriftstück
niedergelegten Erledigung der Angelegenheit.
(Referat) .

In dem nun folgenden Schriftstück wird ausgeführt, dass
zunächst Jacob Curiel und dessen Angehörige auf das ihnen laut
Vertrag zustehende Recht bestanden, während andererseits erwogen
wurde, dass von der Erledigung dieses Punktes die Einigkeit in
der Gemeinde abhing, auch viele Mitglieder darauf hinwiesen,
dass es nicht billig sei, in einer freien Gemeinde (kaal livre)
irgend einem Einzelnen besondere Vorrechte einzuräumen. Curiel
übersandte nun die Schlüssel an Abraham Senior, dem er die
Entscheidung anheimstellte . Senior lehnte den Schiedsspruch ab
und verwies die Sache wieder an den Vorstand, welcher endlich
beschloss, die Schlüssel dem Curiel zurückzureichen und es diesem
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freizustellen , die Gavetas auch ferner zu benutzen oder so über
dieselben zu verfügen, wie er es im Interesse des Gottesdienstes
und der Gemeinde für das Beste hielt . Nur mit Mühe konnte man
Curiel dazu bewegen, die Schlüssel wieder anzunehmen; schliesslich
erklärte er aber, dass er auf alles Recht und allen Besitz bezüglieh der Tebä verzichte ; es möchten elf der Gavetas zum allgemeinen Besten verwendet werden und er überweise die ganze
Tebä der Gemeinde als Geschenk (fez kodes). Der Vorstand liess
ihm durch zwei seiner Mitglieder für diese Freigebigkeit den gebührenden Dank abstatten . ״Damit nun zu allen Zeiten kund sei,
wie grossmütig Jacob Curiel in dieser Sache gehandelt hatte,
erschien es billig , hierüber eine Eintragung in das GemeindeProtokoll zu beschaffen“.
Hamburg am 13. Sebat 5423.
27. Kislev jedenfalls
(
später eingetragen ) .
Es ist dem Vorstände bekannt geworden, dass einige junge
Leute unserer Gemeinde dieser Tage in Schlitten gefahren sind,
zum grossen Aerger einzelner hiesiger Bürger und unter grosser
Gefahr für ihre eigene Person. Es wird daher allen in unserer
Gemeinde fortan verboten, in Schlitten zu fahren, bei einer Strafe
von Et . 5.—, welche unnachsichtlich beigetrieben werden soll.
Falls jemand eine dringliche Reise unternehmen und sich hierzu
eines Schlittens bedienen muss, soll er zunächst den Präsidenten
benachrichtigen, der ihm, falls es gerechtfertigt erscheint , die
Erlaubnis hierzu erteilen wird. Dieses Dekret wurde durch Herrn
H. H. Isliack Jesurun am 8. Tebet von der Tebä verkündet.
Der Vorstand hat in Erfahrung gebracht, dass die Hasanim
zu häufig an Gastmählern und Gelagen (pagodes) teilnehmen und
bei diesen Gelegenheiten Reden führen und Handlungen begehen,
die mit der Würde ihres Amtes unvereinbar sind. Der Vorstand
liess sie daher zu sich berufen, erteilte jedem von ihnen unter
vier Augen einen ernsten Verweis und verurteilte sie zu einer
Geldstrafe von je einem Risdaldre.
Ishack Mendes hatte etwas Hammelfleisch ohne Nikkur vorabfolgt . Es wird ihm mit Rücksicht auf den Ernst der Sache
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*eine scharfe Rüge erteilt und eine Geldstrafe von einem Risdaldre

auferlegt.

7. Sebat.
(Uebersetzung ).

Der hiesige Magistrat hat bei dem Vorstand wegen der
immer mehr um sich greifenden Hausbettelei der armen Tudescos
Klage geführt . Es erwächst ausserdem den einzelnen Gemeindemitgliedern aus derselben eine grosse Belästigung , da täglich und
sogar am Sabbat eine Menge Armer in aufdringlicherWeise von
Haus zu Haus betteln . Wie die Parnassim der Deutschen erklären, ist hauptsächlich unsere gewohnte grosse Mildtätigkeit jenen
Armen gegenüber hieran schuld, denn dadurch würden die Leute
veranlasst , sich länger hier aufzuhalten und auch der deutschen
*Gemeinde zur Last zu fallen. Da andererseits auch in unserer
Gemeinde viele Bedürftige sind und es doch weit eher nötig ist,
diesen zu helfen, will der Mahamad dem vorerwähnten Uebelstande
nach Möglichkeit abhelfen und richtet daher an alle unsere Mitglieder die Bitte , ihre Hausleute anzuweisen, keine der bettelnd
umherziehenden Tudescos , seien es Fremde oder Einwohner von
Altona oder Wandsbek, Männer oder Frauen, mit Geld zu unterstützen ; nur Freitags soll ihnen jeder nach Belieben Brot oder
״Cringel“ (Brezeln) verabfolgen.
Diese Verordnung wurde am obigen Tage in der Synagoge
verkündet.
(Referat ).

19. Adar.
Zwischen Ishack Habilho und Abraham Soares hatte in der
;Synagoge ein Streit stattgefunden . Habilho, der zuerst Veranlassung zu dem Streit gegeben hatte , ward deshalb , wie auch
wegen noch anderer, schwerwiegender Gründe, für immer aus der
-Synagoge verwiesen , während Soares in zwei Risdaldres Geldstrafe genommen wurde.
Mit dem Hasan Joseph Palache wird ein neuer Mietsvertrag
für das von ihm bewohnte Haus geschlossen . Die Miete beträgt
Mk* 80.— pro anno.
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Nissan. : ;
Mosseh Henriques war des Verbrechens der Malsinaria (De-r
nunziation) angeschuldigt . Da er leugnete , befragte man die H. H.,
ob die Beweise und der Verdacht genügend seien, um den Herem
über ihn auszusprechen. Die H. H. erklärten, dass nach dem Din
Tora ein klarer Beweis vorliege , doch zur Beruhigung des. Gewissens solle man gelinde Mittel anwenden, um den Henriques;
zum Geständnis seiner Schuld zu veranlassen, indem man ihm die;
geringste Strafe in Aussicht stelle , was auch geschah , . Unter.
Bekundung grosser Reue gestand er dann seine Sünde ein. Er
habe dem Albarg 1) irgend ein Mal einiges von unseren Angelege nT
heiten mitgeteilt . Aus diesem Grunde wurde der Verordnung
gemäss am (?) Nisan der Herein über ihn ausgesprochen. Da der
Genannte grosse Reue an den Tag legte , und der Vorstand andererseits das ihn! gegebene Versprechen, gelinde mit ihn! zu verfahren*
innehalten wollte , wurde mit Zustimmung der H. H. der Herem
am Rüsttage zu Pascoa (Pessach ) wieder aufgehoben.
4.

(Uebersetzung).

7. Nissan.
Die Herren H. H., eifrig bestrebt, über die Beobachtung der
Religionsvorschriften zu wachen, halten es für ihre Pflicht, auf
die ernstlichen Bedenken hinzuweisen, zu denen das von den
Tudescos in Altona und Wandsbek gelieferte Fleisch Anlass gibt.
Sie erklären, sie haben vor mehr als vier Jahren die dortigen
Schächter (degoladores) geprüft und hierbei gefunden, dass dieselben die zu ihrem Amte erforderlichen Kenntnisse nicht besassen;
dass sich dieselben ungeeigneter Messer bedienten und infolge
ihres mangelhaften Gefühlssinnes (0 seu ruim tacto ) die offenbaren
Mängel an jenen Messern nicht festzustellen vermochten. Aus
diesem Grunde sei damals das Fleisch einige Zeit lang verboten
worden. Lediglich der Armen wegen, welche auf billigen Einkauf
bedacht sein müssten, haben sie, die Hahamim, es dann übernommen, die Irrtümer jener Schächter zu beseitigen , zu welchem
x) Dieser Albarg war städtischer Beamter und zwar, wie weiter unten׳
ersichtlich, Schossvogt (beleguim per os escottes ), also Steuerbeamter..
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Behufe sie dieselben nicht nur im Din unterrichtet , sondern auch
belehrt haben, in welcher Weise die Schneide des Messers durch
Befühlen zu prüfen ist . So sei es ihnen nach vieler Mühe gelungen,
den Schächtern ein besseres Verfahren beizubringen, worauf der
Genuss jenes Fleisches unter der Bedingung erlaubt wurdie^ dass
die Schochetim ihre Messer alle 14 Tage zur Prüfung vorlegten.
Zunächst haben dieselben diese Frist ziemlich gut eingehalten,
später aber zu verstehen gegeben, dass sie sich nur mit Wider״
streben und lediglich , um ihr Fleisch leichter zu verkaufen, dieser
Prüfung unterwerfen. Sodann blieben sie lange Zeit fort. Als sie
hierauf wiederkamen und nach Meinung der H. H. gut vorbereitet
sein mussten, legten sie eine grosse, unüberwindliche Unkenntnis
an den Tag und verharrten seither mehr und mehr bei ihrem
Eigensinn , ohne eine Belehrung über ihre Irrtümer annehmen zu
wollen, so dass die H. H. nunmehr alle Hoffnung aufgegeben haben.
Es lägen noch weitere Bedenken bezüglich der mit solchem Fleisch
handelnden Verkäufer vor, grösstenteils Personen mit weitem Ge״
wissen , welche die Unsrigen bei jeder Gelegenheit mit unrichtig
behandeltem, uns verbotenem Fleische , mit Fett , Zungen und Eingeweiden betrögen und sich nicht schämten, bei ihren schändliehen Handlungen, gegen welche die üblichen Vorsichtsmassregeln
versagen , ertappt zu werden.
Es sei nun nicht die Absicht der H. H., jenes Fleisch unter
Androhung schwerer Strafe zu verbieten , damit die Armen in
unserer Gemeinde nicht etwa , durch die Not gedrungen, in die
Gefahr geraten, ein solches Verbot zu übertreten ; sie wollen
lediglich erklären, dass fromme, gottesfürchtige Personen besser
daran tun werden, sich des Genusses solchen Fleisches zu enthalten. Die beregten Uebelstände würden durch die Lässigkeit
der deutschen Vorsteher noch verschlimmert, da diese, trotz׳
wiederholter Ermahnung, denselben nicht abhelfen wollen. Sollten
einige Personen dennoch von der Berechtigung dieser Warnung
nicht völlig überzeugt sein , so mögen sie wenigstens das von
dem Schochet in Wandsbek behandelte Fleisch wählen, weil dieser
noch gewissenhafter verfahre ; hierbei sei jedoch darauf zu achten,
dass man das Fleisch unmittelbar aus seinen Händen erhält, weil
sonst ein schwerer Verdacht bestehen würde, den man beseitigenmüsse, auf dass Gott sein Volk vor allem Uebcl behüte!
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(Referat).
6.
In

Ijar.

einer Versammlung
, welcher die Hahamim Jehudah Carmin

*(Carmi) und Ishak Jessurun beiwohnten, wurde Jonathan Israel
verurteilt , 20 Reichstaler in vier monatlichen Raten zu zahlen.
Israel hatte , als Makler, einem Peter Criguer (Krüger?) den Rat
erteilt , von Jeosuah Abas einen Schuldschein des Jacob Baruch
zu kaufen. Hierdurch war die Sache vor die Gerichtsbehörden
gelangt und Baruch der Gefahr einer Verhaftung nur dadurch ent,gangen, dass er eine grössere Summe zahlte , als vereinbart worden
war. Die Handlungsweise des Israel stellte sich als ein Racheakt
*dar. Die Geldstrafe soll zum Besten des Baruch verwendet werden.
Israel darf, bei Strafe der Berachä, keinem Nichtjuden von dieser
Verurteilung etwas mitteilen.
19. Sivan.
Man bestätigte das Dekret , durch welches Daniel A. und
Ishack B. wegen anstössigen Lebenswandels und schlechter Sitten
angewiesen worden waren, binnen vierzehn Tagen das hiesige Ger
biet zu verlassen . Falls sie bis dahin nicht von hier fortziehen,
;sollen sie aus der Gemeinde ausgestossen werden.
Paulo de Miläo hatte in der ״Junta grande“1) ungeziemende
Reden geführt. Er soll in der Vorstandssitzung erscheinen und
daselbst erklären, dass ihm die Absicht fern gelegen habe, mit
jenen Worten jemanden zu beleidigen. Wenn er sich weigert , diese
Erklärung abzugeben, soll ihm der Besuch der Synagoge untersagt
werden.
Am 27. desselben.
Auf Ansuchen der Angela da Foncequa und damit keine Ehe
!gegen den Willen der Eltern geschlossen werde, sollen der Deputierte Ishack Senior undder Schatzmeister David Bravo den Ishack
Machorro ermahnen, dass er davon abstehe, den Jacob da Foncequa
zu einer Heirat mit seiner Tochter Ester Machorra zu überreden,
4a die Mutter des ersteren, Angela da Foncequa, mit dieser Heirat
nicht einverstanden sei. —י
l ) D . h . Sitzung

des

Vorhergehenden Kollegiums.

derzeitigen

Vorstandes

unter

Hinzuziehung

des
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Foncequa versicherte und tat einen feierlichen Schwur, dassMachorro
er nie ohne Einwilligung seiner Mutter heiraten werde, und
sich
dass
und
verlange
nichts
Foncequa
von
er
beteuerte , dass
beiderseitigen.
Diese
könne.
betrachten
frei
dieser als vollkommen
Erklärungen wurden zu Protokoll genommen.
Jacob Jesurun und seine Schwester erhalten zu ihrer Uebersiedelung nach Amsterdam eine Unterstützung von 20 resp. 12
Eeichstalern . Falls sie etwa hierher zurückkehren, soll ihnen jedoch keine weitere Hülfe zuteil werden. Zu gleichem Zwecke und
unter derselben Bedingung werden Rachel und Sarah Jesurun 50
Reichstaler bewilligt . Das Geld soll ihnen teils hier, teils in
Amsterdam ausgezahlt werden.
Dem Jacob Mendes werden als Zuschuss zu den Kosten
seiner Reise nach Kaiana (Guyana?) 50 Mark bewilligt , die er
indes erst dann erhalten soll, wenn er die Reise wirklich antritt.
Die selige Judit del Prado hat testamentarisch einige Legate
teils zum Besten der Gemeindekasse, teils für verschiedene milde
Zwecke zur alljährlichen Verteilung gestiftet und die Verwaltung
dieser Legate dem Abraham Senior Teixerra eventl . dessen SohneIshack Senior gemeinsam mit dem jeweiligen Präsidenten übertragen.
Damit der Wille der Verstorbenen und die Grenze der dem
Vorstande bezüglich dieser Legate zustehenden Befugnisse zu allen
Zeiten kund seien, ist es angebracht, die einzelnen Bestimmungen
hier einzutragen. Dieselben lauten de verbo ad verbum, dem
Original-Testament entnommen, wie folgt.
(Folgt Abschrift des Testaments).

13. Ab.
Der Maria Teixeira werden, auf deren Gesuch, 20 Risdaldres
als Beisteuer zur Verheiratung ihrer Tochter vorgeschossen . Dieser
Betrag soll auf ihr Tamid während des kommenden Jahres nach*
und nach in Anrechnung gebracht werden.
15. Elul.
Man erörterte die bevorstehende Wahl der Vorsteher , bei
weicher alle Familienvorstände (cabegas de cazal) ihre Stimme
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:abgeben/ sollen, wie unter dem 4. Tebet beschlossen worden. Der
Vorstands liess die Wahlberechtigten sich versammeln und machte
sie mit; dem, was für die Wahl nötig ist , bekannt. Man beschloss
folgendes ^ was am Sabbat von der Teva verlesen wurde.
(Ueibersetzung).

. #,

ו

״Zufolge gefassten Beschlusses , verordnet der Maha?mad, dass alle Personen, welche Familienhäupter sind,
״ihren mit Unterschrift versehenen, verschlossenen Zettel
״zur Synagoge bringen sollen, auf welchem sie zwei De^putierte für die allgemeinen Angelegenheiten , zwei Par״nassim und einen Schatzmeister bezeichnen. Hierzu wird
'״der ganze morgende Tag als Frist gewährt und zwar
״von 9— 11 Uhr vormittags und von 2—4 Uhr nachmittags,
״bei Strafe von dj:ei Mark für denjenigen, der um diese
״Zeit etwa noch fehlt. Die Zettel sind den Herren Cha״chamim zu übergeben, welche dieselben entgegennehmen
״werden, um festzustellen , auf wen die meisten Stimmen
״entfallen. Es wird jedermann von neuem ermahnt, bei
״der Abgabe seiner Stimme mit aller Aufrichtigkeit und
״Gewissenhaftigkeit zu verfahren, eingedenk des Eides,
״dass er nach bestem Gewissen denjenigen bezeichnen
״werde, den er mit Rücksicht auf dasWT0111 der Gemeinde
״und deren Verwaltung für den Würdigsten hält . Damit
״nun jeder seine Stimme möglichst frei und ungehindert
״abgeben könne, hat der Vorstand beschlossen, bei dem
״Wahlakt nicht anwesend zu sein, vielmehr die Leitung
״desselben ganz den Herren H. H. zu überlassen, welche
״hierbei pnter Eid mit der grössten Diskretion zu ver״fahren und dem Vorstande die Personen, auf welche bei
״der Wahl die meisten Stimmen entfallen werden, namhaft
״zu machen haben. Möge diese Wahl so ausfallen, wie
״es für den Dienst Gottes sowie für das Wohl und Ge״deihen der Gemeinde am Förderlichsten ist! a
27. Elul.

Der Vorstand wählte drei Waisenmädchen, um sie dem
Abraham Teixeira in Vorschlag zu bringen ; es waren dies : Ester,
Tochter von Semuel Athias ; Miriäo, Tochter von Selomo Habilho;
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Ester , Tochter von Ishack Isrrael Pardo. Am 28. selben Monats
ging ein versiegeltes Schreiben des Abraham Teixeira ein, mittels
dessen er die Miriäo, Tochter von Selomo Habilho, ernannte. Es
wurde die entsprechende Obligation über — Mark zu Gunsten
der Benefiziatin ausgestellt und von dem Schatzmeister David
_
Bravo unterzeichnet .
Die H. H. überbrachten das Ergebnis der bei der Wahl abgegebenen Stimmen.
Danach waren gewählt:
Dr. Ishack Pimentei zum Deputierten;
Selomo Cohen zum Parnas;
;מ
מ
Aron Senior
Ishack Senior zum Deputierten;
Ishack da Silva zum Schatzmeister.
Der Vorstand ernannte:
Zu Vorstehern der Hebrä:

Abraham de Crasto;
David Curiel.
ZuVorstehern der Talmud Torä:
Abraham Eidanque;
David Senior;
Mosseh Jesurun.
Zum Hatan Torä:
Ishack Namias de Crasto;
Zum Hatan Beressit:
Abraham Soarez.
Zum Gabay:
Jacob Bienveniste.
Zum Gabay für das heilige Land und Jeruzalaim:
Ishack Cohän.
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im Namen des Gebenedeiten ,Gottes!
Anno 5424.
4. Tisry.
Der neue Vorstand wird in üblicher Weise durch den H. H..
Moseh Israel auf die Tefillin vereidet.

Am 6. s. M.
Robi Abraham Meatob legt dar, er sei durch Verluste und
Krankheiten in seinen Verhältnissen zurückgekommen. Man fand
es billig , ihm fortan dasselbe Salair zu bewilligen wie dem R.
David Israel, nämlich 3u0 Mark pro Jahr, besonders da ihm der
vorige Vorstand eine Zulage in Aussicht gestellt hatte.
Am 8. s. M.
Daniel Abendana und Ishac Baruch baten von neuem um
Aufhebung der von dem vorigen Vorstande gegen sie verfügten
Ausweisung . Beschlossen , diese zu bestätigen und alle weiteren
Schritte zu tun, bis dieselbe verwirklicht worden. Hinsichtlich
des Abendana wurde in der Art verfahren, wie der Präsident
Dr. Scheepsmann bestimmt hatte.
Am 13. s. M.
Man verteilte die Salos peamim Spende in der Weise, wie־
aus dem Rechnungsbuche ersichtlich ist.
Am 17. s. M.
Es ging ein Schreiben des Moseh Abensur ein, in welchem
dieser erklärte, die von ihm geäusserten Worte seien ohne Doppel״
sinn und ohne böse Absicht gesprochen. Der Vorstand gab sich
hiermit zufrieden und legte die Sache ad acta (botado de parte).
11. Hesvan.
Dem Simon Jesurun liess man mitteilen, er dürfe in seinem
Prozesse gegen die Witwe des seligen Luiz . . . ? de Vargas keine
weiteren Schritte tun und müsse den seinem Prokurator gegebenen
Auftrag zurückziehen, bis er und die Gegenpartei ihre Sache dem
Vorstande vorgetragen haben und dieser beschliesst , was ihm
Rechtens erscheint. Für den Fall des Ungehorsams wird ihm die
grösste Strenge angedroht.
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Abraham Serrano bittet , ihm zu gestatten , in seinem Hanse
zu vermieten oder ihm sein Tamid zu erhöhen. Beides wird
_
abgelehnt .
In dem grossen Hause der Gemeinde werden von den Mietern
nach Willkür bauliche Veränderungen und Reparaturen vorgenommen
resp. verlangt . Es werden daher zwei Bevollmächtigte (procuradores) für dasselbe ernannt, nämlich Selomoh Coen und Aron Senior,
um die Wohnungen der einzelnen Parteien zu besichtigen . Ohne
ihren Auftrag soll keine Reparatur ausgeführt und ohne ihr Gutachten keine Miete herabgesetzt werden.
15. Tebet.
Der von Amsterdam gekommene Tanzmeister (dansante)
Salamäo de Lima bittet um Brennholz für den Winter. Man bewilligt ihm ein Rt . mit dem Bemerken, dass er von der hiesigen
Gemeinde weitere Unterstützung nicht zu erwarten habe. Sobald
das Wasser eisfrei ist , müsse er das gegebene Versprechen, wieder
von hier fortzureisen, erfüllen; andernfalls werde man ihn durch
die Gerichtsbehörden aus dem Gebiet bringen lassen.
David Curiel bittet um Ermässigung der Kosten für die
Grabstätte seines Kindes Jacob. Da der angewiesene Platz der
für eine erwachsene Person ist , soll er die üblichen 5 Rt . zahlen.
29. s. M.
I Man hat in Erfahrung gebracht, dass Jeosua Habilho verschiedene Nicht -Israeliten zur Berit eines Sohnes, für den Fall,
dass ihm ein solcher geboren würde (se 0 tivesse ), eingeladen hat..
Da man Anstoss daran nimmt, dass solche Leute einem derartigen
Akte beiwohnen, lässt der Vorstand folgende Ascamä verkünden:
)״Da der Maamad auf die grossen Uebelstände und Nachteile
aufmerksam gemacht wird, welche unserer Gemeinde aus der AnWesenheit Andersgläubiger bei Beritiot erwachsen, verordnet er,
dass jedem , dem es dank der göttlichen Gnade vergönnt ist,
einen solchen religiösen Akt (misvä) in seinem Hause zu begehen,
verboten ist , die Anwesenheit eines Nichtjuden bei dieser Handlung
zu dulden.^ Stellt sich heraus, dass jemand gegen diese Verordnung verstösst , so hat der Betreffende eine Strafe von 30 Mk. zu
Jahrbuch J. L. G. X.
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erlegen, welche ohne Ansehen der Person, mit allen nach unserem
heiligen Gesetze statthaften Zwangsmitteln beigetrieben werden
soll. ^ Ferner werden die Herren Mohalim davor gewarnt, die
Circumcision vorzunehmen, wenn Personen, auf welche obiges
Verbot sich bezieht , anwesend sind.) Im Contraventionsfalle unterliegen sie einer nach dem Ermessen des Vorstandes festzusetzenden
Strafe. Der jetzige Maamad verpflichtet sich für die Beobachtung
dieser Ascamä zu sorgen und trägt dem künftigen auf, dieselbe
aufrecht zu erhalten“.
Ferner wird bekannt gemacht, dass niemand einen Hund in
die Synagoge bringen darf, bei Strafe von einem Et.
Die Schlachter werden, weil sie die erlassenen Vorschriften
nicht innegehalten haben und dies bereits das zweite Mal ist,
dass sie sich dieses Vergehens (crime) schuldig machen, zu einer
sofort zu erlegenden Geldstrafe von je drei Et . verurteilt . Sie
dürfen, so lange die Strafe nicht bezahlt ist , kein Fleisch verkaufen. Für den etwaigen dritten Contraventionsfall wird ihnen
das Verbot der Ausübung ihres Gewerbes angedroht.
Am 4. Sebat.
Dem Moseh Henriques wird für die Eückerstattung der von
der Gemeinde verauslagten Kosten der Beerdigung seiner Tochter
in Höhe von 31 Mk. 9 Sch. eine Frist von zwei Monaten gewährt.
Wenn er nach Ablauf derselben nicht zahlt, soll die Schuld mit
aller Strenge beigetrieben werden.
Der Witwe Vargas und der Maria Mendes, denen die Hebrä
auf Anordnung des Vorstandes keine weitere Unterstützung gewährt, werden, mit Eücksicht auf ihre lange Krankheit, 2 resp. 1
Et . bewilligt . Auf weiteres dürfen sie nicht rechnen.
7. Sebat.
In den Jahren 5415 und 5420 sind bereits Verordnungen
über das Verhalten der Kinder in der Synagoge erlassen worden1).
Sie werden nunmehr dahin ergänzt, dass keine Schosskinder und
*) Vgl. Jahrbuch VI, S. 43 und IX, S. 337.
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überhaupt keine anderen in die Synagoge gebracht werden dürfen,
als die, welche unter der Aufsicht der Vorsteher und Lehrer der
Talmud Tora stehen. Es soll dies nur dann statthaft sein, wenn
Hagomöl gesagt wird , danach aber müssen sie sofort wieder
hinaus gebracht werden, ln jedem Contraventionsfalle hat der
Vater des Kindes einen halben Taler zu zahlen. Einer gleichen
Strafe unterliegt jeder Vater, dessen Kind in der Synagoge umherläuft und die Andacht stört.
Ferner erneuerte man die Verordnung vom Ijar 54131), nämlich:
Wer in der Synagoge durch Geschrei oder laute Worte Störung
verursacht , soll für jedes Mal zwei Kt. Strafe bezahlen. Ist die
Störung mit einem grossen Exzess verknüpft, so können noch
höhere Strafen verhängt werden. Der Schuldige erhält nicht
eher wieder Zutritt zur Synagoge2), bis er die ihm auferlegte
Strafe entrichtet hat.
Ester Mendes und Ribka de Montesinos bitten um regelmässige Unterstützung . Diese wird ihnen, als der Verordnung
zuwider, verweigert ; doch billigt man ihnen den einmaligen Betrag von 4 Kt. zu.
14. desselben.
Hier folgt eine Verordnung, durch welche bei Strafe von einem
Kisdaler für jeden Fall verboten wird, den zum Sepher Gerufenen
(aos que sobem a seffer) das ״Bechabod“ zuzurufen, weil dies oft
in lauter Weise geschieht und dadurch die dem heiligen Orte
schuldige Ehrfurcht verletzt wird.
Auch wird den Vorstehern der Talmud Tora empfohlen, den
Schülern solches strengstens zu untersagen. Nur den auf der
Tebä Anwesenden soll es freistehen, von obiger Formel Gebrauch
zu machen. — Verkündet am 15. Sebat.
 )גVgl . Jahrbuch VI, S . 28.
worden ,
früher ist darauf hingewiesen
2) Bereits
über
abfällig
sehr
sich
Candla
Joseph del Medigo aus
hat.
ausgesprochen
des Gotteshauses
hier
Seine eigenen Worte in dem  מצרף ?*הכמהmögen
.,דבר בזמן הזה שבעו״ה בבל תפוצות ישראל אגו דרים במבואות המטונפות

dass
die

der Gelehrte
damalige

Lage

Platz finden : אין עוד
נביא ואין אתנו יודע שום
"ובן יקראו הגוים לרהוב שדרים היהודים בעיר המבוהגו אשר אני מרביץ תורה ביניהם כעת " דריק קאליי
(Calle = Strasse )  ר״ל מבוי של צואות.
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Daniel Coen und David Sobrinho hatten sich erboten, die
Mazzot herzustellen . Die Erlaubnis hierzu wird, aus triftigen
Gründen, nur dem Ersteren erteilt , unter Festsetzung des Preises
von 3 Schilling per Pfund sowohl für Private wie für die Armen.
21. Sebat.
Der Witwe des Abraham Mezuredo wird, auf deren Ansuchen,
vom nächsten Roshodes an, eine monatliche Unterstützung von
zwei Risdaldres gewährt, und zwar mit Rücksicht auf die bedürftige Lage des bei ihr wohnenden Manoel da Silva 1).
24. s. M.
Vor einigen Jahren war eine Verordnung2) erlassen worden,,
welche es verbietet , bei Hochzeiten und Beritiot mehr als 20
männliche und 12 weibliche Gäste einzuladen. Es wird von neuem
auf diese oft nicht genau befolgte Vorschrift hingewiesen und nunmehr für jede Uebertretung derselben eine Strafe von 100 Mark
angedroht. — Am selben Tage verkündet.
28. s. M.
Die aus demMedräs an der Herrlichkeit (Erlegeite ) stammende
Lampe im Gewichte von 118 E3) wird zu 10 Schilling das E
an Ishac Senior Teixeira verkauft und mit Mk. 73.12 Schilling
comptant bezahlt.
29. s. M.
Ishac de Abraham Geer war, weil er dem David Ulhoa den
Get geschrieben hatte , von unbekannten Personen hinterlistig
überfallen und schwer misshandelt worden. Der Vorstand liess
bekannt machen, dass jeder, der von dem Vorfall nähere Kenntnis
hat, verpflichtet sei, einem der Vorsteher hiervon Mitteilung zu
machen, da er andernfalls, wie der oder die Täter selber, mit
dem Herem bestraft werden würde. Es gelangte nun zur Anzeige,
l) Die Eintragungen über gewährte Unterstützungen sind so zahlreich,
dass es zu weit führen würde, sie alle aufzunehmen. Die hier und da ge״
gebenen Beispiele dürften wohl genügen, um die Art und das Mass der ge*
übten Wohltätigkeit zu veranschaulichen.
*) Vgl. Jahrbuch VIII, S. 283 und IX, S. 330.
3) Das Original hat zwar an beiden Stellen ein Pfundzeichen; doch
sind wahrscheinlich nur Lot gemeint.
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dass Jacob de Matos in diese Angelegenheit verwickelt sei. Derselbe sagte aus: ״Vor etwa drei Wochen, als ich über den Drekval ging , begegnete mir Jacob Oeb, der mich mit sich nach dem
Bomb (Baum, Baumwall?) nahm, wo er mich zum Trinken einlud.
Im Laufe des Gesprächs bot er mir zwei Ducaten, wenn ich es
in listiger Weise erreichte, den Ishac Geer aus seinem Hause zu
locken. Oeb begab sich sodann mit drei Matrosen zu einem Meister
Verdonk. Hierauf ging er mit ihnen und blieb in der Fechtschule
(escola de esgrima) zurück, wo man ihm (dem Geer) auflauerte,
um ihn zu misshandeln. Ich hielt mich einige Zeit bei Geer auf
und riet ihm, das Haus nicht zu verlassen . Dem Oeb erzählte
ich dann, dass Geer nicht zu Hause sei und erklärte ihm mein
langes Ausbleiben, so gut ich eben konnte“. Es fanden noch
weitere Zeugenvernehmungen, auch vor Dr. Scheepsmann, statt.
So wurden u. a. Jacob de Lima aus Amsterdam und Jacob de
Abraham Fidanque vernommen. Ersterem hatte Oeb auf dem
Monkdam gesagt , dass zwei Männer dem Geer nachstellten , um ihn
windelweich zu schlagen (moer com muitas pancadas). Am 5. Adar
erscheint sodann Jacob Oeb vor der Junta und teilt mit, er habe
Kenntnis davon, dass seine Familie Auftrag dazu gegeben hat, den
Geer zu misshandeln. Seine verspätete Anzeige entschuldigt er
damit, dass er nicht in der Synagoge gewesen und erst später
von der ergangenen Aufforderung gehört habe. Diese etwas verspätete Beue (arrependimento tarde) hilft ihm aber nichts. Es
wird beim Abendgottesdienst der Herem über ihn verhängt. Er
darf bis auf Weiteres nicht zur Synagoge kommen, soll auch in
diesem Jahre keine Misvä haben und nicht auf gerufen werden.
In Veranlassung dieser, mit Genehmigung der Herren H. H.
verhängten Strafe legte Abraham Namias de Crasto grosse Aufgeregtheit an den Tag und verletzte innerhalb der Synagoge die
den H. H. schuldige Ehrfurcht. Namias soll daher 20 Mk. Strafe
zahlen und ein ihm behändigtes Schriftstück . beim Morgen-Gottesdienst öffentlich verlesen . In diesem Schriftstück heisst es, dass
er Deos Benditto , die Herren H. H. und diese ganze heilige Gemeinde
wegen der begangenen Ungebühr um Verzeihung bitte und sich
allen weiteren , in diesem Falle über ihn verhängten Strafen unterwerfe . Namias weigerte sich beharrlich, dieser Anordnung Folge
zu leisten . Er wird daher am 19.Adar mit Anwendung der schärfsten
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Strafmittel bedroht. Vorläufig soll er, solange er dem Befehl nicht
nachkommt, kein Fleisch von der Gemeinde erhalten und auch die
Badeanstalt derselben (0 banho do geral) nicht benutzen dürfen.
23. Adar.
Dem Ishac Habilho wird, auf Fürsprache der H. H., eine
Beihülfe von zehn Reichstalern zu seiner Reise nach Cayana
(Guyana?) bewilligt , die jedoch erst dann ausgezahlt werden soll,
wenn seine Abreise gesichert ist.
Da Abraham Namias bisher den Verfügungen des Vorstandes
nicht nachgekommen war, beschloss dieser, nach Beratung mit
den H. H. und nachdem die nötigen Verwarnungen an Namias ergangen waren, dem Genannten anzukündigen, dass er am nächsten
Montag, spätestens aber am Donnerstag, sich morgens in der
Synagoge einzufinden habe, um daselbst ein ihm übersandtes Schriftstück zu verlesen und zwar bei Strafe der Berachä. (Folgt eine
Mitteilung in diesem Sinne an genannten Namias).
26. s. M.
Abraham Namias de Crasto, dessen Schwiegersohn Ishac
Namias und Sam. Guedes erschienen m der Junta und baten in
ajler Bescheidenheit , ihre Angelegenheit im Beisein der H. H. nochmals vortragen zu dürfen. Danach wurde der Text des von Namias
zu verlesenden Schriftstücks etwas eingeschränkt, die Geldstrafe
dagegen von 20 auf 40 Mark erhöht. Guedes soll bis auf Weiteres
die Synagoge nicht besuchen. Es handelte sich um laute Reden
und abfällige Aeusserungen über den Vorstand. (Folgt nun das
zu verlesende Schriftstück , in welchem der Inculpat wegen der
begangenen Ruhestörung und des gegebenen Aergernisses Deos
Bendito, die Herren Chachamim, den Vorstand und die ganze
Gemeinde um Verzeihung bittet , seine Reue bekundet und sich
allen über ihn zu verhängenden Strafen unterwirft.) Dieses Schriftstück wurde dem H, H. Moseh Israel verschlossen übergeben mit
dem Aufträge, es dem Namias zu behändigen, wofern sich dieser
bereit erklärt, es zu verlesen ; doch darf er weder vorher noch
nachher auch nur ein Wort hinzusetzen oder fortlassen, da er
sonst in weitere Strafe verfällt.
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grosses Aergernis gegeben. Er räumte zwar die Tat ein, suchte
sich aber, so gut es ging, damit zu entschuldigen, dass er nicht
geglaubt habe, durch seine Handlungsweise den Feiertag zu entweihen. Als Strafe für dieses Verbrechen (crime) soll er bis
Rossanä von den Verlosungen (sortes) undfMisvot ausgeschlossen
sein ; er darf bis auf weiteres die Synagoge nicht besuchen und
muss eine Geldbusse von zehn Talern bezahlen. Ihm wird überdies angedroht, dass er im Rückfall sofort aus unserer Mitte ausgestossen werden solle.
Durch den H. H. Moseh Israel lässt Ishac Habilho um UnterStützung zur Reise nach Amsterdam und zum Aufenthalt daselbst
bitten , bis er Gelegenheit findet, nach Goyana zu reisen. Ihm
werden ausser den bereits zugesagten zehn Talern noch 3 Taler
für Unkosten bewilligt.
2. Ijar.
Einem sich hier aufhaltenden englischen Guer (geer Ingrez)
soll, trotzdem er sich stets gut geführt hat, nur ein Taler Reisegeld gewährt werden, da er bereits früher drei Taler erhalten hat.
Aus triftigen Gründen war beschlossen und verkündet worden,
dass diejenigen, welche ״zu Händen des Herrn Parnas“ eine Spende
zur Verteilung unter die Armen gelobt haben, verpflichtet seien,
ihm den Betrag solcher Spende zu übersenden oder sonst ein Verzeichnis (rol) vorzulegen, aus welchem hervorgeht , dass das Geld
unter in hiesiger Stadt wohnende Bedürftige unserer Nation verteilt worden ist . Es wird von neuem auf die Notwendigkeit hingewiesen , dieser Verordnung nachzukommen.
Aron Marburg aus Venedig bittet um Unterstützung zur
Reise nach dort. Obgleich er Italiener ist , wird ihm solche verweigert ; doch soll ihm der Schatzmeister bei der Abreise einen
Reichstaler zahlen.
Dem Jacob de Lima werden zur Reise nach Amsterdam acht Rt.
bewilligt ; davon sollen ihm zwei hier bei der Einschiffung und
der Rest in Amsterdam gezahlt werden. Dem Ishac de Gabriel
Luria werden zum gleichen Zweck drei Rt . angewiesen.
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Joseph Henriques aus ״Geluckstadt “ ersucht, der bestehenden
Verordnung gemäss, um Erlaubnis , hier wohnen zu dürfen; dieselbe
wird ihm, da ein Bedenken nicht vorliegt , gewährt.
16. s. M.
Am 1. Ijar 5413 war folgende Verordnung verkündet worden:
Der Armenpfleger (gabay de sedakä) soll die Rechnung über die
von jedem Einzelnen gelobten Spenden vierteljährlich aufmachen
und die Beträge in der Weise einkassieren, dass bei Eintritt des
Zweiten Quartals alle aus dem ersten stammenden Gelder bezahlt
sind u. s. w. Sollte irgend jemand die Frist verstreichen lassen,
so verpflichten sich die Herren des Mahamad auf ihr Gewissen,
dem also Rückständigen , gleichviel wes Standes er sei, nicht eher
den Zutritt zur Synagoge zu gewähren, als bis er seine Schuld
berichtigt hat. — Diese Verordnung bestätigt der Vorstand und
verfügt , sie bekannt zu machen.
Den Gefangenen (cattivos ), welche hier um Unterstützung
zu ihrer Auslösung gebeten haben (haben bitten lassen ?), werden
sechs Rt . bewilligt . Zur Hergabe einer grösseren Summe will
man zunächst ab warten, wieviel Venedig und Amsterdam schicken:
danach werde sich dann die hiesige Gemeinde richten.
16. Ijar.
Natan bar Aron und Natanel Forst,
erschienen
In der Junta
Vorsteher der Deutschen Gemeinde. Sie wiesen auf die Unannehmlichkeiten hin, welche daraus erwachsen können, dass fremde
Tudescos ohne unsere Erlaubnis und ohne die ihrige sich in
hiesiger Stadt niederlassen . Um dieser Unordnung zu steuern,
erachten sie es für angebracht , in ihrer Synagoge bekannt zu
machen, dass bei Strafe des Cherem kein deutscher oder polnischer
Jude (tudesco ou polaco) sich hierorts niederlassen dürfe, ohne
zunächst von unserem Vorstande und dem ihrigen zugelassen zu
sein. Es wurde in diesem Sinne beschlossen und ihnen die Antwort
erteilt , sie, als diejenigen, die es am meisten angeht, sollten eine
entsprechende Bekanntmachung erlassen und die sonstigen, ihnen
geeignet erscheinenden Massregeln treffen. Die von ihnen aus
dieser Veranlassung für מausgeschieden (apartados) erklärten
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Personen werde auch der Mahamad als solche namentlich bekannt
machen lassen. Ferner gestattete man ihnen, den hier wohnenden
18 jene Bekanntmachung mit dem Einverständnis des Mahamad
mitteilen zu lassen , damit dieselben keinen andern unter sich
aufnehmen, der nicht zuvor in obiger Weise zugelassen worden.
Den deutschen Parnassim gegenüber wurde der ausdrückliche Vorbehalt gemacht, dass, wenn der jetzige oder künftige Vorstand
(unserer Gemeinde) einen oder mehrere deutsche oder polnische
Juden unter uns aufnehmen will , solche nicht unter den Cherem
oder das Verbot fallen, vielmehr unter uns mit der Freiheit verbleiben sollen, welche man ihnen zu gewähren etwa für gut befindet.
26. s. M.
Einem von Amsterdam gekommenen Gefangenen wurde, auf
Verwendung der H. H., eine Beisteuer zur Auslösung gewährt und
zwar zwei Reichstaler für die Reise und 15 d£f (ducados?) de
moeda in Venedig 1).
1. Sivan.
Zwei Fremde aus Salö2), welche in Spanien in GefangenSchaft gewesen waren und eine Empfehlung des H. H. Ishac
Aboab in Amsterdam aufwiesen, erhielten zusammen drei Rt.
Jacob de Crasto wird auf Antrag von Ishac Machorro, wegen
Forderungen desselben gegen seinen Bruder Samuel Namias, vor
den Mahamad geladen. Crasto wünscht die Sache durch die H. H.
oder durch unparteiische Gemeindemitglieder entschieden zu haben.
Der Vorstand könne hier nicht zuständig sein, weil Verwandte
der Parteien zu dessen Mitgliedern zählen.
7. Tamuz.
Einem Durchreisenden mit Namen Selomoh de Medina wird
zur Rückkehr in die Heimat ein Reisegeld von zwei Rt . zugebilligt.
David Curiel will die Bürgschaft für die Miete des von
Jacob de Crasto bewohnten Hauses niederlegen. Es wurde ihm
erwidert, vom nächsten Pascoa an stehe ihm dies frei ; bis dahin
sei er aber haftbar, da das Mieteverhältnis erst dann ablaufe..
*) Gemeint ist wohl: Ersatz des bereits gezahlten Lösegeldes.
2) Sale ein Küstenort in Marokko.
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20. s. M.
Am 25. Homer dieses Jahres hatten die fünf Erwählten angeordnet, die Angelegenheit des Selomoh Cohen gegen David Ulhoa
solle durch Schiedsrichter aus der Gemeinde endgültig entschieden
werden. Demgemäss wurden ernannt : Abraham Benveniste; ferner,
von seiten des Cohön, Ishac da Silva-Soliz und, von seiten des
Ulhoa, Ishac de Crasto.
24. s. M.
David Ulhoa trägt in der Junta folgendes vor: Der von
Misraym hierher gekommene Neffe der Linda habe ihn auf dem
Wege zur Börse angehalten und ihm gesagt, er solle seine Cousine
heiraten , andernfalls werde er ihn töten. Jozeph da Silva, der
sich in der Nähe, in einem Keller (keldra) befand, wo man Kupfergeschirr verkauft , sei beim Vernehmen der lauten Worte herausgekommen. In Begleitung desselben sei dann Ulhoa zur Börse
gegangen. Da noch weitere Worte und Drohungen erfolgten, habe
er sich auf dem Rückwege von eben jenem da Silva sowie von
David Lopez nach Hause begleiten lassen. — Die eben Genannten
wurden nun als Zeugen vorgeladen. Silva deponierte, er habe die
Worte ״heiraten “ und ״töten “ gehört. Lopez gab an, er habe
den Betreffenden sagen hören, er wolle doch sehen, wer tapferer
sei, Ulhoa oder er. — Man liess den Delinquenten (sein Name ist
nicht ersichtlich) herbeirufen, welcher nicht allein nichts zu seiner
Entlastung vorbrachte , sondern heftig wurde und sich ungebührlieh gegen den Vorstand benahm. Er sei, wie er angab, einzig
wegen dieser Angelegenheit hierher gekommen und, da es seine
Ehre gelte, werde er alles aufbieten, was er könne. — Mit Rück,sicht hierauf sowie da man ihn bereits hatte fragen lassen, in
welcher Eigenschaft er sich denn hier aufhalte (bei welcher
Gelegenheit er den Samäs in verächtlicherWeise behandelt und
ohne Antwort gelassen hatte ), liess man ihm, im Interesse der
Gemeinde, sagen, er müsse, bei Strafe des Herem, bis nächsten
Sonntag das hiesige Gebiet verlassen und dürfe, bei gleicher
Strafe, nicht aus dem Hause gehen, auch weder direkt noch
indirekt mit David Ulhoa in Verkehr treten . Letzterem wurde,
unter Androhung der nämlichen Strafe, jeder Verkehr mit dem
Neffen der Linda verboten.
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Am ersten

Ab.

Das Gesuch der Frau Linda um Zurücknahme des gegen
ihren Neffen ergangenen Ausweisungs - Dekrets wird verworfen.
Der Betreffende soll bis zum nächsten Sonntag das Gebiet verlassen,
da sonst die ihm angedrohten Strafen, welche von den Herren
H . H. von neuem bestätigt werden, auf ihn in Anwendung kommen.
5. s. M.
Mit Rücksicht auf die hier grassierenden Krankheiten1)
wünscht der Mahamad Hülfspersonal zur Verfügung zu haben, für
den Fall , dass, was Gott verhüte, unter uns Ansteckung (contagiosa ) auftritt . Es meldet sich Abraham Serrano. Ihm wird mitgeteilt , dass er für jeden der zwei Monate, während welcher der
jetzige Vorstand noch im Amte bleibt, drei Rt . erhalten solle,
falls er nicht in Tätigkeit tritt . Sollte sich aber dieser Fall
ereignen, würde er sofort ein Antrittsgeld (entrada) von 30 Mk.
׳erhalten sowie zwei Rt . jede Woche, so lange seine Tätigkeit
währt . Wenn es nach deren Beendigung nötig wird, dass er sich
von uns zurückzieht und abgeschieden hält, werde man ihm einen
Aufenthalt besorgen und solle er auch während der Dauer solcher
Quarantäne die zwei Tlr. pro Woche beziehen. Serrano dankte
sehr ; er beanspruche keine Bezahlung ; was er tue, leiste er
lediglich als Misvä, um mit diesen und den übrigen frommen
Werken sein Seelenheil zu erlangen (merecer a salvagäo da sua
Alma) ; nur bitte er, man möge seine Wohnungsmiete (Mk. 20.—) bezahlen, da er hierzu nicht imstande sei. Der Vorstand dankte ihm
für seinen frommen Eifer und wies den Schatzmeister an, ihm jenen
Betrag auf Verlangen auszuzahlen. Ferner wurde, da doch dieses
Verhalten eine grosse Belohnung verdiene, beschlossen, dem Serrano,
falls er in Funktion tritt , seine Mühe und die Gefahr, der er
;sich aussetzt , reichlich zu entgelten . Auch werde man dem künftigen Vorstande empfehlen, mit Rücksicht auf das oben dargelegte
Verhalten, den Serrano, falls dann der Fall eintritt , in vollauf
befriedigender Weise zu belohnen.

0 In den 60er (ähren des Uten Jahrhunderts wurden viele Gegenden
.des nordwestlichen Europa von der Pest heimgesucht.
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19. s. M.
Jeosua Habillio gab den Herren Ishac und Aron Senior das
Versprechen, dass er dem Daniel Habilho für dessen Schwestern,,
die er aus dem Hause verwiesen hatte , einen Verpflegungszuschuss
von zwei Tlr. wöchentlich leisten werde. Dies wurde urkundlich
eingetragen , um den Habilho eventuell zur Innehaltung zwingen
zu können.
20. Ab.
Sara de Palacios wurde aufgefordert, die auf den Prozess
der Rahel de Lima und des Selomoh de Lima bezüglichen Papiere
herauszugeben. Sie sandte solche durch ihren Onkel Paulo de
Miläo1), unter Verschluss mit dem Siegel des verstorbenen Pedro
de Palacios . Der Präsident nahm die Dokumente an sich, um sie*
seinerzeit dem hierzu Berechtigten auszuliefern.
Chacham Ishac Jessurun ersuchte, unter Hinweis auf seine
gegenwärtige Notlage , um eine Beisteuer zur Verheiratung seiner
Tochter. In Erwägung der hervorragenden Verdienste und grossen
Tugenden des Genannten wurde, ungeachtet der beschränkten
Verhältnisse der Gemeinde, einstimmig beschlossen , ihm 100 Et.
zu bewilligen.
6. Elul.
Die Herren H. H. sahen sich veranlasst , Klage darüber zu
führen, dass Angehörige unserer Gemeinde intime Beziehungen
mit"Nicht־Jüdinnen anknüpfen. Sie wünschen eine geeignete Strafe*
für ein derartiges Vergehen verhängt zu sehen. Der Vorstand erklärte aber nach längerer Beratung , er sei ausser Stande hiergegen
einzuschreiten, da man hierzu bei den hiesigen Richtern Erkundigungen über den jedesmaligen Sachverhalt einziehen müsste,
~~
was ihm nicht tunlich erscheine.
Die H. H. wünschen ferner den Erlass einer Verordnung gegen
die Anstoss erregenden Moden (trajes escandalozos), welche überdies zur Geldverschwendung führen. Es wird ihnen erwidert, man
wolle, da das Jahr zu Ende gehe, hiervon absehen und solches»
lieber dem nächstfolgenden Collegium überlassen.
1J Dieser bereits früher erwähnte Paulo de Miläo war Reeder und hat
sich in Glückstadt ein Schiff bauen lassen (siehe Dr. Grunwalds »Die Juden
als Rheder und Seefahrer*‘).
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17. s. M.
David Ulhoa soll nicht eher in die Synagoge kommen, als
bis er die mit Unterschrift versehene Compromiss-Akte über den
Prozess mit Selomo Coen ausliefert.
Zum Zwecke der Wahl des neuen Vorstandes werden alle
Familienhäupter aufgefordert, den Satzungen gemäss, bei Strafe
von einem Et . am nächsten Sonntag ihre Stimmzettel den H. H.
zu überreichen, welche zur Entgegennahme derselben von 9 bis
12 Uhr und von 2 bis 4 Uhr nachmittags in der Synagoge anwesend sein werden. Die Wahl hat nach gewissenhafter Ueberzeugung und unter der ihnen von den H. H. abzunehmenden eidliehen Erklärung zu erfolgen, wie dies im vorigen Jahre geschah.
Jeder hat zwei Mitglieder des jetzigen Vorstandes und ausserdem
drei andere Personen zu wählen, unter welchen dreien er diejenige,
die ihm als die geeignetste erscheint, als Schatzmeister bezeichnen
:soll. Es steht jedem frei, für irgend ein Mitglied dieser Gemeinde,
selbst für ein abwesendes, zu stimmen.
Durch den Schatzmeister Ishac da Silva liess man, entsprechend der dem Abraham Senior Teixeira gegenüber eingegangenen Verpflichtung, den Betrag von 70 pattacas 1) zur Auslösung eines Gefangenen in Venedig auszahlen.
Dem genannten Teixeira wurden die folgenden drei Waisenmädchen in Vorschlag gebracht, um unter ihnen eine Benefiziatin
zu wählen:
Ester , Tochter von Ishac Israel Sardo und Ribka Sarda;
Ester , Tochter von Semuel Attias;
Eine Tochter von Selomo Habilho.
Am letzten Tage des Monats Elul traf ein Schreiben des
Teixeira ein, in welchem er anzeigte , dass seine Wahl auf Ester
Sarda gefallen sei . Der Schatzmeister stellte zu Gunsten der
Genannten eine Obligation über 300 Mk. aus.
0 Pattacas sind spanische Taler fduros).
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27. s. M.
Ishac Senior Teixeira erstattete die Anzeige , er sei gewarnt
״worden, dass David S., auf Grund einer nachgeahmten Unterschrift
des T., mit einem Framengo (Nicht -Israeliten) ein Geschäft abzuschliessen suche. Da dieser dem Worte des S. nicht trauen wollte,
sondern eine Anerkennung der Unterschrift verlangte , habe S. dem
Jacob de Yargas das Ansinnen gestellt , sich als Ishac Senior
Teixeira zu verkleiden und, von einem Diener gefolgt , in der
Nähe des T.’schen Hauses einherzugehen. Wenn alsdann S. mit
dem Framengo herbeikommen würde, solle Y. tun, als käme er
zufällig des Weges , und ihm sagen, er werde bezahlen und wolle
sich den Namen des Framengo notieren. Hierfür hatte S. dem
Yargas Geld versprochen. Letzterer wollte sich aber zu einer
solchen Rolle nicht hergeben, sondern machte dem T. von der
Sache Mitteilung. — Yorgeladen, leistete Y. seine Aussage in
obigem Sinne und fügte noch einige Einzelheiten hinzu.
28. Elul.
Mit H. H. Mosö Israel wurde der Fall des der Fälschung
beschuldigten S. besprochen; man verlangte von ihm, er solle
gewissenhaft alles mitteilen, was ihm etwa in der Sache bekannt
geworden. Er vermochte jedoch nichts weiter anzugeben als das,
was der Yorstand bereits ermittelt hatte , versicherte aber, dass
schon die nötigen Vorkehrungen getroffen worden seien, um allem
abzuhelfen. Wenn nun auch vorläufig den etwaigen üblen Folgen
vorgebeugt worden, würde doch ein anderes Mal der Fall so verlaufen können, dass eine derartige Missetat (maldade) in Wirksamkeit tritt.
Der Vorstand meint daher, dass die Sache an sich von zu
grosser Bedeutung sei, um in der nur noch kurzen Zeit seiner
Amtsdauer erschöpfend behandelt werden zu können. Er will sie
daher den neu zu wählenden Herren übergeben, denen er empfiehlt,
mit aller Strenge zu verfahren und die Delinquenten aus dem
hiesigen Gebiet auszuweisen, auch nachzuforschen, ob sich etwa
noch jemand unter uns befindet, der sich einer Fälschung von
Unterschriften schuldig macht, um gegen denselben vorzugehen.
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Am selben Tage überreichten die H. H. die abgegebenen
Stimmzettel . Das Ergebnis der Wahl war folgendes:
Selomoh Coön, Parnass und Deputierter;
Ishac Namias de Crasto, Parnass;
Selomoh Curiel, Parnass;
Ishac Senior Teixeira, Parnass und Deputierter;
Moseh de Pinto , Schatzmeister.
Parnassim

de Talmud

Torä:

Jacob Baruch;
Joseph Abendana;
Jacob Pardo.
Gabay de Sedacä:
Jacob de Abraham Fidanque.
Parnassim
Abraham Chiläo;
David de Jacob Fidanque.

de Hebrä:

Noivos
Joseph Jesurun, Hatan Thorä;
David Aboab, Hatan Beresit.

de ley:

5425.
Em Nome del Dio Benditto y Sua Ley Santa Amen1).
3. Tisri.
Der neue Vorstand versammelte sich im Hause des Präsidenten Salamäo a Cohen. Es erfolgte die Vereidigung durch den
H. H. Ishac Jesurun. Am Schlüsse heisst es : ,,Und möge Gott
unseren Herzen eingeben, was Recht ist !a
*) D. h. Im Namen des Gebenedelten Gottes und Seiner heiligen Lehre.
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Selomo Mendes bittet , man möge ihm, mit Rücksicht auf
die Busstage , den Besuch der Synagoge gestatten . Dies wird
genehmigt ; er soll aber nach Beendigung des Gottesdienstes
sofort nach Hause gehen, bis seine Angelegenheit erörtert wird.
Salamäo Curiel, einer der Neuerwählten, war wegen der hier
herrschenden Epidemie mit seiner Familie nach Glückstadt gereist.
Man liess ihm durch Moseh de Pinto 1) schreiben, er werde im
Namen Aller gebeten , recht bald wieder hierher zu kommen.
12. s. M.
Sara Abrabanel wird mit ihrem Gesuch um 8 Mk. Vorschuss
auf ihr Tamid abgewiesen ; man will keine neuen Gebräuche einführen. — Es erfolgte die Verteilung der Salos Peamim Spende.
1. Hesvan.
Man verhandelte über noch unerledigt gebliebene Gesuche
um Tamid.
Abräo Senior Saraiva soll monatlich neun Mk. erhalten;
Daniel Coen sieben Mk., sowie überdies, weil es leider sein muss,
(os pecados obrigaväo a isso) auch für Monat Tisri.
8. s. M.
Ein vom 6. Tisri datiertes Schreiben des Salamäo Curiel
kommt zur Verlesung. Er teilt mit, er könne so bald nicht herkommen; bittet , man möge ihn dispensieren und einen anderen
an seiner Statt erwählen. Ihm wird erwidert, dass dies nicht zur
Competenz des Vorstandes gehöre (a esta meza näo tocava), da
er von der ganzen Gemeinde einstimmig erwählt worden sei;
man befürchte, sein Verhalten würde Befremden erregen ; er möge
sich daher entschliessen , seine Funktionen zu übernehmen. Bis
zu seiner Rückkehr werde man einen Stellvertreter für ihn eintreten lassen .
_
Abräo Lopez de Queiros bittet um Unterstützung für sich,
seine Schwiegermutter, seine verwitwete Tochter und deren Waise;
er habe nichts für den Winter und für die Miete. Tamid wird
abgelehnt ; man gewährt ihm eine Hülfe von 10 Rt.
*) Moseh de Pinto war z. Z. Schatzmeister der Gemeinde.
JahrbuchJ. L. G. X.

17
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Der Witwe Sarda wollte man zunächst kein Tamid bewilligen,
sondern verwies sie an ihre Verwandten in Glückstadt, die sie zu
sich nehmen wollten . Da die Witwe aber erklärte, dass ihre Verwandten sich hierzu nicht erboten hätten , sie auch zu alt und zu
schwach sei , um neue Länder aufzusuchen, bewilligte man ihr
Mk. 4.10 monatlich.
11. s. M.
Von Salamäo Curiel traf die Antwort ein, dass er, angesichts
der Unmöglichkeit, sich seiner Amtstätigkeit zu entziehen, verspreche, seine Rückkehr zu beschleunigen.
17. s. M.
Nach seinem erfolgten Eintreffen wurde der Vorgenannte von
dem H. H. Mosö Israel auf die Tephilin vereidet.
Daniel da Fonseca bittet namens seiner Mutter Angela da
Fonseca um den Beistand des Mahamad, damit Jacob da Fonseca
nicht durch Ishac Machoro überredet werde, dessen Tochter Ester
zu ehelichen. Man sei mit dieser Heirat nicht einverstanden, habe
jedoch erfahren, dass für dieselbe bereits Ausgaben gemacht und
Kleider angeschafft worden seien. Der Präsident versprach, mit
seinen Kollegen hierüber zu beraten.
Bei Besprechung dieser Angelegenheit wurde darauf hingewiesen , dass Ishac Senior und David Bravo sich bereits vor
zwei Jahren, allerdings ohne Erfolg , in dieser Sache bemüht hätten.
Man war schliesslich der Ansicht , dass hier eher die Chachamim
zuständig seien, und beauftragte daher den H. H. Mosö Israel,
welcher sich bereit erklärte, in Verbindung mit einem Vorstandsmitgliede sich der Sache anzunehmen. Gemäss der Verordnung
vom 3. Sebat soll die Heirat nicht stattfinden dürfen.
Dem Jacob Geer gewährte man einen Rt . als Mietezuschuss;
ferner einem Tudesco einen halben Rt . Sabel (Isabel) Negra bat
um Erbarmen, da sie Hungers sterbe . Sie soll alle 4 (Wochen)
2 Mk. 8 Schilling erhalten, zwar nicht als Tamid, um keine Ausnahmen zu machen, sondern als Unterstützung , da sie stets eine
gute Judia gewesen sei.
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Eobi Wolf erschien mit seinem Sohne und beklagte sich über
die Parnassim in Altona, welche seinen Sohn durchaus ausweisen
wollten . Antwort : Man werde den Herren Parnassim eine Mitteilung von hier aus zugehen lassen.
Dies geschah durch den Samäs Ishac Mendes.
24. Hesvan.
H. H. Moseh Israel und Ishac Senior erstatten von Ishac
Machoro die Antwort, er wundere sich, dass man ihm mit einer
Sache komme, die ihn nicht angehe ; er habe schon vor zwei
Jahren versprochen, diese Angelegenheit nicht weiter zu betreiben.
Jacob da Ponseca hatte erklärt, er werde sich nicht gegen den
Willen seiner Mutter verheiraten.
Jeosua Habilho hatte am 23 ten mit seinem Oheim Daniel H.
einen heftigen Wortwechsel an der Börse gehabt, wodurch den
Andersgläubigen grosses Aergernis gegeben wurde ; ja man befürchtete, dass hieraus noch ernstere Unruhen entstehen könnten.
Nach eingehender Beratung, liess man den Jeosua H. rufen und
erteilte ihm eine scharfe Yerwahrnung, indem man ihm drohte,
wenn er sich nicht fügen wolle , werde man mit der verdienten
Strenge gegen ihn verfahren, in einer Weise , die ihm nicht angenehm sein würde. — Möge Gott jedes böse Begegnis (entrope^o)
von seinem Volke fern halten, Amön1)!
Eobi David Israel überreicht ein Gesuch, in welchem er
darauf hinweist , dass er dieser Gemeinde, der Gott Gedeihen
schenke 2), stets mit Eifer gedient und während seiner nunmehr
37jährigen Amtszeit niemals die Gemeindekasse in Anspruch genommen habe. Er wolle nun seine älteste Tochter verheiraten,
sehe sich hierzu aber ausser Stande und bitte daher, ihm zu
*) Ob die am Schlüsse so mancher Eintragung ausgesprochenen frommen
Wunsche die eigenen Worte des Vorstandes oder die des jeweiligen Protokollfuhrers wiedergeben, muss dahingestellt bleiben.
2) Diese Worte sind auch heute noch üblich, wenn bei festlichen Gelegenheiten für das Wohl aller Mitglieder gespendet wird. Die Formel lautet
dann: Pela saude de todos os senhores jehidim e congregantes d’este kahat
kados que Deus augmente (d. h. für das Wohl aller Herren Mitglieder und
Angehörigen dieser heiligen Gemeinde, der Gott Gedeihen schenke).
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lielfen. Da die von ihm gemachten Angaben auf Wahrheit beruhten,,
bewilligte man ihm zweihundert Mark, welche ihm gelegentlich
der Eheschliessung ausgezahlt werden sollen. Hierbei wurde auf
den Umstand Rücksicht genommen, dass er seine Tochter mit
einem Sohne des H. H. Mosö Israel verheiratet.
Aus besonderen Gründen erfolgt jetzt die sonst am Rüsttage
zu Rosanä übliche Ernennung von drei Waisenmädchen. Dem
Abräo Senior werden in Vorschlag gebracht : Gracia, Tochter der
Gracia Hergas (Ergas ?) ; Ester , Tochter von Samuel Atias ; Miriam,
Tochter von Selomo Hagillo (Habilho?).
28. Hesvan.
Abräo Senior ist damit einverstanden , dass die erst zu
Rosanä fälligen 300 Rt . schon jetzt gezahlt werden. Seine Wahl
fällt auf Gracia Hergas . Im Namen des Vorstandes teilt Moseh de
Pinto solches dem Samuel Gedes schriftlich mit.
5. Kislef.
Es wird gerügt , dass der Chacham Ishac Jesurun bei der*
kürzlich stattgehabten Verheiratung seiner Tochter gegen die VerOrdnung verstossen hat, welche es verbietet , mehr als 20 männliche
und 12 weibliche Personen einzuladen. Dies habe grosses Aergernis
gegeben, da doch der Chacham die Gemeindesatzungen noch strenger
beobachten müsse als jeder andere. Der H. H. erscheint nicht
persönlich, da er zur Zeit bettlägerig ist , sondern lässt sich durch
seinen Schwiegersohn Abräo Lopes vertreten , welchem ebenfalls*
dieserhalb Vorhalte gemacht werden.
Am selben Tage wurde der grosse Speicher (pacus) der Ge►
meinde an Ishac de Crasto für 130 Mark vom 1. December an
vermietet. Bürge ist Moseh de Pinto.
Es wird bestimmt, dass ein Haus oder Speicher der Gemeinde
nicht ohne Bürgschaft vermietet werden darf, gleichviel wer der
Mieter sei . Die Kündigung hat bei einem Hause sechs Monate
vor dem Auszug zu erfolgen, bei einem Speicher drei Monate zuvor.
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Josef Jesurun beschwert sich über seinen Yetter Simon
Jesurun, der hier nicht ansässig sei, nichts tue und ihm zur Last
falle. (Das Weitere ist unleserlich.)
Es wird von dem Präsidenten als eine Belästigung empfunden,
dass die Verlosungs-Urne (caixa das sortes) auf der Tebä angebracht
ist , was sich ohne Kosten ändern lasse . Beschlossen : Der jeweilige
Präsident soll einen Schlüssel zu einem der Behälter (gavetas)
haben, in welchem die Lose zu verwahren sind. Der Gabay soll,
weil er auf jener Bank sitzt , ebenfalls einen Schlüssel haben und
•ebenso die zwei Hasanim.
In einein Prozesse zwischen Salamäo Coen und David Ulhoa
waren Ishac de Crasto, Abräo Benveniste und Ishac da Silva Solis
zu Schiedsrichtern erwählt worden. Crasto lehnte es ab, zusammen
mit den beiden anderen zu fungieren. Man überliess es nun den
H. H. zu entscheiden, ob es nach dem Din statthaft ist , dass C.
zurücktritt.
Die Herren, welche bis Sabat ihren Beitrag zur Sedacä nicht
bezahlt haben, mögen davon absehen in die Synagoge zu kommen.
13. s. M.
Yor dem Mahamad erscheint der H. H. Ishac Jesurun und
bittet um Entschuldigung , dass er infolge seiner Unpässlichkeit
nicht schon früher erschienen ist . Er äussert sein Bedauern über
das Vorgefallene und will sich der Strafe, die man ihm auferlegen
wird, unterwerfen 1).
Man hält es für angebracht, eine, wenn auch nur gelinde,
Strafe über ihn zu verhängen, damit der Vulgo innewerde, dass
man kein Ansehen der Person kennt und lediglich auf strenge
Gerechtigkeit hält, wie Gott befiehlt. Indem jedoch andererseits
die geringen pekuniären Mittel des Genannten, ferner seine Stellung
und seine Frömmigkeit in Betracht gezogen wurden, erfolgte seine
Verurteilung zu nur zwei Rt ., welche Moseh de Pinto von ihm
einziehen soll.
*) Siehe unter 5. Kislew 5425, S. 260.
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15. Kislev.
Unter Hinzuziehung der H. H. findet eine Beratung in der
Prozesssache Salamäo Coen und David Ulhoa statt . Man betont,,
dass in dieser Sache bereits mehrere Schiedsrichter abgelehnt
worden und dass zu befürchten steht , C. werde, bei längerem
Hinhalten, die Geduld verlieren. Das Resultat ist : Crasto darf
sich nicht weigern, zusammen mit Silva zu fungieren; dagegen
wird Benveniste , wegen verfänglicher Aeusserungen, beanstandet.
16. s. M.
In der nämlichen Sache findet eine nochmalige Beratung im
Hause des Moseh de Pinto statt . Man hofft, jetzt , wo Salamäo׳
Curiel aus Glückstadt zurückgekehrt und der Vorstand nicht mehr
unvollständig ist , die Angelegenheit ruhiger erörtern zu können. —
Gott gewähre Frieden in Israel!
26. s. M.
Es wird die Verteilung von Brennholz unter die Armen
beschlossen.
Abräo Sarano beklagt sich über David Miatto. Er habe für
einen Anzug, den dieser seinem Sohne Egiel (Jechiel ?) anfertigen־
liess , die Bürgschaft übernommen. Miatto leiste nicht nur keine
Zahlung, sondern beleidige ihn noch mit Worten. Der Präsident
wird den Miatto dazu anhalten, entweder zu zahlen oder den
Sarano von der Bürgschaft zu befreien.
Jeosua Habilho will dem Abräo Lumbroso Geld zu viel ge״
zahlt haben und verlangt , dieser solle entweder gute Männer
(Schiedsrichter) ernennen oder einen Eid leisten.
Es wird bekannt gemacht, dass, wenn jemand von hier fortzieht oder verstirbt , sein Beitrag für das ganze Jahr zu zahlen
ist , wie dies die Kinder des seligen Curiel getan haben.
26. Kislev.
Chasan Ishak Namias bittet um Zulage. Er habe schon so
lange Jahre als Assistent seines Schwiegervaters fungiert ; bei
Antritt seines Amtes habe man ihm aber ein geringeres Salär
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bewilligt als vormals seinem Schwiegervater . Er macht ferner
Mit
geltend , dass er eine zahlreiche Familie zu ernähren habe. —
das
;Rücksicht darauf, dass er zwei Aemter bekleidet , nämlich
sein
eines Hazan de Kaal und eines Hazan de Hebrä 1), wird
erhöht.
Mk.
400
auf
Mk.
340
von
Gehalt
Ishac Namias de Crasto bittet namens seines Bruders Baruch
Namias um eine Empfehlung an den Mahamad von Barbados, deren
derselbe bedürfe, um eine Forderung seines verstorbenen Sohnes
das
Daniel einzuziehen. — Wird genehmigt . Moseh de Pinto soll
Schreiben ausfertigen , worauf alle Vorsteher dasselbe unterzeichnen
_
werden.
Daniel Habilho klagt , er sei in Schulden geraten und könne
die auf ihm ruhenden Lasten nicht mehr bewältigen . Jeosua
Habilho habe das gegebene Versprechen, für seine zwei Schw estern,
die er bei sich aufgenommen, zwei Taler zu zahlen, nicht innegehalten . Letzterer , vorgeladen und zur Rede gestellt , erwidert,
dass Ruhestörungen und Ungebührlichkeiten seitens seines Oheims
ihn veranlasst haben, seinem Versprechen nicht nachzukommen.
Der Mahamad besprach auch die bereits von dem vorigen
anVorstande erörterte Angelegenheit des David da S., dessen
stössiger Lebenswandel (enormes vicios) leider immer schlimmer
wird. Man will mit den früheren Herren in besonderer Zusammenkunft hierüber beraten. — Möge Gott das Böse von seinem Volke
fern halten!
10. Tebet.
Zwischen Josef Jesurun und Reiner de Luuin (Luvin ?) sind
wegen Ernennung eines Obmanns in einem von ihnen geführten
Prozesse Differenzen entstanden. Das Admiralitätsgericht (almirantado) hatte entschieden, es solle dem Jesurun freistehen , einen
Portugiesen zu ernennen, ebenso wie es dem Luuin freistehen solle,
einen Framengo (Nicht-Juden) zu wählen. Hiergegen hatte Luuin
Berufung eingelegt . Nachdem Jesurun dem Vorstande Bericht
der
0 Der Hazan de Hebrä hatte bei Beerdigungen und im Hause
Abelim zu fungieren.
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über diese Sache erstattet hatte , wandte sich dieser an den
Bürgermeister und empfahl ihm diese Angelegenheit als eine die
Gemeinde interessierende. Indem ein Hoher Senat Recht sprach,
entschied er übereinstimmend mit dem Dekret der Admiralität
vom 9. Dezember 1662, dass Jesurun einen Portugiesen ernennen
könne, worauf mit dem anderen zu ballottieren sei . Wenn nun
auch Luuin die Sache im Wege der Berufung vor den Obergerichtshof (cörte) in Wien bringen wolle, so meint doch der
präsidierende Bürgermeister, dass eine derartige Appellation, wenn
nicht von dem Senat genehmigt, keine für die Gemeinde nachteiligen Folgen haben könne.
11. Tebet.
Der Mahamad versammelte sich auf Antrag des Vorstandes
der Tudescos in Altona. Dieser war erschienen und machte
die
Mitteilung, dass sich unter den deutschen Juden Personen befänden,
welche in gewissenloser Weise Geldhandel trieben und falsche
Dukaten und Schillinge im Besitz hätten . Ferner hätte man bei
denselben unfertige halbe Schillinge (placas meyas) sowie Kessel
vorgefunden. Mit Rücksicht auf den Ernst des Falles wurde
beschlossen, mit dem früheren Vorstande zu beraten und hierfür
eine besondere Sitzung abzuhalten.
Noch in der nämlichen Sitzung fanden sich die Herren des
früheren Kollegiums ein. Man erörterte die Sache und einigte
sich dahin, dass die portugiesische Gemeinde keinen Anlass habe,
sich in diese Angelegenheit zu mischen. Wenn in Zukunft irgend
eine Fürsprache nötig sei, werde man es an dieser nicht fehlen
lassen. Man solle suchen, den Betreffenden fortzuschaffen, ״denn
einen solchen Menschen wollen wir in der Stadt nicht haben“.
Der betreffende Schurke (velhaco), Josef mit Namen, wurde, zusammen mit seiner Frau, verhaftet , was alle in grosse Bestürzung
versetzte . Jedoch, wie durch Gottes Wunder, liess man sie beide
wieder frei. Nachdem die Vorsteher der Tudescos wiederholt den
Antrag gestellt hatten, jenen Schurken mit dem Bann zu belegen,
um ihn zu veranlassen, von hier fortzugehen, gab man
diesem
Anträge statt und erliess von allen Tebot eine entsprechende
Bekanntmachung.
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Es hatte jemand mit einem Nicht-Juden einen Streit gehabt
und, da er sich von diesem und noch von vielen anderen Hinzukommenden verfolgt sah, die Unklugheit begangen, zu seinem
Schutze in die Synagoge zu flüchten, was einen grossen Aufruhr
hätte herbeiführen können. Es wurde darauf bekannt gemacht, man
werde , falls wieder jemand so verwegen ist , mit aller Strenge
gegen ihn vorgehen. Gleichzeitig wurde den Vorstehern und Lehrern
der Talmud Tora empfohlen, darüber zu wachen, dass die Knaben
nicht in den Strassen umherlaufen, weil daraus Kuhestörungen und
Unannehmlichkeiten entstehen können.
Der Witwe Sarä de Vargas, welche sehr bedürftig und deren
Tochter krank ist , werden zwei Et . bewilligt , ebensoviel der
Schwiegermutter des Jahacob de Vargas. Die gleiche Summe erhält Abräo Lopes de Ceiros (Queiros?).
21. s. M.
Von Chacham David a Coen (de Lara) ist ein Schreiben
eingetroffen, in welchem er mitteilt , er sehe sich zu seinem Leidwesen genötigt , die Gemeindekasse zugunsten seines Sohnes in
Amsterdam in Anspruch zu nehmen. Veranlassung sei die Epidemie
(contagio) des vergangenen Sommers. Er bittet , einen Betrag
als Unterstützung oder als Darlehen zu gewähren. Beschlossen,
ihm zu schreiben, man bewillige 25 Et ., nicht etwa für seine
Kinder, sondern für ihn; er möge dieses Geld nach Gutdünken
verwenden. Die Gemeinde sei nicht in der Lage , Auswärtige zu
unterstützen ; es könnte dies in Zukunft schlechte Folgen haben,
״denn leider haben wir an den Unseren genug “. Dieses kleine
Andenken solle ein Beweis der Verehrung und Dankbarkeit sein,
welche die hiesige Gemeinde für Se. Ehrwürden hegt.
24. s. M.
Jacob da Fonseca reicht eine Bittschrift ein, in welcher er
darlegt, er sei stets ein gehorsamer Sohn gewesen , habe auch bei
allen Gelegenheiten seine Mutter unterstützt und mehr getan als
das, wozu er verpflichtet war ; u. a. habe er seiner Schwester
Ester Cabegäo über 4500 Mk. als Beisteuer zur Mitgift gewährt.
Als Dank hierfür weise man ihn jetzt aus dem Hause, weil er
seit mehr als 4 Jahren mit seiner Cousine, der Tochter des ver-
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storbenen Ishac Machorro, verlobt sei. Er bittet nun den Vorstand, seine Mutter mit allen Mitteln zur Erteilung des Consenses
zu zwingen. Die erlassene Verordnung beziehe sich doch jedenfalls
nicht auf ihn, sondern auf noch Unmündige. Ausserdem werde
er durch Zeugen beweisen, dass sein verstorbener Vater mit der
Heirat einverstanden war. Beschlossen: Der Präsident Ishac de
Crasto und Salamäo. Curiel sollen diese Angelegenheit mit den
Herren H. H., mit Aräo Senior und David da Fonseca besprechen,,
damit dieselben der Frau Angela da Fonseca Zureden, Zank und
Zwietracht zu vermeiden, zumal die Heirat keine so ungleiche sei1).
Benyamin de Rimini hat von neuem um Erlaubnis zum Besuch der Synagoge gebeten. Dieselbe wird ihm für Sabatot, Purim,

Pascoas (Festtage ), Eosanä und Kipur erteilt , im übrigen aber
versagt.
23. Sebat.
Es sollen weitere Schritte getan werden, um die Witwe
Angela da Fonseca zur Erteilung ihrer Einwilligung zu veraulassen. Anscheinend liegt nur Eigensinn ihrerseits vor. Dagegen
muss die Verordnung als in Kraft bestehend gelten, nach welcher
keine Ehe gegen den Willen der Eltern geschlossen werden darf.
24. s. M.
Dem Abräo Senior Saraiva sollen wegen seiner grossen Bedürftigkeit 4 Kt. bewilligt werden, doch wird sein Gesuch um
Erhöhung des Tamid abgelehnt. Ferner wurden einem durchreisenden Tudesco 2 Kt. gewährt. Es sei üblich, der Sara
Abrabanel und der Sarä de Vargas alljährlich den Sack Weizen,,
auf den jede Anspruch hat , in Geld zu geben.
Die Witwe des Luis Alvares wird beauftragt , in diesem
Jahre die Masot für die Armen zu backen, da sie bei der öffentliehen Verdingung die niedrigste Forderung gestellt hat , nämlich
21I2 Schilling. Es sollen aber 150 Pfund mehr hergestellt werden,,
damit kein Mangel eintritt.
*) Vergleiche unter 27. Sivan 5423, Seite 236.
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3. Adar.
Es wird von den H. H. darüber geklagt , dass das Brotbackei*
nicht mit der gehörigen Aufmerksamkeit geschieht . Da David
Sobrinho erklärt, er habe nur Donnerstags und Freitags die Aufsicht , wird für die übrigen Tage Abräo Sarano angestellt , da
dieser doch keine Beschäftigung hat. Sein Lohn hierfür soll
zehn Et . betragen.
7. Adar.
Der frühere und der jetzige Vorstand versammeln sich, um
die Abrechnung des gewesenen Schatzmeisters Ishac de Silva Solis
zu prüfen. — Dieselbe wird für richtig befunden und eingetragen.
Daniel Abendana wird auf Antrag seiner Frau Ester vorgeladen. Man erteilt ihm wegen seines üblen Verhaltens und desKummers, den er seiner Frau bereitet, einen Verweis. Wenn er
seinen Lebenswandel nicht ändert, werde man ihn streng bestrafen.
15. s. M.
Wie üblich, wurde der Ertrag dqr Purim-Sammlungen unter
Terra Santa, Gefangene, Jerusalem und allgemeine Arme verteilt.
21. s. M.
Dem Jeosua Habilho macht man Vorhalte darüber, dass er
das am 19. Ab gegebene Versprechen1), seine Schwestern mit zwei
Et . zu unterstützen , so wenig halte . Sein Onkel sei verschuldet,
während er gut verdiene. Auf eindringliches Zureden verpflichtet
sich Habilho nunmehr, jeden Eoshodes vier Et . für den Unterhalt
seiner Schwestern herzugeben. Dies soll als beschworen und von
ihm unterzeichnet gelten.
Ferner erscheint Abräo Lopes und klagt , dass die Barbiere
ihn verfolgen , um ihn zu misshandeln, weil die Mitglieder der
Zunft (gildera) in Erfahrung gebracht haben, dass er zur Ader
lasse 2). Er bat Herrn Ishac Senior, dieserhalb mit dem Bürgermeister zu sprechen, was geschah.
!) Siehe S. 253.
2) Dieser oft genannte Abraham Lopes war Samäs und betätigte sich׳
nebenher als Heildiener der Gemeinde.
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In der Angelegenheit Salamäo Coen und David Ulhoa haben
4ie H. H. entschieden, dass Abräo Benveniste , wegen des im
vorigen Jahre stattgehabten Vorfalles sowie aus anderen, dem
Vorstande bekannten Gründen, das Amt eines Obmannes nicht
weiter ausüben dürfe. Beschlossen : Die Parteien sollen neue
Schiedsrichter und diese, falls nötig, einen Obmann ernennen.
Solches hat in kürzester Frist zu geschehen, um diese langwierige
Sache zu Ende zu führen.
Dem Chacham Ishac Jesurun wird ein Zuschuss von 10 Et.
zur Krankenpflege gewährt.
Simsäo de Lima erklärt, er wolle seine rückständige Gemeinde«teuer mit 10 Rt . begleichen. Fortan werde er hierüber besonders
Rechnung führen. Sein Sohn werde für sich allein zahlen, was
bis zu dessen Rückkehr von der Leipziger Messe (feira de Libsigh)
erfolgen solle.
Salamäo Coen und David Ulhoa sollen je ein von ihnen unterzeichnetes Schriftstück einreichen, in welchem sie ihre Schiedsmänner namhaft machen, damit die Sache aus der Weit kommt
.(se deite com bensäo).
Der Präsident nahm mit dem an die Stelle des Albarg getretenen Schoss-Vogt (beleguim per os escottes ) Rücksprache. Dieser
hat , man möge ihm dasselbe Salär geben wie seinem Vorgänger.
Es erschien angemessen, ihm solches zu bewilligen und ihm gleichzeitig ein gutes Verhalten den Unsrigen gegenüber anzuempfehlen.
27. Nissan.
Einem Chacham aus dem Heiligen Lande werden 5 Rt . als
Viaticum gewährt ; ferner 2 Rt . einem Armen aus der Berberei.
Die Gemeinde hat durch das Hinscheiden des Chacham Ishac
Jesurun seligen Angedenkens einen schweren Verlust erlitten . Der
Vorstand wünscht, es möge alles wie bisher bleiben, zum Besten
der Gemeinde und zur Förderung der heiligen Lehre ; gleichzeitig
«volle man aber bemüht sein, neue Ausgaben zu vermeiden.
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Sodann heisst es:
״Nachdem leider, ob unserer Sünden, der Obengenannte
״uns entrissen worden, müssen wir dem, der uns geblieben,
״Chacham Moseh Israel, noch grössere Verehrung erweisen,
״als er wegen seines Wissens und seiner Frömmigkeit ohne״hin verdient . Da nun das Ganze auf ihm lasten wird, müssen
״wir nach Möglichkeit alles vermeiden, was ihn in seiner
״Tätigkeit behindern kann“.
Von dieser Absicht machte man dem erschienenen Herrn
H. H. Mitteilung und schlug ihm vor, damit er mehr Herr seiner
Zeit sei, den Unterricht in der Talmud Tora abzugeben. Man
befragte ihn nach seiner Ansicht, ob Eobi Abräo Miatto fähig
wäre, seine Schüler zu übernehmen, in welchem Falle alle Schüler
des Eobi Miatto dem Eobi David Israel zuerteilt werden und ein
Teil der Schüler des höheren Unterrichts (ligäo grande) dem Miatto
zufallen würde. Dies solle besonders deshalb geschehen, weil
der Herr Chacham auch als Eoos (Eosch) der Privat - Jesibä
fungieren müsse, ein Amt, dessen er in so hohem Grade würdig
sei. Er solle als Chacham der Gemeinde Mk. 480.— beziehenr
für die unter der Synagoge stehende Jesibä Mk. 200.—, für Kadis
Mk. 30.—, im Ganzen also Mk. 660.— und zwar vom nächsten
Eossanä an. — Der Herr H. H. erklärte sich dankend hiermit
einverstanden .

_ _ _ __

Dem Eobi Abräo Miatto wird Vorstehendes eröffnet. Es
werde ihm zwar jetzt Arbeit abgenommen, trotzdem wolle man
ihm, da seine Leistungen befriedigend seien, sein Gehalt von
Mk. 800.— auf Mk. 400 .— erhöhen. Allerdings solle dies erst
vom nächsten Eossanä an gelten , denn das Salär des seligen
Chacham müsse für das vierte Quartal noch gezahlt werden. —
Mit der Familie des Ebengenannten werde man sich demnächst
_
befassen.
Ishac Aboaf (Aboab) hatte sich am vergangenen Sabat ge״
weigert , als Maslim (d. h. als Siebenter) der zum Sefer Gerufenen
zu fungieren und dadurch grosses Aergernis gegeben. In einer
sofort zusammenberufenen Junta, in welcher H. H. Moseh Israel
für Ishac Namias eintrat, wurde beschlossen, folgendes Schriftstück
durch den Chacham verkünden zu lassen:
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״Dieser ganzen heiligen Gemeinde ist bekannt, was sich
״am vergangenen Sabat zugetragen hat , als Herr Ishac Aboaf
״zum Sefer gerufen wurde, und welches Aergernis bei jener
״Gelegenheit dadurch entstand, dass der Genannte die Ehr״furcht vor Gott und seiner heiligen Lehre verletzte . Der
״Mahamad hat daher beschlossen, als Strafe über ihn zu
״verhängen, dass er bis Boshodes nicht zur Synagoge kommen,
״auch an den Verlosungen (sortes) nicht eher teilnehmen darf,
״als bis er für sein Vergehen, entsprechend einem späteren
״Beschlüsse des Vorstandes, Genugtuung geleistet hat “.
2. Ijar.
Leider (por nossos pecados) herrschen in der Gemeinde noch
:anhaltend viele Krankheiten, gleichsam als ob ein böser Wurm
<(bicho ruim) an uns nagt . Da man befürchtet, dass Verstösse
:gegen die zu irgend einer früheren Zeit verhäugten Heremot vorgekommen sein mögen, hält man es für angebracht, nachdem der
H. H. hierzu seine Genehmigung erteilt hatte , alle Heremot —
mit Ausnahme des über irgend eine Einzelperson verhängten
Herem — aufzuheben. Hiervon sollen vier ausgenommen sein und
zwar der Herem über Denunzianten (malsinim), der gegen das
Basieren, der gegen die Hasard-Spiele und der gegen das Kartenspiel am Küsttage zu Kipur und am Tisabeab.
Da Dr. Pereira die Kranken mit grosser Sorgfalt behandelt,
wofür er von Herrn Abräo Senior Teixeira honoriert wird, sollen
ihm, um seinen Eifer noch mehr anzuspornen, sechs Et . bewilligt
werden, welche ihm der Präsident Salamäo Curiel überbrachte.
Mit Eücksicht auf die Verdienste des H. H. Moseh Israel
sowie auf die jetzt an ihn gestellten grösseren Anforderungen,
da er allein dasteht, um alle in dieser Gemeinde, der Gott Gedeihen schenke, vorkommenden Obliegenheiten wahrzunehmen, sowie da man ihm, unter Anwendung gelinder Mittel (meios suaves),
vorteilhafte Zuwendungen zu machen wünscht, beschliesst der
Vorstand, dass fortan alle in dieser Gemeinde vorkommenden
Ketubot von dem genannten Herrn Chacham auszustellen sind, für
welche Mühe ihm 1/4 Prozent von der darin bezeichneten Mitgift
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׳zustehen soll. Diese Gebühr ist ihm unweigerlich von allen zu
zahlen, auch dann, wenn etwa die Ketubä von einem anderen angefertigt wird. Man befolgt hiermit lediglich einen in anderen
Gemeinden üblichen Brauch, bei denen die Gebühr sogar noch
mehr beträgt . Dagegen liegt dem H. H. ob, dafür zu sorgen,
dass alle Ketubot in ein Buch eingetragen werden, um jederzeit
den hierzu Berechtigten Abschriften erteilen zu können.
Ferner, da der H. H. die Talmud Tora aufgibt, soll er von
Michaelis an, anstatt der bisherigen Wohnungsmiete von Mk. 180,
Mk. 200 zahlen und das obere Gelass erhalten, wo er die Talmud
Torä hatte.
8. Ijar.
Ishac de Crasto hat den für Mk. 180 in Miete gehabten
grossen Speicher (pacus grande) aufgegeben und, mit Ostern anfangend, an Salamäo und David Curiel überlassen. Die Ebengenannten nehmen gleichfalls den mittleren Speicher für Mk. 60.
Crasto soll nur für die auf ihn noch entfallenden Monate zahlen.
Der über die Dienstmagd (mossa) Namens Ratta (?) verbängte Bann wird aufgehoben, da die Genannte sich gebessert
hat und grosse Reue an den Tag legt . — Möge Gott die Sündigen
seines Volkes aufrichten !
״Nachdem es dem Allmächtigen gefallen hat, am
״31. Nissan d. J . den seligen Chacham Ishac Jessurun zu
״sich zu nehmen, zum grossen Schmerze der ganzen Gemeinde,
״weil ein derartiger Verlust nicht leicht zu ersetzen ist , und
״da der Verstorbene seine Familie arm und unversorgt
״zurückgelassen, beschliesst der Vorstand, eine diesbezügliche
״Eintragung in das Protokollbuch zu beschaffen, damit den
״künftigen Herren der Verwaltung kund sei, dass wir die
״Erwartung hegen, sie werden sich der Familie in einer
״solchen Weise annehmen, wie dem Andenken des Ver״storbenen gebührt“.
Es wurde ferner darauf hingewiesen , dass die Witwe vier
Söhne und zwei Töchter hat, welche noch im Kindesalter stehen
und nicht imstande sind, sich zu ernähren; dass die Familie verschuldet und sogar mit der Miete in Rückstand ist ; dass ihre
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Angehörigen, denen das Glück abhold gewesen , nicht in der Lage
sind, zu helfen. — Die Gemeinde wmnschte, sie befände sich in
günstigeren Verhältnissen, allein es sind noch viele andere da,
welche berücksichtigt werden müssen und daher heisst es, mit
Vorsicht handeln.
Man liess nun jener armen Familie zunächst drei Ungaros 1)
zukommen, nachdem ihr bereits früher Zahlung für Massot und
einen Teil des zur Krankenpflege Erforderlichen gewährt worden
war. Da aber die Verhältnisse so trostlose sind und andererseits
die Gemeinde nicht in der Lage ist , weitere Lasten zu übernehmen, beschloss man, eine Nedavä (Sammlung) zu veranstalten,,
an der sich zunächst die Vorsteher beteiligten , damit andere
folgen möchten. Die Witwe soll noch für das vierte Quartal das
Salär des Verstorbenen beziehen, kann also vorläufig Tamid nicht
beanspruchen. Es wird aber den über Rosanä hinaus im Amte
verbleibenden zwei Mitgliedern des Kollegiums dringend ans Herz
gelegt , für diese Familie zu sorgen, ״denn wir dürfen die Witwe
jenes heiligen Mannes nicht Not leiden lassen״.
Das Tamid müsse jedenfalls ganz anders bemessen werden,,
als sonst geschieht . — ״Möge Gott weiteres Unglück von seinem
Volke abwenden״.
Am 16. s. M.
Jacob Pardo und Ishac Namias haben eine Differenz wegen
des Verkaufs von Wertsachen , welche für gewährte Vorschüsse als
Sicherheit gegeben worden waren. Sie erwählen zwei Schiedsrichter. Frau Sarä Naar interveniert , da sie an einigen jener
Gegenstände ein Anrecht hat, ist aber bereit , sich dem Schiedssprach zu unterwerfen. Diese Kompromiss-Akte soll die gleiche
Kraft haben, wie wenn sie in das Buch des präsidierenden Bürgermeisters eingetragen wäre. Der Mahamad soll befugt sein, das
Urteil unserem heiligen Gesetze gemäss zu vollstrecken.
Hamburg am 28. Ab 5425.
gez . Jacob Pardo.
gez . Ishac Nahmias.
*) Ungarische Dukaten.

273
Ohne Datum.
Haim Saruco (der Schochöt) ist dadurch in grosse Not geraten, dass die Schlachter die ihm zukommenden Gefälle nicht
zahlen. Er bittet daher, der Vorstand wolle es in die Hand nehmen,
die Schächtgebiihr beizutreiben, ihm dagegen ein festes Salär hewilligen , wie es die übrigen Beamten beziehen. Man lässt ihm
8 Rt . auszahlen, welche von dem Gehalt des nächsten Jahres zu
kürzen sind.
Sara Naar, Mutter des Is . Naar, verlangt , Ishac de Crasto
solle sich mit ihr abflnden. Derselbe habe, ohne ihren Auftrag,
ein ihr gehörendes Perlen -Halsband verkauft. Sie unterwerfe sich
dem Din -Tora. — Crasto liess den Jacob Pardo vorladen, der
ihm jenes Kleinod überbracht hatte , und fragte ihn, ob er einverstanden sei, was dieser bejahte. Es wurden sodann Schiedsrichter ernannt, nämlich Simsäo de Lima seitens Crasto und David
Senior abseiten Frau Sara Naar.
3. Sivan.
Es erfolgte die Verteilung der Salos Peamim, wie aus dem
Rechnungsbuch ersichtlich.
12. s. M.
Ein Gesuch der Witwe des Abräo Saraiva um Erhöhung ihres
Tamid wird, da sie einen der höchsten Sätze bezieht, abgelehnt.
Indes werden ihr, unter Berücksichtigung ihrer Not, 5 Rt . zugebilligt , welche ihr der Schatzmeister in zwei Raten gab.
Frau Sara Vais Martins bittet durch Ishac Senior um die
Erlaubnis, sich in hiesigem Gebiet niederzulassen, indem sie sich
verpflichten will , Finta und den üblichen Beitrag zum Bet Hajim
zu zahlen.
6. Tamus.
Vor einigen Tagen hatte man auf dem Bet Hajim eine Kindesleiche gefunden, welche nicht ordnungsmässig bestattet war. Wie
die Frau daselbst (die Aufseherin?) erklärte, war die Leiche von
zwei Männern unserer Nation, deren Namen sie nicht weiss , die
sie aber zweifellos wieder erkennen werde, überbracht worden.
. X.
Jahrbuch J . L. Gr

18
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Der Vorstand, dem die Sache zu ernst schien, um sie mit Stillschweigen zu übergehen, stellte , unter Hinzuziehung der Parnassim
de Hebrä, Nachforschungen an. Man ermittelte Abräo Lopes und
Abräo Ascenazi (Aschkenasi) als die betreffenden beiden Männer,
beauftragt
welche wiederum angaben, sie seien von Joseph Vorwürfe
heftige
ihnen
machte
Man
worden, dessen Kind es war.
und drohte ihnen Strafe an. Um die Sache nicht weiter an die
Öeffentlichkeit dringen zu lassen, hatten zwei Mitglieder des Vor, der den
Standes eine Privat -Unterredung mit jenem Joseph Sachverhalt einräumte und sich bereit erklärte, jede Strafe auf
sich zu nehmen, auch noch weitere Umstände mitteilte , die der
Vorstand geheim halten will . Er wurde in eine Geldstrafe von
6 Et ., die Ueberbringer in eine solche von je 1 Et . genommen.
18. s. M.
Zwischen Abräo Senior Dias und Daniel da Fonseca schweben
Rechnungs-Differenzen. Ersterer legt dem Vorstande (a esta Meza)
eine Rechnung vor, laut welcher Fonseca Mk. 450 .— schuldet,
die er von ihm kontant in Dukaten, sowie Mk. 300.—, welche er
von Lucas van Sprekers erhalten hat. Er will sich mit Fonseca
vergleichen , ohne an die Gerichte zu gehen. Fonseca erkennt den
ersten Posten als richtig an, will aber den zweiten nicht erhalten
haben. — Auf Antrag des Dias wird solches im Gemeindebuch
protokolliert.
18. Tamus.
Samuel de Caseres übersendet dieser Gemeinde Abschriften
von den Privilegien , welche Seine Majestät von Dänemark Geluctat
(Glückstadt) erteilt hat 1). Durch seine Fürsprache seien dieselben
vermehrt und auf weitere 25 Jahre verlängert worden. Er ersucht
darum, man wolle ein Exemplar dieser Privilegien zur Kenntnisnähme nach Holland schicken. Die übrigen, von denen zwei in
vergoldetem Einband, sollen im Gemeinde- Archiv verbleiben. —
Man beschloss, ihm schriftlich den Dank für seine Bemühungen in
dieser Sache auszusprechen. Zu gleicher Zeit wurde darauf
hingewiesen, wie betrübend es sei, dass in der dortigen Gemeinde
unter den wenigen Mitgliedern, die noch dazu grösstenteils nahe
1l Wegen der Privilegien von Glückstarit5. Dr. Grunwalds-*Portugiesengräber auf deutscher Erde“.
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miteinander verwandt sind, schon seit langer Zeit Misshelligkeiten
bestehen . Der Genannte erklärte sich hierauf in seinem und der
Seinigen Namen zu einer Verständigung bereit und bat die hiesige
Gemeinde, zwei ihrer Mitglieder hinzusenden, um Frieden zu stiften.
Schon in früheren Jahren hätten zwei hiesige Mitglieder einen
ähnlichen Streit geschlichtet . — Nach Eücksprache mit dem Herrn
Chacham beschloss man, Salamäo Curiel solle an den z. Z. sich
dort aufhaltenden Samuel Gedez (Guedes) schreiben, damit dieser
eine Einigung herbeizuführen suche.
Gebe Gott, dass ihm dies gelinge!
Haim Saruco klagt über seine Not und den Schaden, der
ihm erwachsen würde, wenn er fortfahren sollte , wie bisher, seine
Gebühren von den Schlachtern zu erheben. Man beschloss, ihm
zu helfen. Von Eosanä an soll ihm der Schatzmeister sein Salär
zahlen wie den übrigen Beamten. Mit den Schlachtern Ishac
Mendes und Ishac Jessurun werde man vereinbaren, dass sie zu
diesem Salär jährlich Mk. 360.— beizusteuern haben, und zwar
in vierteljährlichen Eaten ; denn dies entspreche, nach Schätzung,
dem, was sie für Ochsen, Hämmel und das Uebrige an Gebühr zu
zahlen pflegen.
Der letzten Abrechnung nach, würden die Schlachter hierbei
noch im Vorteil sein. Die Gemeinde wird Mk. 100.— zu dem
Salär beitragen. Zur Zeit der Schlachtung darf Saruco alles,
was er von Privaten für das Schächten erhält, zu seinem Nutzen
behalten . Für Tudescos darf er nicht Schächten1), ausser bei
Gelegenheit von Hochzeiten und Beritot , wo ihm dies gestattet ist.
14. Ab.
Moseh de Mercado bittet um Erlaubnis, sich hier anzusiedeln.
Wird gewährt . Er soll Mk. 10.— für das Bethajim sowie das
übliche Eintrittsgeld zahlen.
Mit Eücksicht auf die beschränkten Eaumverhältnisse in der

Synagoge wird verfügt , dass nur denjenigen Tudescos der ständige
Besuch der Synagoge gestattet sein soll, welche bei Portugiesen
 לDieses Verbot erfolgte mit Rücksicht auf die Interessen der deutschen
Schächter.
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angestellt sind. Zeitweilig , z. B. hin und wieder zu Minchä sollen* •
auch andere Zutritt haben. Man beruft sich hierbei auf eine alte
Verordnung.
Ribcä Sarda will ihre Tochter verheiraten. Eine der Be״
Stimmungen des Ehevertrags lautet , dass man nach Glückstadt
ziehen werde. Sie bittet daher, ihr, anstatt des nunmehr fort״
fallenden Tamid, eine Beihülfe zur Verheiratung ihrer Tochter zu*
gewähren ; sie werde dieser Gemeinde nicht mehr zur Last fallen.
Unter dieser Bedingung und nachdem ihre Tochter Sarä Musafia
sowie ihre Söhne eine schriftliche Erklärung in diesem Sinne
abgegeben hatten, bewilligte man ihr 40 Et . Ein weiteres Gesuch,,
dem Chacham zu gestatten , für dieses wohltätige Werk bei Privaten
zu sammeln, wurde abgelehnt ; dagegen soll es demselben freistehen,
sich in anderer Weise für sie zu verwenden.
In Sachen des Testaments der Witwe Judica del Padro
teilt Ishac Senior namens seines Vaters mit, dass der Ertrag des
zweiten Jahres von den Fl . 4600 als Beisteuer zur Mitgift der
Ester Soarez in Amsterdam, Tochter des sei. Abräo Soarez, bestimmt worden sei, worüber Teixeira ihr bei ihrer Verheiratung
eine Urkunde ausstellen werde.
28. Ab.
Am 23. Januar 1663 hatte Ishac Senior alias Manoel Teixeira
für Rechnung der Gemeinde ein Darlehen von — Et . zu 3 °/0 bei
der Witwe von Paullo Langermann aufgenommen. Nachdem der
hierüber ausgestellte Revers dem Vorstande zurückgeliefert worden,
wird nunmehr derselbe Betrag ebenfalls zu 3 % mit der Witwe
von Jost van Overbeck abgeschlossen . Die erwachsenen. Zinsen
werden durch Moseh de Pinto bezahlt.
1. Elul.
Die bestehenden Hascamot (Verordnungen) werden einer
Durchsicht unterzogen. Sie sollen alljährlich an einem dafür zu
bezeichnenden Tage verlesen werden 1).
0 Von diesen Verordnungen ist uns leider nur weniges erhalten geblieben.
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9. s. M.
Salamäo a Coen verwendet sich für die Waisen des Moseh
*Obediente (Abudiente), da deren Stiefmutter ausser stände sei,
*dieselben zu ernähren und auch ihre Verwandten in Holland sie
nicht genügend unterstützen können. Man gewährte eine Beihülfe
von 5 Rt ., während die Bitte um Tamid an den künftigen Vorstand
verwiesen wird.
Ferner gewährte man zweien Gelehrten 1 resp. 2 Rt . sowie
dem Jeosua Machoro 2 Rt.
15. s. M.
Man beriet über Festsetzung der Finta.
Sarä Vais Martins soll 2 Rt . für das Bethaim beisteuern.
19. s. M.
Die Wahl des Vorstandes soll wie in früheren Jahren unter
Hinzuziehung der Cbachamim stattfinden. Da H. H. Ishac Jessurun
leider nicht mehr am Leben ist , wurde H. H. Moseh Israel be.auftragt, den H. H. Jeudä Carmi um dessen Mitwirkung zu bitten.
Dem Robi Abräo Miatto soll Unterstützung gewährt werden,
•da es ihm schlecht geht und in seiner Familie viele Krankheiten

herrschen. Man ersuchte die Parnassim der Hebrä, ihm Hülfe
.zuteil werden zu lassen.
21. s. M.
Der Herr H. H. Moseh Israel wird angewiesen, von der Tebä
*öffentlich zu verkünden, es *solle sich niemand erdreisten, in dieser
Stadt oder deren Gebiet, ohne Erlaubnis des Vorstandes, die
Oircumcision an Guerim (Pelegrinos) vorzunehmen. — Und dem
Mordochai Silhäo (Chiläo?) erteilte man einen scharfen Verweis 1).
Am 25. s. M.
Die Herren H. H. überreichten die Namen der Neuerwählten
״que lhes seja besimantob!“2):
x) Aus dem Zusammenhänge darf man wohl entnehmen , dass Chilao
einen solchen Akt ohne Erlaubnis vorgenommen hatte.
2) So lautet der übliche Glückwunsch an einen Neuerwählten.
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Josef Frances;
,Samuel Gedez (Guedes) ;
Ishac Namias, Deputierter;
Salamäo Curiel, Deputierter;
David Senior, Schatzmeister.
Parnassim

de Talmudtorä:

Moseh Gidon;
Jacob Pereira;
Abräo Naar (Nahar) .
Gabay

da Sedacä:

Moseh de Mercado.
Parnassim

da Hebrä:

Abräo Benveniste;
Simson Obediente (Abudiente).
Hatanim:
David Curiel — Abräo Senior de Mattos.
Gabay de Terra
und für die Auslösung
Jacob de Abr. Fidanque.

santa
Gefangener:

Em Nome Del Dio Bendito.
Anno 5426.
4. Tisri.
Es erfolgte die übliche Vereidigung auf die Tephillin durch!
den H. H. Moseh Israel.
Semuel Gedez , welcher zum Parnas erwählt worden , hält
sich zur Zeit in Glückstadt auf. Er soll ersucht werden, seine*
Rückkehr nach Möglichkeit zu beschleunigen.
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Mit dem Tamid für die Armen soll es wie bisher gehalten
werden ; jedoch erhält Esperanga Meatob eine Zulage von */2 Et.
per Monat. Ferner kommt man überein, der Frau Witwe des sei.
Herrn H. H. Ishac Jesurun fortan monatlich 15 Mk. zu bewilligen.
Bei den derzeitigen rückständigen Verhältnissen der Gemeinde
kann der Vorstand hierüber nicht hinausgehen, doch werde man
bei vorkommenden Verteilungen ihre traurige Lage berücksichtigen.
Der Witwe des sei. Roby Meatob sollen für dieses Mal
10 Et . als Geschenk zu den Feiertagen überwiesen werden.
5. s. M.
Jacob Oeb beschwerte sich über Dr. Ishac Pereira , der ihn
beim ״Nedergericht “ auf eine hohe Summe für ärztliche Behandlung
seiner Angehörigen verklagt hatte . Er wünschte , man wolle Pereira
veranlassen , seine Forderungen dem Vorstande oder aus unserer
Gemeinde gewählten Schiedsrichtern zu unterbreiten ; er werde
bezahlen, was diese für recht befinden. — Man machte dem P.
Vorwürfe darüber, dass er sich an die Landes-Gerichtsbehörde
gewandt hatte , und suchte ihn im obigen Sinne zu beeinflussen.
Er wollte sich aber höchstens zu einem Vergleich herbeilassen,
andernfalls aber seinen Rechtsstreit da weiterführen, wo er ihn
anhängig gemacht hatte . Der Vorstand musste es schliesslich aufgeben, auf die Parteien einzuwirken, und überliess es ihnen, ihr
Recht zu suchen, wo sie wollten.
8. s. M.
Dem H. H. Moseh Israel, dessen Kinder an heftigem Fieber
erkrankt waren, wurden, da er sich nicht an Bikur Holim wenden
mochte, 10 Rt . zur Krankenpflege bewilligt . Die Apothekerkosten
soll indes die Hebrä zahlen.
Dem Asser Luria gewährte man zwei Rt . als Beisteuer zu
den fünf Rt ., die es ihn, wie er sagte , kosten würde, seinen Sohn
oder Enkel, der sich als Soldat hatte anwerben lassen, freizukaufen.
Sara Abrabanel und Sara de Vargas erhielten auf ihre Bitte
8 resp. 6 Mark Vorschuss auf ihr Tamid, wobei alle Mitglieder des
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Vorstandes sich dem Schatzmeister gegenüber verpflichteten, einen
durch solchen Vorschuss etwa der Gemeindekasse erwachsenden
Schaden aus eigener Tasche zu ersetzen.
9. Tisri.
Am Eüsttage zu Eipur kam durch Vermittlung des Mahamad
eine Einigung zwischen Dr. Izaque Pereira und Jacob Oeb zustände. Die Genannten wollen sich dem Schiedspruche des H. H.
Mosä Israel und des Isaque Senior Teixeira unterwerfen, welche
nach dem Din de Israel entscheiden sollen.

11. s. M.
Sarä Obediente soll monatlich 5 Mk. Tamid als Alimente
für ihre Stiefkinder (enteados) erhalten.
Die Kosten für Beerdigung des Sohnes von H. H. Mosä Israel,
namens David, soll die Hebrä de Bicur Holim bestreiten.
Man werde sich bemühen, vier Männer und zwei oder mehr
Frauen zu finden, welche bereit sind, bei Fieberkranken, sofern
es sich nicht um ansteckende Krankheiten handelt, die Pflege zu
übernehmen. Dieselben sollen gehalten sein, diese Pflege überall
da auszuüben, wohin sie von den Vorstehern der Hebrä geschickt
werden. Sie erhalten an Zahlung ä Person bis zu vier Et . für
dieses Jahr und überdies bis zu zwei Mark jedesmal für Tag und
Nacht . Selomo Curiel und David Senior werden mit der Ausführung betraut.
Fortan soll Sam. Serrano Freitags sowie an den Eüsttagen
zu den Festen das Heizen der Oefen besorgen, in denen die Gemeinde Brot backen lässt . Er erhält hiefür 45 Mk. jährlich.
David Sobrinho, der dies früher besorgte , soll, anstatt der bisherigen 120 Mk., nur 110 Mk. erhalten und lediglich als Samas
da Hebrä Dienst tun.
Der frühere Mahamad hatte beschlossen, dem Präsidenten
von Altona einen Gegenstand aus Silber im Werte von 15—20 Et.
zu verehren, um ihn uns gewogen zu erhalten, falls wir in Angelegenheit unseres Friedhofs seiner bedürfen. Da bisher eine
dringende Veranlassung nicht eingetreten war, hatte man einst-
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weilen von der Ueberreichung dieses Geschenks abgesehen. Jetzt
aber zeigt es sich, dass der Bürgermeister Neuerungen einführen
will , welche mit unseren Privilegien bezüglich des Friedhofs
kollidieren. Es soll daher dem Präsidenten jenes Ehrengeschenk
überreicht und gleichzeitig wegen des Bürgermeisters Klage geführt werden. Aron Senior, Isaq de Crasto und Selomo Curiel
werden mit der Ausführung betraut.
Netanel Obediente wurde mit einem Verweise bestraft und
zahlte überdies zwei Et . Geldbusse, weil er sich unehrerbietig
über den H. H. Mos6 Israel geäussert hatte.
An Selos Peamim sollen 130 Mk. verteilt werden, welcher
Betrag , zwingender Not wegen , auf 154 Mk. erhöht wird.
14. Tisry.
Selomo Curiel und David Senior trafen mit Abraham Serrano,
Abraham Asquenasy und dem Berber (berberisco) Selomo de Medina
•ein Abkommen, laut welchem dieselben je 4 Et . jährlich erhalten
sollen, und zwar eine Hälfte sofort, die andere im Laufe des Jahres;
wogegen sie sich verpflichteten , jederzeit bei irgend welchem
Kranken, auf Aufforderung des Vorstehers der Hebrä, unweigerlich
die Pflege zu übernehmen. Sie erhalten hierfür je einen halben
Eeichstaler für Tag und Nacht. Bei ansteckenden Krankheiten,
vor denen Gott uns behüte, sind sie von dieser Pflicht befreit.
27. s. M.
Mosö Obediente, Vorsteher der Talmud Tora, rügt es in
eigenem Namen, sowie namens seiner Kollegen, dass in der von
Eobi Joseph Palache geleiteten Schule Aleph-Bet -Schüler Aufnahme
finden. Beschlossen : Palache soll keine Kinder aufnehmen, von
denen er nicht weiss , dass sie mit allen Buchstaben und VokalZeichen (pontos) vertraut sind. Es sei Sache der Eltern , ihre
Kinder im Hause, oder wo es ihnen sonst beliebt, im Alphabet
unterrichten zu lassen.
Da Gott den Eoby Abraham Meatob, welcher eben angefangen

batte , den Unterricht in der Guemarä zu erteilen, zur Euhe abberufen hat, und da dieses Amt nicht länger vakant bleiben kann,
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wird dasselbe dem für geeignet und würdig befundenen Mose
Jesüran übertragen. Dieser nimmt dankend an und hofft, dass
alle mit ihm recht zufrieden sein werden. Er erhält das nämliche
Salär wie der sei. Meatob, nämlich 400 Mk. pro Jahr. Gebe Gott,
dass es uns zum Segen gereiche , sowie dass der Dienst Gottes
und die Verbreitung seiner heiligen Lehre dadurch gefördert werden !:
Die Robisim sollen die für den Schulunterricht bestimmte
Zeit nicht mehr darauf verwenden, Kinder, welche das geeignete
Alter noch nicht erreicht haben, die Aftarot zu lehren. Dasselbe
gilt von dem Unterricht im Lesen der Gebete (reza) und von dem
Einstudieren einer Rede für die, welche Barmitzwä werden (cumprimento de minhan) . Diese Unterrichtszweige müssen ausserhalb
der Schulstunden verlegt werden. Also beschlossen , nach Beratung mit den Vorstehern der Talmud-Torä. — Ferner wurde
ungeordnet, dass alljährlich zu Sebuot Bücherprämien unter die
Talmidim aller Klassen verteilt werden sollen, um dadurch ihren
Eifer anzuspornen. Zu diesem Zwecke sollen 30 Mk. verwendet
werden. Auch soll bei jener Gelegenheit ein allgemeines Examen
in der Synagoge (congregagäo) stattfinden.
Abraham de Valenga hatte in eigenmächtiger Weise Bänke
in der Synagoge ändern, einige verkürzen und andere verlängern
lassen . Ihm wurde deswegen eine Rüge erteilt . Er soll alles
auf seine Kosten wieder in den früheren Stand setzen lassen und
überdies einen Rt . Strafe zahlen. Auch erfolgte eine öffentliche
Bekanntmachung dieses Vorfalls, in welcher alle davor gewarnt
werden, ohne Erlaubnis der Verwaltung sich an dem Eigentum
der Gemeinde zu vergreifen.
9. Hesvan.
Dem Daniel Habilho, welcher seine Schwägerin mit Worten
beleidigt hatte , wurde durch Chacham Mosö Israel und Selomo
Curiel ein Verweis erteilt und für den Wiederholungsfall schwere
Strafe angedroht. Er gelobte Besserung. Gleichzeitig wurde
Jeosua Habilho zur pünktlichen Innehaltung der von ihm eingegangenen Verpflichtung ermahnt; er soll jeden Roshodes die als
Beisteuer zum Unterhalt seiner Schwestern versprochenen vier Rtbei dem Präsidenten einzahlen.
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Der Vorstand hat erfahren, dass das Eintreffen des H. H.
:Soportas (Sasportas) 1) aus London mit jeder Stunde hier erwartet
wird. Der Genannte will hier vor der Epidemie Schutz suchen,
welche dort mehr und mehr um sich greift . Ihm soll hei Ankunft
mitgeteilt werden, er müsse mit seiner Familie 6/7d( . h. 6 Wochen)
eventuell so lange, wie der Vorstand es für geeignet hält, ausser"halb, auf irgend einem Landgut (jardim) oder in irgend einem
JSause verweilen . Auch nachher dürfe er ohne Erlaubnis des
Jtfahamad nicht zu uns in die Synagoge kommen.
Gott erbarme sich seines Volkes und wende das Böse von uns ab!
Man soll sich bei den Deputierten, welche die Verwaltung
-des Strafarbeitshauses (Rasphuis) haben, ernstlich um die Erlaubnis
bemühen, auf Kosten der Gemeindekasse einige ungebärdige junge
Leute (mogos revoltosos ), welche diese Strafe verdient haben,
wenn auch nur auf beschränkte Zeit, zwei bis vier Wochen, in
jener Anstalt unterzubringen.
Der erkrankten, notleidenden Witwe des R. Jacob werden^
-ausser der Krankenpflege durch die Hebrä, zwei Et . bewilligt.
11. s. M.
Aus dem Vorstande bekannt gegebenen Gründen soll niemand
"in unserer Gemeinde den Steinschneider (lapidario)
Adam zu sich
ins Haus nehmen. Wer ihn ausser dem Hause beschäftigen will,
mag es tun. Dies wurde öffentlich verkündet und, damit alle es
.erfahren, am Sabat nochmals bekannt gemacht.
12. Hesvan.
Drei Witwen , nämlich Sarä de Keiros (Queiros), Eifka Montesinos und Ester Mendez, klagen ihre Not ; sie können ihre Miete
nicht zahlen. Zur Miete wird nichts bewilligt ; dagegen erhalten
sie 10 Mk. für den Unterhalt.
Jaacob Sasportas , vormals Rabbiner in Tlemcen (Nord -Afrika), kam

im Oktober ! 655 zusammen mit Menasseh Ben Israel nach
London und wurde

später zum Chacham der dortigen sephardischen Gemeinde ernannt , (so
zu
lesen in ״A Homage to Menasseh Ben Israel by the Rev. Dr. Adler
Chief
Rabbi ; ״abgedruckt In: Transactions of the )ewish Historical Society
of
,*England, London 1895).
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Dem — (Name fehlt), welcher sich nach Amsterdam begeben?
will , wird ein Beisezehrgeld (matalotagem do caminho) von zwei
^_
Reichstalern zugebilligt .
Jacob da Fonseca vermisst ein Kästchen, welches für ihn
aus Amsterdam angekommen ist und welches der Postmeister־
(mestre) einem Juden übergeben haben will , dessen Namen er
nicht weiss . Der Betreffende wird aufgefordert, jenes Kästchen
dem Chacham oder einem Yorstandsmitgliede auszuliefern, wogegen
ihm Diskretion zugesichert wird. Erfolgt solches nicht bis zum
nächsten Montag, so soll Berachä verhängt werden.
Durch H. H. Mosö Israel lässt die Witwe des sei. Chacham
Jesurun um Erhöhung ihres Tamid bitten . Da sie keine weiteren
Einnahmen habe, könne sie damit nicht auskommen. Man lässt
Ihrer Wohlgeboren (ä sua merce) antworten, dass eine Erhöhung
des Tamid nicht stattfinden könne; dass man sie indes bei vorkommenden Verteilungen reichlich bedenken werde.
16. s. M.
Gedez (Guedez), der bisher in GlückSemuel
“
״Unser Kollege
stadt weilte , kommt heute zum ersten Male in die Versammlung.
Er wird durch den H. H. auf die Tephillin vereidet.
In voriger Woche hat Isaq Senior Teixeira ein Inventar der
Wertsachen überreicht, welche er im Hause des verstorbenen
Chacham R. Meatob vorgefunden und auf Ersuchen der Witwe in
Verwahrung genommen hatte . Er bittet nun um Rat, was damit
geschehen solle. Es wird einstimming beschlossen , die Gegenstände in öffentlicher Auktion zu verkaufen und, zum Besten der
Witwe , eine diesbezügliche Bekanntmachung in der deutschen
Synagoge in Altona sowie in der unsrigen zu erlassen, damit sich
mehr Leute (Käufer) einfinden. Zuvor sollen Isaq de Castro und
David Senior jeden einzelnen Gegenstand abschätzen, damit man
eine gute Grundlage hat.
Ferner wird von der Tebä ein Aufgebot dahin erlassen, dass
alle, welche von dem verstorbenen Meatob Waren oder Gelder in
Händen haben, solche im Laufe der Woche der Witwe zurückgeben oder bei dem Vorstande anmelden müssen, da man andernfalls strenger verfahren werde.
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Der Sarä Abrabanel ist schon wiederholt verboten worden,
am Sabat Briefe zu verabfolgen. Da sie dieses Verbot dennoch
übertreten hat, wird sie für dieses Jahr von dem Almosen ausgeschlossen , den man unter die Uebrigen verteilt . Bei wiederholtem Rückfall soll ihr das Amt der Briefbestellung entzogen
und einem anderen übertragen werden. Von der Tebä wird denjenigen , welche am Sabat Briefe bei ihr holen lassen oder von ihr
annehmen, eine Strafe von vier Rt . angedroht. Im Wiederholungsfalle tritt eine Strafe nach Belieben des Vorstandes ein.
Isaq de Castro wird beauftragt, mit den Juden in Frankfurt
(f. forte) eine Vereinbarung zu schliessen , damit sie uns alljährlich
zur geeigneten Zeit 16 oder 20 Paradiesäpfel schicken. Der Preis
hierfür darf bis zu 30 (dreissig) Rt . betragen.
Da es nicht gelungen ist , den H. H. Mosö Israel von der
Zahlung von Steuern zu befreien, sollen ihm die Beträge , welche
er notgedrungen hierfür bezahlt , aus der Gemeindekasse ersetzt
werden.
Die Waise , Tochter des sei. Jeudä Fidalgo , erhebt Anspruch
auf einen Anteil an dem Nachlass des Dr. Ant° Hinrr. (Henriques?)
Lourengo, welchen dieser zur Ausstattung verwaister Anverwandter
gestiftet hat. Man beschliesst , in dieser Sache nach Amsterdam
zu schreiben und darauf hinzuweisen, dass, falls Spenden (esmola)
unter die Verwandten des Dr. Lourenco zu verteilen sind, die
Witwe und Kinder des Dr. Semuel Coen, Sohnes des Manuel
Henrriquez Rodriguez Lourengo, berücksichtigt werden müssen.
Der Brief wird gerichtet an Ab. Pereira, Jacob Bueno de Mesqa
(Mesquita) und David Torrers,welche Verwalter dieses Nachlasses sind.
20. Hesvan.
R. David Israel bittet wegen seiner schlechten Verhältnisse
um Zulage, wobei er geltend macht, dass er schon 38 Jahre im
Dienste der Gemeinde stehe . Sein Gehalt wird von 300 Mk. auf
350 Mk. erhöht und zwar von Anfang dieses Jahres an.
Der ״Timmermann“ Joan Bein überreicht für Reparaturen an
׳den Treppen des Gemeindehauses eine Rechnung von 219 Mk. 8 Sch.
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Da seine Forderungen unverschämt sind, soll ihm so wenig wie
möglich gezahlt werden ; auch soll er in der Folge zu Arbeiten
für die Gemeinde nicht herangezogen werden. Selomo Curiel wird
•damit beauftragt , die Sache zu ordnen.
E . Mose Jesurun will nicht ferner des Abends die ״Salmos“
(Psalmen) mit den Schülern lesen, wie dies die anderen Bobisim
tun , da sein Lehrfach die Gemarä sei . Daher sollen K. David
Israel und E . Palache je zwei Wochen lang die Psalmen lesen;
sodann Jesurun, da man ihm einen Vorrang gewähren will, nur
eine Woche lang. Mit dieser Anordnung ist jedoch Jesurun auch
nicht einverstanden und man behält sich einen endgültigen Be_
Schluss vor.
Es wird als Gemeindesatzung (ascamä) bestimmt, dass, wenn
Private Sefarim oder silberne Gegenstände der Synagoge zur Aufbewahrung übergeben haben, ihnen solche nicht zurückgeliefert
werden dürfen, solange sie ihre etwaigen Schulden an Sedacä und
Gemeindelasten nicht bezahlt haben. Lässt der Vorstand solche
Gegenstände vor geleisteter Zahlung verabfolgen, so hat er unweigerlich an Stelle des Betreffenden zu zahlen.
H. H. David Coen1) belangt den Simson de Lima bei dem
Vorstande wegen des Betrages von zehn Et ., den derselbe ihm
schuldet . Lima verspricht zu zahlen, sobald sein Sohn von der
jetzigen Leipziger Messe zurückkommt.
Abraham Senior Dias bittet um Ausfertigung einer vom
18. Tamus vorigen Jahres datierten Eintragung im Gemeindeprotokollbuch. Dies wird genehmigt.
Ishack Aboab hat Forderungen an Isaq Senior Teixeira und
bittet um Eechtsschutz . Er erklärt sich, vorbehaltlich der ZuStimmung des Teixeira , damit zufrieden, dass die gegenwärtigen
1 גErst jetzt, nach dem Im Nissan 5425 erfolgten Ableben des Chacham
, was
)essurun, finden wir den Chacham Cohen de Lara wieder in Hamburg
zu
die früher ausgesprochene Vermutung über den Grund seines Fortzuges
bestätigen scheint.
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Vorsteher, ״alle zusammen, wie sie da sind“, über das seinerseits״
hinsichtlich der 200 Mk. von dem Hause des sei. Zusany a Coenr
gegebene Versprechen entscheiden. Der .Rechtspruch soll die
nämliche Gültigkeit haben, wie wenn von dem ״Düstre Senado“
abgegeben. Aboab muss hierüber eine Urkunde unterzeichnen״
welche man dem Teixeira vorlegen wird.
26. Hesvan.
Dem Ishack Aboab wird erwidert, er solle jene 200 Mk. bei

dem Vorstande hinterlegen ; Senior habe erklärt, er werde diesr

bezüglich Eede und Antwort stehen.

Der Gabay für Jerusalem soll alle Beritiot 1) besuchen, um
die für Jerusalem gemachten Spenden zu Buch zu nehmen, ohne
jedoch unter die Zahl der zwanzig Personen (deren Einladung
gestattet ist ) gerechnet zu werden. Dies wird zur Satzung erhoben.
Viele Eltern führen Klage darüber, dass ihre Kinder nicht
in der Talmud Torä des R. Palache zugelassen werden, um Alephbet

zu lernen. Palache wird vorgeladen und erhält die Weisung, allen
Schülern, die ihm zugeführt werden, jenen Unterricht zu erteilen.
Er soll sowohl kleine wie grosse Kinder täglich unterrichten, soweit
die Zeit reicht. Palache verspricht dies zu tun, meint aber, er
müsse, da er mehr Arbeit leiste , Zulage haben. Diese wird nicht
bewilligt ; er soll aber bei vorkommenden Verteilungen bedacht werden.
Dem Daniel Coen wird, auf dessen Bitte , das Tamid auf
9 Mk. erhöht. Sein Gesuch um Anstellung als Aleph-Bet -Lehrer
wird dagegen abgelehnt. — Dem ״Berber“ liess man x/2 Et . geben.
Nachdem der Herr Cliacham wiederholt gegen den bei uns
üblichen Kleider-Luxus gepredigt hat, wird von der Tebä verkündet : ״Die Damen dürfen ohne ״Regenkleit “ das Haus nicht
verlassen ; es sei denn, um eine nebenan wohnende Nachbarin zu
besuchen. Sie dürfen keine Kleider aus gold- oder silbergewirkten
Stoffen tragen, auch nicht solche, welche mit Gold oder Silber
besetzt sind. Sie dürfen keine goldenen Ketten , es sei um den
*) Bei einer Beritfeier ist es üblich, Spenden für Terra santa zu geloben.
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Hals oder an den Händen, auch keine Juwelen am Busen tragen.
Wer diesem zuwiderhandelt, wird das erste Mal in zwei Reichstaler Strafe genommen; bei wiederholter Contravention kann der
Vorstand nach seinem Ermessen eine höhere Geldbusse verhängen.
Bei gleicher Strafe wird es verboten, Kindern Juwelen oder goldene
Ketten anzulegen“.
Diese Verordnung soll zu den übrigen Verordnungen eingetragen werden.
Gabriel Gomez1) und dessen Familie sollen ersucht werden,
ihre Schuld an Sedacä und Beitrag zu zahlen ; ebenso soll Lima
an seine alten Bechnungen erinnert werden.
Am vergangenen Freitag kam Chacham Soportas2), welcher
aus London wegen der Epidemie geflohen war, in unsere Synagoge.

Man liess ihm sagen, er möge sich zurückziehen und nicht vor
Ablauf von vier Wochen in die ״Esnoga“ kommen. Jeosua und
Daniel Abengur, welche ihn und seine Familie eine Nacht beherbergt
hatten , müssen acht Tage ausserhalb der Synagoge bleiben. Man
lässt bekannt machen, dass Angehörige unserer Nation, welche
von England kommen, sich vier Wochen lang von uns abgesondert
halten müssen. Wer solche Personen bei sich beherbergt, soll
ebenso lange der Synagoge fern bleiben.
Dem Samäs Abraham Lopez erteilt man eine Rüge, weil
er seine Obliegenheiten nicht mit gehörigem Eifer wahrnimmt, den
Anordnungen des Gabay nicht Folge leistet , nicht als Letzter die
Synagoge verlässt , um die Tür zu schliessen und eine nichtjüdische
Dienstmagd allein das Gotteshaus betreten lässt , um auszulegen,
was gegen die einem so heiligen Orte schuldige Ehrfurcht verstösst,
r) Der hier genannte ist vielleicht identisch mit Gabriel Gomez aus
Amsterdam, der im Jahre 1657, unter König Frederik 111
, für seine Glaubens*
genossen das Recht erwirkte, sich in Dänemark niederzulassen und daselbst
Geschäfte zu betreiben.
2) Das Gemeindebuch schreibt diesen Namen bald Soportas, bald Sos~
portas, entsprechend der Ableitung von sob as portas (unterhalb der Tore).
Das sechs Tore (seis portas) darstellende Wappen dieses Chacham und der
Titel  שששעריםfür eine von ihm verfasste halachische Abhandlung wären
demnach nur als geistreiche Wortspiele zu betrachten.
JahrbuchJ. L. G. X.
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während ausserdem die Gefahr besteht , dass sie etwas entwendet .—
Lopez gelobt Besserung in allen diesen Punkten.
Die Herren Isaq Namias und Selomo Curiel überbrachten
dem Präsidenten von Altona einen vergoldeten silbernen Becher,
welcher 56 Mk. gekostet hatte . Jener dankte sehr und versprach,
dass man uns bezüglich unseres Bethajim nicht im geringsten
zunahetreten werde.
Im Namen der Gemeinde lässt der Vorstand dem H. H. Soportas
einen Vorrat an Lebensmitteln zum Betrage von circa 10— 12 Rt .,
bestehend in Mehl, Butter . Käse u. s. w., übersenden.

Am 7. Kislev.
Simson de Lima überreichte die 10 Et ., welche er sich verpflichtet hatte , dem H. H. David Coen als Abfindung für dessen
Forderungen zu zahlen. Als der Vorstand diesem das Geld aushändigen wollte , lehnte er zunächst die Annahme ab und bat,
man möge es a conto der 25 Et . behalten, die der Vorstand ihm
im vorigen Jahre zur Unterstützung seines Schwiegersohns in
Amsterdam während der dort grassierenden Epidemie überwiesen
hatte . Erst als der Vorstand in ihn drang und ihm erklärte, dass
ihm jenes Geld als Geschenk (donativo) übersandt worden sei,
nahm er an und versprach, dem de Lima eine Quittung über alle
Ansprüche bis dato auszustellen.
14. s. M.
Abraham Lopez schildert namens seiner Schwiegermutter,
der Witwe des H. H. Ishak Jessurun, die grosse Not, in der sich
dieselbe mit ihrer Familie befindet, da sie auf das angewiesen sei,

was ihr die Gemeinde gewährt . Mit Rücksicht hierauf sowie
gemäss der nachdrücklichen Empfehlung seitens des vorigen Maamad,
erhöht man ihr Tamid von 5 auf 6 Et . — Gott helfe den Bedürftigen seines Volkes!
Es wird als Verordnung festgesetzt , dass man ohne ZuStimmung der Gemeindemitglieder (Jechidim do Kaal) oder doch
der Majorität derselben keinen anderen Chacham anstellen oder
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«salarieren darf als den, welchen wir jetzt haben. Zur Erinnerung für
4ie Künftigen soll dies in das Buch der Ascamot eingetragen werden.
Selomö Curiel möchte dem Gerede Einhalt tun, zu welchem
4er Grabstein seines sei. Vaters Anlass gegeben hat, jener Stein
sei grösser als die Vorschrift der Hebrä gestattet . Zu seiner
Entschuldigung macht er geltend, sein Bruder in Amsterdam habe
*den Stein geschickt und setzen lassen, während er mit Familie
in Glückstadt war, also ohne sein Vorwissen. Er sei bereit, sich
der durch den Vorstand zu verhängenden Strafe zu unterwerfen. —
Er zog sich dann zurück und die vier übrigen Vorsteher berieten
allein. Beschlossen: Da der Stein nur in der Breite fremden
Platz einnimmt und zwar den vor langer Zeit für seinen Sohn
David belegten und bezahlten, solle ihn dies nicht benachteiligen.
Da der Stein aber auch eine grössere Länge hat als die vorgeschriebene, so müsse das, was zuviel ist, entfernt werden. Man
will sich zusammen mit den Vorstehern der Hebrä durch den
Augenschein überzeugen und, wenn das Uebermass nicht mehr als
ein oder zwei Finger beträgt , soll von einem Entfernen desselben
_
abgesehen werden.

Wegen der vier Ungaros, welche man dem Vogt von Ottensen
(Focht de Otens) dafür gegeben hatte , dass er zur Zeit der Pest
*die Beerdigung der Frau des Dr. Isaq Naraias auf dem Bethajim
zuliess, wollte sich genannter Namias dem Din Thora unterwerfen.
Die damaligen Vorsteher sollen zusammen mit dem Herrn Chacham
über den Fall entscheiden.
Als Verordnung wird festgesetzt, dass man auf Hochzeiten
und Beritiot nicht Miseberach verlangen kann, um für die Chasanim

oder andere Personen zu spenden.
Isaq Aboaf verlangt von der Familie de Lima das Zugeständnis,
dass sein verstorbener Vater durch ihre Vermittelung Tücher(ien§os)
bei einem Niclas Jöncker verpfändet hat. Jacob de Lima erklärt
unter Eid, ihm sei von dieser Verpfändung nichts bekannt; da
ihn übrigens Aboaf bereits in dieser Sache vor den Bürgermeister
,geladen habe, möge er seine Klage dort weiterführen.
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Der Herr Chacham hatte eine Unterredung mit der Witwe•
des David de Lima und mit deren Schwiegersohn Pereira, weichet
dasselbe erklärten wie Jacob de Lima. Mit seinem Antrag auf ein
Aufgebot unter Androhung der Berachä wird Aboaf abgewiesen ..
Er möge sein Eecht da suchen, wo es ihm beliebt.
Die Frau des Jeosua Habilho und die des Jacob Senior
Teixeira werden in je 2 Et . Strafe genommen, weil sie ohne
״Eegenkleit “ aus dem Hause gegangen sind. Die Frau des Jeosua.
Abensur, welche in ebensolcher Toilette in das gegenüberliegende
Haus des Dr. Pimentei gegangen war, soll nur einen Et . zahlen, da
sie aus Unwissenheit gehandelt hat.
22.. Kisleb.
David de Isaq Machorro und Gideon de Jacob Coen Lobato׳
werden, weil sie abends verkleidet durch die Strassen gegangen
sind, in je zwei Et . Strafe genommen und dürfen bis Sabbat nicht
in die Synagoge kommen. Jeosua, Sohn des Joseph da Silva, und
Semuel, Sohn des Isaq Mendez, sollen, weil sie jene begleitet
haben, je 1/2 Et . Strafe zahlen. Ausserdem erhalten alle von dem.
Herrn Chacham eine scharfe Eüge.
24. s. M.
Dr. Baruch Namias klagt über die Witwe Sarä Naar Parda,.
welche ihn und seine Familienmitglieder in deren eigenem Hause
beschimpfe. Der Zustand der Frau Jael Namias, welche gelähmt
sei, habe sich infolgedessen verschlimmert. Der Herr Chacham
soll der Frau Sarä Naar bedeuten, dass sie das Haus ihrer Tante
unaufgefordert nicht wieder betreten dürfe.
Für den Winter soll Brennholz im Betrage von 181 Mk.
verteilt werden.
_
_
(Uebersetzung).

^ ״
Am ersten Tebet.
\ Dank sei dem Herrn der Welt für die aus der Levante eingetroffenen, aus Italien und anderen Gegenden bestätigten Nachrichten, dass Er in Seiner Göttlichen Gnade und Barmherzigkeit
uns einen Propheten in Eres Israel in dem Chacham Eobi Natau
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Asquenasy und einen gesalbten König in dem Chacham Kabi
Sabetay Seby gegeben habe, von Gott, dem Gebenedeiten, erwählt , um Sein Volk aus dem Exil zu erlösen, zu Ehren Seines
unter den Völkern entweihten Namens, welchen (Nachrichten) wir
Glauben schenken, wegen der vielen Zeichen und Wunder, die,
wie man schreibt, der Prophet und der König verrichtet haben,
aus welcher Veranlassung heute das ganze Gebet mit dem Hallöl
so musikalisch vorgetragen wurde, wie wenn Simchat Torä wäre. —
In der Synagoge fand eine Kollekte zur Verteilung unter die
Armen statt und ergab Mk. 405.14, welche der Vorstand sofort
«durch den Schatzmeister verteilen liess . —
Möge der Gott Israels diese Nachrichten sich als wahr erweisen lassen und uns den Besitz unseres Landes gewähren! Er
gebe , dass unsere Augen dieses grosse Glück erschauen!1)
Dem Hann, Sohne des R. Joseph Palache , sollen für die in
diesem Sommer bei den Arbeiten an dem Gemeindehause geleistete
Mithülfe Mk. 20.— gezahlt werden.
Ein Fremder aus Italien will seinen Sohn, der bereits vor
einigen Tagen vier Mark erhalten hat, hier abholen. Bei ihrer
Abreise sollen beide noch zwei Et . erhalten.
Einem durchreisenden, rechtschaffenen Tudesco, dessen alter
Vater krank ist , gab man ebenfalls zwei Rt.
Es soll in der Erinnerung bleiben, dass bei der Verteilung
von Spenden abseiten des Vorstandes Jeosua Machorro berück*) Der Originaltext lautet: Em prim0 do mez Tebet. Dando Grabas ao
Sr do mundo pelas novas que vierao de Levante confirmadas de Itatia e
outras pes em q. p. sua Divina Graga e piedade nos consedeu em Eres
Israel profeta o H. R. Natan Asquenasy, e p Rey Ungido, o H. R. Sabetay
Seby eleitos p el Dio Bendito p Redemir o seu povo cativo entre as gentes
e honrra de seu Santo nome abiltado entre eles a q damos credito pelos
muitos sinais e maravilhas que escrevem averem feito estes SS™3 proieta
e Rey, por cuja cauza oje se dize a Reza toda com o alel tao musiquiado
como se fora em dia de simgathora. E se fez nedava na esnoga pa Repartir
por pobres q RendeuM. 405.14 os quais o Maamadp mäo do tisour0 Repartio
logo. El Dio de Israel nos confirme estas nova e permita darnos a posuhisäo (!) de nossas terras e que nossos olhos vejao este gr de Bern.
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sichtigt zu werden verdient, dafür, dass er jeden Freitag sowie*
an jedem Ereb Festa mit der Sedacä-Büchse an den Türen sammelt*,
ein Liebesdienst , den er mit grossem Eifer wahrnimmt. Aus diesem
Grunde erhielt er bei der vorhin erwähnten Verteilung zwei Rt.
5. Tebet.
Jacob Semuel, alias ״Swart Jacob “, bittet für eine rechtschaffene, verschämte Tudesca aus Bronsuhick (Braunschweig?) um!
Unterstützung . Man bewilligt sofort zwei Rt.
Auf Veranlassung des Herrn H. H. lässt man einer bedürftigen Tudesca oder Polaca (Polin), welche Busse tut , 1 Rt . geben.
Bei ihrer Abreise soll sie auch ein Zehrgeld erhalten.
Dem Findling (engeltado) der Gemeinde soll ein Tuchanzug
für den Winter angefertigt werden. Die Kosten hierfür sind auf
allgemeine Ausgaben zu buchen.
11. s. M.
Einem tudesco Ehepaar und einem einzelnen Manne, welche
nach Anobra(Hannover) reisen wollen, wird ä Person 1/2 Rt . gewährte

19. Tebet.
Nachdem bekannt gemacht worden, dass die Herstellung der
Mazot für die Armen zu vergeben sei, hat sich u. a. David, Sohn
des sei. Semuel Israel, gemeldet . Dieser erhält den Zuschlag, weiL
seine Forderung von 21/* Schilling die niedrigste ist . Er verspricht
sorgfältige Herstellung.
26. s. M.
Da der Vorstand in Erfahrung gebracht hat, dass H. H. Sosportas Not leidet , lässt er ihm zwei Klafter zersägtes und gehacktes
Brennholz frei auf den Hausboden (na soldra) liefern.
Die Witwe des Abraham Meatob bittet um Tamid, da sie das,,
was ihr Ehemann ihr hinterlassen hat, zur Verheiratung ihrer
Tochter, eventuell für besondere Notfälle, aufbewahren wolle . —
Sie soll vom nächsten Roshodes an, monatlich 4 M. 8 erhalten..
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(Uebersetzung ).

—

Es findet eine Sitzung unter Hinzuziehung des früheren VorStandes statt , um darüber zu beraten, welche Massregeln zu ergreifen sind, um dem Schaden vorzubeugen, der uns durch RuheStörung von seiten des Pöbels (pleve) infolge der in Druck erschienenen Nachrichten über das Eintreffen des von uns erhofften
Heils (Gott in seiner Barmherzigkeit lasse es nahen!) entstehen
können. Man beschliesst, die zwei Deputierten Isaq Namias und
Selomö Curiel sollen im Namen der Gemeinde mit dem Syndieus
Borderio Paulo, welcher vom Senat damit beauftragt worden ist,
jene Druckschriften zu prüfen, Rücksprache nehmen und ihm anempfehlen, er möge nicht gestatten , dass jene Flugschriften (gazetas),
welche unsere Beunruhigung verursachen, in Druck gegeben werden.
, an
Der Herr H. H. Mosö Israel richtete , in seiner weisen Vorsicht
solle
es
sämtliche Mitglieder dieser Gemeinde eine Ermahnung,
niemand mit Angehörigen eines anderen Glaubens über jene Nachrichten sprechen- Wer diesem zuwiderhandelt, hat eine Geldstrafe
von fünf Rt . zu erlegen, welche mit aller Strenge beigetrieben
werden wird. Falls er bei diesem Vergehen beharrt , soll er aus
der israelitischen Gemeinschaft ausgestossen werden.
1Der Herr des Weltalls befreie uns von allem Uebel und gewähre unser ersehntes Heil; mögen unsere Augen es erschauen!
Ferner beschloss man, dem Hauptmann der Stadtwache
(capitäo da rrua) Felipe Colin zwei Rt . zur Verteilung unter die
Mannschaften der Ronde zu geben, damit dieselben während dieser
drei Landesfeiertage abends bis 10 Uhr hier auf dem ״DrecvaP
vigilieren, um Zusammenrottungen und Revolten gegen die Unsrigen
H. alle,
zu unterdrücken.[ Von der Tebä aus ermahnte der Herr H.Strassen
den
in
Ansammlungen
keine
und
sich zu Hause zu halten
Vorkommen zu lassen, die bei der Bevölkerung Anstoss erregen
könnten. Jeder Private , welcher Briefe von auswärts erhält, in
sind,
denen Nachrichten über das Eintrefien unseres Heils enthalten
sie
sondern
,
machen
bekannt
soll dieselben nicht in seinen Kreisen
hält,
dem Vorstande mitteilen, welcher, wenn er es für angezeigt
die Bekanntmachung veranlassen wird. Alles zum Dienste des
Gebenedeiten Gottes und zur Förderung Seiner heiligen Lehre!

Die Krakauer Judengemeinde - Ordnuhg von
1595
und ihre Nachträge.
Von

Professor Dr. Majer Balaban in Lemberg.

Die jüdischen Gemeinden in Polen hatten eine
eigenartige Verfassung, die ganz der Stadtordnung angepasst war. Die
polnischen
Städte waren Siedelungen deutscher Kolonisten, denen
Könige und
Privatherren das Magdeburger
Recht verliehen. Die Beneflzien
dieses Rechtes genossen aber nur die katholischen
Bewohner
der Städte , nicht aber Griechen, Armenier, Tataren,
Juden u. s. w.
Die letzteren hatten eine eigene Verfassung, die auf
dem Privileg
Ladislaus des Frommen (1264) basierte. Nur die
Lemberger Juden
erhielten zusammen mit der ganzen Stadt im Jahre
1356 das
Magdeburger Recht, vertauschten es aber nach 8 Jahren (1364)
mit
dem allgemeinen Judenrecht, wie es alle anderen
Gemeinden in Polen
besassen. Dieses allgemeine Judenrecht, welches in den
sogenannten
Generalprivilegien der polnischen Judenschaft enthalten war, erklärte die Juden als Kamm er kn echte
fservi cameraej des
Königs und eximierte sie von der Gerichtsbarkeit
der Stadtbehörden; die Juden waren der Gerichtsbarkeit des
Königs oder
seines Wojewoden untergeben. So war es ja in
Oesterreich, wo
ursprünglich das Privileg entstanden ist (1244), so in
Ungarn
(1251 ), in Böhmen (1254) und Schlesien (Schweidnitz
1279). Diese
Gesetzgebung enthielt aber eine Lücke, die der Autonomie
der
Juden oder der Willkür des Fürsten Tür und Tor
öffnete. Es
handelt sich darum, wer Streitigkeiten unter Juden
selbst schlichten
soll, da das Privileg nur das Verhältnis der Juden zu
den Christen
regelte . Diesem üebelstande half Kasimir IV. ab,
indem er im
§ 10 seiner ״Bestätigung “ des Privilegs folgenden
Passus einsetzte:
״Et etiam statuimus, quod quaecumque causa
propter discordiam,
aut contentiones Judaeorum oriretur, hoc nullus, nisi
ipsorum antiquiores judicare debent, derapto, quod si ipsi veritatem
inter eos
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׳comperire nequiverint, extunc ad dominum palatinum hoc deferre
debent“ (Rüssko -Jewr. Archiv Band in Nr. 5 § 10). In einem
:anderen Text dieses Privilegs vom Jahre 1453 , welches der
Krakauer Judengemeinde verliehen und von dort nach Posen
Starina Bd . II
hinübergenommen wurde (Schorr , Jewrejska
Seite 85 § 5, Perles, Geschichte der Juden in Posen Seite 135,
Gumplowicz, Prawodawstwo polskie wzgledem Zydow S. 164—5
§ 5, Bloch, Die Generalprivilegien der polnischen Judenschaft
S. 49 §§ 7—8) , lesen wir ausdrücklich, dass Zivilangelegenheiten
unter Juden von ihren Senioren, Kriminalangelegenheiten vom
Wojewoden oder seinem Vertreter geschlichtet werden.
Dies Privileg bietet die gesetzliche Basis für die jüdische
Gerichtsbarkeit, bestimmt aber nicht, wie und von wem diese
Judaeorum gewählt oder ernannt werden. Es blieb
seniores
also dem Wojewoden überlassen^wie er diese Angelegenheit erledigen
werde, und nun erteilten die Wojewoden den Juden ihres Kreises,
zydowski), in denen sie die
(
Porzqdek
.״Judenordnungen“
Einzelheiten der Gerichtsorganisation festsetzten . Die älteste bekannte Judenordnung erteilte derWojewode von Krakau Andreas
T ^czynski der Krakauer Juden - Gemeinde am 9. April 1527
folgenden Inhalts:
§ 1. Streitigkeiten zwischen Jud und Christ entscheidet der
Vertreter (vicesgerens ) des Wojewoden in Begleitung der Judendie vom Wojewoden gewählt und eingesetzt werden.
.ältesten,
§ 2. Vom Urteil des Vicesgerens, wie auch vom Urteil der
Judensenioren in rein jüdischen Angelegenheiten kann ein Rekurs
;an den Wojewoden eingelegt werden.
§ 3. Streitigkeiten unter Juden selbst werden vor den
Judaeorum ausgetragen.
seu seniores
doctores
§ 4. Der Jude soll schriftlich ins Gericht vorgeladen werden.
§ 5. Der Jude darf nur in der Judengasse gerichtet und im
Judenkerker gehalten werden.
Dieser letzte § entspricht vollkommen dem § 23 des primären
circa scholas
Generalprivilegs , der festsetzt , dass : Judaei
judicari.
debent
,
vel ubi eligerint
Die Gerichtsbarkeit bildet also eine Voraussetzung der Judenautonomie in Polen ; es gibt aber noch mehrere Ursachen und die
wollen wir hier kurz anführen.
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Die Juden kamen nach Polen nicht einzeln wie gejagte*
Tiere, sondern — wie Professor Jakob Caro richtig bemerkt,.
— in grossen Gruppen zusammen mit den deutschen Kolonisten
im XIII . und XIV . Jahrhundert. Sie waren also schon bei der Einrichtung der Städte zugegen und occupierten eine oder mehrere Gassen
dicht an ihrer Synagoge und anderen religiösen Institutionen . So•
finden wir eine Judengasse in Lemberg Blacharska
(
), in Posen;
(Judengasse), in Krakau (St. Annengasse) u. s. w. Auch andere
Nationen gruppierten sich um ihre Gotteshäuser, wie wir es in
Lemberg am besten an den Armeniern und Ruthenen merken
können. Auch die Kirche trug zur Absonderung der Juden bei,
vor allem aber ihre exklusive Gerichtsbarkeit und Steuerbot־
mässigkeit als servi camerae. Der Konkurrenzkampf der Kaufleute
und Handwerker führte überall mit der Zeit zum gänzlichen
Abschluss der Judengasse und nun hatten gegen Anfang des
XVI . Jahrhunderts die Juden in allen grösseren Städten Polens
ihr Ghetto.
In Krakau hat man die Juden im Jahre 1495 gänzlich aus
der Stadt hinausgejagt und in ein enges Stadtviertel der benachbarten Stadt Kazimierz eingepfercht ; hier waren sie durch
Mauern und Planken von der übrigen Stadt abgegrenzt und der
״Kahal“ übte hier nicht nur die Gerichtsbarkeit, sondern auch
baupolizeiliche und sanitäre Gewalt aus. Das Ab- und Aussperren
der Juden trug viel zur Ausbildung der Gewalt des Kahal bei,
da in der Judenstadt keine andere Behörde vorhanden war und
das Leben ein ständiges Eingreifen einer Behörde erheischte.
Auch der Umschlag in der Judenpolitik der polnischen Könige
trug zur Hebung der Autonomie des ״Kahal“ bei . In der ersten
Hälfte des XVI . Jahrhunderts wollten die Könige alle Juden Polens
fiskalisch und administrativ zentralisieren.
Zu dem Zwecke
ernannten sie Steuereinnehmer für grosse Landstriche oder gar
für das ganze Reich und setzten neben ihnen Generalrabbiner ein.
Das zentralistische System scheiterte aber an dem Widerstand
der grossen jüdischen Gemeinden, die mit aller Kraft und allem
ihnen zu Gebote stehenden Mitteln ihre Autonomie zu verteidigen
wussten . Das zwang die Könige, den Gedanken fallen zu lassen,
und Sigismund August gab die Wahl des Landesrabbiners und,
der Ortsbehörden den Juden frei.
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Seit der Zeit bilden die Juden ihre Autonomie immer ip&ehr
erreicht.
aus, bis sie ihren Gipfel im Jahre 1581 im Judenreichsiag
Judendie
Von da bis zum Jahre 1764 tagen jahraus , jahrein
anfangs
reichstage in Lublin, Jaroslau , Konstantynow oder Pilica
für Polen und Litauen , von 1628 an für jede Beichshälfte besonders.
Der Judenreichstag ist die höchste Behörde in Steuer-, wie
auch Administrativ-, Schul- und Gerichts-Sachen, er beschliesst
InnerGesetze, die für die ganze ßeichsjudenschaft bindend sind.
, nur
autonom
halb ihrer Grenzpfähle ist aber eine jede Gemeinde dem Judenund
Staate
vom
muss sich ihr Statut innerhalb der
reicbstag gegebenen Normen bewegen.
Ein solches Statut liegt uns hier vor, es stammt aus dem
vielfach
Jahre 1595 und wurde in den Jahren 1604 und 1610
1615,
ergänzt . Einige unwesentliche Notizen stammen aus dem Jahre
1610
und
1595
Jahre
dem
aus
Gesetze
die
sind aber zwischen
Zeilen
eingefügt. Der ganze Kodex ist mit Ausnahme der letzten
des
Jahren
ersten
von einer Hand geschrieben und stammt aus den
zeitgenössischem
in
XVH. Jahrhunderts . Er bildet ein Buch 16°
Lederband, jedoch sind die Zettel lose und lückenhaft paginiert.
89 und
Einst zählte er zirka 110 Blatt , nun besitzen wir nur
die wir
zwar 1—75, 83—91, 104—107 und zwei Schlussblätter,
eigentliche
das
bilden
85
1—
Blätter
Die
.
mit 109—110 bezeichnen
״ שגת
Statut der Gemeinde aus dem Jahre 1595 שנהטובה לפ״ק
1604
Jahre
dem
aus
Bl. 90—91, 104—107a sind eine Ergänzung
1610.
und der Schluss eine weitere Ergänzung aus dem Jahre
1615
Jahren
den
Die Blätter 86- 89 bilden eine Ergänzung aus
kommen;
Blatt
bis 1616 und sollten eigentlich nach dem letzten
Kodex
wir beliessen sie aber in der bisherigen Ordnung, um den
unverändert wiederzugeben.
Die Schrift des Kodex ist sorgfältig und einheitlich vom
hebAnfang bis zum Ende. Es ist die in ganz Mitteleuropa übliche
wir
wie
,
Jahrhundert
XVII.
und
räische Kurrentschrift aus dem XVI.
Schrift.
können
sehen
sie in allen Gemeindebüchern aus jener Zeit
״Jüdischen Privatprobe Tafel II in Landau -Wachsteins
unseres
briefen aus dem Jahre 1619“ gibt uns die Charakterzüge
Krakauer
Schreibers wieder; es wird vielleicht Mose Schorr, der
der
Gemeindeschreiber aus jener Zeit, sein, der den Stiftbrief
und באם
Kürschnerzunft aus dem Jahre 1613 niedergeschrieben
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* משה שרר ולא אדם ספרא מתא בק״ק קראק
gezeichnet hat. Leider besitzen wir das Original des Zunftbriefes
nicht und nur eine AbSchrift aus der Feder eines späteren
Gemeindeschreibers (Mose
Abraham Matitiahu Delakrut) ist im
Gemeindebuch enthalten
und Von Wettstein
in Graebers
 אוצר הספרותBd . IV ( 1892)
ediert. Somit können wir die Schrift nicht
vergleichen und müssen
bei der Hypothese bleiben.
Sprache und Ortographie.
Der ganze Kodex ist eigentlieb jüdisch - deutsch abgefasst ; ich
sage : ״eigentlich “, denn das
jüdisch-deutsche Idiom (unser Jargon) des
Kodex enthält so viel
hebräische Worte, Redensarten, Sätze , ja ganze
Abschnitte , dass
wir manchmal vergessen , dass es jüdischdeutsch
ist , und meinen,
es sei rein hebräisch. Erst wenn wir
bis zum Schluss des AbSchnittes gelangen und der nächste Abschnitt
wieder Jargon ist,
erinnern wir uns daran, dass der
Kodifikator nicht hebräisch,
sondern jüdisch schreiben wollte . So ist es,
wie es scheint, dem
Kodifikator, der an das Hebräische gewohnt
war und jüdisch
schreiben wollte , ergangen. Wir dürfen
nebenbei nicht vergessen,
dass die Sprache der Juden in jener
Zeit überhaupt mit vielen
Hebraismen durchsetzt war, was wir an den
Sprachdenkmälern
aus jener Zeit beobachten können.
Hier sei nur der einzelnen
Dokumente in Branns Geschichte der Juden
in Schlesien, der
Memoiren der Glückei von Hameln, der
Landau-Wachsteinschen
Privatbriefe , wie auch der vielen Ankündigungen
der Gemeinden,
Steckbriefe , Bannflüche der Judenreichstage etc.
gedacht und auf
die grosse Literatur der Gegenwart
verwiesen.
Im grossen und ganzen hat Dr. A.
Landau in der Einleitung zu den ״Privatbriefen “ fast alles
gesagt
; hier müssen wir
den Unterschied zwischen den
Schreibern der Privatbriefe und dem
offiziellen Amtsschreiber der Krakauer
Judengemeinde feststellen.
Bei der Behandlung der Briefe konnte
Landau mit Recht bemerken,
dass die einzelnen Briefschreiber infolge
der Eile , Unkenntnis oder
gar Willkür Stil und Orthographie
verdarben, hier haben wir es mit
oinem offiziellen Kodex der Gemeinde zu
tun, der für Geschlechter
bestimmt war und, nach einigen Jahren
ergänzt, für die ganze
polnische Regierungszeit ( 1595— 1796) bindend
war. Wir müssen
daher annehmen, dass der Stil und die
Orthographie wie auch die
Ausdrucksweise dieses Kodex zu jener Zeit in
Krakau allgemein
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waren, wodurch seine Edition für die Kenntnis der Sprache und
die Entwickelung der deutschen Sprache in Polen von grosser
Wichtigkeit ist.
Die Orthographie des Hebräischen ist die auch sonst in un״
punktierten Texten übliche; der Schreiber setzt ein %wo es entbehrlich
wäre, und zwei , wo eines stehen sollte . So finden wir  כילםstatt <לם
 ניזהרstatt נזהר,  קהילהstatt קהלה,  גניבהstatt גנבה, שלישיstatt שלשי, *ריבית
statt רבית, wie auch  השייךstatt השיך, בענייניstatt  בעניניu. s. w. u. s. w^
Ausserdem germanisiert der Schreiber hebräische Ausdrücke oder
bildet aus hebräischen Wurzeln deutsche Zeitwörter, indem er der
Wurzel eine deutsche Endung anscbliesst . So lesen wir  ניהשבנתfür
abgerechnet,  תפסיןfür einkerkern,  ניהפמיתfür besiegelt u. s. w. Die
Orthographie des Jargons ist ganz derjenigen der jüdisch-deutschen
Uebersetzungen und der ״Privatbriefe a ähnlich . Es ist schade,
dass die sogenannte jüdisch-deutsche Uebersetzung des Neuen
Testamentes von Paul Helic einem
(
getauften Krakauer Juden)
aus dem Jahre 1540 (Druck von ihm selbst, Krakau 1540—41,
siehe auch Paul Helic
bei Brann, Geschichte der Juden
in Schlesien Y, S. 171) rein deutsch ist , sonst könnten wir die
Fortentwickelung der jüdisch-deutschen Sprache in Krakau von
1540—1595 studieren 1). Die Juden selber nannten ihre Sprache
deutsch, denn das Statut macht den Seniores zur Pflicht, sämtliche
Privilegien ins Deutsche mit jüdischen Lettern übertragen zu lassen
(fol. 22 b § 41 )בכתב עברית בלשון אשכנז, was auch in Wirklichkeit
geschehen ist ; diesem Umstande verdanken wir die jüdisch-deutschen
Glossen am Rande der Generalprivilegien der Krakauer und gesamtpolnischenJudenschaft, die im Archiv der israelitischen Kultusgemeinde sich befinden und von Schorr in der Jewrejskaja Starina
(1909) ediert wurden. Dieses Deutsch der Juden war in Wirklichkeit nicht viel verschieden von dem Deutsch der Krakauer
Bürgerschaft ; nur bildet das Ende des XVI . Jahrhunderts einen
Wendepunkt in der Entwickelung der Judensprache. Die bis dahin
fast gänzlich deutsche Bürgerschaft begann sich in der Zeit schnell
0 Das einzige uns bekannte Exemplar befindet sich in der Jagellonischen
Bibliothek in Krakau. Es ist fraglich, ob es eine Transcription der Lutherischen
Uebersetzung ist, da das Werk dem katholischen Bischof Peter Gamrat gewidmet ist. J 0 ch er behauptet irrtümlich , die Uebersetzung stamme von־
Johannes Harzuge.
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zu polemisieren ; denselben Prozess können wir in Posen, Lernberg und in anderen Städten beobachten, wo die Bürger ihre
.Namen und ihr ganzes Leben der Anforderung ihres neuen Vaterlandes anpassten. Für die Polonisierung der Juden war es zu
spät ; eingeschlossen in ihre Ghetti nur durch das Commercium,
aber nicht durch das Connubium mit den Polen in Berührung,
mit dem Hass der Kontrareformation und ihrer spezifischen Träger,
der Jesuiten und ihrer Schüler, beladen, entwickelten sie ״ihre“
Sprache weiter und gelangten auf diesem Wege zum heutigen
sogenannten Jargon.
Der Kodex von 1595 ist daher von erstklassiger Wichtigkeit,
da er den Grenzstein für die Ausbildung dieser deutschen Mundart bildet. Die Syntaxis ist in dem Rodex ganz deutsch, Hauptund Nebensätze gliedern sich aneinander, in Nebensätzen sehen
wir den regelrechten Konjunktiv (dächte, fend’= fände, thät ’,
wellt = wollte) und die Zahl der polnischen Wörter ist noch verschwindend klein. Sie beschränkt sich auf die Termini technici
in Handel und Gericht (Siehe: Register II), häufiger —wie gesagt —
sind hebräische Worte und Redewendungen, wie auch Zitate aus
der Schrift und dem Talmud. Jedoch finden wir hie und da
deutsche Sprichwörter und Redensarten (mit Leim und Streim ),
die nachher in verdorbener Weise im Jargon zu finden sind.
Die Aussprache der einzelnen Worte lässt sich — wie Landau für seine ״Privatbriefe “ richtig bemerkt hat — auch aus unserem
Kodex nicht feststellen. Das Hebräische besitzt keine Vokale und
die an deren Stelle benützten Laute א, ע,י, וwerden vom Schreiber
so willkürlich gebraucht, dass man nicht viel daraus entnehmen kann.
So z. B. schreibt er  טעריןterin (dürfen), wo wir aussprechen ם?גרין
turen, היבם, wofür heute im Jargon Heib ’m oder Hejbam gesprochen wird. Oftmals fehlen die Selbstlaute gänzlich, oder
in einem zweisilbigen Worte setzt der Schreiber einen Selbstlaut
ein und lässt den zweiten weg. Die Infinitivendung en schreibt
er meistens  וורטין) ין,)זעצין, die Pluralendung ist bei ihm  יןoder
bei Femininen  מאנין מאן) ש, הביןHebamme
(
) היבמש, קעכיןKöchin)
(
 ;)קעכנשNebensätze mit ״wie, wenn, sowie“ beginnen im Kodex mit
זא. — Sämtliche schwerverständlicheVokabeln sind im Register I
zusammengestellt, wie auch in den Fussnoten erläutert ; dort sind
auch historische Notizen gegeben.

303
Inhalt und Anordnung . Das Statut ist in 93 Paragraphen
:geteilt, von denen aber nicht alle bezeichnet sind; auch können
wir manche Paragraphen infolge der fehlenden Zettel nicht ansetzen.
In unserer Edition setzen wir an den Rand die Folien des Originals
und bezeichnen die Vorderseite mit der blossen arabischen Ziffer, die
Rückseite mit der Ziffer und einem b\ auch numerieren wir die
Paragraphen mit arabischen Ziffern, obwohl sie im Original mit
hebräischen Lettern bezeichnet sind. Die Annexa aus späteren
Jahren haben keine Paragraph-Bezeichnung, nur das Folio.
Die Anordnung des Statuts ist folgende : Am Anfang fol. 1—9
(§§ 1 - 10) sind die Pflichten des Obmanns der Gemeinde ד«ודש,פרנס ד
und seine Rechte , Strafen für Widerspenstige , Festsetzung der
Zinshöhe bei Anleihen etc . enthalten . Ab fol. 9 (§ 11) kommen
Wahlen in den Gemeindevorstand, ihre Zeit und Wahlordnung,
die Zahl der zu Wählenden u. s. w. Hier sei bemerkt, dass die
Zusammensetzung des Gemeinde-Vorstandes ganz der der Stadt ־
behörden, die auf dem Magdeburger Recht fussten, ähnlich,
ja sogar die Benennung in den nichtjüdischen Akten dieselbe war.
, consules),
(
An der Spitze der Gemeinde standen die ראשיםseniores
die allmonatlich miteinander abwechselten ; der Monatshalter war
Präsident der Judenstadt und Judenschaft und biess פרנס חחדדש,
senior mensis, proconsul. Die zweite Kategorie bildeten die פובים,
boni viri, scabini, Beisitzer des Wojewodengerichtes und Rechnungsführer der Gemeinde  רואי חשבונותund ihnen folgten die gemeinen
 ״14 Männer “, die dem 40 Männer-Kollegium der Stadtbehörde
entsprachen.
lernen wir die Machtatribute der einzelnen
־־
In den §§ 1246
Gemeindebehörden kennen, in den §§ 47—66 haben wir die BeStimmung über die drei Gerichtssenate , die Gerichtsprozedur in
streitigen und unstreitigen Angelegenheiten , die Gerichtsregistratur,
die Bestellung der sogenannten Zeugen ( עדים דמתאab § 64), die
Kompetenz des Schkolnik ()שמש, des Gerichts- und Stadtschreibers
()ספרא מתא, Taxen und Strafen (kleiner und grosser Bann). In den
§§ 67—69 lernen wir die Verwalter der Synagogen und zugleich
der Wohltätigkeit kennen, die Machtfülle der Kommission über
Ordnung und Ruhe in der Judenstadt und nebenbei die einzelnen
Beamten der Judenstadt , wie Torhüter, Nachtwächter , Synagogen־
beamte und Diener, Servierer , Bader, Schächter, Sänger, Musikanten,
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Hochzeitsprediger 11. s. w. Auch ist die Ordnung des Gebetes und
des Thoralesens, der Alioth und Mizwoth bis ins kleinste
festgesetzt . Mit dem § 70 beginnt die wichtigste
Machtbefugnis
der Gemeinde und zwar die Festsetzung der
Steuerkommiss
־
io ne n ( )שמאיםund das Steuer-Inkasso mit allen den
Androhungen
und Strafen für die Widerspenstigen. Die bekannte
Mildtätigkeit
der Juden weicht in diesem Punkte gänzlich der
rucksichtslosen Strenge, die mit Acht und Bann gegen die Lässigen
zu
Felde zieht . Die Gemeinde war in steter Geldnot, alle
Beamten
und Geistlichen, alle Aemter und Behörden pochten an
ihren Säckel,
sie musste daher das jüdische  רחמנותbeiseite lassen und
strenge
Vorgehen. Nur Lehrer genossen gänzliche Steuerfreiheit, ״damit;
die Thora wachse und erstarke“, sonst musste jeder seine
Steuern
entrichten. Hier sei bemerkt, dass die Gemeinde auch die Staatssteuern (Kopfgeld, Zapfengeld) erhob und an den Judenreichstag
abführte oder gar direkt der Regiments-Abordnung einhändigte,
die mit entsprechender Assignation ausgerüstet war. Beim
Erscheinen einer solchen Abordnung musste, unter Androhung grosser
Strafen, binnen drei Tagen Geld herbeigeschafft werden.
Um diese Zeit hatte die Gemeinde noch fast keine Schulden,
noch reichten die Steuern und regelmässigen Abgaben zur
Bestreitung aller Bedürfnisse hin, aber mit dem Anwachsen der Not
infolge der vielen Kriege und Pogrome stieg die Summe der
Schulden
ins Unendliche und zur Deckung der blossen Zinsen mussten
immer
neue Quellen gesucht werden; im Jahre 1719 war die
Judengemeinde Kasimierz (Krakau) 346,240 Gulden an geistliche Herren
und Klöster und 242,287 Gulden an weltliche Gläubiger
schuldig.
Aber schon um die Zeit unseres Statuts zahlte die Gemeinde
ausser den gewöhnlichen Abgaben an Staat und König (
Nadelgeld,
Kopfgeld, Stationsgeld , Krönungsgeld, Kriegs-Kontributionen, subsidia charitativa etc. etc.) fixe Gehälter dem Wojewoden
im(
XVIII . Jahrhundert 7000 Gulden jährlich) , dem
Judenrichter
(1500 Gulden) , dem Gerichtsschreiber (400 Gulden)1) und
dem
Schlosshauptmann (1600 Gulden) 2) und lieferte dem königlichen
Schlossverwalter verschiedenes Gewürz. Ueberdies waren die
Juden verpflichtet, ״die Bestien im königlichen Tierpark, d.
h.
*) Kutrzeba, Aktensammlung Nr. 220 und 249.
2) Acta castr. crac. Lustratio anni 1764.

*
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die Löwen und Leoparde zu füttern“ !), und zahlten dem Klerus,
den Schulen und der Akademie hohe Abgaben, um vor den Ueberfällen der Studenten halbwegs sicher zu sein.
Im § 72—73 lesen wir von den Beamten הממונים, die die Auf•
sicht über Wage und Mass, koscher und trefa, Nachtwächter und
Buhe führen; auch kontrollieren sie, ob jeder Jude die Chasakah
 חזקהhat in der Gemeinde zu wohnen oder ein Geschäft zu führen,
und erstatten über alles und jedes dem senior mensis Bericht. Im
§ 74 ist das Kartenspiel verbot enthalten, in den §§ 75—78 lesen
wir wieder von der Chasakah, ihrem Erwerb und Verlust,
im § 79 von der Buchdruckerei. In den §§ 80 - 88 sind die
Zeremonien bei Hochzeiten, Beschneidungen, Bar-Mizwah’s, Verlobungen etc. festgesetzt , wobei genau die Zahl der einzuladenden
Gäste bestimmt ist . Nur die Keichsten durften ״eine volle Hoch•
zeit mit den Jozerothin der S}7nagoge“ veranstalten, die Aermeren
durften sich diesen Luxus nicht erlauben. Gleich dem Staat und
der katholischen Kirche war die jüdische Gemeinde bestrebt, dem
Luxus zu steuern, besonders in Krakau, wo so viele ihr ganzes
Vermögen zur Veranstaltung einer prunkvollen Hochzeit hergaben.
§ 89 handelt von Lehrern, ihrer Besoldung und der Einrichtung
der Schulen, §§ 90—92 von Hausdienern, Köchinnen, Ammen,
Geschäftsreisenden etc. § 93 beginnt mit dem Ermieten eines
Hauses oder Ladens; leider fehlen hier die Zettel 76 - 82 (14
Seiten) und wir wissen nur aus der Inhaltsangabe Dembitzers
(Editio Wettstein), dass hier folgende fünf Gegenstände behandelt
wurden:
1.  חשש אוירPest. Jeder muss sofort den Ausbruch einer
verdächtigen Krankheit dem senior mensis melden und sich stricte
an dessen Verordnungen halten.
müssen beeidet werden, dass
2.  זילבר ברענרSilberbrenner
sie von Kindern und Unbekannten kein Silber kaufen werden.
Einen analogen Eid verlangte der Magistrat der Stadt Krakau
von jüdischen Goldarbeitern.2)
*) Senatsarchiv in Krakau, Inventar für das Jahr 1739, p. 224.
2) Ueber den Kampf der Goldarbeiterzunft mit den Juden siehe meine
der Juden in Krakau , I, 324—333, auch in der Jewrejskaia
Geschichte
Starina , St . Petersburg 1911, S. 476—483).
JahrbuchJ. L. G. X.

20
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3. Der Rabbiner darf ohne Erlaubnis der seniores keinen
Bann werfen, auch ist das Rabbinat verpflichtet, den Bann, den
die Rabbiner einer anderen Stadt verhängt haben, in Krakau
aufrecht zu erhalten, wenn der Geächtete sich in Krakau befindet.
4.  יין נסך. Man soll vor den Weinlesen eines jeden Jahres
einen Dreierausschuss wählen, der zusammen mit dem Rabbiner
die Ordnnng betreffs  כשר-Wein treffen soll.
5. Denunzianten
sollen in Acht und Bann getan werden.
Ob Dembitzer noch den ganzen Kodex in Händen hatte,
können wir nicht mit Bestimmtheit feststellen , jedenfalls hatte er
mehr, als wir jetzt besitzen.
Die . drei Schlussblätter des Statuts enthalten weitere Gesetze gegen den Luxus und auf Folio 85 die Schlussformel, ״dass
diese Bestimmungen bis zu Neujahr 1598 währen sollen und man
dann wieder eine Kommission wählen soll, um das Statut zu revidieren®. Nachher folgen die Unterschriften der sieben Kommissionsmitglieder und das Datum: Sonntag den 17. Ab 5355 (1595).
Die weiteren Blätter , die wir mit Folio 86 bezeichnet haben,
schliessen nicht direkt an die vorhergehenden und enthalten weitere
Luxus verböte, die eine Erweiterung der §§ 80—88 und der SchlussParagraphen des Statuts zu sein scheinen. Folio 88 —99 enthalten eine Notiz von einer neuen Kommission aus dem Jahre 1615
und Folio 90, 91, 104—107a weitere Ergänzungen zum Statut aus
dem Jahre 1604. Den Abschluss bildet eine Statutergänzung aus
dem Jahre 1606, wonach der Schlusspassus lautet : סלוק התקנות
בעזה״ש יום נ* פרשת כי תצא שנת שפ״ו לפיק. Nach diesem Abschluss
blieb eine halbe Seite leer und diesen leeren Platz hat ein späterer
Schreiber benutzt, um einen Beschluss des Judenreichstags betreffs
der Judensteuer Szpilkowe
(
Nadelgeld
, Grundsteuer) aufzuschreiben. Sowohl die Schrift wie auch die Orthographie zeugen
von einer anderen Hand wie auch einer anderen Zeit . Leider
ist der Reichstagsbeschluss ohne Datum und es fehlt an parallelen
Quellen, um dasselbe feststellen zu können.
Der Kodex war zuerst Eigentum der Gemeinde und lag in
den Aktensehränken unter anderen Büchern und Privilegien aufbewahrt. Mit der Zeit und dem Wechsel der Regierungen gerieten

307
die einzelnen Bücher in Privat - oder Synagogenbesitz, andere
gingen ganz verloren. Unser Kodex kam zufällig in die BrnoSchul und da fand ihn der Krakauer Babbinatsassessor und
der aus ihm im Jahre
Dembitzer,
Kritiker Chaim Nathan
1872 hebräische Auszüge, eine Art hebräische Inhaltsangabe, machte
und auf eine günstige Zeit wartete , um sie zu edieren. Inzwischen
erkrankte er, sein Freund, Schüler und Erbe seiner literarischen
Hinterlassenschaft F . H. Wettstein fand die Notizen des Meisters
und edierte sie unter anderen in Graebers  אוצר הספרותJahrgang IV unter dem gemeinsamen Titel קדמוניות מפנקסאות ישנים
Krakau 1892).
(
לקורות ישראל בפולין בכלל ובקראקא בפרפוSonderabzug
Dembitzer schrieb am Ende des Pinax folgende Bemerkung העתקתי
 חיים נתן דעמביצער, יום יד' ביב מרחשון תרל״ב לפ״ק פה קראקא, קצת מפנקסהז
 ♦מקראקאWettstein hatte den Pinax samt Bemerkung nicht in
Händen, meinte, die Inhaltsangabe Dembitzers sei der vollkommene
Text und schritt zur Edition. Die Nummern 2—7 in den קדמוניות
sind eben die Aufzeichnungen Dembitzers, bei denen Wettstein
aus einem alten
die Bemerkung macht, dass sie Abschriften
von Dembitzer
und
auflag
Pinax seien, der in der Bmo-Scbul
benutzt worden sei. Sind die Notizen Dembitzers so verworren
gewesen oder warf sie Wettstein so durcheinander, genug, dass die
Inhaltsangabe eine ganz andere Ordnung als der Kodex hat und
sehr verworren und durcheinander geworfen ist . Welches Unheil
eine derartige Edition sogar in den Händen eines solch strikten
Forschers wie Wettstein her vorrufen kann, möge das einzige
Beispiel beweisen, mit dem wir die Einleitung schliessen wollen:
Wie oben gesagt , schliesst der Pinax mit dem Datum יזם ב' פ* יג
 תצא שנת שס׳יו לפיק, nachher folgt eine viel spätere Notiz eines
anderen Schreibers über das Nadelgeld der Gesamtjudenschaft
Polens . Wettstein schleppt das Datum zu der nachfolgenden
Notiz heran, sodass der Beschluss betreffs des Szpilkowe ein
ganz fremdes — unbegründetes — Datum bekommt (Wettstein
Nr. 7)  ע״ד המתנה שפילקאווי להמלך יום ב״ פ' כי תצא שנת שס״ו לפיק.
Wie sollte es Wettstein anders machen können, wenn Dembitzer
selbst im selben Jahrgang des  ) אוצר הספרות1892 S . 203 Anmerkung) aus seinen eigenen Aufzeichnungen denselben Beschluss
mit demselben Datum (1606) angibt ? Die Angaben solcher Männer
wie Wettstein und Dembitzer genügten, um dem Fehler das Bürger20*
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recht in der Geschichte zu verschaffen, was auch wirklich geschehen ist . Ein nicht geringerer Gelehrter als Harkavy
fährt in seinen  חדשים נם י שדםzum VII. Bande Gra e t z - R a bi n0 wi t z
den Beschluss betreffs des ״Szpilkowe “ unter dem Jahr 1606 an
und es ist mit voller Sicherheit anzunehmen, dass alle Historiker
ohne weiteres dasselbe wiederholen werden. '
Am Schluss will ich hier bemerken, dass der Text Wettsteins trotz aller Mängel, die aus dem Sachverhalt hervorgehen,
den Dienst erwiesen hat, dass man aus ihm wenigstens zum Teil
die Lücken ergänzen konnte, die infolge des Fehlens einiger
Blätter in dem Text entstanden sind.
Indem ich den vollen Text des Pinax der Oeffentlichkeit
übergebe, kann ich nicht umhin dem löblichen Präsidium der
israelitischen Kultusgemeinde in Krakau, ihrem Präsidenten Herrn
Dr. Samuel Tilles und ihrem Sekretär Herrn Dr. David Künstlinger
für die Belassung dieses kostbaren Archivstücks , wie auch meinem
lieben Schwager stud. jur. Moses Alter für die Hilfe beim Kopieren
des Pinax meinen herzlichsten Dank auszudrücken.

I. Das Gemeindestatut
II. Die Ergänzungen

aus dem Jahre 1595■

aus den Jahren 1604 , 1606 und 1615.

§§ 1- 10.
 וא, כשיהיה ריח ב׳ ימים, הפרנס החודש ביום שני של ר׳ה: בראש
2־
 בצום גדלי׳ יקבל עליו בהן צדקו לשמור,ביום ר־ח בהיותו יום אחד ובחודש תשרי
בנפשו ובגופו לייסר הפושעים והמורדים והעוברים על אחת מכל דברי האנרת
הכתובים בתקנה הזאת באמת ובאמונה בלי ערמה ומרמה על דעת המקום ועל דעת
 והקבלה הזאת תהיה לפני השמש ושלא יפיל מכל דברי התקנה,הקהל יצ״ו
המבוארים למטה דבר אחד ארצה במזיד והשמשים יכריזו תכף בכל בתי כנסיות
.הקבלה ההיא להזהיר את העם כדי שכל ישראל ישמעו ויראו וגומ׳
ותכף אחר הקבלה יקבל הפרנס החדש מי שברך מהש־ץ במעמד הקדוש
׳ההוא ויכליל הש״ץ במי שברך ההוא אותו ונו־ ואת כל העוסקים בצרכי צבור
 הפרנס הח׳ מחויב תכף לקראות התקנה,באמונה מתעסקים ומקיימים את התקנות כדי שידע לצוות על הטוב ולמנוע, בינו לבין עצמו,כולה בתחילת חודש שלו
] תקן התקנות האלו והשמשים ג־כ יזכירו ויזהירו אותו להעלות. . , , .[ מן הרע
,•על זכרונו מדי חודש בחדשו
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י2 *.
מן זאל קיץ בר או ראשים או טובים או קהל יצ״ו או שאר מנויים שבעולס
קלויבן נייארט ברחוב היהודים ,דהיינו אז דיא ממונים כדל זאלין ממונה זיין
במוסכם ראשים וטובים וקהל יצר וכפי דת תורודנו ,אז מיר אויך קיומים האבן
ץפ מלבים אוב־ פון אלין שרים ומושלים אוני אויך אז מיר מושבע זיין ועומד ויין
מהר סיני אדני דיא זעלביג שבועה האבן מיר איצונדרט ווידר מחדש גיוועזין .)1
אוב איין יחיד או רבים חיו וואלטין ארס פלין אוני וואלטין דיא שררת
יר״ה אונטר ריכטען ,דאז דא ווער ורדר דת תורתינו ושבועתינו וקיומים שלנו הן
בעצמם או על ידי שלוחם הן על ידי יהודים הן עיי ערלים ,דא זאל דער זעלביג
עוברין או עבריינים זיין אוג־ האבן אלי עונשים וחרמות וחומרות ,אז נימכט איד
בתקנות חמש ארצות בקיק טישווי׳ן בהוה־מ פסח שנת גשם לפ״ק  )2במבואר
בתקנה דיא אד לינט בפנקס . . . . .בקיק לובלין השייך לחמש ארצות ,ווא
 3.אלי תקנות איין נעשריבן " . . . . .איינער וואלט ארם ריכטן הן יחיד או רבים
הן איש וא [ אשה] ממידה שדייבען  .עש זייא עש ניט אין אן אודר עש ניט
אין ניט אן ,דער איז מהרב תוך שלשה ימים בחרם חמור ובענשו של מוסר
דז ער דאז ניזעהן חוט ,אודר ניהערט הוט ,צו קומן צו שני ראשים וועלכי אין
מבטן אן בעשטין זיין ,דיא דא ניט נוגעים זיין אל המוסר אוני זאל עש אין אן
זאנין .אוג־ דיא שני ראשים דיא זאלין עש נון ווייטר טרייבין כפי הדרך הידוע.
אוני אוב איינר איין אלם ווער ,דז מן אים ניט קענט ארף דער צייט צו שטייער
קומן ,דא זאלין רבנים וראשים וטובים וקהל יצ־ו ארף צייכינן אין איין ספר
זברונות .אוני רען עש דער נאך קעם ,דאז מן אים קיין קינד מל זיין ,אודר איין
קינד קידושין זול געבן ,אודר אנדר׳ זאכין ,דיא דא יודישקייט אן רט ,דא ואלין
רבנים דאשים וטובים וקהל יצר ביום פקדי ופקדתי מיט אים מכין.
3 b.
ךיא שני ראשים דאז מן זיא אן ניזאנט כדל ארף איין מסור [זיינען]
מחרב תוך מעת לעת בחרם אם לא באונס מגלה צו זיין לראש הקהל עוד אחד
ולשני טובים הטובים בעיניהם ,ח קיינר פון זיא ניט נוגע זיין אונ׳ דיא חמשה
אנשים דיא ואלין בחרם תוך שלשה ימים אם לא באונס צו דיך נעמן עוד ששה
אנשים הטובים בעיניהם אונטר דיא שבעה ועשרים פון כל הקהל יצ״ו בלי נגיעה,
אוני דיא ייא אנשים זולן רבנים צו זיך נעמן אודר איין רב ווען דעד אנדר העט
איין דצ נדעה ,אונד דיא י״א אנשים מיט רבנים כדל זאלין חוקר ודורש זיין
( Die Juden sorgten immer dafür, dass fremder Einfluss bei der BeגSetzung ihrer Gemeindeämter fern bleibe. Darum bekämpften sie stets die
zentralistischen Bestrebungen der Regierung und wollten sowohl die von
der Regierung ernannten Steuereinnehmer, wie auch die ernannten Rabbiner
nicht anerkennen. Siehe den Kampf der Krakauer Gemeinde mit dem
böhmischen Juden Abraham, wie auch der litauischen Gemeinden mit Michael
Esophowicz. (Ba 1a ba n, Skizzen und StudienS. 87. ss.). Für Krakau speziell
. 1554, § 7, in meiner Gesiehe das Privileg SigismundA ugusts vom 19. 111
schichte der Juden in Krakau und am Kazimierz, Bd . 1, S. 234.
2) Der Judenreichstag zu Tyszowce 1583.
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אונד זאלין נושא ונותן אין דער זך זיין להוציא דבר לאמתו א1נ׳ זאלין וצ דער
זך טון כפי הנראה בעיניהם ,דז זיא דלכי לייטן אין אירי אורן איין רוסן
אוני מזהיר ויין ,דאז זיא ואלין זילכי דרכים אב שטין הן ווייטר וצ טון כנראה
בעיניהם ,אוג׳ מעשים צו טון און קען לובלין צום לנד צו טרייבן .בללו לש
־ 4דבר אלי דרבים צו הלטן וואש זיא דוכט נוט זיין לבער את הרע מקרבם.
אוני ריא נגיעה . . . . .היישט כל מיני שייכות ; אונ׳ דוכט עש דק פרנס
החודש ניט דז עד זול שווערין ,זאל ער עש פר הערין מיט אנדר׳ ראשים ,אודר
ווען צייט דער צווישען איז אונ׳ דאו עז ניט איין קלייני זאך ווער ,זאלין עש
פר הערץ רוב ראשים וטובים יצ״ו.
ךען־ שקאלניק Cאיז מחויב צו ניין אודר איין אנדערן אן זיין שטאט וצ
שטעלין ,דער דא זאל נין פון הויז צו הויז מודיע צו זיין נאך אלי גניבות ,דיא דך
טרעפין אין איטליכר וואוך אן דער חאגא פון דער זלביג וואוך ,א1׳נ ואל עז רב
אויש רופן ביום הכניסה בבל בתי כנסיות .דער פרנס החודש איז מחרב אין אן
צו הלטן אור צו מבין ,דו ער דאז טוט בכל מאמצי כחו ככל מיני כפייה ,מן
ואל אים וא וואו צו שטייער נעבן ,דו ער א־ץ נאמן שטעלט במקומו דער דאד
הנ״ל טוט .דער נאמן זאל זיין ברצון הראשים.
אובאיינר וואלט דיננן איין מכם אורר אדנרי זכין דיא מן

וואול מאג

דיננן אונד דערזעלבע מאן ווער אזו איין מאן שיש לחוש ,דו ער ווערט דען נוי
 4 bאודר פריץ )2מזיק זיין אונד ווערט אין ניט צאלין ,דא זאל דער פיה מצרף וצזיך זיין ראשים וטובים שאינם נוגעים אונד זיין מחויב צו נין אור מזהיר וצ זיין
דען זעלבנין נוי או פריץ ועליהם תבא ברכה.
מינצץ
 5טשאפוו־י אודר
ארנדי״ש )3בנון
אביר וואז אן בילאנגן איו נרושי
אודר זויפא אודר ניעניץ מכסים  )4דז דא האבן ארך מסכים ניוועזין מיט אננדד
ארבע ארצות ,דז מן דבר אחד מכל הרל זול ניט דינגן נאך הלטן.
(וזאת התקנה שעשו ד׳ ארצות ביחד בק־ק לובלין יום ר ט״ו כסלו שלוה לפ״ק).5
האלופים
"? אתלרעת לכל עמי האיץ אנשי קודש בני ברית שהסכימו
והמנהיגים דארבע ארצות יצ״ו בראותם המעמד ומצב הארצות לעת כזאת הצריכים
חזוק בפרט אודות האנשים הלהוטים אחרי הבצע והממון להתעשר מחמת אורנדיש
= Schuldiener = Amtsdiener der Judengemeinde.שמש = *( Szkolnik
Schon in den Generalprivilegien wird der Ausdruck ministerialis
durch
scolny erläutert. Ueber die Entwickelungdieses Amtes siehe meine Zydzi
lwowscy S. 233 ss.
2) Adeliger, Gutsbesitzer.
3) arenda== Pachtung.
=מינצן 4) Czopowe = Zapfengeld d. i. eine Abgabe von Getränken,
= Grenze= Zoll.גרעגיץ = zupa = Salzsiederei,זזיפא Münzen= Münzschlägerei,
'lavier Länder, terminustechnicusארצות (5
»für den Judenreichstag
der vom Jahre 1581 bis zum Jahre 1764 zweimal jährlich tagte,
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נחלים ועצומים שיש לחוש פן יביאו לידי סכנה גדולה ועצומה יוצא לרבים ח־ו * )
 5 .ע-ב הסכימו בולם באיש אהד ובפה אחד שבל מי אשר בשם ישראל יכונה לא
יהא לו שום עסק לשבור טשאפוויי בפולין גדול )2ובפולין קטן )3ובמאז־י ,)4הן
מהמלך יר״ה ,הן על ידי מושלים או בשום תחבולה בעולם  ,נם שלא ישכרו שום
מעץ וא זויפא במדינת דינ״ל ולא שום נרעניץ מכס ,דהיינו מכס קראקא ופוונא
והשייך להם .בל הדל לא ישבור שום יהודי בשום אופן הדל ולא יתעסקו בעסקים
אלו שום התעסקות בעולם ,ואיזו איש אשר ימלאנו לבו לשנוי או להתעסק
בעסקים אלו שום התעסקות כדל ,אחת דתו להיות מוחרם ומנודה משני עולמות,
יהיה מובדל ומופרש מבל קדושת ישראל  ,פתו יהא כפת כותי ,יינו יין נסך,
ושחיטתו בשחיטת נכרי ,ובעילתו תהא בעילת זנות ,וקבורתו תהא קבורת חמור,
ושום בר או צורבי לא יתעסק בקידושין שלו הן לבניו הן לבנותיו ,ושום אדם
אל יתחתן עמו ,רהא ארור ומקולל בבל האלות והקללות הכתובות בספר התורה,
ובקללות שקילל אלישע לנהזי נערו ,יחולו על ראשו עד אשר יסור מדרכו הרעה
דשמע רציית לדברי המורים "  .ע״ב איז דיא תקנה של ד־ ארצות ,דיא זיא נימכט
האבן אוד היא הוט מן ארך מקלל ניוועזין מיט ז׳ ספרי תורות . .דא זיין מיר
•יו 5התקנה של ד׳ ארצות מהזיק ונוסיף על העונשים הדל וועלכער דער ח״ו דבר
אחד מכל הדל עובר וועד דער מה נעבן קנם  :מאה זקוקים  )5לשר  , )6המשים
זקוקים לשופט  ) 7המשים זקוקים לצדקה .) 8

ובן לעדןפרטיטין,

איז ידוע דז עש סכנה איז לרבים אוד

קענןגרושים

קלקולים היו דר פין קומן; אוני ארך חוט מן דר פאר אויך מקלל גיוועזין מיט ז׳
ספרי תורות מיט חרם יהושע בן נון ,ה מן זול קיין פרטיט־ן מכין דא האבן
מיי נימבט אוד מפורש ניוועזין וועלכעש פרטיטין היישען.
x) Der Judenreichstag (Vierländersynode ) stand unter dem Einfluss des
polnischen Reichstags , der mehrmals beschlossen hat, Juden von der Pachtung
der Zölle, Münzschlägereien etc. auszuschliessen . Besonders drang dazu der
gross - und kleinpolnische Adel, dagegen in Reussen , Podolien und Wolhynien
blieb es beim Alten. Dieser Umstand erklärt uns, warum nach der Teilung
Polens im preussisch -polnischen Gebiete fast gar keine Juden am Land
wohnten , während sie in Ostgalizien zirka 30°/o der Gesamtzahl aller Juden
ausmachten.
2) Grosspolen (Posen , Kalisch etc.).
3) Kleinpolen (Krakau, Lublin, Chelm etc .).
4) Mazowsze mit der Hauptstadt Warschau hatte seit jeher das Recht
Judaeis, welches von Sigismund L nach der Ueberde non tolerandis
nähme des Landes im Jahre 1525 bestätigt wurde. Siehe Wierzbowski,
Przywileje miasta Starej Warszawy. Warschau 1913.
=
 Schilling.זקיק )5
Wojewode.
=שר )6
ein Adeliger.

Jahre 1633

vom

Gesetz

dem

, laut

=
 Judenrichterשזפט ף

8) Die Wohltätigkeitskasse der jüdischen Gemeinde.
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קירן מאן נאך קיין פרויא זול איין סרסור דין איינם שר או פריץ וא נוי
צו אכטין צו בארגין פון איינם אנדרן שר או פריץ או נוי קיין סחורה בעולם
הן עצים ואבנים ,הן אבנים טובות ומרגליות וצוביל  ,) 1ועופרת ,ובתים ,וניטר,
ותבואה או שאר דברים ,מכל מה שהפה יכול לדבר והלב לחשוב ,הן סחורה
אליין הן סחורה מיט נעלט ,נוך אין  . . . . .זול קיין סרסור זיין הן איש וא
אשה בין ערל לערל ,דז ער אים וואלט צו ווייזען דז איין  . . . . .אנדרין לייהן
 6.אפי׳ באר געלט ,דז ער אים מושט ) 2דיא חיובא פר שרייבן על המבצר ,) 3אודר
אנדרש וואו ,דו מן פפלעגט איין צו שרייבן חובות אויף גיטר דז איין יהודי
הן איש או אשה וואלט זעלברט סחורה געבן כדל לערל ,או סחורה עם מעות
מזומנים  ,אוני וואלט עש איינם אנדרן ערל לאשן צו שרייבן דז דער ערל טישט
דעם אנדרן ערל איין פר שריפט מכין כניל.
אויך זול קיינר איין סרסור זיין הן על ידי עצמו או ע־י אחרים ,הן איינר וואלט
אויף שטעלין איין יהודי או להבדיל איין ערל אוג׳ וואלט דבר אהד מחדל טון.
אוין־זאל איינר קיין סרסור זיין ווען איין פריץ וואלט איין גוט פר קויפן
הן במזומנים הן עם סחורה ,אוב איינר וואלט זיך היתיו־ים ווייטיר מכין אוד וואלט
זכין נאך נין כהאי גוונא דיא סכנות אוד בלבולים מעכטען דער פון קומן ווען
• 6 bעש גלייך ניט מפורש ווער ,דא זאלין ראשים וטובים מהדר זיין אוד זאלין
וואול חוקר ודורש ויין  ,דז עש ניט גשיכט אוד זאלין דיא זעלבינע שטראפין
כפי ראות עיניהם ; כלל העולה בל הדל זול זיין בלי ערמה ומרמה.
וכן בתים מאג מן וואול איין סרסור זיין צו פר קויפין במזומנים.
ווערט איינר ח״ו עובר זיין דבר אחד מהדל ,הן איש או אשה ,אוד
 .וואלטן זיך איינר איין היתר מכין  ,דא זאל דער זעלכינע עבריין מוחרם ומנודה
ומופרש זיין מכל קדושת ישראל אוב׳ זאל מטרה זיין משני עולמות מב־ד העליון
ומב־ד התחתון  ,פתו יהא כפת כותי ויינו כיין נסך ,בשר שיאכל יהא כנבלת בשר
שקצים ורמשים  ,בעילתו תהא בעילת זנות ,קבורתו תהא כקבורת חמור ,אוד מן
זאל זייני קינדר ניט מל זיין ,מן זול זייני קינדר קיין קידושין נעבן  .נוסף על
הקללות דיא מן האט מקלל גיוועזין מיט ז׳ ספרי תורות וכקנס מאה זקוקי׳ לשר
יר״ה ,חמשים זקוקי׳ לשופט ,חמשים זקוקי׳ לצדקה אוד ווער עש אן זאנט דער
איז בכלל מי שברך ,אוד אויף בל הדל ווערט מן מקלל זיין בחרם יהושע בן
 7נון  ,ובכבוי נרות ,ובתקיעת שופר בכל יום ב ,ראשון של תענית בה״ב בחשוןובאייר ,דארום זאל איין איטלייר ניזהר דראן זיין  ,דז ער ניט עובר איז עונשים
וקנסות הד  .ובן דער דא מלוה איז לגדם בריבית מינר או צו שנים עשר גדולים) 4

Schlossgericht sog. Grodgerichtj u d i c i u m
die meisten Schulden verschrieben wurden.
Groschen. 30 Groschen geben einen poleine Mark (grzywna).

Zobel
2) musste.
3) Festung = Schloss , hier
castrense
capitaneale,
wo
4) Vru
. = gross, davon der
= nischen Gulden, 48 Groschen
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מבל מאה זהובים פולניש ,אוני דער זא איין סרסור איז אין דער הלואה על
משבץ הלבן (?) * ודשן איין גוי אוד דען אנדרן ,דער איז אויך נכלל אין דען
עונשין וחרמות וקנסות הדל.)1
איין איטליבר זול ודשן ,דז דער חרם יהושע בן נון ניט חוזר ריקם איז
אוני ניט פר שווינין בלייבט ,בפרט דער חרם ,וכל המחלל שם שמים בסתר נפרעין
ממנו בנלר אז מן זוכט מ(י)די יום ביומו.
דיאזא עובר זיין הרם ,עש זייא
זיא
האבן
עש
זעלברט
ניטאן
וואו
ארויף
מן חרם ניבט אודר זיא האבן איין ידיעה דר פון ניהט אוד זיין מסייע לדבר
« 7 1.עבידה אדני דין מעלים הדבר ,דען טוט מן אליין התראה ,עש זייא מן ניבט הרם
רואו ארדף ער איז ,הן אדף נדבה ואבידה וכ״ש על עדנים כדל ,דז מן זיא
זועדט שטראפין אן איר ממון אוד מן ווערט יורד לכסיהם זיין אוד דיא קהלה
פד ביטן אוד צייבין אן לינן אוד איין טייל שטראפין בנופן אויך ,דען )2מן קאן
דמד שוויינן ,יכ השעה צריכה לכך ,ח מן זאל מכלה זיין דיא קוצים מן הכרם
וכל ישראל יהיו נקיים .מיט דער התראה הוט מן ביווארנט אוד איז מזהיר,
איטליבר זאל מותרה ועומד זיין ,דז מן מאג דר נאך איין מעשה דרויף טון.
אןיף דען עדן ודאו מן דרדף הרם ניבט זאל מן אין אלי בתי כנסיות
אויזדופן ,אוד אן שלאנין בפתח של בית הכנסת וואו ארדף מן חוט הרם געבן,
למען דז מן ניט זול ה־ו נבשל זיין בעונש חרם .דיא שמשים זיין דאו מחויב
צו מץ.
וכן
וואש
דער
שקאלניק ושמש אויש רופט בעדני גניבה אפילו שלגויס,
 8.זאל עד ארך איין בריבל אן שלאנין.
ווערט איינר אפ רייסען איין כתב מפתה ב*ה ,הן מהמת מס ,הן מהמת
וואו ארויף מן הוט הרם נעבן כדל ,יהיה מי שיהיה ,דא זאל מן אין שטראפין
מיט הפיסה אוד מיט קנסות כפי ראות ראשים וטובים יצ״ו.
דער פמס ההודש בראש עם שאר הראשים יציו
זיין
מחויב
בייא אירר
שבועה ובעונש התקנה ,דז זיא זאלין חקירה ודרישה האבן אויף זעלכי מעשים.
נופף על כל התקנות דז זיא ממונה זיין כנזכר למעלה ולמטה אוד זאלין שטראפין
כדל אוני נימנט דשט צו שענקען אוד דמנט ניט מחפה צו זיין ,הן מחמת שייכות
קורבה  )8או מהמת מורא וכיוצא בזה.
*) Selbstverständlich 12 Groschen von 100 polnischen Gulden die
Woche, d. i. 600 Groschen von 3000 Groschen jährlich= 20°/0. Die polnische
Gesetzgebung erlaubte am Anfang den luden 100° 0, vom Jahre 1347 nur 53%
zu nehmen. Im Jahre 1670 reduzierte man den Zinsfnss auf 20% ln der
Praxis nahmen Krakauer Juden um die Wende des XVI. und XVII. Jahrhunderts
nicht mehr wie 20—30%, bei guter Unterlage 10—15%. Siehe Dabkowski,
Polskie prawo prywatne (Polnisches Privatrecht) Bd. 11, S. 566—7. Siehe auch
unten Folio 8 b. S. 314.
2) denn.
3) Verwandtschaft.
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אף־ף דאז האבן מיר ממנה גיוועזץ
דיא טובים  )1יצ״ו ,אוב דעי ם־ה
וראשים יצ׳ו דעם ח״ו ניט נינינן .טעטן ,דו זיא זאלין דא דר מאנין ,אור גיביטען
בייא קנסות ועונשין כנ׳ל  ,אוב זיא וואלטין זיך ניט דראן קערן ,דא ואלין דיא
טובים יצ״ו דיא וך דעם קהל יצ״ו פירליגן אור דיא שמשים זיין מחויב אמם וצ
 8 b.ניין אור די טובים עם הקהל יצ*ו האבן מכט צו שטראפין כפי חוסר הענין ובטי
ראות עיניהם.

אוב׳ איןדען עניינים זולין מוזין אויף שטיין אלי קרובים אפי׳ שלישי
בשלישי ותרי בעל כאשתו וקרוב ונתיחק ואבי החתן ואבי הכלה ומשותפים זא
מיט ,דו דא נימנט וולט נחשד ויין  ,להיות על משפחתו.
איין יהודי זול קיינם נוי לייאן דיא מאה אונטר י״ב גדולים ריבית בכל
שבוע בלא ערמה ומרמה אור זול זיך קיין הית־ מכין בעולם ,ווערט איער לייאן
וועלווילר דיא מאה או " ב נדולי׳ לשבוע על משכנות ,הן איינר לייט איינם גוי
זעלבערט ,אודר ער ווייזט איין גוי צום אנדרין נוי ,דא זאל דער זעלביג איש
או אשה מוהרם ומנודה זיין מכל קדושת ישראל אוני דיא ראשים וטובים זולן
אין שטראפין אז איינר דער וא עובר חרם איז אור זול נעבן קנס עשרה זקוקי׳
לשר ידיה עשרה זקוקי־ לצדקה וחמשה זקוקי׳ לשופט . ) 2דען איקליכר זול
9.
ודשןדז  .עש איין חרם קדמוני׳ איז אור אלי חול המועד של פסח ושל סוכות
זול נוהר דראן זיין ,אך ווען מן מקלל איז בספר תורה אויף אנדר׳ נמש עונשים
זול דעד פרנס החודש דען שמשי׳ היישן אויש דופן בכל בתי כנסיות ,דז מן
הנזכרים בתקנה  ,דא זולן דיא שמשים דען חזן מזכיר זיין ,דז ער דא רויף אויך
מקלל איז  .מן איז רען עולם זייר מזהיר דרויף ,רען כפי הנשמע ,זיין עטליכי
לייט ניט נוהר אן רען חרם אוני ווער דא ווערט מגלה זיין רעם פרנס החודש
ווערט נכלל זיין במי שברך ,רען מן ניבט מ(י )די חודש בחדשו ,איז ער רען
איין אימר מאן  ,דא זול מן אים איין גוט שבירות געבן ,דו ער עז הוט מגלה
גיוועזין .אבר איין יוד׳ מאג וואל איין אנדרן יוד׳ לייאן אויף משכנות של גויס
אונטר י׳ב גדולי׳ .דיא זנין ויין אלי מוטל אויף דעם פרנס החודש לחקור
ולדרוש היטב על כל הענינים האלו.

§ 11. Wahlen.

דער
זמן ,דז מן זאלזעצין מ(י) די שגה בשנה
הנבררי׳ קרואי עדה מהקהל יצ״ו ושלשה כתי הדיינים  :תחתיים ,שניים ושלישים,
 9 b.אוני ר בעלי חשבונות אצל הטובים דאז זאל אל מאל גישעהן בחול המועד של
הפסח ,אויף דעם פרנס החודש איז דאז מצווה ,דז ער זול בשיקן כל הקהל .ח
דאו נישכט ביום ראשון של חול המועד הנ׳יל  ,אור אוב עטליבי פון קהל יצ׳־ו
ניט היא ווערין ,דא זאל מן דענוך פארט קלויבען כנ״ל  ,ווען דער רוב היא איו.
ומיד ביום ראשון של חול המועד של פסח זאל קיינר ניט נוהב זיין ראשות
ד׳ראשים ,ה׳טובים,י׳־ד

.ז׳ ט־בי

מעיר*( boni viri, die Benennung stammt aus dem Talmud:
2) Siehe S. 311 Anm. 6. u. 7.
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10.

וטובות ביז דז מן ווידר קלויבט כסדר • הקהלת על פי המבוררים ,אז דער נאך
ווערט שטיען .דאך מאג דאש אלטי קהל יצד כח נעבן רען אלטין ראשים
וטובים יצ*ו אדף י־ד ימים ווייטר ,זמן לנהוג הראשות ,אוב זיך דאש ראשות
ממשיך וועד ,ביו דז מן עש משתדל איז מן השררה יר*ה.
אוניאוב מן עש אין י־ד ימים חד ניט קענט משתדלויין ,דא זאל מן
דיא חותמות אויף טון פון דיא נבררים החדשים וינהגו את נשיאותם ברחוב
היהודים ,ובלעדם לא ירים איש את ידו ואת רגלו והישנים יתראו לפני השררות,
באילו הם המנהיגים ,אך לא יעשו שום דבר יכ אם ברצון ובהסכמת ראשים
וטובים החדשים.

להשתדלות הראשות מהשררה יריד .יבררו החמשה בוררים ,נ׳ אנשים
משתדלי• בפי ראות עיניהם.) 1
□דר מנוי ראשים ,וטובים ,וקהל ,ודיינים ,ובעלי חשבונות ,בחול המועד
לש פסח ואל זיין באופן זה ן ראשים וטובים וקהל יצד זאלין זיך זעצין אוד
ואלין מקבל אויף זיך זיין באמונת שמיס ,על דעת המקום ועל דעת הבריות,
בלי ערמה ובלי מרמה ,דאז קי־נר קיין קנוניא מיט דעם אנדרין אויש דעם קהל
האט נימאנט אודר וואלט מנין ,הן מיט יחידים ,הן מיט רבים אויף דאו קלויבן
הדיל .נייארט איטליכר זאל זיין דעה זאנין לשם שמים לטובת הכלל ,כפי אשר
« 1.סג יורו אותו מן השמים ,אוני ניט זיך זעלבסט נאך איין אנדרין צו ליב נאך אך
ניט קיינם להבעים אוני זילבי לייט צו קלויבען דיא אין דיכטן ,דיא ראוי והנון
זיין לטובת הכלל ,והבל לשם שמים.
אוב׳ אזו ואל מן
קלויבן :ראשים וטובים וקהל יצד מאנין איין
איטליכר
איש אהד אויף לינן 2
)
צו
איינם
קלויבר
,
דער
דא
קיין
שייכות
הוט
צו
דעם,
דעי אין אויף לינט ;
אוד
דאש
היישט
שייכות
:
דהיינו
שלישי
בשלישי
תר׳ בעל
באשתו וקרוב
ונתרחק
ואבי
החתן
ואבי
הבלה
אוד
ב׳
חברים או שותפים ,דהיינו
שריב עסקיו
עמו
,
פון
דען
אלין
טאר ער קיין אויף לינן ; מאג אויף ליגן איינם
ער זיי אים
קהל
,
אודר ארז דעם קהל .ראשים זאל מן ניט ליגן אין קיינר ביקס,
״) Die neue Kultuswahl musste jahraus jahrein am ersten Zwischenג
feiertage des Pesachfestes stattfinden; dieses Gebot enthalten sämtliche uns
bekannte Wahlordnungen der judengemeinden in Polen, wie auch die Hl.
vom Wojewoden Stanislaus Lu b o m i rs ki am 28. II. 1640 für Krakau gegebene Judenordnung§ 1. Siehe Kutrzeba : Zbioraktöw (Aktensammlung) Nr. 140,
) mussten beim Wojewoden ihre
ראשים( S. 121—2. Die neugewählten 4 seniores
Bestätigung anstreben. Nachdem sie dieselbe erlangt hatten, leisteten sie
ihren Diensteid , der in die acta palatinalia eingetragen wurde. Der Eid
verlangt Treue dem König, der polnischen Republik, Gehorsam dem Wojewoden, dem Judenrichter, pünktliches Ausfuhren aller Befehle dieser Beamten
etc. Die ganze Eidesformel siehe meine Geschichte der Juden Krakau
Bd. I, S. 255- 6.
2) Den Namen eines Wählers in die Wahlurne legen.
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אוב׳ דיא ועלבונן אנשים ,דיא מן הוט אויף ניליגט דיא לאי* מן לינן אין איין
ביקם אונ׳ דיא שמשים זאלין ט׳ אנשים אנשים אויש דער ביקם נעמן .דיא
ט׳ אנשים זולין זיין כשרים זה לזה מן התורה  ,)1את׳ דער צום ארשטן אתיש
קומט דער פסלת רען קרוב ,דער נאך איהם התיז קומט.)2
אונימיד .אז דיא תשעה אנשים התיז קומן אויז דערביקס ,דיאזאלין
זי איין שבועה טאן בפתיחת ארון הקודש לפני השמשים יציו ,ח זיי וועלין
קלויבן חמשה אנשים בעלי שכל ומדע אור זולן כולל זיין בשבועות ,זד דא
קיינר קיין קנוניא בעולם אפי׳ שנים ביחד ,דיא דא ווישן בטוב צורך הנהנת
הקהלה יצ״ו אוני זיין ראוי והגון צו קלויבן לטובת הכלל ראשים וטובים וקהל
יצ״ו וג׳ כתי הדיינים כנ״ל ,אור ג׳ בעלי חשבונות אשר ישבו עם הטובים .כל
הנ״ל זאלין זיא קלויבן על פי השבועה בפתיחת ארון הקודש לפני הראשים
והטובים והשמשים יציו ,דו זיא וועלין קלויבן כל הרל קיינם צו ליב ,נייארט לטובת
הכלל ,כפי דעתם הטובה .אוני דאז זיא דיא פינף או אפי׳ שנים קיין קנוניא האבן
מיט אננדר אור דאז ויא קיץ קנוניא וועלין מכין על דעת המקום ב* ה וכו׳ בלי
שום תחבולה וערמה בעולם ,אונטר דען ט־ הדל לא יבררו מהם לחמשה אנשים
רק לכל היותר שנים מהם .) 3
אוב׳ זיא זאלין קלויבן ארבעה ראשים ,חמשה טובים ,ארבעה עשר קהל
יצ״ו נ׳ דיינים תחתיים אור נ׳ דיינים שניים אוני נ׳ דיינים שלישים אור ר בעלי
חשבונות לטובת הקהל יצ״ו וואו זיא וועלין .וגם ואלין מכין גבאים וממונים
חמשה ,דהיינו הויפט לייט ,וגם יבררו האלופים על היתומים ,וגם ממונים על
הקעסטיל של טשפאווי )4הן פון אלטן קהל יצ״ו הן מתשעה אנשים הדל הן
חוץ לקהל יצ״ו הן אונטער זיך זעלבערט ,כאשר יורו אותם מן השמים ,נייארט
ווען מן פון אידים רעט אודר מן הפסול לו מן התורה ,דא זאל מן אין היישן
אויף שטיין.

 nicht mit einander verwandt.ף
2) Bei der Auslosung zweier Verwandten entfällt der zweite.
3) Zuerst wurden also neun Vorwähler gelost , diese wählten fünf Wähler
und erst diese letzteren bestimmten die eigentlichen KahalsfunktionäreJahraus jahrein wurden jedoch von den Ausgelosten dieselben fünf Wähler
bestimmt; dagegen legte das Volk beim Wojewoden Protest ein und nun
ordnete der Wojewode Lubomirski in der oben genannten III. Judenordnung
§ 2 (1640) an, dass jedes Jahr andere fünf Wähler bestimmt werden sollen und
zur Kontrolle der Zettel mit den Namenf der'Gewählten und der Unterschrift
des Judenrichtersvon Jahr zu Jahr aufbewahrt werden soll.
4) Die Küste (Kasten, Kastei) d. i. die Kassa für das Zapfengeld. Die
jüdische Gemeinde pachtete die Einnahmen von Bier, Wein und Branntwein
innerhalb der Judenstadt beim Staat und erhob die Gebühren durch ihre
Beamten ein.
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אוג׳ מן זאל דיא חמשה אנשים ,Cתיכף ,אז זיא דיא שבועה הדל האבן
 12.ניטאן איין שליסען ,ביז דז זי ראשים וטובים וקהל יצ״ו אוד דיינים אוד בעלי
חשבונות האבן נימאבט בדל אוד זאלין עש פר חתמן בחתימת ידם אוד בחותמם
אוד תיבף אז זיא עש האבן פר חתמת כדל דא זאלין זי עש נעבן ליד אחד מן
השמשים אוד דער שמש זאל עש בייא זיך האלטן _דע שיקומם .אוד תיכף ומיד
אז זיא עש דעם שמש האבן נעבן ,דא האבן דיא חמשה אנשים ביחד אוד
אוד מב״ש מקצת מהן ניט מבט אפי׳ דבר אחד משנה צו זיין מכל מה שעשו,
ועל בל פנים זולן זיא ניט איילין אוד זולן זיך וואיל בידנקן לפחות איבר נבט
עד אור הבוקר ; אוד דיא חמשה אנשים הדל בעונש וחומר השבועה הדל דיא
טעדין ניט מנלה זיין וועם זיא גיקלויבט האבן ,אפי׳ ברמז על דעת המקום ביה
ועל דעת הבריות ,ביז דאז ראשות מפרסם איז כנהונ.
12 b.
אוב די חמשה אנשים דיא מן ניקלויבט הוט ,זי זאלין כשרים זיין צו
אננדר
.
ח
זיא
קיין שייכות צו אייננדר זולן האבן ,דהיינו אפי׳ שלישי בשלישי
תר׳ בעל כאשתו וקרוב ונתרחק ואבי החתן ואבי הכלה ,אוני שני שותפים כל.
הדל פסולים צו אננדר.
וכן דיא ראשים ודיינים מכל כת וכת דיא דא דיא חמשה אנשים ווערין
קלדבן  ,דיא זאלין אויך כשרים זיין אוני קיין שייכות צו אננדר האבן
אליש בדל.

13.

טובים דיא אד ווערין ניקלויבט זיין לזמן הדל ,דיא זולן אך כשרים
זיין מיט אננדר אוד מיט ראשים בדין תורה אונטער דעם קהל יצ־ו אויף זיא
וואל קלויבן איטליכר דיא דא פסולים זיין אונטר אננדר ,אודר פסולים זיין
לראשים ולטובים אפי׳ מן התורה.
דאךווען מן זול מבין אונטר דעם קהל יצי׳ו וא זאלין ביירי פסולים
פער איין דעה נירעכנט זיין און דערפן ניט אויף צו שטיין.)2
אוב ווען זיא ,דיא פסולים ,אין קהל ניט איין דעה
העטין
אוני
דז
זיך
דער רוב דראן ווענדט ,דא זאל מן נורל ווערפין וועלכי
דעה
זול
בלייבן אונטר
דען קהל .אביר וואז בעדן המסים איז ,מאג איטליכר זיין דעה זאנן דער פסול
אזו וואל אז דער כשר אוד בעדן הרוב להנ״ל איז זיין דעה נירעכנט ,אז ווען
ער בשד וועד ,ודוקא בעדן מם־ם.

*) Die fünf Wähler.
2) Laut der Gemeindeordnung durften Vater und Sohn zusammen in
der Kahalstube sitzen, nur mussten sie zwei verschiedenen Kollegien an) und der Sohn oder Schwiegerפרנס ( gehören; z. B. der Vater war ein Senior) oder ein Mitglied des Vierzehnerkollegiums. Dieטוב ( sohn ein bonus vir
». Judenordnung des Wojewoden Lubomirski (1640 § 4} erlaubte nicht einmal
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dass zwei Verwandte in zwei verschiedenen Kollegien sitzen, jedoch hielt
man sich daran in der Praxis nicht und wählte sehr oft zwei Brüder oder
Vater und Sohn etc. in die Gemeinderepräsentanz. Siehe die Kahalslisten
aus den Jahren 1622—1649 in meiner Geschichte der Juden in Krakau 1,259—261.
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ראשים דיא דא
ווערין .זיין ניקלויבט ליומן הנ״ל כתיקון הנ״ל
גיקלויבט זיין פון רען חמשה מבוררים ,דא זאל איינר נאך אנדרן פיה זיין.
13 b.
הפיה מחויב להמתין לפני ביה חצי שעה אחר יציאת ב״ה בבוקי ובערב
ולשמוע בין איש ובין אחיו ,אם לא ער הוט איין עסק גדול דאז אין
מבטל ווער.

ודא זיא

§§ 12- 13.
דען־יפיה איז מחויב צו בשיקן ראשים וטובים כל יוםא־ובל
שלהם ,ח מן ניט אין דר שטאט גייט אוג׳ זיא זאלין מחויב זיין מיט אננדר וצ
זיצן ולעסוק בצרכי צבור באמונה בכל העניינים המוטלים עליהם וכמבואר בפנקס,
שיקבלו עליהם רדט ובל הקהל יצ״ו בת־כ.
וועט דער פיה במזיד עובר זיין ,זא טוט ער זיין קבלה אור הן צדקו ניט
נינוגן ,דיא ער הוט מקבל אויף דך ניוועזין ביום החדש כרל.
איז דען דאז איינר פון דען אנדרין ר ראשים עובר במזיד ווער אור קומט
ניט אין זמן פון איינר שעה ,דר נאך אז אין דער שמש האט נירופן ,אד איז
ער עובר דיא תקנה ועכ״ם זאל איטליכר ראש הקהל מן ב׳ ראשים הרל נעבן
קנס חצי זהב תכף ליד פרנס החודש יצ״ו ,אם לא ער איז מברר איין אונס ידוע
לפני חבריו הראשי׳,

יוםחגא

14.

אור דער ם־ה איז מחויב דען קנס מוסר צו זיין ליד נבאי צדקה לבדק
הבית ,אחר שנתן השליש לשמש גובה הקנס ,אור דער נבאי איז גוזל דיא צדקה,
ווען ער דען קנס ווידר ניבט אור דער פ* ה טאר ניט לאזין ריידן פון קיינם
ענין ,ביז דז דעך ר־ה דאז קנס הרויז ליגט .אור ווען איינר נאד אוישן בלייבט,
דא איז מחיוב רע־ פיה צו שיקן את המשרת יצחק יצ״ו אור איין משכון צו
נעמין אין זיין הויז ,וימסור את המשכון ליד הנבאי ברל ( .והכל לפי התקנות
המבוארות בפנקס הראשים).
וכן ווען ראשים דערפן * ) טובים אדר קהל יציו ,זא זאל מן איין שעה
אויף שטעלין ; וועד דא ניט קומט׳ בתוך שעה ,דר נאך אז אים דער שמש האט
מודיע גיוועזין ,דא איז ער עובר דיא תקנה וחייב ליתן הקנס רביע זהב *) תכף
ליד הפ״ה אור מן זאל פון קיין עסק ו־ידן ביז דז ער דען קנס געבן הוט אור
דער פיה זאל תכף מוסר זיין דען קנס הר־ל ליד הגבאי כנ״ל.
אובאיינר אונטר דען טובים או קהל גאר אוישןבליב ,דא זאל מןאים
 14 b.טון כרל .ווען מן ארוס דעות זאגט ,דא זאל מן איטליכן לאדן זיין דעה אויז
זאנין ואל יכנס שום אחד לתוך דברי חברו בקנס בדול ופיה גוזל הצדקה
אם לא שיטול רשות מפ*ה.
ןין$7ן קיין געלט אים קהל איז ,דא איז דער פ* ה מחויב צו לייהן מכיסו
עד עשרים זהו׳ ,דאך טאר ער אליין עש ניט אויז גיבן ,נייארט כפי התקנה ,אז
Groschen.

772

*) brauchen.
=a) ein Viertel Gulden
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דרנאך ווערט שטין  ,אור דיא עשרים זהובים זיינען דיא נ׳ נאמני הקד,לה דהיינו
נ־ בעלי חשבונות אים מחויב תבף ווידר וצ נעבן  ,אזו בלט אז אין דער ם־׳ה דען
חשבון שיקט ובן בבל פעם שיוציא ,יחזירו לו תכף הוצאותיו עד פרוטה אחרונה
בדי שלא לנעול דלת ובו׳.

§ 14 .
איץ  .פ -ה או מב־ש איין אנדר ר*ה הוט ניט מאכט אויז צו נעבן מעות
הקהל אליין ,מיין י ) אז שני זהו׳ פו׳ ,בלתי רשות ב׳ ראשים או טובים לפחות.
־
 15ובן עד חוט איינר ניט מבט אוועק צו נעבן בשמים מיין אז חצי ליטרא פלפל
את׳
ד׳
לוט
כרכום
;
ב׳
ראשים
או
ר״ה
וט״ה
ביחד
:
חצי
ליטרא
כרכום א׳ ליטרא
פלפל ; ראשים כולם ביחד או רובם 5א׳ ליט׳ כרכום ד׳ ליט׳ פלפל  .אבר מין
האבן אלי ראשים ניט מכט בשמים אוועק צו נעבן בלי רשות רוב טובים.) 2
אובאייןשדרה*) איין בקשה בינערט אן ראשים יותר ממאה זהו׳את׳
ראש קהל יצ״ו ווער מסכים ,מן זולט זיא ניט נעבן דיא בקשה ,דא זיין ראשים
מחויב ,רז זיא זיך לאזין תפסין אור תפוס צו זיצן און ניט מרצה צו זיין אויף
קיץ עניין בלי רצון רוב הקהל יצ״ו.

§ 15. Die Aufbewahrung der Privilegien und Akten.
דער פ׳ה זול דיישליסל פון דער לאד  )4פון דיא קיומים בייא זיך
האבן אור אין דער לאד זאל אויך לינן אלי כתובים השייכי׳ לקיומים ; את׳ דיא
לאד זאל שטין בייא האלוף ,אשר יבדרו־ הקהל יצ״ו כל ר*ח אייר .אור ווער
אד דדף איין קיום אויש דר לאד הן בעסק רבים הן לצורך יחיד ,דא זאלן זיא
נישט ארויש נעבן דיא צווין ביז ת ער ניבט אויף זיך איין בתיבת יד ,דז ער
b.
 15ודל תכף מחדד זיין דיא קיומים למקומם ולידם את׳ זיא אלי בייד הדל זיין
מחדב
תיכף דען קיום אין דער לאד צו טון בעונש התקנה הר׳ל.

§ 16. Das Judengericht des Wojewoden.
ךיא ראשים זיין מחויב משתדל צו זיין מהשופט דז ער ניט זול משפטן
בייא זיך אין זיין הרז ,גייארט יום ב׳ ויום ה ; אם לא מיט איין נוי אורח או
פריץ אלים אור דער פיה איז מחויב דר בייא צו זיצן אין דער שטאט .קאן ער
ניט לאיזה סיבה ,דא זאל ער משתדל זיין במקומו איין אנדערן ריה ,)5את׳ דער
*) mehr.
2) Pfeffer und Safran wurden von den Judengemeinden an Geistliche und
Beamte verschenkt ; oft wurden fixe Gehalter»sogenannte dona charitativa,
in diesen Gewurzen ausgezahlt . An Kirchen schenkte man Talg und Wachs.
3) Herrschaft , hier allgemein ein Beamter oder Geistlicher.
4) Die Lade d. i. der Kasten mit den Akten und Privilegien.
&) Schon die Generalprivilegien bestimmten , dass ,,Judaei circa scholas
debent judicari “. Laut Vereinbarung mit dem Wojewoden sass der von ihm
ernannte Judenrichter zweimal in der Woche , d. i. am Montag und Donnerstag,
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שקאלניק זול קיין פאזיב  0אן נעמן ,נייארט על יום ב׳ ויום הי ,אויז נינומן
ווען איין פריץ איינן לאדיט אור מן קענט דאז משפט ניט דוחה זיין אויף דיא
טעג המוגבלים ,ראשים יצ״ו זיין מחויב משתדל צו זיין ח קיין נתש משפט
זול זיין באלו הירידים של לובלין יערסלב וכן במועדים ומשנכנס אב עד אחר

אוב׳ ווען משפט אין דער גס )3איז ,דא זיין מחויב אלי ראשים יצ* ו
דערבייא צו זיצן און צו זיין עד גמר המשפט ,ראשים זיינן מחויב משתדל צו
זיין אצל השופט דו ער זול משפט׳ן ברחוב לפחות פעם אחת בבל חודש וא
לפחות בב׳ חדשים פעם אחת .)4

§ 18. Amtsgeheimnis.
16.
ווען  -ראשים וטובים זיצן אדר קהל יצ־ו זיצן ביי זיי אור רידן עניינים,
דאו במוסכם בלייבט ,דו מן ניט זול מגלה זיין דיא ניט אים קהל ויין ,אוג,
איינר ווער עובר זיין אור ווער מגלה איינם אנדרין דען עסק ,דא זול מן אין
דז גנץ יאהר ניט צום קהל רופן און זול מכריז זיין בכל בתי כנסיות 5דין גלי
רדא• דאך זול מן רעכט חוקר זיין בראיה ברורה אור בעדים בשרים .אור כ־ש
דער דא זיצט איבר איין משפט הן ררט הן דייני׳■ או בוררים אור שפרעכט:
״מה אעשה וחברי רבו עלי ? ״ כבר מושבע ועומד ג הולך רכיל מנלה סוד,
ועונשו כמבואר לעיל ויותר כפי ראות ררט.

§ § 19- 36 .
ןיךען דיא לובלינר אודר יערסלבר מערק זיין אור מקצת רו״ט ציהן איין
זועק  )5אודר אויף איין יום הנועד ולשאר צרכים ,דא זולן זיך דר פיר זעצין
ררט אור זאלין קלויבן אנדרי מנהיגים ,דיא דא ווערין זיין במקומם ,ביז אויף
“ Alten Synagoge״ zu Gericht. Die Tagungen fanden in einem Zimmer neben der

statt und der Richter durfte die Sache nur in Anwesenheit und Assistenz
der fudenältesten vornehmen. Laut der I. )udenordnung vom Jahre 1527 und
dem königlichen Spezialprivileg für Krakau vom Jahre 1554 war das von
Judenrichtern ohne Einwilligung der Assesoren gefällte Urteil ungültig.
 als Amtsdiener derשמש ) Pozew d. i. Gerichtsvorladung, die derג
Partei zustellte.
2) Während der grossen Märkte in Lublin und Jaroslaw waren die
ineisten Juden verreist, somit konnten sie vor Gericht nicht erscheinen.
Judenstadt.

der

in

=

Gasse

der

3I In

4) Oft hielten die Judenrichter die Tagungen in ihren Privathäusern in
Krakau oder am Schloss ab und da mussten sich die Juden begnügen,,
wenigstens einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten in der Judenstadt
Tagungen abzuhalten.
5) ziehen weg.
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איר צו(דיק) קומען באופן שאל יחסר המזג אוני די הרחקה דארף ניט זיין ,נייארט
דיא אד פסולים זיין מן התורה ,ווייל זיא וואל זיין לזמן קצר ניזעצט אונ׳ דאז
 16 b.זאל זיין נימעכט דיא נעשט הנא אי דיא אוועק ציהן  0אוני דער ר־ה או ט״ה
דעד זאלין זאנין דעם פיה אי ער וועק ציכט בקנס ,וכן הפיה יעשה כנ״ל בקנס
זהב אדום לצדקה ונודל הצדקה.
פיה דער זול חוקר ודורש זיין אויף אלי דיא ממונים אוני אויף אלי זכין
דיא אד תקנות הקהלה יציו זיין ,אוני דז עש זאל אלי גיהלטן זיין כדין וכראוי
אוג׳ זד ער זול קיינם קיין קנם שענקין בעונש הקבלה והתקנה אוני איז מחויב
איטליכן תיקון צו לאדן לייען * ) בכל בתי כנסיות ,איטליכי בזמנו ,כגון דיני
חתנה ווען ידוע איז דז מן פפלענט חתנות צו מכין ,זול מן דען שבת דרפיר
לאדן לייען  ,)3וכן כל דבר כיוצא בו כל אחד בזמנו והשמשים מחויבים צו דר
מאנין דען פיה ,דז ער זאל לאזין כל דאר בזמנו טאן.
פיה הוט ניט מכט איין בעל הבית דער דא ניבט רביע זהב צום סכום)4
צו תפסן אין תפיסה ,ווען אין שון דונקט ,ער הוט עובר ניוועזין ,אם לא בהסכמת
א׳ מהראשים או מהטובים עמו ,אם לא שהוא צורך שעה ,בקנם נדול על הפ״ה
• 7י עשרה אדומים והמשרתים לא יצייתו לפ* ה בענין זה בקנס איבוד את אמפ״ט,)5
פיך ,איז מחויב צו נעבן חשבן הוצאות שלו תכף אז דר חודש אויז איו
לא־ מהטובים ולשלשה מבוררים לחשבון ,או לרוב הדל אוד ער מוז שרייבןאין
זיין חשבון קבלה והוצאה .ממי קבל ולמי הוציא ובאיזה עסק ער הוט מוציא
ניוועזין ובאיזה יום ובידיעת מי שהסכים עמו .קאן איינר זיין חשבון ניט אם
נעבן תכף נאך זיינם חודש ,מחמת איזה סבה ידועה ,דא איז ער עכ״פ מחויב
זיין חשבון אויף צו שרייבן אוד זאל זיך אונטר דען חשבון חתמן אוני זאל דען
חשבון נעבן ביד נ׳ נאמנים הדל .טוט דאז דער פ״ה ניט כדל ,דא זול מן זיין
חשבון הוצאות ניט אן נעמן כלל .דיא בעלי חשבונות זיינן מחויב זיין חשבון
איין צו שרייבן בפנקס אוני דער ר״ה איז מחויב מקיים זיין בכתיבת ידו בפנקס
הקהל  .אוב ראשים אליין אודר רו־ט ביחד דערפטן איין מוסכם צו מכין ,הן
בעסק הקהל וא בעסק יחידים ,דא זאלין זיא ניט איר הסכמה אורר איר דעה ע״י
שמש אנטביטן  ,)6נייארט זיא זאלין צו אננדר נין אוד מיט אננדר נושא ונותן
זיין אוד מיט אננדר מוסכם זיין .אויב איינר ,אודר מין פון אין ,וואלטן עובר
 17 b.זיין ,אד זאל קיין שמש אודר איין שליח טערין נין אין דען שליחות און דיא
^
)2
)3
)4

 ehe sie wegziehen.י (חגא(Das soll sein gemacht am nächsten Feiertag
Lesen.
Ueber Hochzeiten siehe weiter.
Gemeindesteuerסכום
=
, überhaupt Steuer, da alle Staatssteuern durch
Vermittelung der Gemeinde erhoben wurden.
6) Amt d. h. unter Amtsverlust.
8) entbieten.
21
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זעלבגין רו־ט ,דיא דא האבן וועלן שיקן ,דיא זיין עובר התקנה אור דאז זעלבינ
ענין זול זיין בטל ומבוטל  .וכן דיינים ושאר מנויים.
ןןן$ן דער פ״ה ואחד מן הראשים או טובים ביגערין  ,רז איינר זול נין
בהשתדלות או עסק מה ,איז איין איקליכר מחויב צו נין ,הן דיה ,או טובי הקהל,
או אחד מהקהל יצ*ו  ,יהיה מי שיהיה בקנס כאשר ישיתו עליו רו־ט שאינם
נונעין לו כלל.
כל הקהל יצ״ו זולין על צייט איין זעהן טון  ,דז אל דיא וועלט גלייך
נושא בעול איז מיט געלט אויסן שטיין ,העשיר לפי עשרו ,ועב״ם אן אלי מסים
ועולים זול מן חובות והלוואות אפ שלאנין ,דרמיט דז מן אויז דעם ריבית
קומט ,נייארט וואש גיהרט לצורך גלנולת  ) 1המלך יר״ה זול מן קיינם ניט&א
שלאגין.
ט׳ אנשים ררט זאלין זעצין תכף אחר הפסח מדי שנה בשנה נ׳ גבאים
על הקופה אוני דער גבאי איז מחויב בכל שבוע פעם אחד צו נין אין דער
קופה ) 2אור דיא יוננן פרעגין מלבד וואז זיא פרעגט דער בר אונ׳ דיא ג׳ גבאים
 18.זולין זעהן אויף דיא יוננן ,דז זיא ניט אוים לויפן ,אויך דז זיא אויס טיילין
ושבתות גדולים וקטנים )8אור מינן קנסן ,ווער בחורים ניט וויל הלטן כרצונם,
אור אז מן קיין בחור זול שיקן קען קראקא.
ראשיםאליין אודר מיט טובים זולין נישט פסקין בעולם וואז אן ניט
תביעות ממון ,נייארט תקנות השוק אודר גול או זלזולים וכיוצא בהם ,כגון השגת
גבול וכיוצא בו  ,)4זונדר דיינים זולן פסקן תביעת ממון אודר אויף גיזעצטי זכין
פר וועלכי כיתה עש גיהרט ,אז הינטן שטיין ביי דען דיינים.
קירן מנוי  ,דער דא מעות איין נעמט אודר אויז ניבט לא יהיו פחות
משנים ,ועל כל פנים נבאי החודש יתן חשבון אחר חדשו ,קבלתו והוצאתו ,משום:
והייתם נקיים מד ומישראל וכן לעיל ; ויתר גביות גדולים וקטנים יתנו
חשבון צדק.
כל הקהל יצ״ו דיא ויין ממונה אויף דאז קלויבן הנזכר למטה אור ח״ט
טארין ניט קלויבן אליין אן דעם קהל יצ״ו דהיינו מנוי רבנים ויהיה עם רוב
Kopfsteuerגלגולת )!
=
. Seit 1549 zahlten die Juden in Polen Kopfgeld
(poglöwne) 1 Gulden pro Kopf. Seit 1581 pachtete der Judenreichstag den
gesamten Betrag und repartierte ihn auf die Landsmannschaften und Gemeinden.
Im Jahre 1595, in dem das Statut abgefasst wurde, betrug die Pachtsumme
20,000 Gulden polnisch. Nit der Zeit stieg die Summe und erreichte in den
Jahren 1717—1764 die Höhe von 220,000 Gulden.
 kann hier die Kuppoh (Kippoh ) - Schul gemeint sein,קופה 2) Unter
 genannt wird.ב״ה שלקופה  erbaut wurde und bis heuteמקופתהקהל die um diese Zeit
*) D. h. Mittagsmahlzeiten am Sabbat an Schuljungen und Studenten
der Jeschiba.
 nur die Polizeijurisdiktion, alles andere gehörteראשים 4) Somit hatten die
דייגים vor das Forum der
.

1
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 דהיינו לפהות ב׳ שלישי׳ כנזכר בפנקם ; ובוררים שיבררו חמשה אנשים,הנראה
 בדל אצל מנוי ראשים וכר ומנוי נכאים מדי שנה בשנה וארבע ממונים בקהלה181 .*
האפטרופסים בקהלה אוני ב׳ ראשי מדינות * ) מדי שנה
ושלש ממונים על לכ
,) 4  ושקולניק,) ושוהטים3  ) ובעדיר2 בשנה אוד מנוי שמשים וחזן בב־ה הישנה
 יותר.ושמשים ומלמדים בבתי מדרשות ולגבות יותר ממאה או לצורך י בקשר
 ותיכף אחר מטי יאשים. )5 שילך עם כל אשר יצטרך,בנזבד לקמן והשתדלן
וטובים ובו־ זאלין בל הקהל יצ*ו מנויים הדל איברזעהן אויף צו זעצין אודר אפ
.וצ זעצין בפי אשר יראה בעיניהם
 דיא,מדינות
דהיינו ראשי
לובלין
מתעסקים צו
ייא
 ותיכף בבואם מלובלין יתנו, ואלין ררט אין פור ביפעלין וואז צורך שעה איז
 או יתנו החשבון חתום בחתימת ידם,חשבון תוך ח׳ ימים קבלתם והוצאתם
 אוד דיא מתעסקים הדל זיין. כנזכר לעיל אצל פיה בחשבון שלו,להטובים
מחרב מתעסק צו זיין בלובלין עסקי ג׳ ארצות אויך צו שטראפין דיא איר משא
.) 6  כאשר יוזבר לקמן, ומתן בלובלין ניט באמונה האבן
 דען ראשי שלש ארצות צו לובלין קלויבן אויש אונזר, ) 7 לער דיין
 ווען, דער איז מחויב מודיע צו זיין תיכף אחר בואו מלובלין דען רו״ט, קהלה19־
1 גUm diese Zeit hatte Krakau eine führende Rolle in der Landsmannschaft (. )מדיניKleinpolen
(  )פילי! קטקund wählte in den Ausschuss der
Landsmannschaft zwei Delegierte,  ראשימדינות, wie auch Delegierte zum Judenreichstag in Lublin oder Jaroslaw. Um die Mitte des XVII. Jahrhunderts
wurde Krakau aus der Landsmannschaft ausgeschieden und ward seitdem
eine ״Immediatgemeinde “ im Sinne der jüdischen Organisation . Dasselbe
geschah schon im XVI. jahrhundert mit Posen.
2) Die alte Synagoge in Krakau stammt aus der zweiten Hälfte des
XIV. jahrhunderts.
3) Bäder = der Bader.
4) Schkolnik siehe S. 310 Anm. 1.
5) Der Schtadlan war Syndikus der Gemeinde, manchmal in Krakau in
einer Person mit dem Campsor , dem jüdischen Banquier der Akademie,
der den Studenten auf Pfänder gegen 25°/0 kleine Beträge borgte . Ueber den
Campsor siehe meine Geschichte der juden in Krakau, 1. c. über den
Schtadlan den Aufsatz von Louis Lewin in der Festschrift zum 80. Geburtstag
Feilchenfelds.
6) Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Tätigkeit der Delegierten zum
Judenreichstag in Lublin.
7) Die grossen polnischen Judengemeinden wählten je einen oder zwei
Richter nach Lublin und diese bildeten das jüdische Reichstribunal , als höchste
Behörde in jüdischen Streitsachen . Schon im Jahre 1533, also ein halbes
Jahrhundert vor der Konstituierung des grossen Reichstags (1581), hören
wir von den ״Judenrichtern in Lublin*4und Sigismund I. setzt im Jahre 1540
das Tribunal aus sechs Richtern , je zwei aus Lemberg, Krakau und Posen*
21*
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זיא ביחד זיין  ,אור מען העט איינם אויש אונזר קהלה מחרים גיוועדן וצ לובלין/
דז מען רען זעלבינן ( חרם) היא אויך מכריז זיין בכל בתי כנסיות אור זול אים
אויך אין חרם הלטן  .אויך אויף וועם מן הוט מכריז איין הזמנה גיוועזין ליריד
הסמוך ,זול ער עש דעם זעלביגן מודיע זיין ע״י שמש הקהלה יצ״ו אור כל דבר
וואש מן הוט מחדש בלובלין ניוועזין זיינין זיא מחויב מודיע צו זיין לרו״ט תכף
בבואם מלובלין ותכף יכתוב בפנקס הקהל יצ״ו או התקנה,
אובאיין יחיד וויל דז קהלזעצין*) ,דא זול דער זעלביג יחידגעבן
קודם לשמש ב׳ זהובים אדומים אור דער פ״ה איז מחויב דאו קהל צו זעצין
תוך מעת לעת ,אם לא עסק הקהל מעכטן אין מעכב זיין  .עכ* פ זול ער אין
ניט מעכב זיין איבר ב׳ מעת מעת לעת ,גפינד זיך אז דר זעלביג יחיד הוט וצ
רעכטין דאו קהל גיזעצט ,דא זול מן אים זייני ב׳ אדומים ) 2ווידר געבן אור ער
ניבט שכר לשמשים ז׳ גדולי׳ וחצי .איו אבר רוב הקהל מסכים ,דז ער הוט צו
אונרעכטן דז קהל גיזעצט ,דא זאלין נעמין די שמשים איין חצי זהב אור דען
 19 b.מותר זאל מן נעבן דעם ב׳ נבאי׳ איזה שיהיה .זעצט דער פ־ה ניט דאש הקהל
תוך ב׳ מעת לעת ,דא איו ער עובר התקנה אור דער בעל הדבר מאג קלאגין
אור ראשים טערין אים ניט ווערין  .אוב דער דא קלאגיט ניט באופן הר׳ל ,דער
איז עובר התקנה אוני ה־יב קנס זקוק לצדקה אוני דער פ״ה איז מחויב איין צו.
מאנין דאז קנם תוך שלשה ימים,
המשפט,
רען־מזלזל איו ראשים או טובים אודר דיינים אפי׳ שלא בשעת
דוא זיין די אנדרין ראשים וטובים או דיינים מחויב אין צו קנסין מיד כפי ראות
עיניהם ,אבר ניט לכיס הדיינים אור דער ר׳ה אודר דיין זולן נאמן זיין אויף
אירי זלזולים בשעת המשפט או מחמת עסק הקהל ; אבל שלא בשעת המשפט
ואינו עסק הקהל ,דא איו דער ר״ה אודר דיין אליין ניט נאמן ,אם לא ער הוט
נאך איין עד מיט אים  .דוך האבן דיינים וכן ממונים ניט מכט צו קנסין אליין
אן ראשים וטובים איבר שלשה אדומים .דיבט זיא דז איינר העט מיין פר
שולט ) 3ומאז זולן זיא עש דר קענין מיט ראשי׳ וטובי׳ הכשרי׳ ובלעדם לא
יעשו כלל.

זיאבעונש

וטובים או דייניםניט ,דא זיין
קנסןאים די אנדרי ראשים
 20.התקנה אוני נימנט טאר דען דיינים ניט דריין רידן  .וכן ווער מזלזל ווער איין
שמש אודר איין שליח ב״ד ,דא זולן הראשים דען ועלביגן שטראפין כרל אור
ווען מן מזלזל איז ( אחד ) מהרל  ,דער טאר ניט מוחל זיין על חרפתו אור מוז
אין תובע זיין,

zusammen . (Kronmatrikel zu Warschau Bd. 57 Folio 269—70, dortselbst das
Schreiben des Königs an den Wojewoden zu Lublin 23. IV. 1540). — Die Notiz
aus dem fahre 1533 im Russko~jewr.~Archiv Bd. I, Nr. 152.
*) Eine Sitzung des Gemeindevorstandes veranlassen.
= Dukaten.

*) Goldgulden

8) verschuldet.
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דער פסול איז צו איינס עסק ,הן אין דיה או טובי קהל או אחד מהקהל
יהיה מי שיהיה ,דז איין פסול מן התורה איז ,דער זאל אויף שטיין אי מן פון
רען עסק רעט אוני טאר ניט אים חדר זיין ,וויא מן דער פון רעט .)1
איינרפון רעם סופריס איז מחויב
אימדאר )2צו זיצען בייא דיאראשים
םע הפנקס ,הן ווען הראשים און טובים אליין זיצען ,הן ווען זיא מיט רעם קהל
יצ״ו זיצען .און ראשים וטובים זאלין אין איין שכירות מיחידים מכין כפי ראות
עיניהם ,ובפי הטורח ושכר בטילו.

ביוםא־ או ביזם ההנא בסוף כל חודש וחודש זאל דער פיה לאזיןרופן
בל הקהל יציו אוני זאל מפקח על עסקי רבים זיין אוני אוב איינר אונטר כל
הקהל ודשט איין חסיון אודר אוב איינר הוט דך ניט גיהלטן כהוגן רען חודש,
 20 b.איז ער עש מחויב צו זאנין בייא עונש התקנה אוני דער פיה איז מחויב רען
קנס נובה צו זיין יא זיין חודש אויז איז .אחד מהשמשים מלבד איז מחויב צו
זיצן פד דער שטוב ,וואו ראשים זיצן אזו לאננ ,אז זיא זיצן אוני ווען קהל זיצט
זולן לפחות ב׳ שמשים זיין כל זה מלבד הסופר.
דער פ־ה זאל זעהן דרויף ,ח מן ניט זול אין דער שטאט נין נאך אויף
רעם שלאם לב יום א׳ ובל יום חנא נדולה .והפיה יצוה צו לאזין אויז שרייען רען
ערב דר פיר ברחוב ,ח מן ניט זאל נין .) 3ווער איין גרושן עסק הוט ,דער זול
(דא) פיר נעבן רעם פ* ה ב׳ גדולי׳ אי ער אין דיא שטאט ( געהט); אם לא עש קעם
איין פריץ נאך אים ,דרף ער נישט צו נעבן ,ווען דער פיה זיכט רז קיין רמאות
בדבר איז .ניבט ער דיא ב׳ נדו׳ ניט ,אי ער נייט ,דא זול ער פר ערבית געבן רעם
פיה ד־ בדולי־ ; ניבט ער זיא ניט קודם הלילה ,דא זול אין דער פיה לאזין רופן
ביום המחרת אין סרבנות.
ףר  0זולין איין נאמן דריבר ממנה צו זיין ,דער דא ווערט איין שומר
זיין און ווערט אן שרייבן ווער דא ננגין איז ,אוני זול רען צעטיל ברעננין רעם
פיה ,אוני דער שומר זול קיין געלט פון קיינם נעמן .ווערט מן איינם פינדן
אין רעד שטאט אוני ער האט אין ניבט אן נישריבן ,רז דר שומר ווערט איין
 21 .רמאות ניטאן האבן ,זול מן אין תכף מעביר זיין.
ךיאב׳ גדולי׳ אוני דיא קנסות זול דער פיה קודם הלילה געבן רעם
שומר .דיא דא נעבן נ׳ זהו׳ לסכום ובן רו״ט מענין וואל נין אוני דרפין נישט
( Wenn ein Mitglied des Vorstandes einer Angelegenheit, über dieג
verhandelt wird, nahe steht, z. B. wenn sein naher Verwandter angestellt
werden soll, darf er während der Versammlung nicht in der Gemeindestube
sondern soll aufstehen, ehe man von der Sache redet“.״ bleiben,
2) immerdar.
3) Der Magistrat von Krakau verbot den {uden, an Sonn« und Feiertagen die Stadt zu betreten. Vom Jahre 1682 (der grosse Pogrom) musste
jeder Jude, der am Sonntag in die Stadt ging, eine schriftliche Erlaubnis beim
Bischof einholen. Dieses Verbot war auch während der Republik Krakau
1816—1846 bindend.
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נעבן .וכן איינר דער גייט בעסק הקהל דז ידוע איז לפיה ,דער דא גייט בהיתר
כדל ,דער זאל זיין עסק וורטן אוני זול כלל ניט פר דער וואג )1שטין וא בכל
שטח השוק• . .
דעך פ״ה וכן אפי־ אלי ררט ביחד האבן ניט מכט דיינים צו ריק אין
אירן משפטים *) אורד וואז מבטל זיין מכל מה שיפסקו ,אוד קיין שמש טאר
ניט נין אין קיין זוילכן שליחות זונדר זיא מחזיק צו זיין בכל מיד חיזוק בעולם
בעונש התקנה.
ךיא שלוחים של הדיינים וכן השמשים של הקהל זיינן מחויב לחבול
ולתפוס מי שחייב על פי הדיינים ועל פי פסקם ,ווען עש דיינים היישן ,זייא
עש ,זועלכי כתה עש איז  ,ועליהם מוטל הדבר.
וכן ררט האבן ניכט מכט דיא גובי מסים אין איר גביה צו ר* דן ,ןה
לייטן אפ צו לאזין אודר מסים פון לייטן אויף זיך צו נעמן ,נייארט וואז דא
 21b.ניחתמת מיט ב׳ טובים או שנים מתאמנים אויף דען צעטיל של גובי המסיס.

§ 37 .
ךןען איין גוי העט איינם יוד זיין הזיז דנומן אן חוב אודר באלמות ,אודר
העט אים עז פערקויפט ,אודר פר זעצט ,אורד וויא עש דען נוי קעם ,באיזה
אופן שבעולם ,דא טאר עש קיין אנדר יהודי דינגן אוד מכ״ש קויפן ,אפי*
להבריח ארי וכ׳ ׳ נייארט ברצון רדט ,אוד ווען אים ררט רשות נעבן ,דא מאג
ער עש וואלטין ,ועלי־ תבא ברכת

§ 38 .
איש ואשד ,יחד ,או אלמן או אלמנה דיא זאלין קיין זאפיס )3מכ׳ן על
בית שלהם אם לא ברצון ראשים ,בקנס ביתם לצדקה ובחרם הקהלת

§ 39 .
טובים זאלין איין לאד )4אוני מן זאל אין דיא לאד לינן דיא ביכר
פון אלי חשבונות ,השייכים להקהל יצ״ו ואחד מן הטובים זול האבץ בייא זיך
דיא לאד ואחד דן שליסל אוני זולן הלטן שני קינן ביכר )5דז דער חשבון אין
ביידן ביכר זאל גלייך זיין גישריבן ,כל חיובות שחייבים הקהל יצ״ו וכל החשבונות
2.־ 2שיקבלו מני נאמנים בכל רביעית שנת
 Die Wage. Es handelt sich darum, dass man den luden am Sonntagף
in der Stadt nicht sehe und dass er unauffällig sein Geschäft erledige.
2) Den Richtern in ihr Urteil hineinzureden, d. h. die Meinung der
׳Richter zu beeinflussen, dasselbe bezieht sich auf die Steuerschätzungs
kommission. (Siehe nächsten Abschnitt).
3) Zapis, Schuldverschreibung.
4) Lade, Kasten anschaffen.
6) Gegenbücher.
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ךיא טובים מיט דען בעלי נאמנים זיין מחויב תכף אלי השכונות אם צו
נעמין ,אוג־ וואו איין קרוב יוער ,זולן דיא אנדרן מיט אים חשבון הלטן ,אוד
אלי חשבונות לדטר צו מכין אור דיא ב־ ביכר נלייך צו מכץ כדל אויף אלז
וואש ראש הקהל יציו חייב איז עד היום הזה ,אוני אלי חשבונות אם צו נעמין
פון אלי ראשים ,פיה ,אונ׳ פון נוב* מסים אונ׳ פון רען מערקען  ,דהיינו מלובלין
ומיערסלב ; אוני אוב זיא דערפטן צום חשבון איין ר״ה אודר אימנט אנדרש,
דער איז מחרב תכף צו קומן ,אוג׳ ח ער ניט מעכב איו רעם חשבון .איין קנם
אויף אימליכן הניל ,דער מעכב ווערט זיין אונ־ ווערט ניט קומן ,זול נעבן בכל
פעם ,אז ער ניט קומט ,איין חצי טאליר לפיה מהנ״ל ; דהיינו איין פ״ה זול זיין
אונטר דיא טובים )1ובעלי חשבונות ויחזור הלילה אוד דער פ״ה איז עם מחויב
תכף איין צו מאנין אוד ניט צו שענקען .איבער דיא בשמים )2זול אויך איין
ממונה זיין ,דיא ד נאמנים אוד זולן בל דבר איין שרייבן בפנקס מיוחד ,ובכל
תקופה יתנו חשבון מזה בפני הטובים.

§ 40.
22 b.
דיא טובים וד נאמנים זאלין חשבון ריבית דען יתומים ) 3ט״ו זהר ממאה
לשנה ,דהיינו ,ליתום שאין לו ד־ מאות ,אבל ליתום שיש לו ד־ מאות וכיש
יותר ,הן אצל הקהל יצ׳־ו ,או אצל אחרים ,מה שיש לו אצל הקהל יצ״ו יתנו לו
י״ב זהו׳ ממאה ; אוד וואז יתומים דערפן מזונות ופרנסה ,כפי אשר יוקצב להם
מאפטרופסים או מהממונים על האפטרופסים ,דא זול מן זיא געבן אויף דען
ריבית ווען זיא עש דערפען .אוד וואז מותר ריבית איז ,זול מן אלי ב׳ שנים
אפ דעבנין אוד צום קרן מכין  .אוד ווען דיא יתומים נרוש ווערין ,אודר מן זאל
יז חתונה מאכן ,אד זאלין דיא אלופים אוד אפטרופסים רען ררט אנציינין איין
חודש דד פיר  ,)4דא זיין דיא ד נאמנים מחויב אן צו אכטין  ,)5ענטפר  )6געלט
אדף צו היבן .אודר נעלט אויף ברעננין ,דז זיא ניט גיזוימט ווערן מיט
אירן פדשון.

§ 41.

ררט זאלין אכטן אלי קיומים אויז צו שרייבן ,רז מן חוט איין העתק
בכתב
עברי
בלשון
אשכנז ,אויף דאש בעשט אז מן קאן דר מיט,
* einen Monatshalter und losten einראשים  hatten wie dieטובים 13 Die
ander jeden Monat ab.
s) Aufseher über Gewürz, weiches man zu Abgaben an Beamte und
Geistlichkeit in grosseren Quantitäten einkaufte.
3) Verzinsung der Waisengelder , die in der Gemeindekasse deponiert
waren , 12—15% pro Jahr. Siehe § 46 ss.
4) zuvor.
5) darauf zu achten , darüber zu wachen.
6) entweder ♦ . . oder.
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23 .

דז מיר ווערין זיך ווישן דר נאך צו ריבטן ,וואז אין דיא קיומים שטייט ועביט
פון דען קיומים ,דיא דא צורך ויין .)1
 pזול קלויבן מדי שנה בשנה*) האבן מיר מברר ניוועדן לפי שעה ,בדי
להקל המשא מהראשים ,דיא דא ניט קענין גיין מיט איטליכן ,צרכי עמינו
מרובי׳ דעתם קצרה ,דז ער זאל נין עם כל יחיד ויחיד ,דער אין בידרף אל
השופט ,או אל הכופר  )8או הפקיד  )4ומוכסנים  )5ועידנים  ,)6ולבל מקום וואו
מן בדרף אוני ער זול פון קיינם בעולם קיין פרוטה שכירות אודר דורון נעמן
אונ׳ ער זאל אויך מיט קיינם ניט נין אם לא בידיעת וברצון פיר"

§ 42.
ןןאן אן בילננן איז דו איין חילול השם היו מויכט דר פון קומן ,בנון
דז איינר וואלט אויש בארנין אורוואלט ניט צאלין ,אוני בפרט היאנן סוהרים,) 7
זיין ררט מהויב דעם גוי צו העלפן בכל פעולות שבעולם  ,ח קיץ חילול השם
ניט גישיכט.
ל  0ט) 8איינר אוועק און זעצט אן ,)9שטילט עש ניט תוך חצישנה,הוט
ער זיין חוקה פר לוירן אויף ג׳ שנים .וכן ווען איינר אויש בארנט מן יהודי אור
וואלט ניט צאלין ,אורר ער נעמט וואז אויף ניועצט פון איינם יודי אור לויפט
דר מיט אוועק ,דז זאל מן אים מחרים זיין בכל בתי כנסיות היא אור צו
לובלין ,אוני זול אין שטראפין מיט חזקה ( פערלוסט) כרל ,אור זולש תיבף
 23b.איין שרייבן בפנקס הקהל .כל הרל איו מוטל על דפיה זולכי זכין צו ביווארנין
אור וואל חוקר ודורש נאך זולכי זכין צו זיין.
§ 43 .
ח״ט זיין ממונהדרויף ,דו זי קיין שידוך ואליןגישטטן ,דערזייני
( Die Juden verstanden nicht Lateinisch und konnten auch die lateiיnische Schrift nicht lesen , sie mussten daher sämtliche Privilegien ins Jüdischdeutsche übersetzen lassen. Sogar auf den Original-Privilegien der Krakauer
Judenschaft, deren 3 Exemplare aus verschiedenen Zeiten die Krakauer Gemeinde aufbewahrt, befinden sich am Rande hebräische und jüdische Inhaltsangaben der einzelnen §§. Vgl. Schorr
in der Jewrejskaja
Starina
Bnd. 11) 1909(.
2) Fehlt das Objekt: man sol wählen einen Stadl an.
der Schreiber des Judengerichtes notarius Judaeorum,מסופר *) Lies :
ab 1633 ein Adeliger, bis dahin konnte dies Amt auch ein Bürgerlicher be-

kleiden.

Der Burggraf, capitaneus.
Steuerbehörde.
Stadtmagistrat.
Bei hiesigen christlichen Kaufleuten.
Lauft.
Bankrottiert.

)4
)s
)6
(ל
)8
)9
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סאבמר ניבט אונטר מאה וחצי  • ,אם לא זיא זיין היא וואל פור חוקר ודורש ,דז
ער דער קהלה ניט צו שאד ! ) ווער  ,אפילו ווען דער ב־ב  ) 2שוין חזקה חוט,
ארך ניט איין יתום או אלמנה .דיא עדים דמתא  ) 3זולן ניט שרייבן באבוד איר
סופרות .רו* ט זולין מיט אננדר נושא ונותן זיין ולא ע־פ השליח .) 4
איין פרעמדן זולן זיא אויך ניט נישטאטן תנאים צו שרייבן  ,אם לא זיא
סואן איין בטחון מספיק דעם פיה ,דז מן דיא נדוניא זול איין ליגן רעם פיה
קודם החופה ,און דז זיא זאלין ב־ שבועות אחר החתונה אוועק ציהן ,דער פיה
איז מצווה ועומד ,דז ער נאך דיא כלה ניט לאזט בידעקין )5ביז ער דעם בטחון
נינונן מוט .איז זיא איין אלמנה או נמשה ,זול מן ניט חופה מכין ביז דער
בטחון נישיכט.

§ 44 .
ווער דא לייט אויף ננבות אודר קויפט אוני זאנט עש ניט אן ווען מן דר
24.
נאך פרענט בחרם ,קומט איין בלבול אויף איינם אודר מן תפסת » ) איינן מכח
הז  ,דא זול מן ניט אום אין נין נאך שטיןד ) אוני אדרבה ,ראשים זולן אין
שמדאפין נאך דערצו מיט נרוישן חרפות וקנסות כפי ראותעיניהם ,באשר השעה
היא צריבה לכך ,אוני אויב עש וואז גישטייט דער קהלה ,ח זאל ער אלז מכיסו
מיזן צאלין ,ודיל ער ראכןאן ) 8הלז ועט ,דען מן קאן זעלכי מעשים ניט ליידן.

§ 45 .
תשובה

המכה את חברו שנקרא רשע ,נס אם יפייס השופט ,עכ״פ יקבל
אצל דדט הכשרים בדין ראשים ; זאגט איינר אצל השופט אן צו

) Schad = Schaden = zur Last fallen.ג
 .בעל הבית )2
 versteht man in Polen eine eigenעי־  hiesige Zeugen. Unterעדים דמתא )3artige Institution . Die polnische Gesetzgebung verlangte , dass jeder rechtliehe Tatbestand von einem Amtsdiener und zwei adeligen Zeugen aufgenommen werde. Infolgedessen hat sich die Institution der Berufszeugen
ausgebildet , die aus verarmten , sehr oft auch moralisch herabgekommenen
“Amtshandlung״ Adeligen bestand , die vor der Gerichtsstube sassen und ihre
abwarteten . Analog entwickelten sich die Verhältnisse in der judenstadt
 , Stadtzeugen , sogenannte j a h r e i d i s , entsprechen vollעדים דמתא und diekommen den Adelszeugen (ohne nobiles ), die überall mit dem SchkoIfacti bescheinigten . Infolge ihrer Praxis bildeten sich
nik die species
aus und
manche Zeugen zu Winkeladvokaten , d. i. Winkelschreibern,
 Konkurrenz , was ihnen untersagt ward.סזפר דמתא boten dem Stadtschreiber
 siehe in einem der folgenden §.עדים Über diese
4) persönlich kontrollieren.
5) Bedeckung, eine Zeremonie vor der Trauung.
6) Einkerkert.

7) Um ihn gehen noch stehen = beispringen noch beistehen.
recken Hals d. h. er ist hartnäckig.

einen

דעקען

)8
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אונרעבטן אוני ברענגט איינן צו הירקות ,יקנסו אותו במפעלו ,ואם הוא אלים
שאינו שומע לקול מורים ,מאז הרבנים וררט וקהל יציו מחויבים לכפות את
האלים בכל מיני כפייה שבעולם ,עד שיקבל עליו דין ישראל.
המזלזל את החיים וכיש שמדבר דברי גדופי׳ על שובני עפר ,יקנסו
אוו(ו רו״ט הכשרים כדל בעונש חמור וכל העם ישמעו ויראו .וכן אוב איינר
איין ליד מכט ,דז איינם איין זלזול ווער ,אודר דברים רידט אודר איין שריב
דז אימנטן איין זלזול ווער ,יקנסו אותו ררט כמפעלו ,וכל העם ישמעו ויראו.

Die Vormundschaft .

§ 46 .

אפוטרופסי□  .ווען א־ינר חיו נפטר ווערט ,אוד לאזט יורשי׳ קטנים
24 b.
אוני ער העט בחייו קיין אפוטרופסים ממנה גיוועזין ,דא זאלין רבנים ורויט
ממנה זיין אפוטרופסים ; דארף קהל יצ״ו דז נעלט ,דא זאלין זיא ריבית נעבן
כדל אוד דיא אפוטרופסים זאלין אלי ב׳ שנים חשבון נעבן ( ,מקבל זיין) זונשט
הוט נימנץ נישט צו דען אפוטרופסים בעולם כתקנת שלש ארצות בקיק
ט י ש ו ו י ץ.) 1
אוב זיך איינר וואלט אויש ריכטן איין אפוטרופסות עיי גוים ,דא זול
מן זיך קינן איהם הלטן כפי התקנה בכל אופן ועונשים ,דיא דא שטיין אין
דער תקנה של טישו וי ץ ,הן ער וויל מבטל זיין אפוטרופסים דיא אביהם
של יתומים האבן ממנה גיוועזין ,הן דאש ביד הדל האבן זיא ממנה גיוועדן,
דער זאל זיין בכל עונש התקנה הדל אוד ררט אוד כל הקהל יציו זיין מחויב
אים אנקינן צו נין ,)2אז דאז ניט צו גישטטן איז בכל אופן כלל.
אוב מאחר דז מן מוז זער מפקח זיין בעסקי יתומים קטנים דען אונאתן
 25 .קרובה ודמעתן מצויה ,דרום אויך האבן מיר מטיל גיוועזין על רדט וקהל ינדו,
דז זיא זאלין מפקח זיין בעסקי יתומים אוד זולן קלויבן ד אלופים אשר להם
יד ושם ,)3אוד דיא דא פנוים ויין ,דיא זיך לאשן עסקי יתומים איין עסק בר זיין
לטוב להם בל הימים דז זיא זאלין זעהן אויף אלי מעות של יתומים ,הן עש
איזט ביד הקהל יצ״ו אוד ביד אפוטרופסים ,או בכל מקום ,אשר ממונם מצוי
בידם ,הן מטלטלים או קרקעות ,להעמיד כל אשר להם על נכון ולכתוב בפנקס
מיוחד אשר להם כל דבר תיכף ,גם לעיין על לימודם ומזונותם ופרנסתם וכל
צרכיהם ,ולעורר האפוטדופסים על בל דבר ודבר והכל לשם שמים ,אד מים
ניט נכסי יתומים לכליון חיו קומן.
היתומים שחייבים להם הקהל יציו ואין להם לפרנס אלא מריוח זה,
יודיעו האלופים אל הטובים ובעלי חשבונות שנצטרכו למעות ויתנו להם כפי
צרכם .ואם שאין להם מעות הקהל יצ״ו ,אז ילוו האלופים עד מאה זהו׳ על
einem

auf

und

Judenreichstage

einige

tagten

dort

,

1) Tyszowce

-. Sieheיניאפוטר:פסים bestimmte man die Gesetze über die Vormundschaft
auch oben § 40.
2) Entgegen zu treten.
3) Die Macht und Namen (Einfluss) besitzen.
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ריבית בדי שלא ידחו את היתומים ,ותיכף יתנו כלם חשבון צדק לטובים רלב•
נאמנים ולא יקחו יותר עד יתנו חשבון כדל.
•י251
ומהיום והלאה איש או אשה
בי
ימותו
חיו
ויניחו יתומיםקטנים ,בין
אם
מנו
אפוטרופסים
קודם
מותן
,
או
לא מנו ונצטרכו הב״ר כנ״ל למנית ,עכ״פ
תיבף אחר מותן יחתמו אלופים הנ־ל כל נכסי עזבון שלהם עד אחר שבעה או
שלשים יום אחד מיתתן ,בפי ראות עיניהם ,ואחיי יכתבו כל נכסי עזבון שלהם
בספר המיוחד שלהם ,וימסרו הנכסים ליד האפוטרופפים שמנו אבות היתומים
וא הב־ד הדל.
Gerichtswesen .
נ• ביתי
דיינים ,דיא דא ווערין מבורר
§ 47 .

דייני□ •I1דיא

שניים ושלישים.

זיין כדל,תחתיים

 1.דיא תחתיים ואלין משפטן בכל יום לבד מעיש ועיים ,אוני זיא
זאלין אלש משפטן משוה פרוטה עד עשרה זהו־ ועד בכלל  .ושכרם כמקדם,
דהיינו  :עד חמשה זהו׳ חצי נדול מכל זהב ,ומשם ואילך עד עשיר .זהו׳ ג׳ נחלי׳,
ושניהם ישלמו  .יחד שכרם כדל ,דהיינו בל א׳ גדול וחצי ; אוד מן זול קלויבן א־
או ב  /דיא דאז שבירות זאלין נעמן| ,דאז ניבט מן איין חיים ליד חמשה המבוררי־
דיא בבל ח׳ה של פסח ממנה זיין אלי מנויים כדל,
26.

אונ׳ דיא דיינים התחתיים זיין אויך מחויב צו משפטן השגת גבול ווען

דעד תובע פר זיא פיר נעמט ,וואז דא אנטרעפט עד עשרה זהו׳ כדל ,אך
זלזולים דיא פד זיא נישעהן מינן זיא אויך שטראפין  ,דאך ניט לבים׳ רק לבדק
ב׳־ה .)2אך האבן זיא הב  ,ווען זיא זעהן דאז איין רמאות איז בדבר ,מנין זיא
פסקן בפי ראות עיניהם ,ועל פי עד אהד .ובעסקי נשים אפי׳ אשה אחת ובפרט
ביי השנת נבול ,ווען מן פר זיא תובע איז ,אוד אזו בייא זכין דיא מן אויף
ניזעצט ניבט ,אך מינן זיא מהפך זיין כפי ראות עיניהם.
§ 48 .
השגת נבול איבר עשרה זהו׳ פו ' זאל משפטן דעד פרנס החודש ואם
הוא רבד נדול ,אד זאלן עש משפטן הפ״ה עם שאר הראשים וטובים יצ״ו .וואש
אן מרעפט אונטר שני זהו׳ פו׳ ,דאז זאל זיין כפי ראות‘.עיניהם ,אויב זיי זאלין
אים נעבן איין קיבול בפתיחת ארון הקודש ,אודר אן  )3פתיחת ארון הקודש.
וואש אן טרעפט אונטר שני זהו׳ פולניש ,אוני דער נתבע איז עובר אין צאלט
 26b.ניט ,זול מן אין אין סרבנות אויף רופן ,בלייבט ער נ׳ ימים אין סרבנות ,דאזול
מן אין פענדן .)4דער שליח ביד זאל נין אין זיין בית אוד זול אים איין משכון
1j Drei Gerichtssenate, deren Competenz streng abgegrenzt war : der
erste Senat entschied in Streitigkeiten bis 10 Gulden poln., der zweite bis
«100 und der drittte Senat über 100 Gulden poln
.בית

הכנסת(2

3) ohne.
4) Pfänden.
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נעמן  ,אם יש לו בפי הדין  .ואם אין נמצא לו מה להשכין ,זול מן אץ תפסן
כפי התקנה הישנה ,כמו שנזכר לקמן אצל טענת״ אין לי" ! ).

§ 49 .
ךיא שליהי הקהל יצ״ו זיין מחויב צו תפסין אודר משכנות צו נעמין על
פי ציווי הדיינים יצ*ו בלי שאילת שום פרנס החודש ,אוני קיין ראש הקהל נאך
טובי הקהל ואפי׳ כולם ביחד זולן ניקש דריין ריידן ,בעונש התקנה.
ףרא דיינים יציר ויין מחויב אין צו שרייבן בפנקס אידי פסקים ,וואז אד
איז איבר איין זהב בחנם אוני פון דער העתקה חצי גדול ,) 2אך זיינן זיא מחויב
איין איטליבש משפט איין אורט צו מבין לבל היותר תוך שלשה ימים אחר
הטענות.
השמשים אצל הדיינים  ,בכל כת וכת יהיו מזומנים תמיד אצלם באבוד
שכרם ולהעבירם.

§ 50 .
הדיינים
II .
מאה זהו׳ פו׳  ,אוני איר

השניים' דיא ואלין דן זיין מעשרה זהו׳ דפ עד
שכירות עד נ׳ זהו׳ ב׳ גדולים מכל צד  ,מחמשים זהו

 27 .ולמעלה ג׳ נדו׳ מכל צד ,אוני זיא זאלן אלז פסקין וואז דיני ממונות אן ניט,
עד סך הדל ; אך זולן זיא פסקנן על זלזולים ,דיא פר זיא גישעהן ,דאך
זאלין זיא ניט קנסין לכיסם ,רק לבדק ב״ה כדל.
אוד זי זיין מחויב אל אירי פסקים איין צו שרייבן בפנקס בחנם אוד פון
דער העתקה א׳ גדול,
אך ויין זי מחויב צו זיצן בכל יום מלבד ע־ש ועי״ט  .אך זיין זיא מחויב
איטליבש משפט אורט אוד ענד צו מבין תוך ב׳ ימים אחר נמר טענותיהם  .איז
עש איין דבר קשה ,דא זאלין זיא עכ״פ ניט לענניר ממשיך זיין דען פסק אויו
צו זאנין עד ט׳ ימים ,בקנס על בל דיין הצי טליר לבדק ב״ה ,ובהבדזת סרבנות•
ווען דער בעל הדין מברר איז בפני פ״ה ,דו זיא האבן אין ממשיך גיוועזין יותר
מזמן הדל  ,אוני דער פ״ה איז מחויב גובה דען קנס צו זיין ,און זיא לאדן
אויש דופן כדל; טוט עש דער פ״ה ניט ,זא איז ער עובר התקנה.
הגבוהים ,דיא זאלין זיצן ג׳ פעמים
 III .ה ד י י נ י ם ה ש ל י ש י ם
27 b.
בכל שבוע ,דהיינו יום א׳ יום ב׳ ,יום ה׳ ווען מן עש דרף ,אבר עב״פ זולן זיא
זיצן ביום א׳ ויום ב׳ ,און זאלין דן זיין ממאה זהו׳ פו׳ ולמעלה ,בכל תביעות
ממון שבעולם ,אוד זיא זאלין קיין שכירות פון פסק נעמין  ,אויך בייא ענץ
זלזולים דיא פר זיא נישעהן כדל  .אהד מסופרי דמתא איז מחויב בייא זיא׳
ich besitze״ " das Gesetz für den Fall, dass einer behauptet:י* Vל *) ,/
nichts !" Siehe S. 335 § 56.
 wurde in Streitsachen bis zu einem Gulden umsonstפסק 2) Das Urteil
 ) eingetragen, für die Abschrift zahlte dieפנקסהדיינים( in das Gerichtsbuch
*Partei einen halben Groschen
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וצ זיצן און אלי פסקים איין צו שרייבן בפנקס ,און זיין שכירות זאל זיין ב,
גדולי־ פון אימליכן פסק דין עם ההעתקה ,ווער אין דרף .הוט איינר איין
שייכות לבעל דין ,אפי־ שלישי בשלישי בו־ כניל  ,זול ער ניט איבר אין זיצן
אוד דער פ־ה וראשים שאינם נוגעי־ כדל ,זאלין אין איין שליש געבן כדל.
אך זיין זיא מחויב קיין פסק ממשיך צו זיין הכל וויא עש שטייט בייא דען
דיינים האמצעיים,) 1
אוב אחד ( אחת) מן נ׳ כתות הדיינים ניט זעשין כדל  ,איז איר שמש מחויב
דען פ״ה אן צו זאנין  ,אוני דער פ־ה איז מחויב אין סרבנות לאזין רופן  .זאגט עש
דער שמש ניט אן ,איז דער שמש עובר התקנה אוד מן זאל אין מעביר זיין.
 28.וכן פרנס החודש איז אויך עובר התקנה ווען ער׳ש ניט טוט כדל  .ווען דיא
בעלי דינים נעמין
בוררים  ,) 2דא מוזן דיא בוררים זיצן תוך מעת לעת אוד
מוזן איין אורט
אוד
ענד
מכין
תוך
שלשה
ימים
,
בקנס חצי טאליר והכרזת
סרבנות .איז
עש
דען
איין דבר קשה ,דאן האבן זיא זמן כדל אצל הדיינים,

0 Die Termine des geistlichen und adeligen Judengerichtes *) .

Der adelige
Judenrichter

בית דין
Senat III.
Senat II.
—

—

—

—

9

הדיינים
Senat 1.

—

—

Sonntag

—

—

Montag

-י

—

Dienstag

—

—

Mittwoch

—

—

Donnerstag

!

Freitag

Der Instanzenweg der Judenstreitigkeiten.

HI.

)assessoriale

Der König (Judicium

Der Wojewode II.
Der adelige Judenrichter I
mit den jüdischen Assesoren
)(Kläger Christ—Angeklagter Jude.

Das Gericht der Dajanim I
(zwischen Jnd und Jud).

*) Die horizontalen Striche bezeichnen den Tag der Gerichtssitzung.

2) Ein Schiedesgericht.

*
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אור דער פ״ה זאל זיא אויך דער צו הלטן כרל ; אור דער ם*ה איז מחויב לכוף
את החייב בדין על פי עסק הבוררים.
51 .

§

קיין ראש הקהל ,או טובי הקהל ,או א׳ מר נאמני הקהלה זאל מן ניט
נעמן צו איינם בורר או שליש.

§ 52 .
קירן בעל דין טאר קיין מורשה נעמין ,נייארט אלמנות ויתומים זולין
זיא דאז ביד איין מורשה נעבן ,אור אוב דאו ביד דוכט ח איינר דארפט איין
מורשה ,מינן זיא אים אויך איין מורשה געבן ,משוס  :פתח פיך לאלם.

§ 53.
ןין* ען אייני הוט ר פעמים נעשווארין בפתיחת ארון הקודש אין איינם
28b.
יאר ,אור דער שמש האט דען דיינים מודיע גיוועזין ,דז ער חוט ר פעמים
גישווארין ,זאלין דיא דיינים וואל חוקר ודורש ויין ,אוב אן דען זעלביגן מאן
ווייטר זול איין שבועה געבן ,אודר אוב מן זאל מהפך איין שבועה׳ זיין,
ועל כל פנים ווען זיא אים שון איין שבועה געבן ,דא זולין זיא מחמיר אויף
אים זיין ,דז ער זול שווערין בין אשרי ולמנצח ,אור ווען זיא דוכט ,דו סן
זול מיין מחמיר זיין ,דז ער זול זיין הנט ליגן אויף דיא ס*ת היל ; בפי
ראות עיניהם.

§ 54.
שכ ' רות תפסן ר גדולי  /והנתפס יתן ר גדולי׳ קודם שיצא מהתפיסה.
בייא דען דיינים השניים והשלישים זאל אויך ויין איין פ־ה ,ויחזור חלילו/
ועליו מוטל לשלוח אהר חבידו כשיצטרכו לישב בדין .איטליכר איז מחויב צו
שטיין דאז אנדר מאל אז מן אים בעשיקט ,אור ער ניט דער היים ווער ,זאל
דער שמש זיינם ווייב זאנין ,ח ער גילאדן איז .וואו ער ניט שטיט פעם שנית,
דא זאלין די דיינים יצ׳־ו אין לאזין מכריז זיין אין סרבנות.
שדכנות כנזכר לקמן אצל חתונות ,וכפי התקנות הארצות
שכירות
 29.יצ״ו * ) שבירות סרסרות  ,)2מכל מאה חצי זהב מכל צד וצד ,ווען איין.
סרסרות איז אונטר המשים והו׳ ,זול מן געבן מן שני זהו׳ איין חצי גדול.
מצוביל )3וריס )4וביבר טובים ואבנים טובים ומרגליות ומלבושים מכל מאה
איין טאליר ,מכל צד וצד .וכן סרסרות מבתים ומכל עשיריות לפי ערך המאה,
*) Heiratsvermittler werden laut Beschluss des Judenreichstages bezahlt (siehe unten bei den Hochzeitsverordnungen
).
2) Makler(Metier, faktor, barysznik).
*) Zobel.
4) Rys (polnisch) = Wildkatze.
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ובל דין
מישורץ).1

סרסרות

כמתחיל

ונוטר

זול זיין

כדין

שדכנות

כנזכר

בתקנות

ונוסף עליהם לענוש את המזיקים בעסקים אלו ננד נוים ,והדבר מוטל על
ור * ט אם הוא דבר גדול ,ואם הוא דבר קטן ישפוט אותו פ״ה ,כי הוא צורך
נתל בזמן הזה שרבים מתפרצים ומוסרים ממון ישראל כוי  .קיין סרסור טאר
ניט מין נעמין ובן קיין סוחר זול ניט מין נעבן בעונש התקנה.

§ 55 .

ממראני׳)2

האט אלי חומרות בכל חומר כתיבת ידות בעולם

אוני ער

מאג טערן כל יפוי שטרות דען דער לוה הוט אים נעבן כה כנ״ל  ,אוני אין
נאמן נימבט על בל דבר ודבר.

§ 56 .
29b .
טענת  .אין ליי .מן זול דען זעלביגן מחרים זיין אין אלין שולן;
בלייבט
ער
נ׳
ימים
אין
חרם
אד
זול
מן
אים
תפסין
בדודיך
3
)
שמנה
ימים לפחות,
אוד דר נאך עד שלשים זולן דיינים נושא ונותן זיין עם ראשים וטובים דיא
קיין שייכות האבן לשני הצדדים כהרחקת ראשים כדל  ,דער נאך זאל מן חרם
נעבן וועד אד העט וואש ,דאש זיין וועד ,אודר ווישט ,וואו דאז זייני ווער.
אוד מן זאל אויך אים מיט זיינן ווייב משביע זיין אן דעם חרם דעם מן
ניבט ,דהיינו דער מאן איין שבועה פתיחת ארון הקודש ,און דאש ווייב איין
קיבול בפני השמשים אוד מן זאל וואל חוקר ודורש זיין ,דז קיין רמאות בעולם
איז  .דר נאך זאל מן מסדר כסדר בעל חוב  ,ער אוד זיין ווייב זאלין ניט
ניטיילט זיין פון אננדר ,הן מיט תכשיטים ,הן מיט מלבושים ,הן מיט אלי
מטלטלים ,בין נכסי מלוג ,או צאן ברזל ,דען זיא איז איין ב״ח ,וקרקעות ,דוקא
בחיי בעלה ,או מבל דבר שבעולם מוז ער אוני זיין ווייב מחויב זיין דער מיט
 30.צו צאלין  .הוט ער מקומות בב*ה של אנשים או נשים  ) 4זול מן זיא דיא בעלי
חובות איין נישעצט נעבן  ,אפי׳ ווען זיא ווערין דעם ווייב איין נישריבן אין
קליינן ביבל ,אוני זיא דיא מקומות ניט ווירד נעבן קענין טורף זיין לאחר מיתת
בעלה .דען מיד האבן דיא מקומות נימכט כמטלטלין ננד כתובת אשה בנהוג
מקדם בקהילתנו אוד דרום ,ח נפישי רמאים זיין בדור הזה בעדה ,דיא דא
ליימן דאש אירי ביהלטין אוד זיין זיך מורה היתר לנזול ולעשוק ממון אחרים.
דארום מוז מן מחמיר זיין דער זאך בכל מיני חומרות בעולם  ,ידי להציל העושק
Juden reich stag ln Tyszowce.
2) Der Mamran war ein jüdischer Wechselbrie ! in Polen . Ueber ihn
siehe Ph . Bloch, Der Mamran ein jüdisch-polnischer Wechselbrief , Sonderabdruck aus der Festschrift zum 70. Geburtstag Berliners , Berlin !909.
3) Ein Gefängnis.
4) Die Sitze in der Synagoge wurden wie Mobilien behandelt.

3B6
מיד עושקו .דאך ווען ידוע ומפורסם איז לדיינים וגם לרבים ,דאז דווי׳» קיין
רמאות בעולם איז ,מיגן זיא וואל עפיש מקיל ; ) 1דאך זיא זאלין דך (וצ ) פאר
מייעץ זיין עם ראשים וטובים שאינם נוגעים בלל בנ״ל ,ובהסכמתם ,זונשט זולן
זיא נישט מיקל זיין אוד נייארט אלי חומרות טון כדל ויותר מהמה .הכלל
העולה ,מן זול טון כל הומיות בעולם ,דאמיט דז ער דען לייטן גינונן הוט.
ויתר דיני ומשפטי תמצא לקמן בדף פ״ו.)2
אודות השבועה יהיה כתקנות הארצות )3דהיינו בעיר יכול להשביע בכל
30b.
חצי שנה וחוץ לעיר שנה.

31 .

דער תיקון אוד חומרות הדל זול זיין בקהילתנו ,אוד במקום וואו מן דען
תיקון אויך הוט.
ואיכות וכמות הכתובה לבתולה ולאלמנה יהיה כתקנת ד ארצות יצ״ו.) 4
ווערט מן דער נאך גיוואר ווערין ,דז ער אודר זיין ווייב העטן וואש מברית
ניוועזין ,אוד העט עובר חרם ושבועה גיוועזין ,הן דיא לייט דיא דא האבן ידיעה
דער פון גיהט ,דז ער אדיר וי העטן עובר שבועה וחרם ניוועזין ,הן רחוקים
הן קרובים ,דא זולין זיך דיינים צו דען ראשים וטובים ,כדל זעצין ,אוד זאלין
זיא שטראפין בעונשין ויסורי־ קשיי ,אז לייט ,דיא דא האבן עובר שבועה וחרם
גיוועזין אוד דעם תובע העלפן צו זיינן אויך ,הן בחייו הן לאחר מותו ,וכל
ישראל ישמעו וייראו ולא יוידון עוד .וכל הפשרות שעשה עם המלוים יהיו
בטלים ,אוד י איו דיא מחויב ממלא צו זיין ,וואז ער זיא הוט מחסר גיוועזין
אוד קיינר זול מיט אים משא ומתן ,או שותפות האבן ,אם לא ברצון בעלי
חובות.
.זיין  Fehlt :ף
2) Folio 86 ff. fehlen leider in unserem Codex.
3) Beschluss des Judenreichstagsbetreffs der Beeidung : in einer und
derselben Stadt darf man den Schuldner jedes halbe Jahr den Manifestationseid wiederholen lassen, wohnt er in einer anderen Stadt, nur jedes
Jahr einmal.

4) Beschluss des Judenreichtagsbetreffs der Ehepakten einer Jungfrau

und einer Witwe. Laut dem polnischen Landgesetz (prawo ziemskie) hatte die

״Witwe kein Prioritätsrecht vor den Gläubigern ihres Mannes. König Sigis
״mund August (1551) und Stephan Batory (1578) machten in der Angelegen
״heit eine Ausnahme für die Juden und gaben (1578 § 9) der Witwe das Pri
oritätsrecht vor allen Gläubigern. Aus dem Beschluss des Judenreichstages
 S . 226 No. 8), dass die Witwe,אנשי שש von 1644 erfahren wir (B u b e r
wenn sie als Jungfrau geheiratet hatte, das Anrecht auf 300 fl. (a 30 Gr.)t
wenn sie als Witwe heiratete, auf 150 fl. hatte, War ihre Mitgift grösser,
musste sie den Beweis dafür liefern. Siehe Balaban, Gesch . der Juden
in Krakaui, 236 ff.
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§ 57 .
ווען דך איינר פר שרייבט ,מיט מעות מזומנים ?ו צאלין אוני ניט מיט
סחורה ,ווען שון ניט שטייט ,ער זול דך מטפל זיין מיט דער סחורה ,זאלין אין
דיינים בופה דין מטפל צו זיין אוני אים צו צאלין במעות מזומנים.

§ 58.
חך־□ יהושע בן נון ,זול מן ניט
טרעפט שני מאות זהו׳ פו׳ ; אוני דען קליינן חרם זול מן ניט אנדרשיגעבן ,דק

אנדרשגעבן ,זייאדען,

וואש

דא אן

עש טרעפט אן עשרים זחו־ ,אור וועניגר ניט ; אבר מן מאג וואל צו אננרר
מצרף דין פיל זבין ,ביז עש וועט ווערין עד סך עשרים זהו׳ פו׳ י ) ווען מן
מצרף איז ,אד צאלין זיא מיט אננדר אזו פיל ,אז מן ניבט פר איין חרם.

§ 59.
דער איין סחורה נעמט אויף ניזעצט ,אודר איינר פר ליגט אין מיט איינר
 31b.סחורה ,אדיר סחורה צו קויפען ,אור ער וואלט דר נאך טענין  :דער אים הוט דיא
סחורה אויף ניזעצט ,אודר פר לינט הוט ,ער איו ממקום אחר שולדיג ,וביוצא
וב  ,דער האט דין מגו פר לארין אור מוז מחזיר זיין דען לייטן דאו איז תבף ז
יד ךז איז מוטל על פ״ה ,ועל כל פנים איבר נ־ ימים ניט צו זוימן ,דאו זיין
ווידר צו שטעלין  ,)2אודר דין געלט ,וואז דוא קומט דר פיר ,הוט ער דען
זיין תביעה אויף דיא לייט הרל  ,מאג ער אין וואול דר נאך אן נעמין.
אוב איינר איין טענת רמאות העט ,הן דר דא תופס איז  ,ארד דער
נתפס  ,אד זול דער פרנס החודש מצרף צו דך זיין שאר הראשים יצ״ו ועל
 .פיהם יעמוד בל דבר.

§ 60 .
ךךן$ן איינר איינם וואז איז שולדיג צו צאלין לזמן ידוע  ,אור וואלט
בתוך הזמן זיין טאבטר אדם נעבן אוני איין נדוניא נאך געבן  ,אוני דען דיינים
דובמן *) ח ער ווערט דר נאך זיין בעלי חובות ניט קענין נענונן טאן אור
צאלין לזמן המוגבל  ,דא קאן אין דער בעל חוב כופה זיין  ,דו ער מוז אים איין
בטחון מספיק מון קודם החופה ,דז ער אים זאל צאלין לזמן המוגבל ,אור מאג
 32.דיא חופה פר ביטן  ,ביז ח ער אים איין ^בר מספיק שטעלט  ,כרל  .דער פרנס
החודש איז מחויב ,ווען דיא דיינים אים אזו איין ענין אנטפיטן , )4דא זאל ער
דיא חופה פר ביטן  ,ביז דעם נענונן נישיכט .(5

;) Bei 200 Fl. verhängte man den grossen Bann, bei 20 den kleinenב
unter 20 durfte man nicht den Bann schleudern; nur half man sich heraus,
indem man verschiedene Schulden addierte, bis die Summe 20 Fl. ergab.
2) das Seinige wieder zustellen.
3) meinten.
4) entbieten.
B) geschieht.
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B38
ךיא דיינים זאלין1יר מחמיר זיין אויף דיא לייט ,דיא דא אויש באיגץ,
אודר דיא דא נחשד ויון רען לייטן אם׳ צו שווערין ,בבל מיני חומרות שבעולם.

§ 61 .
ך־וא שענק ,דיא דא שענקין יין ,מעד ,ביר ,דיא זאלין שווערין אויף
אירי צעטיל *) ,בפני שני שמשים בפא״ה ,) 2רז ער עש חוט ניגעבן זיין שליה,
אוני ער זול רען שמש צאלין ,או ער רען צעטיל אויש שרייבט ,אוג׳ דיא
שמשים ואלין זיינה צעטיל אונטר שרייבן ,אוד איינ׳ם בייא זיך האלמן ,אוד
דיא שמשים זאלין מכריז זיין בבתי כנסיות ,דז דער שענק הוט נישווארין כדל.
אוד דער שענק זאל נעמין אהד מן השמשים של דיינים התחתיים ,אוד דער
זעלביג שמש ואל התראה רען לייטן טאן ,דיא אים צעטיל שטיין ,דו ער זול
צאלין תוך ד ימים אהר ההתחלה .וויל איין בעל הבית דער ל!יגן שווירן ווידר
 32b.זיין צעטיל ,יקבל כפי התקנה הדל ,ויפטור ; שוויירט ער ניט ,אוד צאלט אים
אויך ניט תוך ד ימים ,זול אין דר זלביג שמש מכריז זיין בסרבנות אין רעם
ב״ה ,וואו ער א־ניין ניט ,) 3בלי רשות ראשים ודיינים ; בלייבט ער ד ימים אין
סרבנות ,ואל מן אים טאן כנזכר לעיל אצל דיינים התחתיים.
שכר השמש הדל  :פון דער התראה חצי נדול ,מכל אחד ,אוד פון אויש
רופן איין חצי גדול מכל אהד ,דער סרבן זול רען הצי נדול מוזן גענן.

§ 62. Besteuerung der Getränke.

33 .

דיא וויין שענק זולן געבן מכל חביות ,דהיינו עשרה הינץ ,א־ זהוב פר,
לשלשה נאמני הקהילה .זיא ואלין רען יין ניט ליבן אין קעליר ,ביז דער שמש
האט פאר אויף גישריבן  ,בקנס זהב אדום.
דיא מעד שענק ,דיא זאלין געבן מכי 1אבטיל ארבעה גדול ,זאלן עש
ארך לאזין בישריבן פאר אי ויא עש אין קעליר ליגן ,בקנס הדל ,ומיום דז
מן דיא תקנה אויז זאגט ,זול מן תכף בישריבן ,וואז זיא אין קעליר האבן .אוד
זיא זאלין תוך שלושה ימים צאלין כדל ,וואז זיא האבן לעת כזאת.

§ 63 .
ררט וקהל יצ״ו האבן מסכים ניוועזין ,פה אהד ,דז מהיום והלאה דא ואל
קיין סופר דמתא קיין מורשה זיין בעדים ,הן לבעלי דיני׳ ,הן לאלמנות ויתומים,
אם לא ברשות ורצון ראשים וטובים.
*) Das sind die Sabbatschenker, die auf Zettel den Abnehmern
Getränke verkaufen. Ein solcher Schenker hat noch heute ein Kontoblatt
für jeden Abnehmer und legt kleine Zettel in das Buch auf das betreffende
Blatt; am Sabbatausgang verbucht er seine Konti und kassiert die Beträge
während der nächsten Woche ein.
 .בפתיחת ארון הקודש )a

3) hineingeht (betet).

839

עדים דמתא )§ 64. Zeugen1
עדים דמתא .איר שיירות זאל זיין כמקדם ,פון איינם קבין סודר ,אודר
ווען איינר ודל לאדן אין בוך )2של קהל איין שרייבן ,אודר איין פסק של
דיינים ,אודר פון ראשים — ב־ גדולים ,ומהעתק הנ״ל — גדול.
ותנאים? ממאה
 33 b.ראשונה ד׳ גדולים ,ואחיב מכל מאה ב׳ גדולים .ק״ם )sבשעת השידוך ,כל צד
וצד ב׳ גדולי .,ושכירות משני הצדדים כגיל .דא זאלין דיא שני הצדדים מיד
נעבן ,אז מן דיא ראשי פרקים שרייבט .אוג׳ דיא עדים זיין מחויב צו געבן
תנאים לשני הצדדים תוך מעת לעת ,און ווען מן ניט צאלט ,כגיל ,דא זול רעד
קנין סודר בטל זיין.

§ 65.
ךרא עדים זאלין קיין תנאים שדייבן איינם ,דער דא ניבט אונטר מאה
זהו ,והצי ,אפי׳ דז ער הוט חזקה ,אם לא ברצון רוב ררט ,כשישבו יחד .אוד
איינם פרעמדען זול מן אויך ניט שרייבן .אפי ,דאז ער ניבט מין אז קין זהו.,,
אם לא כנ״ל.

§ 66 .
עדיםזאלין ניקש
אוג׳ אוב צו צייטן זיא ווערין ניט אלי בייד בייא איינם ענין ,דא מינן זיא מצרף•
זיין איין אנדערין ,אבער דער זעלביג עד זול זיך אויך חתמן זעלברט אונטער
דעם עסק אין קלעק בוך ,)4אונ וואש דא איין שרייבן ,זולן זיא איין שרייבן
בל״א.) 5
הפנקס דמתא שביד העדים ,זול לינן אין איינן פר שלאסינן קאסטין
בשני מפתהות ,כל אהד מהעדים זאל איין שליסל האבן ,און זאלין דען קאסטן
שטעלין אין איין נייועלב.
אוני דאז קלעק
בוך
זולן
זיא
בידם
האבן
אימדר
דרוישן ,דר מיט
ח זיא קינן כל דבר
תכף
איין
שרייבן
,
ווען איין ענין פר זיא קומט .ובכל
חודש וחודש זאלין זיא מעתיק זיין כל דבר ודבר אין דאש פנקס הנ״ל אוד
תכף ווידר איינשליסעץ ,דר נאך ,אז זיא כל דבר אונטר התמת האבן בחתימת
ידם בפנקס הדל.

אייןשרייבן,

34 .

אם לא שני עדים חתמן זיך אלי בייד;

*) Über die Institution der Zeugen siehe oben S. 329 § 43 Anm. 3.
2) Einträgen ingrossatio oder ob lata nach dem Muster polnischer
Gericht“ festgestellt hat, dass das in extenso״ Gerichtsbücher; nachdem das
einzutragende Dokument (Urteil, Vertrag) sanum, salvum und der Siegel
illaesus ist, trug es das Actenstück ein und gab daraus der Partei einen
‘, der so rechtsgiltig war wie das Original.״ ^Extract
 .ק" ס = קנין סודר )3

4) Kleksbuch= Strazze.
*22

.בל"א = בלשון

אשכנזי (5

340
ךרא עדים זאלין ניקש אויש מעקין אויש דען ביכערן ,ווען שין איץ זך
בטל איז ,נייארט ,זולן אונטר דעי זך שרייבן  ,אז דיא זאך בטל איז  ,אור זולץ
 34 b,זיך בייד דרונטר התמן י ) .
איין איטליכר שטר ,דער דא בידרף איין קרן סודר ,בנון תנאים ,תוספות
כתובה ,שטר חצי זכר  , ) 2שטר חליצה ,שטר עידור ,טאר נימנץ שרייבן וחתמן,
נייארט עדים דמתא .איז איינר ניט דוא ,מאג ער איין אנדערין מצרף זיין ,ברר.
אוב איינר ליז איין זעלכן שטר ,כנ״ל  ,אנדרי לייט שרייבן וחתמן ,דא זאל ראש
ערן בטל זיין  ,אור מן זאל דיא עדים שטראפין  ,כפי ראות עיני הראשי/
ושטרי חובות מאג איינר ,בפרט אויף תנאים מיד אנדרי עדים נעמין ,ואותן העדים
יקהו קודם שכירות עדים דמתא ,כרל  ,ויתנו לעדים דמתא.
עדים זאלין רקש טערין איין שרייבן בפנקס דמתא לא על ידי שמש,
ולא ע־י שליח ,ריארט זיא זאלין ראש ערן זילברט טהידן  ) 8מרוב ראשים או
מרוב דיינים.
־35
מהיום והלאה ,ווען איינר איין פר שרייבן הוט ) 4בפנקס הקהל יצ*ו אונ
דיא שני הצדדים זיין בייד אין דער קהילה אור דער זמן פרעון איז עובר שלש
שנים ,כשני דחוקה  ,דא איז רשות ביד הדיינים להפוך את השבועה להצר
שכננדו ,והכל כפי ראות עיניהם ,ווען איינר ניט איין טעם מספיק זאגט.
וואונט דער תובע ניט היא אין רען ר שנים ,דא קאן מן אים זיין
נאמנות ניט נעמין  ,אם לא עם שטייט חמש שנים אן  ,דא האבן דיינים מכט,
-והכל כפי ראות עיניהם ,כרל.

עדים זולן רשט גישריבן געבן אויש דער קהלה ,כגון בית דין והתראה,
אם לא ברצון רוב ראשים וטובים ,ווען זיא ביחד זיצען.
עדים זאלין קיינן העתק געבן ,וואז רט זיין
עסק
איז
,
הן
מפנקס הקהל
־) So gut wie im Schöffengericht oder im Schlossgericht (judiciumג
) in ein Schmierbuch
(
castrense ) schrieb man zuerst die oblata offero
und dann schrieb man es kalligraphisch ins eigentliche Buch ein« Diese
׳Schmierbücher ersetzten oftmals (z. B. in Posen ) unser Einreichungs
״Protokoll ; die einzelnen Akta werden nach dem Umbuchen im *Protokollen
gestrichen , ln den hebräischen Akten der Gemeinde Krakau sollten die Rein•Schriften erst nach Schluss des Monates hergestellt werden. Ob im XVI
Jhdt. die Privaturkunden in einem besonderen Pinkas eingetragen wurden,
können wir nicht mit Bestimmtheit feststellen , da die bis auf unsere Zeit
erhaltenen 6 Gemeindebücher aus dem 17. und 18. Jahrhundert (4 im jüd.
Archiv ., 2 im Stadtarchiv Krakau) durcheinander Urteile, Verordnungen׳Gern.
und Privateintragungen enthalten.
2) Nach talmudischem Recht vermachte man einer Tochter die Hälfte
des Betrages , der einem Sohne zufiel, sonst musste sie leer ausgehn.
3) dürfen.
4) Ein eingeschriebenes Aktenstück hat.
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 35 b.יצ*ו ,מפנקס הראשים ,או מפנקס דיינים  ,אוני ארך קיינם איין בוך אדף צו טאן,
נייארפ וואז זיין עסק איז צו ווייזן.
ווען מן איין בית דין זעצט,
שני עדים דמתא ,ואחד מהשמשים,
איינר אונטר דען ׳ג פסול וועד מחמת
שמאט נעמין ,ואם יונבה באופן אחר,
בב״ד יוקנסו על יפ ראשים וטובים.

זול נימנץ אנדערם קינן זיצן זונדרן דיא■
ויחלקו השכירות ביניהם כמקדם ,אונ׳ אוב
קורבה ,זאל מן איין אנדערן שמש אן זיין
יהיה המעשה ב״ד בטל ומבוטל והיושבים,

וראשדא שמייט איין נישריבן בפנקס דמתא ,כדל ,דאז זאל האבן אלי•
זכיות ,כדין וכחומר וכתוקף כל שטרות הנעשים בבי דינא דרבינא ורב אשי
וכאלו נכתב נאמנות עליו ועל יורשיו של מלוה ,ושלא להאמין ללוד
■ ולא
ליורשיו ,ואנב ,ודאיקני ,ושעבוד נכסים  ,וערבות קבלנות .ווען דאז אלז  ,אודר
אייניש שון ניט שטייט איין נישריבן ,איז עז נלייך ,אז עז ווער איין גישריבן.
36.
מןזאל קיין בית דין אויף חייבן ,אם לא ברשות רוב ראשים וטובים,.
ועבים אין לנכות שום עדות ,אם הבעל דין בעיר .והעדים לא יסעו לדרך רחוקה,
קר התובע יתבע לנתבע לדין ,ואם יכפור תביעתו ,או יגבה עדותו בבית דין,
ואטרוחי בי דינא בכדי למה.
דיא
סופרים זאלין נזהר זיין ביותר אן אירן שרייבן  ,שלא יצאי
מתחת ידם דבר שאינו מתוקן חיו ,ואם העסק הוא דבר נדול או דבר קשה,
יכתבו בראש העתקה ,קודם שיכתבו בקלעק בוך ,ויראו (ה) העתקה לשני הצדדים,
אם היא נכתבת כהלכתה .וכשיש הנהו! בפנקס או בקלעק בוך ,יקוים בסוף הענין,
בתיקון שטרות.

.גבאי צדקה § 67 .
הגבאיםזיין מחויב צו ניין ,איין איקליכער אין

זיין חודש ,אין אלין
הייזר ,דיא אד זיין לצדקה ,ובמרחץ ,ובייטקיז  ,) 1לכל הפחות פעם אחד בכל¬
 36 !«.חודש שלו  ,אוד זאלין זעהן ,וויא זיך דיא עדנים נוהג זיין  ,אך * ) דיא בעדיר,
ארך יד קצבים ,ארך אויב מן בידרף  ) 3וואז צו פריכטן )4בבתים הדל ,אוד אוב
זיך איינר אונטר דען ניט נודינ כשורה ווער ,דא זול ער אין מייסר כדברים זיין.
איז ער דען רד
אדז ניפלין ,) 5זול ער צו זיך מצרף זיין נאך ב׳ גבאים לפחות,
אוד זאלין אין
שטראפין
מיט
תפיסות אוד יסורים ,אודר אויז דק הקדש חיישן)6׳
«*) Jatkes plur. von Jatka= Geschäftsbude t im engeren Sinne Fleisch
»bank (poln ).
s) auch.
3) bedarf = nötig hat.
4) Reparaturen vornehmen.
5) ausfällig, keck.
6) aus dem Hekdesch (Spital, Asyl) ausweisen.
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אפי׳

שלישי

הכל כפי ראות עיניהם .הרחקת הגבאים  ) 1כהרחקת היאשים,
בשלישי וכר,
דיא גבאים זולן קיין עני אין דער צדקה הייזר  )2זעצין ,אפי׳ דער הזקה
חוט ,אם לא בהסכמת רוב הנכאים ,כשיהיו כולם ביחד .אוני דעם עני ,שלא
הסכימו עליו רוב הגבאים ביחד ,דער מוז תכף אויז דער צדקה הייזר ; )3אבר
איין עני ,דער ניט חוקה הוט ,האבן אלי גבאים אפי׳ ביהד ניט מכט אין דער
 37:צדקה הייזר צו זעצין ,אם לא בהסכמת רוב ררט ביחד,
הנכאים זולן נימנץ לאזין אום גיין בעולם קיין עני .אוני דער עני אונ'
ענייה ,הן גדולים הן קטנים ,טערין אויך ניט אום גיין מעצמם כל ימי השבוע,
אפי׳ בע״ש ועי״ט  ,)4אוג׳ זול אויך ניט ליצן ,הן ברחוב או חוץ לרחוב ,בכל
מקום שהוא ,נייארט בכל ע״ש זול איין שמש נין אויף דיא קצבה ,דז מן אום
טיילט לצורך עניים מדי שבת בשבתו ,ושכר השמש רביעית.
וןיען מען ציכט אויף דיא יאר מארק ,אודר איינר זונשט אוועק ציכט ,)5
הן איין היאגער )6אודר איין ארח ,זול קיין עני פון אין נישט ביגערין ,אוג׳
נאך נעמין ,ווען ער אים שון וואלט געבן ,הן דער עני חוט חזקה ,אודר איין
פרעמדר ,אודר בחורים או יונגען ,הן ברחוב הן חוץ לרחוב ,הן אויף דעם
קאזמר  )7אודר בריק  )8אודר שטראדום  ,) 9קראקא ,קלעפיר ,)10אפי׳ בשדה ובכל
מקום ,ניט זיצן ,נאך נין ,דז מן אים וואלט וואש געבן ,זונדר אם יידן טור זול
שטיין איין שמש של גבאים מיט איינר צו גישלאסנר ביקם ,וכן גבאים על
הקופה זולן אויך איינן שטעלן מיט איינר זוליכן ביקס.
דיא גבאים זולן דאז מעות אויז אירי ביקם תכף אום טיילין דק עניים
371
נוסף על קצבתם .)11איז איין עני עובר ,דא זאלין דיא נבאים אין קנסין אום
 : fremd, nicht verwandt; die Verordnung,קתב , im Gegensatz zuרחוק (ג
“הרהקה"  sein durften, wird daher mitגבאים dass zwei Verwandte nicht zugleich
bezeichnet.
2) Spital, Altersversorgungsheim etc.
3) entfernt werden.
4) Die Armen durften nicht in der Stadt betteln, nur am Freitag sam an die Armen verteiltגבאים  die Armengelder, die von denשמש melte der
*  erhielt 25% der eingesammelten Gelder.שמש wurden, ein. Der
5) zieht auf die Jahrmärkte oder einer sonst wegzieht.
 Gast , Fremdling.ארה 6) hiesiger, Gegensatz zu
7) Kazitnierz.
*) Auf der Brücke. Die sogenannte Lehmbrücke am Weichselarm
verband die Stadt Kazitnierz mit der Stadt Stradom. Von hier führte der
׳}Weg über eine zweite Brücke an der Rudawa (im zweiten Weichselarm
an das Tor der Goldschmiede von Krakau.
9) Stradom.
10) Kleparz, eine Gemeinde bei Krakau vor dem Florianertor.
Regelmässige Pfründe.קצבה ( ״
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דין קצבה ,אוב׳ זאלין אויש דער צדקה בתים אח־יז ווערפן  .האט ער קיין קצבה
אוני וואינט ניט אין צדקה הייזר ,דא זול אין דער פ״ה לאדן חפסין בדודקי ),
איז ער איין יוער אוהד איין בחורל ,זול מן דען יונגען אויש דער קהילה קנסין
אוני דאז בהורל אויש דער קופד» אונ׳ דער ב״ב אודר אורה ,דער דא ניבט ניט
אז דיא תקנה הנ״ל איז ,ניט אז עש איז נירעכנט איין צדקה ,אדרבה ,נלייך אז
ווען ער נוזל עניים ועונים ווער .אונ׳ ווער עש מקיים איז ,דער איו מקבל איין
מיש  .) 2למנות שומרים על זה הפ״ה וגבאי החודש ולהכריז הענין בשבת קודם
בל
יריד
לובלין
ויערסלאב.
ווען
מן
ציבט
אויף דיא ירידים ,זולן דיא שמשים אודר אונטר שמשים
נין לנשים ,דאז דיא איין ווערפן ) 3במקום אירי מאנן ,ווען איין גבאי אוועק
־ 38ציכט ,אי ער אוועק ציכט ,זולן אלי גבאים צו אננרר נין  ,אוני זולן איין אנדרן
זעצין אין דער זעלביג שול ,ביז דער ווידר קומט.
הגבאיםזולן ניט לאזין
אל זיא האבן איין ניחתמט בריבל  )4מנבאי החודש .אוני איין עני דער וועלט
אום נין  ,דער מוז ניחתמט האבן מרוב הגבאים .ווער דא אום ניט אן )5בריבל,
יוקנס על פי גבאי החודש ,הן זיא ניננן צו אלי לייט ,אודר ליחידים.
בחנוכה זאל קיין עני אום נין  ,נייארט דיא גבאים שיקן ד׳ רבנים ,דיא דא
אויף היבן ») אויף אלי עניים ,אוני זיין עש מחלק כפי ראות עיניהם,

אוםנין ,הןאנשים (אואנשים) אונשים ,אם

והרבנים ,דיא
דנבאי צדקה זולן דען צעטיל איבר זעהן ,אוני ווען זיא דוכטן ,דז איינר העט
ניט רעבט נעבן בפי הברכה ,אשר ברבו ד ,זולן עש זיא מגלה זיין לררט ,אוד
זיא מיט דען נכאים זולן אין קנסין במפעלו ,מן זול דר פיר אויש רופן דען
 38 b.אדמיקל אין אלין שולין  .ווען עש גבאים ניט טואן ,זיינן זיא נוזל הצדקה,
בפוריםכל מי שפושט ידו ונו /בערב ר*ה וערבי״ב ,וועם דיאגבאים
בתב וחותם נעבן  .ווען איין עני איז ניט במזג השוה ,ל״ע , ) 7אין פורים ,דז ער
ניט קינט אום נין  ,אד זאלין דיא נכאים איין אונטר שמש קלויבן  ,אוד זאלין
אים איין ביקם פר שלאסן מיט נעבן אוד איין בריבל דרויף ,וויא פיל עניים
עש גיהידט.

אויףהייבן,

דיא זאלין

אויףצייכנן,

וראז

איטליכרניבט,

הגבאיםזולן קלויבן נשים הנוגות
ויקרות ,דז זיא זאלין
עניים ,בחנם ,ד־ פעמים בבל שבוע ,אוד אוב עש צו שווער ווער דען נשים
הגונות ,אד האבן דיא נבאים מאנט דיא נס צו טיילין אויף ב׳ הלקים.

אוםנין.לצורכי

( Ein Gefängnis.ג
.מ״ש = מי שברך(2

Almosen in die Büchse hineinwerfen.
Briewel— Brief (deminutivum ) .
Ohne.
Aufheben= ausheben= einsammeln.

)3
)4
)5
)6

.לא עלינו (ד
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דען נשים היקרות זאל מן בכל חודש איין מ״ש  0געבען מיט דער ס״ת
אונ׳ זול כולל זיין אין דעם מ* ש אל דיא נשים ,דיא דא הלטן דיא תקנות פון
תכשיטין ומלבושים ,ושחוק ,)2וואכין ,) 3רומפלין )4ויתר התקנות המוטל עליהן,
רז דיא זאלין זוכה זענהן לבנים בעלי תורה ומצות,
וועלכי אשה דיא ניט אום ניט ווען דער שליח הנכאים איר אן זאנט ,יתנו
39 .
קנס ליטרא )5שעוד! אם לא שתברר אמתלא ניכרת וידוע[ה],
הגבאיםזאלן לאזין מכריז זיין בכל בתי כנסיות בשבתהנדול ,ובשבת
קודם ר״ה ,רז איטליכער זול מצות קויפן נאך זיין פר מינן ,בפי הברכה אשר
ברכו ד ; ,וועלכיר עש ניט טוט וולן דיא גבאים אן ואנין רו״ט אור מן זול אין
קנסין כפי ראות עיניהם בעונש התקנה על הנכאים וררט,
הגבאיםאויז אלין שולן זולן דיא מצות אויףמאנין )6קודם י־כלפהות
שני חלקים ,אור אוב איינר ניט־ היא וועד ,אור ווער איין איש אמיד ,)7איז
מחויב זיין ווייב אודר ויין חבר פר אים ביצאלין ; וועד ניט צאלט לזמן הלל,
כלל ,דא זול דער שמש פר אים קיין מצות לאזין ,אפי׳ אן יאר צייט ,או,שאר
חיובים ,ביז ער איין משכון ניבט אויף אלו ; דער שמש זיל זר נזהר דראן זיין.
קירן אשה זול טערין צו זיך נעמין נעבין זיך צז זיצען אודר אפי׳ נעבן
39b.
איר צו שטיין ,וואז זיא ענג מכין דיא שכנים ,אם לא איין אורח לפרקים ,אדר
איין טאכטר ,אודר שנור איין גנץ יאר אהר החתנה.
קירן איש או אשד .טערין זיך קיין שטאט  )8אם ברעכין אודר פר
שלאנין ,אודר איין באנק  .תקין ,אודר איין בענקיל ,אודר איין קלעציל ,הן
נעבן דינר שטאט ,הן פר דינר שטאט ,בין בחול בין בשבת או בי״ט ,הן בב׳ה
של אנשים או בב״ה של נשים בקנס והב אדום לצדקה ,תכף תוך מעת לעת,
אם לא ברשות רוב נבאים ביחד ,והשמש מחויב להרד לגבאי ההודש ; אור ווען
דער גבאי ניט נעמט דען קנס ,דא איז ער גוזל לצדקה ,אור ווען ער דען קנם
ניט ניבט ,כלל ,זול מן אין אודר זיא אין סרבנות דופן,
ומהיום והלאה זאלין גבאים מסדר זיין אלי מקומות בב־ה של אנשים
 40 .ונשים אור מתקן זיין כבראשונה אור אלז אם ברעבן אור צו שלאגין ,וואז ניט
• דאו פנקס אויז ווייזט ,אור קיין חזקה גילט ניקם בבתי כנסיות ,ווען עש ניט
איין גישריבן איז.
מי שיתן לנדונית בתו יותר משבעיםזהו׳,יתנו (לא) [לו] הגבאיםמגביית
הנשים חמשה זהו׳ ולא יותר בשום אופן ,נם לא יגבו לו לא אנשים ולא נשים
מי שברך ף

2) Kartenspiel.
3) Wachen bei einer Wöchnerin.
4) Spielen und Tanzen. Uber alle diese Verbote siehe unten § 80 ss.
5) Litra= eine Quart
6) Aufmahnen, fordern, einkassieren.
) ein Wohlhabender.ל
8) Synagogensitz.
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אם לא ברצון ראשים ונבאים .ומה שכתוב בתנאים ,דעם זעלבינן סך ,זול מן
זיך דר נאך ריבטן בלי ערמה .ומי שיתן יותר מק* ל זהר ,לא יתנו לו נלום.,
דמי [ שןישיא את בתו לעיר אחרת ,ויפריז לנדן בתו אפי ,עד מאה זהר ,אם יתן
בטחון מספיק שלא יחזרו וידורו פה ,לא הזוג ,ולא זרעם ,עד עולם ,ויכתבו כל
דז  .בפנקס הקהל ,אז יתנו לו הקהל יצ״ו עשרה זהר ,והגבאים עשרה זהר ,ומכים
הבלות ,עם מדי שינבו לצורך זה ,נ־ב עשרה זהר ,ס־ה ל׳ זהובי׳ .ומי שיתן יותר
מק״ל זהר ולא יסכימו על זה עיקרי קרובין מקודם ,לא יובלו הראשים והרבנים
לבוף את קתבין ליתן לסיוע הזווג הדל ,אם לא מרצונם הטוב .ויוכלו לכוף אפי,
 40 b.שלישי בשלישי לבלה ,ובעל כאשתו .ולא כאשתו ממש ,והכל לפי הממון והקורבה.
ווען איין נדוניא איז פחות מק־ל זהר ,אוד דער ווער נצרך לקרוביו,
וב־ש ווען ער נצרך איז לצדקה ,כדל ,דא זאל ער דיא כלה ניט מין אז ב׳
בנדים מבין ,דאז נוט קלייד מכייער אוד טשמליט ,דאז אנדר בגד גיוונט ,אוד
איין אום הילונג ,אוד נישט מיט גאלד  .0דיא  .גבאים אוד די קרובים זאלין
קיין פרוטה צו שטייער נעבן ,ביז זיא ווישן ,ח דאז גיהלטן איו גיווארין
בדל בבירור.
ווען איינש עני או ענייה טאכטר איז אלט י׳ שנים ,אוד זיא וויל זיא
ניט לאזין דינן ,נעמט ער אודר זיא קצבה ,דא זול מן אין קיין קצבה נעבן,
אוג ווען מן זיא אויז ניבט ,זול מן איר ־ דקש צו שטייער געבן ,אפילו ווען ער
שון קיץ קצבה נעמט ,אויך ווען זיא אלט איז ט״ו שנים ,זול מן אויך נישט
צו שטייער נעבן ,מען זיא שון נידינט הוט ,כדל .וועלכי אצעד  )2אלט איז י״ד
שנים ,דרף ניט צו דינן .דיא גבאים זיין מחויב ,וואול הוקר צו זיין.
41 .
בני עניים זכרים עד ייג שנים יטפלו בהם הגבאים ליתן לסיוע לימודם.,
דמי־נ
שנים
ואילך
•
לא
יתנו
להם
כלום
,
רק
אב
[
ות
]
יהם
ישלחו אותם לישיבות
[אחרי ],בקנם אבוד קצבתו.
בבל חדש חשוון
יכתבו
הנבאים
מה שנתחדש בבתי בנסיות כלי קודש ,הן
של בסף ,או של זהב,
או
פרוכת ומעילים ,ובין הפרקים יכתוב השמש הנדבות.,
שנדבו בכל שבת וייט ,ובחדש חשוון יכתבו בפנקס הגבאים.
אודות מקומות בבתי כנסיות ,לא יכתבו בפנקס קטן ,כ״א שני גבאים,
שאינם נונעים בדל ביחד אחר הכרזה בבל ד בתי כנסיות )3שני והמשי ,והשמשים
יעידו בפני הגבאים ,שהכריזו ,כדל .ויכתבו המכירה ע* פ הודאות הבעל אעפ״י
שאין אשתו עמו.
ז־יא
גבאים
זזלן
זעהן
אויף
דיא
בעדיר
,
דז זיא אין ב־ שבועות ד פעמים
‘) Ein Kleid (das gute) aus Mohär (poln. : Wuchajer) und Czamlet
{Kamlot= türk . Stoff), das andere gewöhnlich und eine Umhüllung ohne
Goldbordur (Mantille),
■*) jetzt, d. h. am Tage der Herausgabe des Statuts
3) Drei Synagogen waren damals in Krakau: Die Alte (XIV. |hdt.),
Hohe Schul*.״ Rmo (circa 1553) und die
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דאז מרחץ זולין .הייצין ,דהיינו  5ב׳ ע״ש וא׳ יום הי  ,חוץ בשעת יריד לובלין
ויעיסלאב דערפן זיא עש ביום ה־ ניט צו הייצין.

§ 68 .
קיץ אשת ,אודר בתולי .אפי׳ ( קענין ) זולין ניט טערן נין במרחצאות
41 b.
של גויס ,כל זמן אז דער מלך יריד .אודר זיין הויף ניזינד ) 1היא אין ,הן
במרחצאות של קאזמיר ,או קראקא ,בקנס ה׳ נדר לצדקה ,אור דער פ־ה אין
מחויב איין צו נעמין אור זול׳ש דעם גבאי החדש געבן  .אור דעד ןידן היטד) 2
איז מחויב אן צו ואנין באיבוד מינוייו דעם פ״ד .אור מן זול אים דעם קנס הגיל
די העלפט נעבן  ,אודר איין אנדרר ,דעי עש אן זאגט .ניבט זיא דען קנס ניט
לפ״ה תוך מעת לעת ,זול זיא דער פיה לאזין רופן אין ס־בנות.
אוב איין אשד ,ווער ,דיא דא דערפט דאז מרחץ לצורך רפואה ,זול זיא
עש דעם פ* ה אן זאגין ,אור זול אים פיר נעבן ב׳ נדו׳.
ווען זיא עש ניט ניבט פיר ,דא טאר זיא ניט נין אך בקנס הנ״ל ,אור
דער פיה מוז עש תכף געבן חצי לצדקה וחצי לבעדיר השומר.
גבאים זולן פסקין צווישען בעדר בעסק המרחץ  .דיא בעדיר זולן נעבן
 42 .כל

שבוע

א׳

טאליר

כל יום

א׳ ; אויף

דאז

זאלין זיא געבן ערבו׳

קבלנו. ,

ארץ מאן ,דער דא ניט במרחץ של גוים ,דעד זאל דעם יודען בעדיר ) 3
אודר זיין שומר מקודם נותן זיין איין טפ׳ל  ; )4ניבט ערש ניט ,איז ער חייב קנס
ב־ גדולי׳ .בהורים גדולים וקטנים זולן כלל ניט טערין נין במרחץ של גוים ,ועל
זה הסכים ניי הגאון מהר״ר מענדיל י״ץ ר״מ  ,)5אם לא שיש בידו כתב מהרב
הר׳ל להתיר לו מחמת חול־ ב״מ  ,) 6או מוכה שהין.
אודות בר מינן ) 7דא זולין דיא נבאי צדקה געבן בכל שבוע לשמשים איין
טאליר ,אור דיא שמשים לא יקחו כלום לא ממלבושים ולא משום דבר שבעולם,
אור וואז דא פלענט צו קומן דען שמשים ,זולן דיא גבאים איין נעמין ; אבר
דיא שמשים זיין מחויב להתעסק עם המת ב״מ כל התעסקות השייך להם ,ולא
יתרשלו בשום דבר .וכמר שמואל שמש דווקא ,אם הוא בעסק הקהל יציו
■ובאותו פעם ב״מ ,הוא פטור וחבריו יתעסקו בשבילו.
( Hofgesinde.ג
2) Der Judenhüter d. i. der Torwächter.
3) Der Judenbader.
4) Schilling.
5) Mendel ben Awigdor hieß eigentlich Jesaja Menachem ben Isak,
*»war früher Rabbiner in Wladimir in Wolhynien und nachher in Krakau
eben um die Zeit der Kodificierung des Statuts . Er starb in Krakau am
Montag dem 25. Ab 1599. Siehe Dembitzer
 I, 7a Fußnote , Versכלילת יופי
 S . 12 Note 2 .קדמוניות 11— 18, auch Wettstein
 gebräuchlich beim Nennen eines Toten sowieיאל עלינו  gleichבר מינן (6
einer Krankheit ,
( Hier meint man einen Todesfall .ל
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־42 b
מצוח מילה ,אודר יאר צייט בחול ,דעי נעמט מצות בעד ז׳ נדו׳ וחצי,
בד״ח ייב נדו׳ ,בחנוכה ופורים עשרה נדולי׳ ,בחיה ט*ו גדולי׳ ,בהושענא רבה
זול מן עש אדז דופן .ששי בשבת בעד ז־ גדולי׳ והצי ,ששי בשבת ג׳ רגלים
או בה״ה ט־ו גדולי׳ ,בשבתוריד .וי־כ ,בשבת בעד זהב ,סגן ' ) ברגל ,בלא שבת
בעד ב׳ טאליר ,ובשבת ברגל רופט מען עש אויז ,והקודם בהיוב  ) -נעמט ששי
בג־ל ,אוג־ דיא אנדרן חיובים זול מן מוסיף פרשיות זיין אפי׳ בשבת של רגל,
אבל לא כשחל בחול שאין להוסיף .ב ב יה החדשה*) /בחול ו׳ גדולי׳ ,ובר״ח
עשרה גדולי ; בחנוכה ופורים ח׳ גדולי׳ ,בחיה י־ב נדו׳  .ששי בשבת ו׳ גדר,
שש־ בשבת נ׳ רגלים ,או בשבת היה ייב גדולי ; בשבת וריד ,או י״ב כיד גדר,
סנן ברגל בלא שבת מיה גדולי '  ,בשבת ברגל רופט מן עש אויש ובל חיובים
האבן הדין הג־׳ל.
בב״ההגבוהה ,)4בחול ה׳נדו; ובר״ה
רביעי; וכן בחנוכה
ובפורים,
בחייה
 43.י׳ נדו ; ששי בשבת נ׳ נדו ; ששי בשבת נ׳ רגלים ובחיה ו׳ גדול ; בשבת ור״ה
ד׳׳כ ב׳ גדולים .סנן ברגל בחול ,זהב ,בשבת ורגל רופט מן עש אויז ,וכל
החיובים דין פון הגיל .וועד סנן קויפט אן שבת ,דער מוז דופן הגאון ר״מ ) 5
לשלישי אוני מן מוז אים מוסיף זיין איין פרשה .וכן בב״ה אחרים מחויבים
לקדא כהן או לוי או ישראל אחד .זיין חתנות דא ,מוז דער סגן איין התן אויף
חפן לרביעי ,אוג־ ער צאלט מיש  )6כנזכר לקמן אצל חתנות .זיין פיל חתנות,
מוז עד זיא אל נך אננדר אויף דופן ,וכל הקודם לקנין  ,עולה ראשון למניין,)7
אוג׳ פון איקליכען ,אז מן מוסיף איז ,נעבן דיא אונטר פירו־ )8איין רביעי)9
לצדקה פון אימליבן חתן ביזונדר .וכן אלי חיובים ,דיא מן אויף רופט ,זול
איקליבר נעבן איין רביעי ; אוב׳ דער בעל סנן ניט נישט אפ אן זיינם מנין ,אפי׳
 Sgan (Stellvertreter) war ein Amt beim Vorlescn der Torah; derסגן ף
 aufrufen“ soll. Man sprach das״  an, wen er zur TorahשמשSgan zeigte dem
 Zegen“ aus . Siehe Grunwald Die Statuten der״ Segen* oder״Wort
Altonaer Gemeinde von 1726 (Mitteilungen der Gesellschaft für״Hamburg
“ Zegenamt״jüd. Volkskunde 1903 Nr. 1 § 8.) Auch in Hamburg wurde das
סגןgekauft. In den jetzigen polnischen Synagogen nennt man den
Schaffer “.״
2) Manche Personen haben das Anrecht, an einem bestimmten Sabbat
zur Torah gerufen zu werden. Das Vorrecht war fest bestimmt und ge Jahrzeit“ hatte, das Vor״ordnet (siehe unten), so z. B. hatte derjenige, derrecht vor einem anderen.
3) Rmo - Schul,
 besteht bis heute.״ Hohe Schul״4) Die
5) R. Mendel; siehe S. 346, Anm. 5 .
6) wer früher zahlt, wird früher aufgerufen.
מישברך (י
8) Unterführer.
9) 1/4 Gulden= 71/4 Groschen.
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ווען נדרים זיין ,אודר ווען סן דיא תוכחה לייאנט ,הוט ער זיין מנין פארט .אור
 43 b.ווען איין חתן בשעת חתנה ,אודר בר מצוה ,או יולדת ,או מילה  ,או חתן בשעת.
קנין ,ושבת לפני החתונה ,או יאר צייט ,ווער איין בהן או לוי ,דא מוז דער־
בעל סגן אויף רופן לכהן או ללוי ,או לאחרון ,אפי׳ ווען דער בעל סנן
זעלבסט איין כהן או לוי .זיין ב׳ מהר ל כהנים או לוים ,דא מוז דער בעל סנן
איינן אויף רופן לכהן או ללוי ואחד לאחרון ,אפי׳ ווען ער זעלבסט איין כהן
או לוי ווער .אור דער שמש זול מודיע זיין קודם ,אוב איין בהן או לד
שטייגט ,דו ער וועט קענן אויף נין *,זיין דען ג׳ כמים או לויים ,דא ווערפן זיא
גורל ,ווער אויף ניט ,אור דער דריט מאג זיך דיא הפטרה נעמין אום איין
רביעי׳ זהב ,אור מן איו מוסיף פרשיות בשבת אז פיל !) ,זא מן בדרף■
לחיובים הנ״ל.
החזן איז מחויב ליתן מ״ש )2לכל העולים לס״ת והוא יתן לצדקה כנדבת.
לבו ,ולפחות ג׳ נדו׳ ,משום ? " ולא יראו פני ריקם“  .וכך הוא הסדר הקודם
לששי או למצות ,אוני דאז איינר זול פר דען אנדרן אויף נין ; בר מצרה,
איין חתן אם אירשטן שבת
אוג׳
מילה  ,יאר ציי ט
יולדת ,
44 .
נאך דעם קנין מאל  ,אודר אז ער הער קומט  ,אוני אם שבת פור שפיל  )3מוז¬
מן אים אויך אויף רופן ,אור ניבט רביעי׳ לצדקה הרל.
אם רגל בשבת ,וכן שבת וחיה ,וכן ר״ה וי*כ ,שחלו בשבת ,איז איין
חיוב הרב מיל אויף צו דופן ,ויוסיף אחד בשביל הרב  ,אבל אם לא חלו י״ט:
אלא בהול.
בשביעישל פסח זול מן דען נדר " נ! סע" )4פרקויפן ,אור נדר
"אז ישיר" זול זיין לבעל סגן ,ובשבועות זול מן דען נדר "אנכי "®) אויך
פר קויפן ; אור ווען דער בעל סנן וואלט אחד עובר זיין ,זא זאלש דער חזן
ניט טון ,אור אוב דער חזן עובד ווער ,זול ער געבן לצדקה חצי טאליר .נעמין
עש דיא ■גבאים ניט ,דא זיין זיא נוזל הצדקה .דער שמש זול מודיע זיין אין,
אויף דופן סגן.
דער ניט חזקה חוט ,דער נעמט ניט מצות סנן ששי ,בר׳ל ,חן בחול או
44 b.
בשבת וי״ט ,נייאיט וואש ער קויפט.
איין יונגיר פון דער אירשט הפטרה בשבת ה׳ נדו׳ ביש י׳ נדו׳ ,)6אור■
מוז דעם שמש פור אן זאגין .ווען אירי ב׳ זיין  ,דאהוט דער אם אירשטן דעט
שמש אן גיזאנט חוט ,דער איז עולה לתורה ,אור זאגט די אירשטי הלב",
1J so viel.
.מי

שברך(2

3) Sabbat Vorspiel= Sabbat vor der Hochzeit.
4) Letzter Abschnitt aus der Torah-Vorlesung am 7. Tage Pesach.
8) der Dekalog.
'6) d. h. Ein Knabe, der zum ersten Mal am Sabbat Maftir sagt,
*ahlt 5—10 Groschen.

1

*

349
־הפטרה ,אוד דער אנדרר זאנט דיא אנדר הצי אויז עם כרכה של אחריה .ווען מן
איינם ודל אויף דופן אויז איעראנדרי שול  ,זול דער חזן ניט אויף אין הארץ ) 1
איז ער ניט תכף דא ,אוד דעי חזן זאל צו אים ( צום שמש) זאגן ; רוף איין
אנדרין אויף ; מיל ער ניט ,זול דער הזן אויף רופן וועם אים וואול ניפלט
בקנס הדל על החזן  ,קודם הוצאה מאג מן וורטן אויף איין אורה וכהן או
לוי ,ודוקא בשבת וי־ט ,אבל בהול כלל לא.
בימי□ טוביםמען מן מכין ניט
2
)
,
דא
זול
מן
קיין
כהן
אויף דופן
אדז איין אנדרי שול ,נייארט איין כהן
דער
אימרדאר ניט אין דיא זעלביגי שול,
קנס הצי טאליד ,חוץ מאורח מאג מן וואול אויף רופן מב״ה לב״ה.) 3

§ 69 .
45שלא לדבר בב״ה מן " ברוך שאמר " עד לאחר שחזר הש״ץ את התפלה,
םנ
בשעת קריאת התורה ,אפילו לפלפל בד״ת ,בקנס ד והצי גדול בכל פעם  ,גם
שלא לקרא בפרשה עם הש* ץ בקול רם ,כי תרי קלי לא משתמעי שנא‘
"ואזניהם אל התורה*  ,והשמשים יזהירו על זה בכל פעם ויפקידו פקידים על זה
בבתי כנסיות להזהיר את העם על זה.
והשמשים הקטנים יחזרו בכל יום ה׳
בב  -ה עם ביקס סנורה ,להזכיר את
העוברים
ליתן
קנס
הדל
לצדקה .והביקסההיא
תהיה להספקת בנין ביה
החדשה
.
נם
להזכיר ולהזהיר את המוציאים שם שמים
לבטלה שיתנו כופר נפשם לצדקה לביקס הדל  ,יין קידוש ישלמו חצי קווארט
בבל שבת וי״ט וחתונה ומילה .יאר צייט אל ירד לפני התיבה רק תפילת ערבית
ולמנצח  ,אם לא שהי׳ רניל לירד לפני התיבה ,כגון שהוא חזן בימים נוראים,
ובימי הסליחות .ודבר זה מוטל על החזן בקנס ליטרא שעוד .לצדקה על היורד
• 45 b.שלא ברשות ועל החזן שלא מיחד* אבל ב״מ אל ירד לפני התיבה רק ערבית
ולמנצח ,ובימי הסליחות ובימים שאין אומרים תחינות אל ירד כלל  .חזן שאינו
קבוע באותו ביה אל ירד לפני התיבה בשבת או י״ט  ,אם לא ברשות רוב
ראשים  .החזן יקרא לס־ת הנער ( בר מצוד ).הקורא.

ענץ שמאים § 70 .
זמן ח מן זול איין שומא מכין ,אחר נראמניץ שדז לפ׳ק  ,)4דהיינו כל
הקהל יצ־ו דיא זאלין אין נ־ ביקסין לינן ,אחת של עשירים ,ואחת של בינונים,
אחת לש
עניים  ,אין אימליבר ביקס בערך עשרה ביב ,אנשים נבונים וידועי ם
 warten.ף
2) Priestersegen.
.מבית הכנסת לבית הכנסת(3

— *4) Die Steuerschätzung soll nach dem Fest der »Maria Gromnitz
Lichtmess —(2.Februar) 1597vorgenommen werden«Es soll darunter nicht gerade
dieser Tag verstanden werden, der Terminus bedeutet vielmehr den großen
Jahrmarkt zu Lublin, der am 2. Februar begann und zwei Wochen dauerte.
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ויראי אלדים והיודעים בטיב משא ומתן  .ראשים זיינן לידיג  ,)1ח דא ניט דרפין
אין דעי ביקס צו ליגן  .אונ׳ מן ווערפט גורל  ,אויז וועלכר ביקס מן זול צום
אירשטן ארויז נעמין  .דער אירשט דער ארויז קומט  ,דער פסלת רען אנדריןדער
אים פסול איז ,}2ואלו הן הפסולים ,דו איינר רען אנדרין פסלת ,דהיינו  :אפי׳
שלישי בשלישי ,ותרי בעל באשתו  ,וקרוב ונתרחק  ,ואבי התן ואבי כלה ,ושני
 46שותפים  ,כל אלו יהיו פסולים להיות שמאים ביחד  .אויז דער ביקסן נעמן אויז
איטליכר איינן  ,רז זיא ויינן כשרים כדל  .קומט אייו דער אנדרי אודר דיא דריטי
ביקס איינר הרויז  ,דער דא פסול איז צו דען אירשטן אודר צום אנדרין ,דא
נעמט מן אויז דער זעלביגן ביקס איין אנדעין  .דר נאך וורפט מן גודל ,אויד
וועלכר ביקם מן זול נעמין דעי דא זול העלפין אן ליינן ,דיא פסולים זיין
לשמאים כדל אפי׳ שלישי כו׳ כדל  ,אוד דער זעלביג מוז אך אלי הרחקות האבן
מחמת שייכות צו דען שמאים .אוני דער איין [ ער] זול ליגן בייא דען שמאים בסוד,
ביז דיא שמאים ווערין דיא פסולי׳ אל בייא אננדר האבן ,דא זולן זיא נוך אין שיקן
אוד זיא זאלין ניט טערין אן ליבן אפי־ שלישי בשלישי וכו׳ כדל  ,רעןווערן
אין  .דיא שמשים מגלה זיין דען שמאים  ,אויך זאלין דיא שמשים אויז דען
ביקסן נעמין דרייא  ,דיא דא ווערן דיא שמאים אן ליגן , )3דיא זולן אויך אזו
רחוקים זיין איינר פון אנדרן כדל  ,אוני דיא דא אלי כשר זיין ,אוד דיא שמשים
זיא בשבועה בסוד בייא זיך הלטן ,ביז דיא שומא גנץ אויז איז אוד דד
•יי  46זולין
בוך איו פר חתמת ,אוד לינט ביד השמשים  .דר נאך שיקט מן תיכף נאך דען
נ׳ שמאים אוד זיא ליבן תכף אן דיא שמאים הראשונים ,אוני דיא שמאים שרייבן
אירי שומא אין בוך איין ,וואו דיא נייעי שומא שטייט אויף כל הקהל יציו.
דיאד שמא־ ::הראשונים  ,דיא זיין מחויב תכף צו שווערין פא״ה  )4בפני
רו״ט ושמשים n ,זיא נימנץ וועלין צו ליב נאך צו לייד אן ליגן ,זונדר כפי
אומד דעתם על פי השבועה הדל  ,) 5אוד זולן אויך כולל זיין בשבועתם  :ווען
איינר פר זיא קומט ,דער דא איינם שמאי מהדל פסול איו  ,כדל ,דא זאל דער
*) frei.
2) S. oben § 11 S. 317.
31 Außer der eigentlichen Schätzungskommission loste man noch
einen Ersatzmann, der sämmtliche Verwandte oder einzelne Schätzungsleute einschätzen sollte und immer in die Kommission einsprang, wenn
über einen Verwandteneines Mitgliedes verhandelt wurde. Außerdem loste
man noch 3 Schätzer, die die Mitglieder der Schätzungskommission einschätzten. Die zweiten Schätzer begannen ihre Tätigkeit erst, nachdem die
ersten ihre ganze Arbeit vollendet und das Gemeindebuch den Beamten abschätzen“.״  heisst״Anlegen״ geliefert haben.
 .פתיחת אדון הקודש )4

5) Texte der verschiedenen Fiscaleide bei Le wi n, Geschichte der
Juden in Lissa ; e!n Originaltext im Pinax zu Deutsch-Krone (Walcz) im
Privatbesitze des Herrn M. Werner in Posen.
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זעלביג שמאי ארויז דעם חדר נין  .דיא שמאים  :ולן דק בחדר מיוהד דז נאר
נימדן זאל ח־יין זיין  ,אויך זול ער נישט טערין רידן פון דעם פסול כנ״ל ,נאך
פיר ,נאך ניט מיט דיא שמאים .אוני דיא שמאים זאלין אויך ניט טערין רידן פון
דען פסול מיט אים ,ביז זיא דיא שומא האבן נאר אוי :גימכט אוד איין
נישדיבן  .אוד וואו זיא איינן האבן אן נילינט ,דא טערין זיא דר נאך ניט
 47.משנה זיין  .ווען שון דער פסול שמאי עובר ווער ,אוד שפרעך  " :איך ווייש,דז
ער עש ניט פד מאג“  ,זולין זיא זיך נישט דראן קירן ,בעונש הדל.
אוב דעד קייץ אויך פסול ווער צו איין טייל לייטן הלק א־ מהד הדל,
ע* פ נודל  .אויך דיא אן ליגן כל הדל  ,זולן זיא אויף זיך מקבל זיין על דעת
המקום ביה ועל דעת הבריות בלי ערמה ומרמה .דיא ד ! ) ,דיא דא איין ליגן
דיא רעבמן ד שמאים ,אודר דער איין ,) 2דער אן ליגט אלי פסולים  ,דיא
זעלבינן זיין מקבל בפני שמשים על כל הנ״ל אוד דערפין ניט פא״ה צו שווירן.
תכף אחד יריד נראמניין שני זול מן אויז רופן בכל בתי כנסיות ,דז איקליבר,
דער וועק ציכט פר דר שומא  ,זאל היא איין בריבל  ) 3לאזן ביד אשתו או
הברו  ,וואז זיין פר מינן איז כד.
ף־א שמאים האבן מכט  ,וואו זיא איין ספק האבן  ,זא מינן זיא שיקן
 47 b.נוך לייט און חוקר ודורש זיין  ,אוד בחרם דיא לייט צו פרעגין  ,אוד דיא לייט
מוזן אים זאגן  ,וואז זיא ווישן  ,בחרם הקהילה .אך מינן זיא משביע זיין וועם
זיא וועלין  ,כפי ראות עיניהם  .אוב אין איינר ניט וואלט מגלה זיין ממונו ,זולן
זיא אין ניט אן לינן בערך דעם פוריגן סכום  ,אודר נעבן זיינר הוצאה והזיקות,
דיא ער גיהט הוט ,זונדרן וואז ער איצונדר הוט " ,והיום הית עולם"  .כלל
העולה  ,זיא זולן חוקר ודורש זיין על פי שבועתם ,דז מן ניט מטעה איז  ,אוד
ניט נוזל רבים איז אוד זולן איין איקליכן אויף שרייבן בייא אינן  ) 4בספר
זכרון  :ודא פיל זיין הודאה גיוועזין איז  ,אוד זיא טערין עש ניט מגלה זיין  ,אם
לא רדט פרענין זיא אויף עטליכי יחידים  ,דיא זיא איין דבר תמוה איז.

בעניני

מסיםזול מאן אוד ווייב ניט

גיטיילט זיין,

איקליכר

זול אן

זאנין  ,וואז ער הוט אודר זיין ווייב  .דיא שמאים זולן אן זעהן  ,וואז זיין ווייב
 48.איז פיר איין בעלת מחיה ,אוב דער מאן זאגט ,ער ווייש ניט ,אוד ווער מקבל
בחרם אויף זיך זיין  ,דא זול מן זיא בחרם פרעגין  .דיא מלוי רבית ,דיא דא
האבן יותר מאלף מעות מנוים ,זולן זיא נעבן חצי גדול מכל מאה ,דיא שמאים
זולן אין דערפין אן ליינן  .אוב א זיך פענד  ,) 5דז איינר העט דיא שמאים מטעה
Die zweiten Schätzer.
Der Ersatzmann der ersten Schätzungskommission.
Brief, hier eine Steuerdeklaration.
bei ihnen = bei sich.
Wenn sich fände= wenn sich treffen wurde.

)ג
)2
)3
)4
)5
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גיוועזין ,דא זיין ררט וקהל יצ״ו דען זעלביגן מחויב צו שטראפין ,אז איינר
דער גוזל רבים איו ,וב״ש דען מן הוט משביע גיזין ,הן בחייו הן לאחר מותו.
ולומדים ,העוסקיםבתמידות ,אשר תורתםאומנתם ,דיא קיץ
מלמדים
גרוש קרן האבן  ,דא וולן דיא שמאים אן זעהן  ,אור וולן מיקל אויף אין זיין,
בכל יכולתם ,דען דיא נטורי קרתא זיין ועליהם העולם עומד ,ובן אלמנות זולן
זיא אך שונן כנ״ל  .דאך אלמנות ,דיא בעלת מחיה זיין אור וד ידוע איז ,ח
זיא מאה וחמשים זהו׳ זייאר אייגין האבין  ,דא ואלין דיא שמאים הלב אזו פיל
אירי מאה ,אז איינם בעל הבית ג ) .
מעות יתומים  ,זולן געבן מכל מאה גדול והצי  .ווען עש הוט יותר מד׳
 48 hמאות  ,דא זאל עש געבן ב׳ נדו׳ ממאה .פון מעות ,דז עש ניט בייא קהל
יצ״ו הוט ,אור וואז עש בייא דעם קהליציו הוט ,זול עש נעבן נדול וחצי.
מעות היתומים ,דז ניט בייא דעם קהל יצ״ו איז  ,דא זאלין דיא אלופים יצ״ו
מודיע בכתב זיין בכל גביי׳ בפירוש אור מן זול עש תכף געבן.
שמאים זולן איינם פחות מכין ,ווען איינר איין זון אויז ניבט אור ניבט
אים נאך איין נדוניא בתוך זמן השומא  ,אזו וואל אז ווען איינר איין טאכטר
אויז ניבט ,עש זול קיין חילוק ויין.
הקונה בית בתוך השומא ,ינוכה לו מכל מאה שיוציא במזומן ב׳ נדו׳
ומה שישאר למוכר מזומן יוסיפו לו מכל מאה ב׳ נדו׳ .ירושה וכדומה לו,
שיהיה למעלה מד׳ מאות ,יתן מכל מאה ג׳ גדולי׳  .כל הרל יתנו עד השומא
חדשה ; ומשם ואילך יתן כפי הברכה אשר ברכו ד׳ באותו זמן.
ןן ^ן דיא שמאים דוכטן ,מן זול איינם אן ליינן איין חצי גדול או גדול
49.
עד ב׳ נדולי׳ ועד בכלל  ,דיא זעלביגן אל זולין זיא זעצין חוץ לסכום ,אין איין
בזונדר בוך ,אור זאלין נוך איטליכן ביזונדר שיקן אור זאלין אים פיר הלטן;
ווען ער וואונט אין איינם שפלן יישוב  , ) 2דא מישט ער מסים אור עולים  .נעבן,
אוני מכ״ש אין איין זוליכי קהילה ,דיא שווערי אור נרושי הוצאות הוט אור
קומן כמעט דאז רוב הוצאות פון זולכין לייטן  ,דרום זולן זיא אויך נושא בעול
זיין אור זולן געבן איין סך קצוב לשנה .אור זיא זולן דען סך לשני זמנים
געבן ,דיא אין אם נרינגשטן ויין  ,דהיינו חצי לריח תמוז ,וחצי לר־ח טבת ,מדי
שנה בשנה ,ביז צו איינר נייאי שומא  .וכן אלמנות ,דיא ניט פר מינן ,זול מן
אויך אן ליגן מדי שנה בשנה כנ״ל  .וכן דיא לייט ,דיא דא היא וואונן אן חזקה
עד היום הזה ,דיא זאלין דיא שמאים אויך אן ליגן איין סך קצוב לשנה נאך
איר פר מינן ,אור זול עש אויך אין ביזונדר ביכל איין שרייבן ,אור זולין עש
 49 b.אויך צאלין לזמנים הרל ,אור מיט דעם זאלין זיא פטור זיין פון מסים ועולים
) besteuern.י
 bezeichnet eine Nebengemeindeישוב *) Kleines Dorf ; der Terminus
(Przykahalek ), die von der Hauptgemeinde abhängig ist und deren Mitglieder
in der Hauptgemeinde die Steuern entrichten.
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לבד וואך נעלט *) ,מישט נעלט ,)2אוב׳ ווען מן חיו איין נלנולת אדף חייבן
והוספת נלנולת  )3וכל דבר השייך לעניים לצורכם.
איץ ביב ,דער דא נפטר ווער בתוך זמן השומא ,בים ,אונ׳ ער מעכט
לאזן איין נכם• עזבון דען יוישים ,דא זיין דיא יורשים מחויב צו נעכן זיין
סכום לב זמן משך השומא ,ווען דיא יורשים גדולים זיין דיא בעלי מחי׳ זיין,
דאך זאל מן אפ שלאנין דיא כתובה ,ואלמנה תתן החצי כנרשם לעיל .זיינן עש
יתומים קטנים ,אד זאלין רדט מקיל זיין ,כראוי ליתומים קטנים ,אם לא שידוע
בבירור ,ח עש אין צו שווע־ ווער ,זא זאלין רו״ט איין זעהן האבן ,להקל
מעלהם כפי ראות עיניהם.
אוב איין יורש וועד אנדערש וואו ,אוני וועלט  )4זיין חלק ירושה אוועק
 5aנעמיץ  ,דא איז ער מחויב פור מיט דעם קהל יציו אפ חשבנין  ,וואז דאז קהל
חייב איז באיתו זמן אוני זאל עש צאלין  ,אוג׳ זאל אויך איין ערב נעבן איין
ב״ב אין דער קהילה ,ח ער ווערט געבן לפי חלקו למס אביו ,כל המסים ועולים
שיודו דע בלות זמן השומא .דוך זאלין דיא בעלי השכונות רעכנן אוני אם
שלאנין ,וואז מן צאלט אויף היובות ,אודר זול געבן כ״ד סכומות משנה,)5

§ 71 .
איינו־דער אד
עוקר דירה איז מכאן ,דא זול דאז קהל מיט
רעבן  ,ניבט ער זהב וחצי לסכום ובייש יותר ,דא זול ער צאלין אלז וואז פר
זעשין איז בפי סכומו ,אוד זול איין ערב שטעלין כנ״ל  ,דז ער ווערט געבן
זיין סכום איין שנדי אחר עקירתו מכאן .וכל זמן דז ער ,אודר זיין גיזינד ,היא
איז  ,היישט קיין עקירה ניט ,ווען ער שון אויף ניזאגט הוט .ווען מן א־ינם אויף
נעמט לראש ישיבה אנדרש וואו ,דא זאל ער החצי־ ,נעבן ,וואז אויף אים קומט,
בפי החשבון  ,ווען ער וועק ציכט.
ניבטער ,דער דא ודל עוקר דירהזיין ,עשרה נדו׳ עד מיד נדו  /איו

אים אפ

•ייי*5

) Armengeld (Wochengeld ).ג
2) Reinigungsgeld.
s) Kopfgeld wurde (Siehe oben S. 322 Anm. !) summarisch von
dem )udenreichstag gepachtet und auf die Gemeinden repartiert Die
Gemeinde summierte sämtliche Steuern und die Schätzungskommission bemass einen jeden Bürger summarisch . Hier sind zwei Alternativen gemeint:
entweder wird die Regierung das Inkasso des Kopfgeldes selber übernehmen (wie es nach dem J. 1764 geschah ) oder die gesammte Pachtsumme
erhöhen.
4) wollte, will.
6) Beim Verlassen der Gemeinde musste der Bürger den Teil der
Gemeindeschulden tilgen , der auf ihn als Gemeindeglied entfiel. Siehe den
Steckbrief der Posener Gemeinde bei Perles MGWJ. 1867 S.
) Steuern , hier Gemeindeauflage , Simpelsteuer (poln. : symplaסכום )6
 24 poln . Gulden.ב״דסבומות betrug 1 Fl. poln., somit waren
23
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נישט מין מחויב אז אפ צו צאלין וראז ער פר זעשין איז ,כפי החשבון הקהל
באותו זמן ,אוני דארף דאז שנד .נון־ זיינר עק־רה נישט געבן .גיבט ער אונטר
עשרה נדר  ,דרף ער נישט צאלין אלי חיובות ,דיא דאז קהל חייב איז .ווער דא
נ׳ גדר צום סכום ניבט ,אוני וויל עוקר דירה ויין מכאן אוני בינערט פון קהל
יצ״ו איין שטייער ,אונ׳ ער וויל מוחל אויף זיין חזקה זיין  ,אד זאל אים דאז
קהל יצ״ו געבן עשרים זהו׳ אור ער זאל רו״ט איין בטחון מספיק מכין בפנקס
הקהל  ,רז ער ,נוך זייני קינדר ,דיא ער נוך ניט הוט אויז נעבן ,ואלין קיין
חזקה מיד היא האבן עולמות ; אור דיא ער הוט אויז געבן אויז דער קהילה,
דיא זולין משוה זיין אום איר חוקה תוך שנה ; וואו ניט ,אד האבן זיא עש
פר לארין .וועד ניבט מר עד ו׳ נתלים אור וויל עוקר דירה זיין ,כרל  ,הרשות
 51 .ביד הרר׳ט  ,אוב מן זאל אים וואו צו שטייער געבן אודר ניט.
גובי
מסים ,)1דיא זאלין זיין שנישמשים ,ואם יגבו ח׳ סכומותיתנו
להם עשרה זהו־ ,ופחות מן ח־ סכימות ,יתנו להם שמונה זהו׳ ,ולא יתנו שכרם
עד שינבו הגבייה כולה בשלימות תוך ששה שבועות ,כנזכר למטה .ואם יעברו
הטובים ובעלי חשבונות ויתנו להם מקודם ,דא זיין זיא עובר התקנה ואינם בכלל
מי שברך .ויגבו מן ב׳ נדו׳ ומעלה ,כנ״ל אצל שמאים.
גובי מסים האחרים הגובים מעניים ,וממי שאין לו חוקה ,כרל ,יהיו
לשנה זו שנת הש־ן לפ״ק 2
) )3-,כמר דוד בר נתן בלומז)4
דל.
דיא חציה זאלין זיא אויף הייבן )5בר״ח תמוז ,וחצייה השני בר־ח טבת,
אור זיא זאלין צו זיך נעמן יצחק
שפעקיל
ואהרן
אולדום כ״ץ.
ושכרם מכל גבייה ארבעה זהו׳ .זיא ויינן מחויב משכנות צו נעמין ,אור צו
תפסין  ,אור גומר זיין הגבייה תוך חודש ימים עד פרוטה אחרונה  ,דער נאך זאל.
 51b.מן אין געבן שכרם.
ך־יא גובי מסים הר׳ל זאלין זיין מחויב דען מס ננץ אור נאר אויף צו
היינן תוך ששה שבועות מיום הגבייה ,אוני זולן איר חשבון פערטיג מכין אין
שני שבועות ,באופן דז איר חשבון אפ ניחשבנת ») ווערט נלאט אור נאר תוך
שני חדשים מיום הנבייה.
רו״ט יצ״ו האבן נישט מכט אין מסים צו רידן איינם אפ צו לאשין,
אודר איינם צו הרין )7דען מס ,אודר איין אנדרין זיין מס אויף זיך צו נעמין,
אודר אפי׳ אירן מס זעלברט ,אם לא איינר ברעננט איין בריבל גיחתמת משני
טובים הכשרים  ,כרל  ,דו מןץ זול אים אם שלאגין.
1J Steuereinnehmer.

2) 5355= 1594/5.
8) Der Platz für einen Namen frei.
4) David b. Nathan Blumes ; Metrn. von Blume, kann auch der Mann
Blumes sein.
5) erheben.
•) abgerechnet.
) erhöhen.ד
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דיא טובים ובעלי חשבונות ואלין איין פרנם החודש צווישען דך האבן,
אוני ער איו מחויב צו שיקן נאך דיא אנדרין אוג׳ אלי חשבונות לויטר מכין,
איקליבש בזמנו.
52.
מן זול קיין מם אויף היבן  ,ביו מן דען מם דען מן דער פיר הוט אויף
ניהובן לדטר חשבון הוט נעבן בפני הטובים ושלשה המבוררים או רובם ,אוד
דער חשבון איז איין נישריבן בפנקם הקהל  ,טוט מן דאז ניט כדל ,דא זאל
דאז קהל ניט לאשין קיין מם ווייטר אויף היבן ,ביז דען נינונן גישיכט,
אוב׳ דיא טובים וני המבוררים זול מן קנסן דרום ,דאז זיא אירן חשבון
ניט האבן לויטר נימכט ,דהיינו אן וועלכן עש אב ניט  ,והקנס יהיה על כל א'
ב׳ אדומים  ,0ומוטל על בל פיה לנבות הקנם מהעוברים תכף.
ור * ט וקהל יצ״ו דולן בראש געבן אירי מס ,ואחר
כך
זאלין
דיא גובי
מסים אויש דעם פאליש ארויש נעמין דיא דא זאלין בראש געבן ,אוד וועם מן
אן זאנט אוני ניבטש תוך ד ימים ניט ,דא זול מן אין מכריז ויין אין סרבנות.
ניבט ער עז ניט תוך ד ימים אחר ההכרזה ,מוז אין דער שמש באותו בית
המסת מבריז זיין בחרם ,באבוד זיין אמפט ,אוד מוז תכף אויש דער שול נין
 52b.אז *) איין מוחרם .אוד דער שמש זול רען חזן ניט לאזין דבנין  ,ביז דער אויש
דער שול ניט .איז ער מסרב ,זול מן אין תפסין ; בלייבט ער ד ימים בחרם,
אד זאלין דיא נובי מסים ש פ ע ק ל )8אן זאנין ,אוד ש ם ע ק י ל זול אין מוזן
תפסין ,ושכרו ד נדו־ מנובי מסים מכל אחד ,אוד מן זול אין ניט ארויש לאדן,
ביז ער רען מס ניבט והוצאות.
לב הנ״ל זול על כל בעל בית ,דער דא ניבט לסכום עשרה גדולים
ולמעלה .דער דא ניבט למטה מעשרה נדו׳ ,רען זול מן תכף ג׳ ימים דר נאך,
רז מן אין סרבנות הוט מכריז ניוועזין ,דא זול מן אין משכנות נעמין אודר תפסין
אוני ניט מבריז בחרם זיין .שפעקיל וחביריו זיינן [ מחויב משכנות צו נעמין אוד
צו תפסין תכף .זיין דיא נובי מסים עובר על אחד מחדל ,זאלין דיא ראשים
וטובים זיא שטראפין כפי ראות עיניהם,
אוני דער אים חרם איז מם הלבן  ,)4זול מן אין ניט מוציא בתפילה זיין
 53.ובקריאת ספר תורה ,ובקריאת מנילה ,ובתקיעות שופר  ,מן זול אים קיין מצות
פר קויפן ,ולא יעלה לספר תורה ,אפילו ליולדת ומילה וליאר צייט ; זה הכלל,
מן זאל אין בופה זיין בכל דבר שבעולם ,ביז ער ניבט זיין מס אוני עולים;
אוד מכיש ווען מן איינם מחרים איז על פי פסק ראשים ודיינים או בוררים,
דער זול רען דין האבן כדל ; ונוסף על העונשים חדל ,זול קיינר טערין מיט
אים רידן ,ביז ער נינונן טוט.
ךוא שמשים זולין דיא תקנה פון נובי מסים אויש שרייבן  ,אוני זאלין
 2 Dukaten.ף
2) wie.
3) Isak Speckel war einer der Steuerexekutoren, siehe S. 345, Folio 51.
* = Steuer halber, d. h. infolge der Verweigerung der Steuerמס הלבן(4
?* 23
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עש בייא זיך הלטין ,ווען מן מסים אויף הייבט ,כדי לראות לכל אהד,
ניט טאר עובר דיא תקנה זיין.
וכן אלי אמטיןג) זול איקליכר זיין תקנה אויש נישריבן האבן ,דו ער ניט
זול עובר זיין איין תקנה.
ווען איינר ניט היא ווער בשעת נביית ' המם אוני ניבט לסכום עשרה
נדו׳ וכ״ש יותר ,הוט ער איין חבר ,מוז דער הבר פר אים מס געבן ,הוט ער
 53b.קיין חבר ,דא זול דאז ווייב פר אים מס כעכן ; נעבן זיא דען מס ניט ,זול מן
אים חרם רופן בבית הכנסת של נשים דיא אשה ,אוני זאל זיא כופה זיין
בכל מיני כפיות כדל.
זד

מן

 pהוט דרום אוו מחמיר גיוועזין אויף דיא תקנה של מסים ,דרום ,דז
מן זיכט  ,)2דז רבים נכשלים זיין דראן אוד זיין מורה היתר בעדן המסים ,אוד
גידענקט ניט ,דו עש נזל רבים איז ,דרום איז מן מזהיר דען עולם זיר דרויף.
§ 72 .

54,

הממונים ,דיא זולן זיין נברר מהקהליצ״ו .דיא ארבעה ממוניםזולין
זיין גיזעצט על כל דבר ,דז מן דרף צו שאצין אודר זעצין  ,הן אויף יין ,שכר,
מעד ,קעו ,פוטר ,וכל דבר הצריך שומא .קעו אוד פוטר זעצט מן מליג בעומר
ואילך עד חנוכה.
אויך זיין זיא ממונה ,דז קיין כשר חבית של יין ,נאך קיין חצי חבית ךיין
אויש רען גאסין ווערט זיין פר קויפט ,נאך אויש דער קהילה לאזון איין וועק
פורן ,הן ליהודים ,או לערלים להבדיל  ,אם לא ברצונם.
אויך ואלין זיא זעהן אויף אלי מדות ומשקלות ואמות ,דז אידר מאן,
ווער וואז פר קויפט ,רעכטי מאסין ,אוד גיוויכט ,אוד אילץ ווערין האבן.
הדל זולן נין אודר שיקן נאמנים פעם אחת בחודש ,אוד זולן דיא מדות ומשקלות
ביזעהן .ווערט מן איינן ניט רעבט ניפנדין ,דא זיין דיא ממונים מחויב דען
זעלביגן צו שטראפין אז איידי ,דער דא גוזל הרבים איז ,אוד אין לאזין אויש
ח ערהוט במה לאוין ועשין עובר דוועזין התלויים במרה,
מפן אין אלי שילן,
במשקל ובמשורה.
אוב דיא ממונים ראש ניט טעטין  ,דא זאלין דיא ראשים וטובים יצ״ו
שטראפין כפי ראות עיניהם  ,אז לייטי ,דיא דא עובר התקנה זיין ,תך זולן
הממונים דך הלטן מיט קנסות ,או דיינים כדל.

אויך זיין ממונה אויף דיא וועכטר ,דז זיא זאלין זעהן ,דז מן רעכט
וואכט ,אוד אויף דיא וועכטר צו ניביטן ,אוד צו שטראפין ווען זיא ניט מוען
הטורח המוטל עליהם.
ךיא וועכטער זולין ניט נין אום קיין בית ,וואו מן טרינקט ,אוד זיא
■£4b
 =Beamte.אםט•] )>
s) sieht.
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וז ^ז יעכט וואכ ץ׳אונ 'ויא ילאד ףזעהן ,ח מן ח־ ו ניט ננבט*)

אוני

בפרט

אויף פייאר ה*.ו
ארך
ואלין
זיא
זעהן
אויף
דער
נם
,
דז
מן
זיא
ריין מכט ,אוב׳ דז ער .,)2
אודר וועד
עז
זיין
ווערט
,
ח
ער
דיא נס זול ריין הלטין ,וויא מן אין;
נידיננט הום.

אן־יף דאז שכירות פון וועכטר אוני פון דאז שבירות ,דז מן דיא גס זאל
ריין אדו מבין ,אד ואלין זיא לאזין אויף חייבן פעם אחת בחורף ,ופעם אחת.
בקיץ ,פון איטליבן בעל הבית ,דער דא איין איינני שטוב חוט ,ששה נדולי׳
אוני פון איין אין גידיננד נ׳ נדו׳ ; אוני אוב ניט גינוגן וועד ,לשכירות הנ* ל  ,דא
ואלין דיא טובים ובעלי חשבונות דאז מותר נעבן ,באופן ,דו מן ניט זול עובר־
ויין ו * לא תלין פעולת שביר"  .דוך זולן דיא ממונים דען טובים ונאמנים פאר
חשבון נעבן.
55L
אוני
פון
דער
וואך
נעלט
,
ויין דיא ממונים מחויב חשבון צו געבן דען
טובים
ב־
חדשים
דער
נאך  ,או ויא האבן אן ניהובן אויף צו היבן ,אוני זיא
ואלין אדף אלי חשבונות ניחתמית ויין לכל הפחות שנים מהם  ,דז דיא הוצאה;
איו נישעהן בידיעתם.
הכלל העולה ,ויא ואלין אויף דיא שני דברים הנ״ל  ,דהיינו ז דיא וועכטר.,
אוני דיא נאם ריין צו הלמין וסכנת שרפה ח־ו ,זיר פליישיג זיין  ,ועליהם תבא ברכה.
אך זולן הממונים ניט נישטטין קיין קעו ,נאן־פוטר צו פר קויפן  ,אם לא
האלופיי מהדיר מרדכי ביר
שמואל ז * ל
ומהדר
ישעיה דרשן והריר
אברהם
יצחק
רייולש
ואלין
פר
וואול
חוקר
ויין ודורש ויין ,דז זיא
דין רעבט בכשרות נימאבט ניווארין.
אוב׳ דיא אלופים הניל וולין מוהיר ויין ,דו מן נישט ואל היא פרקויפן,
 55b.אם לא מן ברעננט פאר פר ויא דען נאמן ,דער דא זול ליבן אין דער ש׳ וואג,
אוני ויא ואלין מדקדק אויף אים ויין ,אוב ער ראוי להאמן איו לדבר חוה ,אוני•
וולן אין זיר מזהיר ויין על עניני׳ אלו.
ךיא זך פון דען נאמנים זענן מיר זיר מזהיר דרויף ,דען  ,כפי הנשמע,
הוט מן כמה פעמים רבים מכשיל ניויועזין.
דיא דא קעז אוני פוטר הער
ברעננן
,
טערין
נישט
פר
קויפן ,ביו דיא
ממונים פר זיא ניזעצט האבן.
אוג׳ מן זול ניט
קענין
ניטן
דיא
לייט ,דו זיא ואלין קעז מיט פוטר טיט־
אננדד קויפן  ,נייארט איין איקליכר מאג קויפן ,הן קעז אן פוטר  ,הן פוטר אן
קעז .והעובר ,יקנסו אותו הממונים כפי ראות עיניהם.
§ 73 .
ולאש מן הער ברענגט כל מיני מאכל ,קעז  ,פוטר ,דירפלייש  )3וכיוצא:
*) stiehlt.
, oft der Henker.
8) der Reinigungsunternehmer
3) Dürrfleisch.
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בהן זול קיינר ניט טערין אויף קויפן ,ת ער וואלט עש ווידר פר קויפן  ,כדי
להרויח בהן  ,ומייקר השער צו זיין.
אןייך טאי קיינר פרעמדיר איין חברותה מיין מיט איעם היאגן  ,ת דער
חבר וואלט עש היא פר קויפן  ,כדי לייקר השער ,אודר וואלט עש איינם אדף
ניזעצט געבן  ,בקנס  .הממונים הנ״ל זולין דאז מיני מאכל אליז נעמין אין דיא
צדקה ,אודר אין דער קופה  ,אוני זולין אין דער צו שטראפין כפי ראות עיניהם

ך־וא ממונים זולין ביפעלין קענען  ,דו ער וואול אויף זיכט ,דז מן קיין
מישט ווערפט איבר דיא מויאר  ,אוני דיא גם ,הן ביום ,הן בלילה ,ארך דז מן
נישט אויז דק הייוערן  ,אודר פון דער היך אויש דען פענשטרין גיסט ,אודר
שטינדיקדיק איז ,הן ביום הן
שיטאן מיסט ,הן אונריין וואשיר ,ומכ״ש וואו
 56 b.בלילה ,בקנס חצי זהו׳ לברק בית הכנסת ,והממונים ואלין אין דער צו שטראפין,
אוני די שכנים זיין מחויב אן צו זאגין להממונים ,והממונים זיין מחויב דאד קנס
צו נעמין  .אודר וועלכיר שכן דער עש ניט אן זאנט ,דער איז עובר התקנה אונ׳
איז ניט בכלל מי שברך המקיימים התקנות ; מן מוז מער מזהיר זיין דרויף משום:
״והיה מחנך קדוש " וכר׳ . 0
הממונים זולן אויף זעהן  ,דז קיין היקן  ) 2מיט דער אנדרי חברותה
האבן אויף כל דבר שבעולם  ,הן  ,וואש מן אין דער גס הריין ברענגט  ,אודר
אויף דעם קאומיר  , ) 3דאז טאר קיינר ניט אויף קויפן  ,הן איש או אשדי ,דז ער
וואלט עש ווידר פר קויפן ; אבר אויף דען קאזמיר מאג ער וואל קויפן  .אור
ווען מן ברעננט מעיל  ) 4אודר ברוט ,דא זול קיין היקן ניט טערין פר מסרין,
הן ברמז הן ע״י פעולה אחרת ,הן ע׳י אחרים ,דז סן דז ברוט אודר מעיל זול
 57 .נעמין )5אויף דאו זול איין איקליכר דער דא היקלט , ) 6הן איש או אשה ,שווירן
בנקיטת חפץ בפגי ארבעה הממונים הנ״ל ,אונ׳ ווען איין היקן דבי אחד מכל
הנ״ל עובר איז  ,דא זול מן זיא אפ זעצין  ,דז זיא זול אל איר טאג ניט טערין
 Der Magistrat der Stadt Kazimierz klagte öfters beim König, dassג1
die Juden den Teil der Stadtmauer , der die Judenstadt umringt, durch Aus״schütten von Müll und Wasser verderben und zu Verteidigungszwecken un
— brauchbar machen . Sigismund August befahl am 9. Sept 1568 den Juden
״auf Grund der Klage der Bürger — die Stadtmauer herzustellen und wieder
holte seinen Befehl im J. 1569 u. 1570. Auch König Stephan Batory erliess
an die Juden denselben Befehl (1578). Siehe Balaban, Gesch . der Juden in
Krakau I. S . 86 .
*( Hökerin, Händlerin , Obstweib.
3) Der christliche Teil des Kazimierz.
4) MehL
5) damit der Stadtmagistrat die Lebensmittel nicht konfisciert . Den
•Juden war es streng verboten , die Lebensmittel zu kaufen, bevor die Christen
ihren Bedarf gedeckt hatten.
6) handelt
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דייקלין ,אוני זול איר דעי צו נעמין מאש זיא הוט ארף ניקויפט  ,אוני לול דא
אויש דופן אין אלין ווייבר שולן ,דל דא שבועת שוא עובר ניוועזין איו.
הממונים לאלץ קיץ ודין לעצין « ) ,אש לא הגאון האב" ר ר״מ האבן
דען ודין מתיר ניוועלין מיט נ׳ אלופי■ שיבררו ראשים וטובים ,כתקנת הארצות.
מן לאל נישט טערין ,הן איש או אשה ,פר דר שול בשעת התפילה פר
קויפן  .איל איינר עובר .איל עש איין דבר מאכל  ,לולן עש דיא ממונים תכף געבן
אין דאל הקדש ,ושאר דברים לולין ליא שיקן דען גבאים יצ״ו.
מןלול נישט טעריןפולעטין*) נייארט עשין ,שפייו )3והשמש ועד אחד
 57 b.דמתא לולין עש פאר לעצין ,ויאשים וטובים לולין ממנה ליין וויא פיל שכירות
אל זיין להנ״ל ,בי נרו׳ מלהב  .איל איינר עובר אוני טעט ניט כנ״ל  ,לולין הממונים
אליש נעמין להקדש .ראשים ביהד ,וכ״ש אחד מהם ,זאלין דען ממונים הנ״ל
נישט טערין דריין ריירן נאך שפין  ,אום דיא קנסות לולן זיא מתקן זיין צרכי
רבים  .הרחקת הממונים כהרחקת ראשים ,אפי׳ שלישי בשלישי וכוי.
בל הנ* ל זיין דיא ממונים מחויב צו טאן בקנם חוב לצדקה ,אוני וועלכיר
דר מקיים איז בדל ,דער איז בכלל מי שברך ,דען מן ניבט בכל שבת ור״ח.
הממונים הדל לולן זיין איינר נאך דען אנדרין פרנס החודש ,אויך האבן מירזיא
ביפולן אוני הב נעבן קרקעות וגבולות הלבן לשפוט בין איש ובין אחיו ובין
נירו .דאך בדבר המשפט זאלין זיא צו זיך ועצין שנים מהדיינים השניים או
התחתיים ,דיא דא ניט נוגעים זיין לצרכי הנ״ל אצל ראשים ובלעדם לולן זיא
• 58ניקש פסקן  ,וואז איין דין איז  .איז עש איין דבר גדול ,לולן דיא ג׳ דיינים
בשרים וצ דך נעמין  .אוב דער דיין פסול ווער ,אודר דער הייבט מאן , )4דא
זול מן איין אנדרין דיין נעמין מבת של דייני׳ אחרים ; אריך זאלין זיא
זעהן אדף דיא הייזר ,דל זיא לאלן מבטל זיין דיא סכנות ,דיא אין דען הייזערן
ה־ו שכיח זיין ,בנון  :קדמן ,דיא דא מסוכן וועיין  ,אודר זונשט מיט פייאר
ווערן  ,אודר הערט  )5אוג־ פייער אונטר דען דעכיר ,אין _קמלין  ,) 6אודר אן
קאמרין ,אדך דל איקליכש הדל זאל איין לייטר האבן ,אוני וואשיר אין זומר
פר דיא מירן.
אוד יל מן ניט זול אדף דער נם גיסן אונריין וואשיר אויש דען הייזרין
אוני מב־ש וואז סרחון איז ,אודר מישט ארויז ליינן  ,כדי  .להיות מחנינו קדוש״;
 festsetzen ‘).״ 1j Wein setzen d. h. zum Verkauf zulassen (u. den Preis
2) Von B011ete= Zettel : durch Zettel verlosen . Der Wert eines zu
veräussernden Gegenstandes wird vom Verkäufer in kleine gleiche Beträge
* Zeichner״ eingeteilt und von einer gleichen Anzahl von ihm gesammelter
geleistet , deren Namen auf je *einen Zettel aufgeschrieben und zur Verlosung
gebracht werden . Dem Ausgelosten fällt der Gegenstand zu.
3) Victualien.
4) Hauptmann , Vorsitzender.
5) Herd.
6; Kammer.
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אויך זיין זיא מחויב אויף צרזעהן ,דז מן נ־ט פ.־ דימט נאך לאשט וואונן לייט,
דיא ניט הזקה היא האבן  ,דהיינו דיא דא הער קומן מהיום ואילך ,אויך ארף
קעכינש * ) ,ח מן ניט זול דיננן קעכינש דיא דא מאניןהאבן ,דיא דא קיין
חוקה האבן ,אויך אנשים דיא דא ווייבר האבן אנדרש וואו ,מביש היא ,אוד
 58b.האבן ניט חזקה ,אם לא ברצון ראשים וטובים ביחד.
אויך דז מן ניט נעשט )2הלט אין דען הייזרן לעננר אז נ׳ ימים ,אם אל
ביום טוב ,דהיינו זאלכי נעשט ,דיא היא נישט צו טון האבן.
אונ׳ איקליכר בעל בית ,דעם איז איין ספק ,אוב דער דא וויל בייא אים
איין דיננען ,אוב ער הוט חזקה ,אודר ניט ,דא זול ניט פר דינגן ,אם לא ער
פרעגט פאר דען פ״ה.
אויך זולן זיא אויף זעהן ,דז מן ניט זול ליידן לאטירן שפילר®) אודר
קרעטשמאש  ,)4אודר כל דבר  ,דז ניט נוט איז.
אוני וועלכי בעלי בתים ,דיא זיך ניט נוהג זיין כשורה אין זעלבי עדנים,
דא איז מן מחויב תכף מודיע צו זיין דען פיה ,אוד דער פיה זאל מצרף צו
זיך זיין דיא אנדרין ראשים וטובים ,אוד זיא זאלין קנסין העובר על א׳ מהדל
כפי ראות עיניהב.
מןזאל ניט מיט כלי זמרים )5איבר דיא נם ניןבלילה ,אויך זול מן
 59 .ניט טערין שרייאן ,אודר יוכצין ,)6הן בעלי בתים ,הן בחורים  ,הן נערים ,אין
דער נסין ; • אוב מן זעלכי זכין טעט ,אודר בייא דער נאכט אוב איין גישליג
ווער ,אודר אוב מן איינם בעל הבית איין כוז טעט , )7הן זיינם הויז  ,דא זיין
די וועכטר מחויב אויף צו וועקין אחד או שנים פון דיא ממונים אוד זיא זיין
מחויב תכף אויף צו שטיין אוד מזהיר צו זיין דיא לייט ,דז זיא זאלין איין חיים
נין ,אוד אויב זיא העטן איין נרושן גיוואלט ניטאן ,דא האבן זיא איין מכט צו לאדן
תפסין עד אור הבוקר ,עד שיצא דינם לאור בפני הראשים יציו.
משרתים ומשרתות יושכרו בפני עדים ,ואז לא יוכלו לחוור ,נם מחויבים לחקור
על המלמדים ,שלא ילמדו יותר מן השיעור המוגבל ,הן מקרא ,משנה ,ותלמוד ,ולהודיע
העוברין תכף לפיה ,על כל הדל .וולן זיא איר קיטר רעכט הלטן ,)8כבל הדל ,דא
זין זיא נכלל בכלל מי שברך ,דען מן ניבט בבל שבת או ראש חודש להעוסקים
בצרכי • צבורם באמונה ,אמן.
1I Köchinnen.
*) Gäste.
s) Laternenspieler, Taschenspieler.
4) Schankhäuser, vom poln. karczma.
5) Musikinstrumente
, hier Musiker.
6) jauchzen.
) Gewalt antun.ד
8) das richtige Mass einhalten.
)(Schluss und Register, folgen im Band XI.

Zur Geschichte
der jüdischen

des Sanitätswesens
Gemeinde

in Posen 1).

(Zugleich als Nachträge zu Jahrbuch IX, Seite 367 ff.)
Von

Dr. J. Landsberger

in Breslau.

In seiner Abhandlung ״Jüdische Aerzte in Grosspolen“
bringt Lewin, namentlich im Hauptteil derselben, viel Neues und
Interessantes ; manches lässt jedoch Ergänzungen zu, und einiges
bedarf der Berichtigung. Die Abschnitte über das Posener jüdische
Hebammenwesen und über das jüdische Hospital daselbst, für
welche der vorerwähnte Verfasser kein unbekanntes Material benutzt hat und nicht über Perles, Geschichte der Juden in Posen,
Breslau 1864, und Lukaszewicz, Hist.-Statist. Bild der Stadt Posen,
Posen 1878, hinausgegangen ist, habe ich nach den mir bekannt
gewordenen Quellen völlig neu bearbeitet . Im wesentlichen beschränke ich mich in den folgenden Blättern auf die jüdische
‘Gemeinde zu Posen.
Bereits im 16. Jahrhundert war eine ganze Anzahl Doktoren
im Posener Ghetto vorhanden, mindestens gab es während dieses
Zeitraumes deren elf2). Ihre Anzahl dürfte aber tatsächlich grösser
 )גIch hatte diese Abhandlung längst vor dem Erscheinen der Arbeit
ües Herrn Rabbiner Dr. Lewin geplant und den Stoff hierzu schon seit (ähren
zusammengebracht ; doch musste die Ausarbeitung derselben der inzwischen
eingetretenen Schwäche meiner Augen wegen immer wieder aufgeschoben
•werden.
2) 1538 werden erwähnt die Doktoren Simon und Samuel, ferner einer
ohne Namensangabe ״Domus quam Doctor Judasorum inhabitat “. Staatsarch.
Posen : Libri boni ord. I, S. 314. Im |ahre 1579 werden genannt die Doktoren
Joseph , Salomon, Natha , Michael und Marek ; hierzu kommen die damals
bezw. 1582 bereits verstorben gewesenen Doktoren Moses und Isak (ebendas.
lD VII 12 und D VII15) sowie der anderweitig bekannte R. Samuel, Vater des
Arztes Juda, und die von Lewin S. 369—70 genannten drei Doktoren.
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gewesen sein, da das eine Mal fast nur die Häuser besitzenden
Doktoren 1), das andere Mal nur diejenigen Doktoren erwähnt
werden, die zur Miete wohnten 2), überdies ja auch nur für einzelne Jahre Nachrichten hierüber vorliegen . Da jedoch bei allen
diesen Personen dem Doktortitel keine nähere Bezeichnung ihres
Berufes hinzugefügt ist , so können sie nicht mit voller Sicherheit
als Aerzte angesehen werden, wenn auch ein gewisser* Grad von
Wahrscheinlichkeit dafür spricht. In ähnlichem Sinne äussert sich
auch Lewin auf Seite 370 bezüglich der drei von ihm genannten
Doktoren und lässt es daher ganz mit Becht dahingestellt sein,
״ob diese drei Männer Aerzte waren“. Im Widerspruch hiermit
werden dieselben jedoch auf Seite 375 als Mediziner angesehen
und den ersten jüdischen Aerzten in Posen zugezählt . Mit voller
Bestimmtheit
kann aber nur der auch von Lewin erwähnte
B . Samuel, dessen 1626 als eines Verstorbenen gedacht wird3), als
der älteste jüdische Arzt in Posen bezeichnet werden, der
uns bisher bekannt geworden ist.
Im allgemeinen dürfte, etwa von einzelnen Jahren und PestZeiten abgesehen, kein Mangel an Aerzten in der Posener Gemeinde
geherrscht haben4). So übten auch im Jahre 1695 mindestens vier
Aerzte ihre Berufstätigkeit aus5). Es ist daher nicht zu verwundern,
dass es zwischen ihnen bisweilen zu einem harten Konkurrenzkämpfe
kam. Aus Anlass eines solchen fühlte sich die Gemeindebehörde
1695 bewogen, nicht nur zum Wohle der beiden streitenden Parteien, sondern auch im öffentlichen Interesse der Fehde durch einen
Urteilsspruch ein Ende zu machen. Schliesslich wurde bestimmt,
dass wer von ihnen zuerst die beschworenen Punkte nicht innehalten werde, ausser anderen Strafen den Verlust der Berechtigung
zur Ausübung seines Berufes zu gewärtigen habe6). Auf solche
 )נLibri boni ord. a. a. O.
2) D VII 12.
3) Pos . hdschrftl . Gemeindebuch III BI. 34b.
4) Ueber Aerztemangel wurde 1632 geklagt ; vgl. das Pos . hdschrftl.
Kscherimbuch , Bl. 24b.
5) Za den in diesem Jahre genannten Leib, Leib Pinner und Baruch
(Pos . hdschrftl . Gemeindeb. II, Bl. 31b) kommt noch der bekannte R. Jakob
Winkler hinzu.
6i Ebendaselbst.

*
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Konkurrenzstreitigkeilen sind wohl auch die gewalttätigen Hand״
lungen zurückzuführen, deren sich ein Gehilfe des Arztes Natha
den anderen Aerzten gegenüber schuldig machte, und die bis zur
tätlichen Beleidigung ausarteten 1).
Zur Ausübung der ״Balbiererei“ —Lewin versteht hierunter
gewiss mit Beeilt auch eine chirurgische Tätigkeit — hielten sich
die Aerzte , welche auch diesem Zweige der Heilkunst ihre Tätig״
keit zuwandten, Gehilfen2). 1739 wurde bestimmt, dass in der
Regel nur ein Gehilfe von jedem derselben beschäftigt werden
sollte ; bei Entrichtung höherer Steuern sollten ihnen jedoch zwei
bis drei solcher junger Leute verstattet sein *).
Seitens der Gemeindebehörden wurde offenbar im Interesse
der Aufrechterhaltung des Nahrungsstandes der verheirateten Aerzte
das selbständige Betreiben der ״Balbiererei“ durch die Heilgehilfen
nicht gern gesehen und ihnen dieselbe wenigstens zu erschweren
gesucht . So wurde einem derselben die Selbständigmachung nur
unter der Bedingung gestattet , dass er noch zwei Jahre nach
seiner Verheiratung bei seinem bisherigen Brotherrn im Dienst
verbleibe 4).
Bezüglich einzelner Aerzte wäre noch folgendes zu bemerken:
Während die Gemeinde bisweilen Veranlassung hatte , über das Verhalten einiger Aerzte ihre Unzufriedenheit zu bekunden, bewahrte
sie dem Arzte Mose, dem Sohne des Arztes Juda, ihre Dankbar״
keit wegen seiner der Gemeinde geleisteten ausgezeichneten Dienste
noch über das Grab hinaus, so dass diese Erkenntlichkeit noch
den Nachkommen desselben zugute kam, als diese sich in schlechter
finanzieller Lage befanden5).
Dem Arzte Mordechai wurde, soviel ich sehe, das Wohn־
recht in Posen nicht auch aus dem Grunde entzogen, weil er
seine Gemeindeschulden nicht entrichtet hatte — es handelte sich
*) Ebendas. Bl. 220b. Das Schriftstück ist undatiert, jedoch ist der
Arzt Natha unzweifelhaft mit demselben gleichen Namens identisch, welcher
mehrfach als Voibeter an den hohen Feiertagen, im Ehrenamt natürlich, fungierte, so z. B. im Jahre 1750. Pos. Kscherimb. Bl. 337b, vgl. auch daselbst

Bl. 310b
2)
s)
4)
5)

und 342b.
Pos. hdschrftl. Gemeindeb. II Bl. 31, 177b, 179a; Kscherimb. Bl. 109.
Gemeindeb. II Bl. 179a.
Das. Bl. 31a.
Das. Bl. 48b.
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um rückständige Steuern, — sondern weil er sich dem GemeindeVorstände gegenüber ungebührlich benommen hatte 1). Uebrigens
scheint er gar nicht in Posen ansässig gewesen zu sein, wenn er
auch dort ein Haus besass und ihm das Bürgerrecht in der Gemeinde zustand 2).
Bezüglich des Dr. Sobernheim sen. wäre wohl erwähnenswert,
dass er zu den Mitgliedern der Posener Gemeinde gehörte, welche
sich 1815 gegen die Aufnahme des B . Akiba Eger als dortigen
Oberrabbiner erklärten3). Uebrigens scheint seine ärztliche Autorität in behördlichen und Fachkreisen nicht unbedingt festgestanden
zu haben. So wurde ein von ihm bezüglich der Todesursache des
JPosener Oberrabbiners Joseph Pinkus 4) ausgestelltes Attest seitens
des Posener Magistrats als ״nicht glaubwürdig“ erachtet ; und das
dortige Oolleg. med. war der Meinung, dass die Gründe, die Dr.
:Sobernheim zur Unterstützung seines Zeugnisses anführte, ״weder
in der Natur liegen noch durch Erfahrung bestätigt werden“ 5).
Einer der Nachfolger des Dr. Sobernheim jun. im Amte als
Posener Stadtphysikus war Dr. Flies , zugleich Arzt an der Frohnveste , welcher, wie es scheint, 1806 beide Aemter, jedenfalls aber
das letztere niederlegte 6).
Dagegen kann allem Anschein nach der Meseritzer Stadtphysikus Gumpert den jüdischen Aerzten nicht beigezählt werden7).
') Das

. 111 Bl . 219a.

*) Damals und selbst noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts legten
viele, die ihre Vaterstadt verliessen , nicht geringen Wert darauf, sich das
fieimatsrecht , wenn auch mit mehr oder weniger grossen Geldopfern zu er*
halten . Vgl. z. B. das . II Bl. 450b.
3) Staatsarch . Posen : Pos . C. XVIII 50, Bl. 16.
4) Gewöhnlich Joseph ha -Zaddik genannt.
*) Pos . Staatsarch . : SPZ. Gen. A I 5, Bl. 42—45.
6) Das. A 1 24. Dieser Arzt ist vielleicht identisch mit dem 1822 ge*nannten Posener Gemeindemitgliede Dr. Flies, jedenfalls aber ein Verwandter
desselben sowie der 1829, 1836 und 1840 erwähnten Posener Doktoren Ludwig und Eduard Flies. Das. Pos . C. XVIII 38, Bl. 159a, XVHI32, vol. 1, Bl. 127b,
-XVIli 56, Bl. 100b/101. — Verzeichnis sämtl . naturalisierter Israel, im Grossherzogtum Posen (Bromb. 1836) S. 62.
7) Ohne Zweifel ist dieser Stadtphysikus Gumpert mit dem 1807 als
Meseritzer iiedizinalrat bezeichneten Christian Gumpert (Friedländer , Matrikel der Universität Frankfurt a. d. O. II, S. 642) identisch , ein Vorname, den
gewiss niemals ein Jude führte.
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Wundärzte waren wohl stets in der Posener Gemeinde vorhanden, wenn auch nur spärliche und gelegentliche Nachrichten•
über sie vorliegen. So geschieht 1714 eines ״Judsei Chirurgi“ ErwähnuDg, ebenso im Jahre 1779 ; in diesem Jahrhundert, und zweifeilos noch unter polnischer Herrschaft, wandte sich die Posener
Chirurgen-Innung in einer an den dortigen Magistrat gerichteten.
Bittschrift gegen die den christlichen Wundärzten seitens der jüdischen Chirurgen gemachte Konkurrenz1).
Zeit geschieht einiger jüdischer
Auch in stidpreussischer
Chirurgen Erwähnung 2). Uebrigens scheinen die preussischen Behörden keine Ueberfüllung dieses Berufes gefürchtet zu haben, da
sie bei ihrem Bestreben , die israelitische Bevölkerung vom Kleinhandel möglichst abzuziehen, darauf hinzuwirken suchten, dass י
jüdische Knaben auch dem chirurgischen Fache zugeführt würden3).
Zur Ausübung der zahnärztlichen Kunst in Meseritz erhielt
ein jüdischer Bewerber 1797 die behördliche Genehmigung4).
Der von Lewin gemachten dankenswerten Zusammenstellung
der aus Grosspolen stammenden jüdischen Mediziner, welche an
der Universität zu Frankfurt a. d. 0 . studierten , wäre mindestens
noch liinzuzufügen : 1810 Ludig Flies aus Grätz im Herzogtum
Warschau, 24 Jahre alt , auf der Schule zu Glogau vorgebildet 5).
Obwohl nun nicht mit aller Sicherheit behauptet werden kann,
dass alle diese Jünger der Medizin ihr Studium auch wirklich vollendeten und später den ärztlichen Beruf ausübten, so lässt es sich
immerhin bezüglich der Mehrzahl derselben annehmen; auch bieten
diese Listen einen, wenn auch kleinen, doch nicht ganz unwesentliehen Beitrag zur Familiengeschichte . Aus diesen Gründen lasse
ich aus dem handschriftlichen Album der 1811 neugegründeten Uni0 Staatsarch. Pos.: D VII 108, Bl. 3b; Lib. b. ord. I, S. 619; daselbst
D VII 160.
2) Das . Pos . C V, A 1, vol. 2, Bl. 56 und Pos . C V, Ba 5, BK 25b.
 ףDas. SPZ. Gen. A VIII 2. Bl. 93.
4) Geh. Staatsarch., Berlin: Gen. Dir. Stidpr. Ortscb., Nr. 964, BK 18.
5) Friedlaender a. a. O., S. 679. Vielleicht ist dieser Lud. Flies mit dem
1829 genannten Posener Arzt Dr. Lud. Flies identisch; jedenfalls war er ein
Angehöriger der Doktorfamilie Flies, vgl. hier S. 364. Möglicherweise kämen
noch in Betracht : 1694 Simon Abraham Lehmannus aus Meseritz in Polen
und 1749 Elias Falkenhan aus demselben Orte. Das. S. 230 und 371.
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versität Breslau, welches ich dank der freundlichen Erlaubnis des
derzeitigen Rektors derselben, Herrn Geh.-Rat Prof. Dr. Arnold,
benutzen konnte, die Namen der aus der heutigen Provinz Posen
und dem ehemaligen Grosspolen stammenden jüdischen
MedizinStudenten zunächst bis zum Jahre 1830 folgen 1).
1812 : Jacob Galewsky, 23 Jahre, aus Wierusch, Herzogtum
Warschau, Sohn des Kaufmanns Moses Galewsky, vorgebildet auf
dem Elisabeth -Gymnasium zu Breslau.
1813 : Jacob Selig Remak, 21 Jahre alt, Vater Kaufmann in
Posen, vorgebildet auf dem Elisabeth - Gymnasium zu Breslau 2).
1814 : Siegfried Engelmann, 19 Jahre, Vater Kaufmann in
Inovraclaw, vorgebildet auf dem Magdalen. zu Breslau ; Marcus
Jacoby, 18 Jahre, aus Posen, vorgebildet auf einer Privatschule;
David T. lamm (?) aus Kalisch, 17ג/2 Jahre , vorgebildet auf dem
Magdalen. zu Breslau, Vater Lieferant Moses T. lamm (?).
1818 : Ludovicus Fürstenthal , 21 Jahre, Sohn des Kaufmanns
Joseph Fürstenthal in Posen.
1819 : Bernhard Gura (vielleicht Gurau), 20 Jahre, Vaterstadt Posen, Sohn des Kreisphysikus Dr. J . Gura in Kempen, vorgebildet auf der Schule 3) zu Brieg ; A. Rosenstein , 23 Jahre, aus
Labschin (wohl = Labischin), vorgebildet auf der Schule in Berlin.
1820 : Tobias Scherek, 21 Jahre, Sohn des Fabrikanten Leiser
Löbel Scherek in Posen, vorgebildet auf einer Schule in Berlin.
1823 : Samuel Catt, 18 Jahre, Sohn des Schneidermeisters
Joseph Catt in Posen, besuchte die Schule daselbst , geprüft von
der Examinations-Kommission.
*) In der Vorlage ist bei jedem Namen die betreffende
Religion angegeben, also auch die jüdische; es kann also in dieser Beziehung
kein
Zweifel obwalten. Diejenigen, die während des Studiums vom
väterlichen
Glauben abfielen oder die zu einem andern Fach übergingen, habe
ich in
obiges Verzeichnis nicht aufgenommen.
Es wäre m. E. sehr wünschenswert, wenn auch aus den
handschriftliehen Matrikeln anderer Universitäten derartige
Zusammenstellungen, aber
ohne Beschränkung auf die medizinische Fakultät, gemacht würden.
a) Ohne

Zweifel

derselbe

, der

später

in

seiner

Vaterstadt

als

Arzt

praktizierte und 1840 als dortiger Hausbesitzer gelegentlich erwähnt
wird.
(Staatsarch. Posen : Pos. C VII Aa 8, vol. 6, Bl. 125.)
3) Unter ״Schule*1wird wohl hier stets eine höhere Lehranstalt,
in der
Regel ein Gymnasium, zu verstehen sein.
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1825 : Cohnstein, geboren am 14. März 1799 in Rawitsch,
genoss Privatunterricht in Posen, bereits ein Jahr auf der Universität zu Berlin.
1827 : Julius Hirsch Zehdniner, geboren 24. Juni 1804 zu
Czarnikow im Grossherzogtum Posen, Sohn des verstorbenen Kaufmanns Hirsch Zehdniner, vorgebildet auf dem Elisabeth -Gymnanasium zu Breslau ; Joseph Itzig Littauer , geb. 1806 zu Lobsens
im Posenschen , Sohn des Schänkers Itzig Abraham Littauer , besuchte das Reformierte Gymnasium in Breslau, examiniert von der
Wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission.
1828 : Abraham Susmann, geb. 11. Febr. 1802 zu Krotoschin
im Herzogtum Posen , Sohn des Chirurgen Susmann daselbst, besuchte das Breslauer Elisabeth - Gymnasium, examiniert von der
Prüfungs-Kommission in Berlin, auf der Universität Berlin bereits
vier Jahre ; Neumann Guttmann, geboren 10. November 1805 zu
Kalisch, Sohn des Agenten Abraham Guttmann in Kempen im
Grossherzogtum Posen, vorgebildet auf dem Reform. Gymnasium
zu Breslau.
1829 : Adolph Lipmann Löwenstein , geboren 15. Juni 1811
zu Lissa im Herzogtum Posen, Sohn des Kaufmanns Lipmann
Nehemias Löwenstein , besuchte die dortige Schule, Zeugnis Nr. 1.
1830 : Eduard Siegmann, geb. 27. August 1808 zu Lissa im
Herzogtum Posen, Sohn des Handelsmanns Löbel Siegmann, auf
der Schule in Lissa vorgebildet ; Unger, geb. 22. März 1808 zu
Ostrzeszow , Herzogt . Posen, Sohn des verstorbenen Moses Samuel
Unger, durch Privat -Unterricht vorbereitet , examiniert von der
Prüfungs-Kommission in Breslau.
im allWährend in polnischer Zeit das Hebammenwesen
Herrschaft
preussischer
unter
erst
gemeinen sehr im argen lag und
begonnen wurde, die bessernde Hand auch hier anzulegen1), wurde
von der Posener jüdischen Gemeinde stets auf die Qualität zu
diesem Dienste sowohl in sachlicher wie in persönlicher Beziehung
streng gehalten . In ersterer Hinsicht musste sich die Bewerberin
einer Prüfung unterziehen 2), oder ihre Fähigkeit wurde während
eines Probejahres festgestellt 3). Und als einmal die Voraussetzung,
0 Vgl. Zeitschr. der hist. Gesellschaft f. d. Prov. Posen
2) Pos. Gemeindeb. II, Bl. 58b.
8) Das. Bl. 398a.
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unter der eine Hebamme angestellt worden war, sich bezüglich?
ihrer persönlichen Umstände als nicht zutreffend erwies, wurde*
sie, wenn auch mit einer gewissen Schonung, ihres Dienstes enthoben1). Im allgemeinen war wohl nur eine Gemeinde-Hebamme
vorhanden; es kam aber auch vor, dass zwei zugleich angestellt
wurden und ihres Amtes walteten 2), 1621 scheinen sogar drei im
Posener Ghetto gewirkt zu haben3).
Die Anstellungsbedingungen waren keine gleichmässigen . So
wurde manche Hebamme zunächst nur auf ein Jahr, andere dagegen auf drei Jahre angenommen4). Und bei der Festsetzung
der Besoldung wurden von der Gemeinde nicht selten die persönlichen Verhältnisse der einzelnen Hebammen sowie ihre eigene
jeweilige Finanzlage in Betracht gezogen. So kam es, dass bisweilen gar keine Besoldung, sondern nur eine Steuerermässigung
dem Ehemanne gewährt wurde5), oder dass die Mietsentschädigung
in Fortfall kam6). Ja , in einem Falle sollte mit Rücksicht auf
die sonstige günstige wirtschaftliche Lage der Frau nicht die geringste Vergütung aus dem Gemeindesäckel erfolgen7). Im übrigen
waren sie nicht auf die Gemeindebesoldung allein angewiesen, da
ihnen ja für ihre Bemühungen ausserdem seitens der Wöchnerinnen
Einnahmen zuflossen, die nicht nur in barem Gelde, sondern auch
in Geschenken bestanden8). Die Dienste mancher wurde auch von
christlichen auswärtigen Familien in Anspruch genommen. Es
müssen sich hierbei wohl Misstände herausgestellt haben, da der
Vorstand sich 1677 veranlasst sah, bei der Anstellung einer neuen
Hebamme eine derartige Praxis zu verbieten 9). Auch gehörten sie
zu den wenigen Personen, die von den beschränkenden Bestimmungen
l) Das. Bl. 58b.
*) Das. Bl. 87a. Das. III, Bl. 133b und 263a.
3) Das. III, Bl. 22b.
4) Das. II, Bl. 58b, Kscherimb. Bl. 153a.
5) Pos. Gemeinden. II, Bl. 53b und 73a.
6) Das. Bl. 16a. Von der den Hebammen wohl meist gewährten Dienstwohnung oder entsprechender Mietsentschädigung, vgl. z. B. Kscherimb.
BI. 148, Gemeindeb. II, BI. 87a, ist auch bei Perles, Geschichte der juden in
Posen , Breslau 1864, nicht die Rede.
7) Getneindeb. il , Bl. 172a.
8) Vgl. z. B. das. 111
, Bl. 22b.
») Das. BL 248b.
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der Gastmahlsverordnuugen ausgenommen waren, wodurch ihnen
mancherlei Gaben zufielen*). Ende des 18. Jahrhunderts hatte die
Besoldung die verhältnismässig stattliche Höhe von 600 polnischen

Gulden2) und darüber3) erreicht, also, wenn auch der geringere
Wert des Geldes im Vergleich zu den früheren Zeiten mit in
Anschlag gebracht werden muss, eine erhebliche Steigerung der
im 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts üblichen Bezahlung gegenüber. Diese höhere Entlohnung mag durch den Umstand mitveranlasst worden sein, dass zu Ende des 18. Jahrhunderts allem
Anschein nach Mangel an solchen Personen in der Posener Gemeinde herrschte, da die letztere sich veranlasst sah, die Vermittlung eines Mitgliedes der Berliner Gemeinde zur Beschaffung
einer Hebamme in Anspruch zu nehmen4).
Zur Hebung dieses Standes trug wohl die Förderung bei,
welche die preussische !Regierung der besseren Ausbildung der
Hebammen angedeihen liess, und wurden zur Teilnahme an den zu
diesem Zwecke eingerichteten Unterrichtskursen auch jüdische
Frauen zugelassen5).
Das jüdische Hospital in Posen war für arme Kranke6) bestimmt und wurde wohl zugleich als Herberge für arme Fremde7)
benutzt , wie dies auch in anderen Gemeinden geschah. Es hat
sicherlich in Posen stets nur ein jüdisches Hospital gegeben, wenn
es auch 1538, in welchem Jahre ich es zum ersten Mal erwähnt
finde, drei Häuser umfasste8) und später nochmals von ״Spitälern“
die Rede ist 9) ; bis zu seinem endgültigen Untergange im Jahre
 )גDas. II, Bl. 154a, Kscherimb. Bl. 217, 285a.
2) Pos. Staatsarch.: Pos. C XVIII 11, Bl. 24.
3) 1796 wurde sogar ein Gehalt von wöchentlich 18 polnischen Gulden,
demnach jährlich weit über 900 Gulden gewährt ; doch mögen
Gründe hierfür Vorgelegen haben.
4) Gemeindeb. II Bl. 398a.

besondere

5) Staatsarch. Pos.: Dep. Lissa C XII A 21.
6) Vgl. z. B. Pos. Gemeindeb. II, BI. 92a, III, BI. 134a und 250a; Pos.
Staatsarch.: Pos. C XVIII1, BI. 32b; Akt. der Stadt Posen Nr. 693, Bl. 14 u. 19•
׳0 Vgl. z. B. das.: D VII 58, BI. 5a und D VII 108, Bl. 6b.
8) Das.: L. boni ord. I, S. 314. Bei Lukaszewicz, welchem Lewin, allerdings mit einem leisen Zweifel, gefolgt ist, heisst es a. a. O. S. 379, dass das
Hospital im Jahre 1503 verbrannt sei ; es ist dies aber offenbar ein Druckfehler statt 1803, vgl. weiter unten.
•) Lukaszewicz a. a. O. Die christlichen Quellen hierüber kann man
JahrbnchJ. L. G. X.
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1803 lag es zu allen Zeiten an der Holzgasse 1), welche einen Teil
des Judenviertels bildete . Es wurde jedoch nicht ausschliesslich, ja
nicht einmal vorwiegend als Hospital , sondern auch zu anderen
Zwecken verwandt ; so dienten die Bäume zum Teil als ständige
Wohnungen, bisweilen als Wohnung für den Gemeinde-Arzt, den
Gemeinde- Beglaubigten und zum Teil als Wohnung für andere
Gemeindebeamte2). Mindestens im Jahre 1538 befand sich daselbst
auch eine Synagoge 3).
Die Unzulänglichkeit dieses Krankenhauses sowohl in räumücher wie in gesundheitlicher Beziehung hatten die Vorsteher desselben bereits vor dem abfälligen Berichte des Dr. Sobernheim jr.
erkannt und sich deshalb schon 1796 ernstlich bemüht, einen dem
Magistrat gehörigen, in der Nähe des Friedhofes gelegenen Platz
käuflich zu erwerben4). Sie wiesen darauf hin, dass der geringe
Umfang der Anstalt in keinem Verhältnis zu der Grösse der Gemeinde stehe, und dass durch die Nähe der Schlachtbänke und
andere Veranstaltungen hervorgerufene Unreinlichkeit auf die gesundheitliche Förderung der Hospitalinsassen nicht günstig einwirken könne5). Ausnahmsweise zeigten sich die städtischen Körperschäften in dieser Angelegenheit nach anfänglicher Weigerung der
Judenschaft gegenüber entgegenkommend, da der Magistrat sich
allmählich von der ״Notwendigkeit und Nützlichkeit der Erbauung
eines jüdischen Spitals “ überzeugt hatte 6).
Und obwohl der Minister v. Hoym dem Plane wohlgeneigt
war7), scheiterte derselbe dennoch, wie es scheint, an dem Widernicht immer als unbedingt zuverlässig ansehen ; die Posener Gemeindebücher,
die doch hierfür gewiss als massgebend zu erachten sind, sprechen stets nur

von einem bnprt  ;ביתvgl. z. B. Gemeindeb. III, Bl. 134a und 250a; auch die
Hospitalältesten vom Jahre 1796 sprechen nur von einem Hospital ; vgl.
Pos . Staatsarch . : Pos . Akt. Nr. 693, Bl. 3.
*) Geht aus einer Anzahl gelegentlicher Mitteilungen hervor , vgl. z. B.
das . D VII 108, Bl. 5b und 6b, L. boni ord. I, S. 518—19 und 621, Pos . C V
Be 222, BL 18.
*)

Vgl . z. B. Pos . Gemeindeb . II, Bl. 210a , III 19b und 59a ; Staatsarch.

Posen : Pos . C V Be 222, Bl. la.
s) Das. L. boni ord. I, S. 314.
4) Das. : Pos . Akten Mr. 693, Bl. 1.
5) Das. Bi a
6) Das. Bl. 2 und 4.
7) Das . Bl. 8.

; ׳־.
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Stande der Posener Kriegs- und Domänen-Kammer, welche fürchtete,
dass durch die Anstalt ״mancherlei Inkonvenienzen “ entstehen
würden1).
Nachdem das bisherige Hospital dem schrecklichen Brande
vom Jahre 1803 — ein früherer Bau war bereits 1717 ein Banb
der Flammen geworden2) — zum Opfer gefallen war3), wurde der
Platz seitens der Ketablissement -Bau-Kommission4) eingezogen und
der Gemeinde dafür ein anderer auf der Judenstrasse angewiesen 3),
welcher jedoch nicht zum Neubau eines Hospitals verwandt werden
sollte . Inzwischen waren die Kranken in einem auf dem Friedhofe stehenden Hause notdürftig untergebracht worden6). Die
Gemeinde trug sich nun mit der Absicht , ein Hospital in der
Nähe ihres übrigens bald darauf aufgehobenen Begräbnisplatzes
neu zu errichten7) . Indes kam auch dieser Plan nicht zur Ausführung, da die Posener Kriegs- und Domänen- Kammer hiervon
nichts wissen mochte, weil sie ausser anderen geltend gemachten
Bedenken von der beabsichtigten Anlage die Ausbreitung von
Krankheiten befürchtete und diese auch dem schönsten Teile der
Stadt zur Unzierde gereichen werde8). 1806 musste auf behördliehen Befehl das erwähnte auf dem alten Friedhofe stehende
Häuschen, welches zur Aufnahme von Kranken diente, abgebrochen
werden 9). Sei es nun, dass die Gemeinde aus den oben erwähnten
hygienischen Gründen oder aus Mangel an Geldmitteln davon absah, den ihr angewiesenen Platz zum Neubau eines Hospitals zu
benutzen, jedenfalls fehlte von dieser Zeit an in Posen ein jüdisches
Krankenhaus, bis ein solches dank der hochherzigen Stiftung eines
Mitgliedes der Gemeinde im Jahre 1834 wieder eröffnet werden
konnte, welches heute noch, wenn auch mit etwas anderer BeStimmung, segensreich wirkt.

. Bl.10b.
 ףDas
2)
8)
4)
:gesetzte
5)
6)
7)
8)
9)

Das.: L. boni ord. I S. 519.
Das.: Pos. C V A 1, vol. 1, Bl. 10b und sonst.
Eine zur Wiederherstellung und Erweiterung der Stadt Posen einkgl. Behörde.
Vgl. z. B. das.: Pos. C V Be 222, Bl. 7 und Bl. 9.
Das. : Pos. C XVIII 18, Bl. 185.
Das. Pos. C V Be 222, Bl. 1.
Das. Pos. C XVIII 18, Bl. 64.
Das. Bl. 183—187.
24♦

*

Nachlese
zu der Abhandlung über die ״RGA. der Geonim
ed . Cassel “. Jahrbuch IX, 214 ff.
Von

Dr. | • N. Epstein in Charlottenburg.

Schon während der Reinschrift der obengenannten Arbeit•
merkte ich, dass mir einiges entgangen sein musste , was auch
bei der kurzen Zeit , die ich damals für die Kollation verwenden
durfte , nicht zu verwundern ist . Ich meinte daher , auch die
Nachlese nicht unterlassen zu dürfen , kollationierte nochmals die
Edition mit dem Ms. und ergänze hiermit das mir damals Entgangene , soweit
es mir sachlich
von Wichtigkeit
zu sein scheint . Kleinigkeiten , wie unkorrekte
Schreib u n g e n u. ä., habe ich diesmal nicht berücksichtigt.
Fol . 3a 1) Z 3:  חדנן *) \\ באמצע חדנן, באמצע ני כס י ד.
21 :  לא יבול...  יכיל || למעבד ליה... ביה. Im Ms.  יכילst . ־יכול
der Ed . noch hier Z. 7 und fol. 20a , 7, vgl . 1. c. 278 zu 20a , 11.
22 :  סבא דפומבדיתאj | סבי.
3 v. u. :  וזבץ סליקי...  וזבן סלוקי || מוקדם... מיקדם.
3 b 2), 8 :  ל א לתוך || אין שוהטין לתוך.
21 :  שבועת || שבועה היסית.
26 : )דרבנן = ) מדרבנן\\ פסולא מדרבנן.
4b , 7 : תקנה ע ל || אחרים כיצד
מהן שאין להן
אחרים ויש
 ידי אחרים כיצד.
10 : מצראני || דלא מכוון מצדנהא

 מברן.

*) Nach dem Doppelstrich
folgt jeweils die LA. des Manuskripts.
*) Statt  דימליךfol . 3a 2 (I. c. 247 r.) 1. •דימא. Für das hier in den Anm.
nicht Berichtigte
verweise ich auf die ״Berichtigungen“ zum Sonder ׳
a b d r u c k jener Arbeit. Z. 5 st. )אילא1. c. 248 r.) I. ואילא
.
*) Z. 7 st. (היכא
I . c. 250 r.) 1. היכי.
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Der Herausgeber korrigierte nach den Talmudagg . מצרנהא,
aber  מ צ ר א נ יist vollständig korrekt , wie ähnlich BM. 108 b:
בני מ צ רניaus(
 )בר־מצראund Scheiltot Nr. 115 Ende : והוא
 דמובלע ב מ י צ ר נ י.
Es ist ein Plural auf ־אני, ־ני, der
im Ass .-Babylonischen , Syrischen und Mandäischen üblich und
auch im Talmud
nicht
selten ist , wie z. B. : שופטני
, ed.
Harkavy 272 : שפטאני
, Aruch  שפטניvon Sing.  שפמאTarg.
(
j . Deut . 32, 6, Aruch), (mischnisch  טפשים,  ) טפשu. a. Besonders
häufig ist dieser PL in der gaonäischen Literatur und in t a 1mudi sehen
Zitaten
bei den Geonim. So Scheiltot Nr.
159 : גידניvon
(
)גידא, Halachoth Ged. ed. Venedig fol. 65d : ניפאני
(v .  — )גיסאebenso Harkavy , Studien VIH 114 :  בתרין,התן ניסני
: — גיסנא, 8 c:  בושמאניv ( .  ( בושמא, 30 a :  מנדאניv ( .  ; )מנדאBGA.
ed . Harkavy , 271 : תולתאניv ( . ( תולתא,  שותפאניv ( .  ) שותפאu. a. m.
Ebenso in dem Zitat aus Git . 73a ( ) משלחי נלימיhat ein
gaonäisches Responsum — denn aus einem solchen ist jene Stelle
in  ספר המליצהsicher entnommen - in ספר המליצהBacher
(
, ein hebr .pers . WB ., S. 23) :  משלחי נ ו ל מ א נ יund Hai . Ged. ed. Berlin fol.
501 : נ ל מ א נ יsowohl
(
das ״sic “ bei Bacher , als auch die Korrektur Hildesheimers sind daher unberechtigt ). So ist auch das
gaonäische מ י ד א נ יLewin
(
, Prolegomena , S. 33 ff.), das übrigens
auch bei RCH . Sab . 84 b vorkommt ( )דאע״נ דליתיה מהני מ י ד א נ י,
— eine einfache Pluralbildung auf  ־אניaus dem verkürzten מידא
(BGA . Harkavy S. 190, Z. 1),  מידיund nicht aus einem מידעמי,
 מידאמי, mit Verwandlung des letzten  מin נLewin
(
, 1. c.) entstanden*
17 :  ופסול הוא ההוא...  || ומסהדי על התמות... על ההיא חתמות
. ופסול ההוא.
22 : אהריני מהימני || אחרינא מהימנא.
37 : ההוא || הוא קרוב נופיה.
5a , 2 :  אין לי בול׳ || אין לי ב נ כ ס י י ך ו ב פ י ר ו ת י ה ן כולי.
10 :  || פ י ר א דפירא... ופירא.
21:  דאמיר || כי דאמור1)♦
2 v. u. :  אפוטרופיא || אפוטרופא, als fern ., s. Anm. 1. Ebenso
( ) אפיטרופיאHG. ed. Berlin 457 und ed. Ven. 111c unten () אפיטדופיא.
!) Z 21, st. )וקאמרינן1. c. 252 r.) 1. : וקאאמרינן. Ebenso fol. 6b, Z. 5 hat
st  דקאטרינןdas Ms. fol. 8 : דקאאמרינן
, fol. 23 : דקא אמיען. — (Nr. 22) Z. 31, st
 )אפטרופא. c. r.) 1. : אפטרופיא
:1
, f e m., wie in Z. 2 v. u. — Z. 33, st ^is (I. e
253 r.) 1. : 'כיל.
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1).דאוקמוה || דאוקמיה רבנן . 5b, 8 (Nr. 23) :
.לשעתן || שעתן 6a, 4 :
Gitד א׳ זמנו || דחזותו של־ שסד 24 :
 ist verא ( . 77a). Daswischt, sonst ist alles deutlich.
 || 23s ( . 1. c. 254) ::ופשט רבא מדתני (Nr. 28 ?), 3—4 v. u. :
.ופשיט מדתני
, in 8 am Ran äלנעל  || 23 fehltנשאו גדולות לבעל 3 v. u. :
ergänzt3).
.גבי מנכסי  || 23 :גבי בעל חוב מניכסי 6b, 5 :
.כדרב  || 8 :כרב פפא ■ 1(M) :
 .בעל יורש  || 23:אי אמרת יורש 12:
הוי) ה ו י  ...חוזרין א׳  || 23 : ...הוא  ...אין חוזרין ביובל 13: ...hat auch 8).
5).ניכסי  ...בעלה הבעל || שמכרה בנכסי  ...בעלה ומתה הבעל 14 f.: ...
6).דאחרים  ...אמרת יורש  || 23 :פסידה לאחרים .״ אמרת בעל יורש 18: steht auf einer Radierung; esהיבם  vonה ,היבם 7a, 28 :
 , wie auch zu lesen ist.וייבם stand früher fast sicher:
 .רובא לעלמא || רובא דעלמא 7b, 7 v. u. :
).כשהוא = ) כשהו || בשהיא גובה 8a 22 :
■ ). Ebensoתלמיד חכמים =) תלמי חכמ׳ || תלמיד חכם 8b 16 :
•ותלמי חכמי  ...ותלמי חכמי  ...תלמי ח כ מ־ fol. 3a, Z. 39—40 : ...
 zu lesen,תלמיד חכמים  )1. c . S. 249) ist überallדתלמי חכמי ".
was auch sonst vorkommt(HG. ed. Berlin 398 mehrere Male:
 , Geonica ed. Ginzberg 26, 15) und kein Irrtum desתלמיד חכם׳
תלמיד Ebenso hat Ms. st.־ Kopisten ist (wie ich 1. c. glaubte).
,תלמי הכי , Z. 2 v. u.ותלמיד חכם  , ibid. Z. 4 v. u. und st.חכם
 zu lesen. Ebensoתלמיד חכמים  und ist daher wohlותלמי חכי
 in fol. 2a, Nr. 4 (1. c.תלי חכמי unrichtig ist meine Auflösung des
וטתריץ  )1. c. 253 r.) 1וטתוץ ’) Z. 20, st.
.
.מיניה  )1. c . 255 r.) 1. :גבי מניה *) Z. 5 v. u., st .
שמת דשלה  sind zu streichen undשמת 3I Z. 3, 256 r. Die Punkte nach
aneinander zu reihen.
.גאבי  )1. c. 257 r ) 1. :גבימיעקב 4) Z. 10, st.
 mitהתם פשוט ,. . .פשוט 5) Z. 15,1 (1. c. 257 r.). In 8 steht :
(
Chirek
׳, dagegenבר ד׳  in 8 ,(1. c.),l . :,בר׳חגינא . — St.פשיט = punktiert) also auch hier
 .בר׳ חנינא ), ebenso Z. 14 hat;23 :ב׳׳ר st( .בד׳ in 23 :
כדטתריץ 1. :ברטתדץ *) Z. 20 (I. c ) st. :
.

*
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 geתלמיד  ; es muss natärlich auch hierתלמידי ״245 r . unten ) in ,lesen werden.
 in der vorhergehenden Zeileודאי  . Stattשרבו || משרבו 19 :
) gelesen werden 1וראו muss daher
.אליעז־ || לדבריו דרי אלעזר 9 a 2), 20 :
דחוה בדוולא || ) )1. c . 265והא מר הוא דהוד
■ בדוולא אמרי 9b , 23 :
והא מד הוא דאמר
שכשוך אין עושה  . Unsere Ag. 58a :מי אמרי
יין נפך
אימר
דאמרי אנא לבר
מדמיה דההוא חמרא דמי דההוא
fehlt
;
hier
דמי
דההוא
חמרא
ד
ה
ו ה ב ד ו ו ל א  , Raschi hat :חמרא ...
 steht Ende der Zeile.מי  . Dasדמי דההוא חמיא  bisדאמר also von
 3).אנרדמים || אנידמים 28 :
.בינינו || שלא היה ביניהם 11a , 7 :
.גובה |! והיה גובו 12 :
 . Es ist 3 p.ושקלה || ו ש ק ל א לה ראשונות 11 b (Nr. 53) 40 :
p 1. fern , p e r f., ein PI., welcher in manchen alten und neuen
!aramäischen Dialekten erhalten ist
. Eine LA ., welche zur Erklärungת כ ס ו ף || תכסיף 3 v. u. :
des Gaon sehr passt , dagegen:
!( )תכסיף || תכסוף fol. 12 a, Z. 2 4):
 ,דאיצטרכינן למיפסק || דאיצרכינן מיפסק20 : .
 ).שאני =) שני || קא שנו 2 v. u. :
 ).שאני =) שני || שנו לה 12b , 30 (Nr. 56) :
.וא׳ לו [| ואמר נגנב 13 a, 1 :
 .נשתלמתי || נ ש ת ל מ ה ממך 8 :
 .אמרי־ אי רב יהודה א׳ || דקא אמרינן א׳ רב 20 :
.אחר || ועד אחד אומר 25 :
.היו || כי אמרי תנאי היה 28 :
 5).אמנה || אמנא ומודעא 34 :
.חנינה | jר׳ חניה 14 a, 2 v. u. :
.חנינא || חנניה וכוי 14 b, 4 :
.חנינה || התיר ר׳ חנניה 6 :
 steht bloss, umא , das halbe
לדלויי )1. c. 262 r.) 1.:לדלוייא *) Z. 26, st.
.אתי  )1. c.) 1. :ליתי die Zeile auszufüllen■— Z. 30, st.
.ליה  )1. c. 263 r.) L:מדנידל 2) Z. 14, st.
שהלכה בר ,א לי ע׳ . — Z. 19. st.א׳ I ( .• c. 265 r.) 1. :
דקאמרי א ״ר 8) Z. 14, st.
)
!(ההיא  (I. c.) 1. :דקאמריבן ההוא . — Z. 22, st.אלע׳ (I. c. 266 r.) 1. :
4) L. c. S. 270 oben, links. 1. : fol . 12a , Z. 2.
.נעשת  (I. c. 273 r.) 1. :נעשית 5) Fol. 13b, Z. 9, St.
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: 1■.ותל || סמוכה ככותל 14 :
.לשניה || ונתן נט לשניהן 15 a, 19 :
חלוצתו || לצרת אחות חלוצה 17a , 6 :
).למאמרו =) למאט׳ || צריכה טנ למאמר 15:
 1).זו || אי זה מהן 22 :
 2).דוקיא |] אלא דומיא דכנף 18a , 8 :
 3).נמרינן == ) גמרי׳ || מהיכא גמרי 18 b, 1 :
.קרו || קרי להו 4 v. u. :
.נשאר || נשארו 19 b, 9 4) :
וצינוריות || מחטין וצינורות 25 :
.
,צינור  dagegen ist ein PL vonצינורות ;צינורה Ein PL von
בדי מחטין Rinne“. Ebenso z. B. auch Jernsch. BM. II, 2, fol. 8b״
וצינוריות
und
שרידי( im Jeruschalmfragment ed. Ginzberg
.מחטין ו צ י נ ו ר י י ו ת  S . 186) zu Mk. I, fol. 80 b :הירושלמי
irgend etwas “).״ ) כלום || להטביל בהם כלים 26 :
.היו || ה ם נקובין 27 :
).דילמא = ) דיל׳ || דיש שאלינן 20a , 8 :
 5).ואקשינן || ומקשינן אי 9 :
.טמא (ה ו א הא = ) ה׳ הא || טמא הא 30 :
.וביארו || וביארנו 20 b, 4 :
.ואחר  . ..נשמר  || ...אחר נמירתו  ...יזהר בו 21a , 3—4 :
(.לטמויה — ) ’לאטבו^יך■ \\ לטמויה ולאטבולה 6:
 ist , durch die Hacken am ersten und letzten Buchלאטבוליה geschrieben , also blossלטמויה staben gestrichen und darüber
 zu lesen.לטמויה
.דאור אר׳  ...מסייעא |] דאור לארבעה עשר מסייעית 21b , 22 :
 auch einige Ms. bei Rabbinovicz und Pes . 10b,אור ארבעה
 ist Korrektur R a s c h i s (siehe Rabbinovicz za fol. 2 b,לארבעה
Anm. 20).
.והקשינו || ומקשינן כי 10 v. u. : ...
אליעזר שונין 8 v. u. :
.אילעא ||
״ .ומטפחות ספג | ומטפחות ספג 26 :״  )1. c. 276) 1.:״ומטפח׳ ספג | ומטפח׳ ספג ) St , 28:י
28 dagegen Ist im Ms. un punktiert
בשריאץ 1. :בשיריאץ 2) Z. 24 (1. c. 276 r.) st.
.
 im Ms.ו  ist dasוהנכנסין 33—34“. — ln״ 31—32“ 1.*:״ 3) L. c. unten, st
über der Zeile ergänzt.
4) L. c. 278, 1. : fol . 19b, 17 - 20.
 *7.ט מ א ת 1? 1. :טמאד .מת 5) Z. 13 (1. c. r.) st.
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 1).לא || ל י ת סר 22 a, 14 :
 .או | א ס אבד 22 b, 9 :
 , siehe 1. c. S. 280,דאיקני מ ה ו דכתב || דאיקני דכתב 23 a, 3 :
zu Z. 4.
.מאיר היא || ר׳ מאיר 11 :
 .דמונה  ...וד׳ || דמנה נהלל ד׳ 30 :
 ), s. 1. c. 281 , zuכאילו =) כילו || נמצא כולו נאמר 9 y. u . :
Z . 3 v. u.
 .בין ספר יהוש׳ || בס׳ יהושע 7 v. u. :
 .דא׳ ר ב י יד ו ד ׳ א ׳ בר || הא דא׳ רב 24 a, 4 :
 .בענן לתקופה || בעינן בתקופה 25 :
 .עליו || וקשין עלין 24 b 2), 1 :
 nngewöhnו  • Im Ms. ist hier dasאבל אםהיתד .בו כ׳׳ א 29 := בי ב״א  verbessert , also :י lieh gross und sichtbar aus einem
Schreibeung in der Mischnaausgabe ed. Lowe,
;
ähnlicheבכ״א:
, 1. c. S. 231.מי, -דכ  vg!.י
?יפטיסריותיהם  I , 5 :ע׳־ן•
 .בשאילה || הוקשה לך בשאלה 25 a, 9 v. u. :
 3).על׳ דא׳ דשבח || דכולי על׳ דשבח 25b , 9 v. u. :
 4).דשקלה || למאן דשקלא 26 a, 17 :
•  0ונקרב =) ונק׳ | ו נ ק ר א בעל 11 v. u. :
 ).פטורין = ) פטור׳ || פטור מלשלם 26 b, 7 :
).חייבין = ) חייב׳ || חייב לשלם 26 :
 .אלא א י משום || אלא משום 1. Z. :
 .וחוט׳ || קל מחומר 27 a, 14 :
♦אותו || עדים שמחייבין אותן 37 :
 ).שבועה =) שבוע׳ || גוררת שבועת 5 v. u. :
 ).ומפרקינן =) ומפרק־ || ומפרק ליה 28 a 5), 9 :
! , . es wäre genug “).היא ה;יזא d ( . h.סניא  IIדהוא סוניא 15 :
 zu lesen).אבטיל  d( . h. es istאבטול  IIלא אבטול 29 b, 14 v. u. :
.איני  ...איני  IIאינו מתרצה  ...אינו מתרצה 31b , 16 - 18 :
.עקר  IIעקרה לה דשמואל 28 :
zu streichen

דזבני

1) S. 281 r. Z. 2 ist das Ausrufungszeichen nach
£ zu lesen.לן־ה und׳
2) S. 282 Z. 15 1., lies : f01 . 24b . 13- 16.
.
לאהדודי ) 1. c. S. 284 r.) 1. :
להדורי 3) 26 a, Z. 12, st.
.בר׳  ) 1. c. r.) 1. :ברשמע׳ 4) Z. 22, st.
 .בהא הבי במי  )1. c. 287 r.) 1. :בהא גמי ß) 28a , 8, st .

*
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Im Ms. steht Im Text  עקר ' לדשמואלund am Rand לה, worauf der Punkt hindeutet.
30 :  הוי דינהH  הוזז1).
32a 2), 4 v. u. :  ית פל־II  פל׳ נר פלי3).
32 b, 20 :  בשבת בול׳II ) בשבתות =) בשב׳.
11 v. u. :  עיר פלוניII ) פלונית ־= ) פל־.
33 a, 1 :  תנה ליהII לי.
4 :  ואותה הליטרהII הריטלה. Arab . r i 11 a h , , Liter “ ; obenjedoch auch im Ms. : ליטר׳.
Nr. 97, Schluss :  רשעותII  רשעיות4).
Z. 2 v. u. :  באשה בכתובהII ) בכתובתה =) בבתו׳.
35 a, 25 (Nr. 110) :  הרורוII  התרי.
11 v. u. : בגורן זה פטור, 9 v . u. :  פטור. לנורן אחרII  פטור׳...  פטורין =) פטור׳... ) פטורין.
Nr. 122 :  אף יפII  אף ע ל יפ.
38 a, 2 5) :  הצליחII והצליח.
Nr. 142 :  נשואין בנות אחיןII  נשואין ש ת י• בנות.
Nr. 147 6) :  והעיד העדII ) העדים = ) והעידו העד׳.
39 a , 15 :  דאחר מיתתה...  גבאי איהיII  לאחר... נביא.
30 :  הוי שקליII הוו.
81 :.  אזלי. הודII  הוו7).
Es sei mir noch gestattet , einiges zu der Einleitung und
den Anmerkungen meiner Arbeit nachzutragen:
Zu S. 220 unten . Nr. 3 ist gekürzt in  שערי צדקV , 7. Nr.
45 als, ארץ ישראל
 “ תשובותangeführt , im Ittur T, קבלת העדות
fol. 61a ( הגהות מרדכיSanh . § 725) aus , “ תשובות.
Zu S. 222 : ,ebenso
bei Nachmanides “. Ist nicht ganz
genau (als ich jenes schrieb , war mir das  תורת האדםunzugänglich ).
*) Z. 6 v. u•, st .  פקין יה:,מרc(|. . 29! r.) 1. :מהגפקינן.
*) Z. 5, st . «n 11 ה1 ) . c.) 1. : !היד. — Z. 15, st. )דמעיקרא1. c.) 1. :  דמיעיקרא.•) Z. 3 v. u-, st . ) יאיאל1. c. 292 r.) 1.: (ואילא
in einem Worte), ebenso bei.
Scherira , RGA Harkavy, Nr. 277, S. 140 :  יאלא אטלע לך, vgl. zu אל
’ א1. c. 248.
In Nr 92a (1. c. 293) Z. 4 1. : ואתהst( . ) ראת.
4) S. 295, Z. 8, st .  כיצד שאיןI . : ני צד שמין. ,
®) L. c. S. 299, 4 st. ״fol. 139a 1 (Nr. 40)“ 1. : , 38a 1 (Nr. 140)“.
«) S. 300, st , Nr. 1 47“ 1 : 147.
’) Z. 11 v. u. (I. c. 301 r.) st . למישקל1. : למשקל.
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: Nachmanides,  תורת האדם,  ענין ההתחלה, ed. Warschau fol. 37 b
.) לפני1. ובתשובות מצעו שנתו (שכתבו
lautet : הגאונים במקומינו
— die  ברבהist bei uns
(
 ושותין אבלים...  כשחוזרץ עם האבלwörtlich
ואמר רב
gekürzt — wie in Nr. 35) ; darauf folgt : פינוי וברכת
אבלים
שאתם
אומרים
על
הכום
ברוך
מנחם
אבלים
אנו
אין
מנהגנו בישיבה כל
35
Nr.
Ende
mit
inhaltlich
nur
was
,
עיקר
... ולא בבבל כלל אבל
übereinstimmt.
Zu S. 222 unten—223 oben. Nr. 49 ist wörtlich in שערי
V , 8, Nr. 9 im Namen des בר מ תת י ה נאוןangeführt.
Zu S. 225. Zu Nr. 74 vgl . noch  תודת האדםed . Warschau
«, אמד רב הא י י מנתינו.
fol. 25b: ולשאול בו טעם
Zu S. ,227; Nr. 95 ist mit anderer blasser Tinte, ausserhalb der Zeilenreihe am Ende der Seite ergänzt uud findet sich
in diesem Codex wiederholt auf fol. 268 a (= Müller )תנמו״ם.
צדק

einem Worte ) noch fol. 22a , Z. 5
Zu S. 231. אחריכןin(
v. u. und 24a 1. Z. Ibid. unten, lies : ימ שאינו,  ומי שאינוin( ...).
Zu S. 232.  מיהואnoeh fol. 21 b, Z. 25 (st.  מיהאder Ed.) ,
 איהואnoch fol. 4 b, Z. 16 und Z. 22 (st. ) איהו.
ist auch bei
Zu S. 236. Das Responsum Natronais
Nachmanides  תורת האדם,  ענין הקבורהfol . 29 a zitiert , hier heisst es
aber wiederum merkwürdigerweise überall statt  ברד:  ; שרבjedenfalls wiederum eine Korrektur eines Korrektors !  ברדarab.
mand. ״ ב א ר ד אKälte“, hatte vielleicht auch die Bedeutung
des ״Gegensinnes“ : ״H i t z e“.
Zu S. 246 . Zu den von mir angeführten zwei Stellen, die
den Ausdruck :  ל מ י ד ע ם ולבטלאhaben , kommt noch eine dritte
Stelle bei Merx, Documents de Paläographie S. 27—28 : ל מ רע ם
ולבטולא, wo ebenfalls  למדעםzu lesen ist , hinzu und ferner eine vierte
Stelle in den von Aptowitzer jetzt veröffentlichten ״Gaonäischen
Dokumenten“ Dokument X (JQR. 1913, Juliheft), wo es wieder:
 ל מ י ד ע א ולבטלאlautet . Hier ist das  םelidiert , wie z. B. auch
ךס, Negaim V, 3, und
in  סבא נשא, Makkoth 20b u. a. = נשם
so identifiziert ״Hai Gaon“ im Komm, zu Neg . I, 5  ד י האmit
an anderer Stelle , siehe auch unten
(
dem bibl. ! נדהםweiteres
zu )שקי. Ygl. auch das andere מידעם,  ״etwas “,  מירא,  מידי.
Zu S. 248.  דילמאin der Bedeutung ״es sei denn“ noch
Nr. 89 : ! ד י ל י מ י ה א ד מ ת נ י ׳
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Zu S. 248.  איל אnoch foL 4 b, 33. Aus einer solchen
:Schreibung ( ) אילאist der Fehler auf S. 25b , Nr. 80 : או לא כל
...  חופר חובentstanden , wo [ אחרי׳ [ לא גגי ממשעבדי...  אילא כלzu
lesen ist.
Zu S. 251 Anm. 1. Fol . 4 b (Nr. 20), Z. 36 : ושמעון לא
• שקי הכא כלל, ist  שקיnicht nach  מעשה הגאוניםNr . 84 in שיך
) )שייךzu korrigieren (1. c.), sondern es ist dialektische Aussprache
für  שקיל, wie in  מדרש הגדול616 : דייהי,  דייהיב = דשאקי, דשאקיל
u. a. (s. auch oben)  ביin  בgekürzt und mit dem nächsten Wort
contrahiert noch in Nr. 33 ( )בתריund Nr. 45, S. 9 a, Z. 10.
Zu 8. 252.  ה ם יכnoch in Nr . 43, fol. 8 b, Z. 7 und in
Nr. 9, S. 1. 3 b, Z. 2 :  הם כי = הן בי, wie  ה גגי ת, Aram . Papyri , Pap . 33, 9 (s. Sachau z. St .).
Zu S. 269 ist  “ וששאלתם = ״ein Irrtum , denn es folgt darauf :  לפרש לך.
Zu S. 289. Aruch s. v.  ידידzitiert
aus Nr. 88 : וחתימת

 צאצאיה.
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des Rabbi Josef
Der Commentar
Nachmias zu Jeremias
nach der Karlsruher

Codex

Handschrift

Reuchlin

Nr. 12 *)•

Von

Rabbiner Dr . M. L. Bamberger

in Schönlanke.

Der hier veröffentlichte Jeremias - Commentar des Eabbi Josef
Nachmias wurde bisher irrtümlich Eabbi Josef Kimchi zugeschrieben.
Dieser Irrtum war in erster Linie durch die Aufschrift entstanden:
 יוסף קמחי, ספי ירמיה מר, בסייעתא דשמיא אכתוב פי. Leopold Dukes hat
bereits im Ozar Nechmad1) darauf hingewiesen , dass Kimchi der
Verfasser nicht sein kann. Steinschneider*) weist den Commentar
E . Josef Nachmias zu und diese Annahme wurde durch die ausführliche Beschreibung Landauers3) bestätigt . Jetzt , nachdem der
Commentar gedruckt vorliegt und ausserdem die von uns veröffentlichten Werke Nachmias’4) zum Vergleich herangezogen werden
konnten, ist jeder Zweifel ausgeschlossen , dass Josef Nachmias der
Verfasser ist.
Der Commentar gleicht in Sprache und Anlage vollständig
den übrigen Werken Nachmias’. Wie in seinen anderen Commentaren
sucht er auch hier genau den Wortsinn in ungekünstelter einfacher
Weise ( )פשטfestzustellen . Dazu bedient er sich in erster Linie
des Targum und sucht dann aus Talmud und Midrasch weitere
Unterstützung . Bei einzelnen Stellen hat er das Arabische und
*) Vgl. Jahrbuch IX, hebr . Abteilung S. 9 - 88 und X, S. 1—60•

, S. 75 f.
 ףII, Wien 1857

2) Bibliographie, Bd. 4, 1872, S. 124.
3> Verzeichnis

der orientalischen

Handschriften

in Karlsruhe

S . 10 I.

4) Esther , Frankfurt a. M. 1891, Firke Aboth, Paks 1907, Alto Kaunanto,.
Frankfurt a. M. 1909, Mischte, Berlin 1911.
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das Altspanische ( )בלע״זzur Erläuterung herangezogen.
In
gleicher Weise wie in seinen anderen Schriften hat er auch im
Jeremias -Commentar die Erklärungen anderer, früherer und zeitgenössischer Commentatoren mitgeteilt . Der Jeremias-Commentar
von Nachmias kann — ebenso wie dessen andere Schriften —
als eine exegetische Encyclopädie bezeichnet werden und verdient
schon von diesem Gesichtspunkte aus veröffentlicht zu werden.
Viele uns bis dahin unbekannte Bibelerklärer und Erklärungen
sind in Nachmias’ Schriften zusammengestellt. Aeusserst wertvoll
und interessant sind die ausführlichen Exkurse, die im Commentar
enthalten sind, so 9,!9 über חכמה, 31, 29über פוקד עון אבות על בדם,
31,37 über קרי וכתיב, 45,5 über נבואה. Landauers Vermutung1), dass
die Stelle  ובזה נצחתי לאחד מן הספריםheissen müsse  הכופריםoder
 הנוצריםdürfte richtig sein. Wir geben hier noch ein Verzeichnis
der von Nachmias benützten, namentlich angeführten Autoren und
Werke. Oft zitiert er  יש מפרשים, für die wir eine Quelle nicht
feststellen konnten, wie wir bereits in den den Text begleitenden
Noten bemerkt haben.
1. Namentlich zitiert er sehr häufig den Talmud und zwar
sowohl Babli als auch Jeruschalmi,
zuweilen auch mit dem
Einführungswort  ובמדרשso z. B. 7,3!, 11,!5, 27,6, דרשו רבותינו דל
39,4. Der Wortlaut stimmt genau mit den zitierten Talmudstellen
überein, sodass hier nur Zitate aus dem Talmud vorliegen und
nicht etwa an unbekannte Midraschim gedacht werden kann.
2. B . Abraham bar Chija den Philosophen zitiert er 9, 19
" אברהם ב״ר חייא דל פי,והחכם ר2(.
3. B . Abraham ibn Esra wird zitiert 22,!!, 31, 29, 33, 26
und 49,15. Die Stelle 31, 29 stammt aus dem Pentateuch -Commentar
11,20,5. Die anderen Zitate gehören unbedingt einem uns unbekannten Ibn Esra -Commentar an, vielleicht ist die Stelle 22,!!
einem Commentare zu  מלכים3) entnommen, möglicherweise auch
gehört dieses Zitat wie die zu 33, 26 und 49,15 einem uns verloren gegangenen Commentare Ibn Esras zu Jeremia 4) an.
*) Landauer , a. a. O.
*) Über ihn siehe  קורא הדורותed . Cassel 9a und Michael Or Hachajim 34f,
3) Cfr.  באר שבעzu  הוריות11 b und Ludwig Levy , Rekonstruktion der
Xommentare Ibn Esras zu den ersten Propheten , Berlin 1903, S. 44.
4) Asulai ,  שםהגדוליםI und Michael , Or Hachajim S . 68 f.
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4. E . Abraham ihn Schoschan , zitiert 17,8 (  )נרץund
32m (  )נ״ע, ist ein Zeitgenosse Naehmias’ und derselbe, der im Abudraham und in den  שדת הרא״שmit dem Namen ר״ אברהם בן מאיר
 בן שושןzitiert wird ; er ist wohl ein Bruder des E . Josef ibn
Schoschan1). Naehmias teilt auch im Commentar zu den Pirke
Aboth und zu Mischle Erklärungen von ibn Schoschan mit 2).
5.  אגדת תחליםist zitiert 10,7, 31,!0 ; Naehmias nennt so den
 שוחר טוב3), den er auch 31,29 mit dem Einführungswort זבן במדרש
anführt.
wird zitiert 44,1$: ושמעתי
aus Barcelona
6. E . Benjamin
 מפי ד בנימין אלברגילוני4).
7. E . David Kimchi (  )רדיקwird ausserordentlich oft zitiert,
häufig ohne, dass sein Name genannt wird ; mit Namen wird er
erwähnt 5,!0, 9,!9, 10,7, 13, 13,1, 17,2, 19, 18,3, 1t, 22,!4, 20, 31,
32,24, 38,7, 39,2, 41,5, 48,28, 49,!!, 51,31, 5s, 64•
8. E . David ibn Schoschan wird 5,7 angeführt, auch in
Pirke Aboth genannt 5).
9. E . Hai wird 8,7 erwähnt , ist jedenfalls der Gaon, von
auch im Commentar zu den Pirke Aboth und zum
Naehmias
dem
Atto Kaunanto Erklärungen mitteilt . [In der Anmerkung 3 zu
Band IX S. 36 muss es heissen : ]פירוש הר״י נהמיאש משלי.
 השכםwird 15,! ein Zitat mitgeteilt,
10. Aus Midrasch
das sich in unserer Ausgabe nicht findet. Eppenstein macht
mich darauf aufmerksam, dass dasselbe sich im Jalkut Schimoni
Jeremias und Midrasch zu Samuel findet. Die Stelle 31, 28 ist in
ed. Freimann vorhanden.
11.  חכמי המחקרnennt Naehmias 10,!3; vielleicht dürfen wir
hier an Aristoteles fxsTswQoXoyixä I erinnern.
12. E . Jona ibn Gannach wird 51,zitiert.
x) Zunz, zur Geschichte 437.
2) Ueber ihn Michael 1. c. S. 111 Nr. 233.
3) Cfr. Einleitung zum Mischle-Commentar X.
4) Man könnte vielleicht den Reisebeschreiber R. Benjamin ben Jona
aus Toledo vermuten, wenn nicht die Worte ושמעת* מפיeine persönliche Mitteilung voraussetzten, die natürlich bei dem Zeitunterschiedevollständig ausgeschlossen ist.
3) S. Einleitung zu P. A.

*
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13. R. Jona aus Geronas  הצדק,שעריwird 31,!8 genanntdas Zitat ist in  שערי תשובה1, 18 zu finden1).
14. R. Josef Kimchi ( )ריק״םwird mit Namen angeführt
ל12 ל12,5, 32,11,
133
,o6, 36,3, 46,!8, 51,35, 58^)•
15. R. Israel ben Josef, den Bruder des Verfassers von
סוד עולם%' zitiert Nachmias in allen seinen Schriften, auch im
Jeremias-Commentar an zwei Stellen 6,2 und 31,!8. Wir vermuten
aber, dass die Zitate 9,!9  ישמעאל, רund 31, 18 ר״ ישמעאל ב״ר יוסף
ebenfalls  ישראל בן יוסףangehören und nur infolge eines Schreibfehlers R. Ismael — der sonst aus jener Zeit nicht bekannt ist —
zugewiesen werden.
16. Die Masora ist erwähnt 2, 12, 3,9, 6, 26, 51,u.
17. R. Mattatia
der Zarphati 3) hat dem Verfasser eine
Erklärung von R. Jechiel aus Paris überliefert, welche Nachmias
im Commentare 18,3 mitteilt . R. Mattatia ist der Verfasser des
Commentars zu Psalm 119 ; er führt auch den Namen  היצהריund
wird unter diesem Namen als Teilnehmer an einer Disputation
mit Josua Lorki genannt4).
18.  מכילתאwird zitiert 2ל31 )(ובמדרש, 35, 19, 45 ,. , 5.
19.  מבחר הפנ״ניםwird nur ein einziges Mal 9,!9 erwähnt,
während Nachmias ihn im Aboth- und Mischle- Commentar sehr
häufig nennt.
20. Midraschim, die uns anderweitig nicht begegnen,
werden zitiert 1,!2, 2, 21, 3,6, 14,9, 17,! 20, 14, !5, 28,!, 37,5 und
39,8. Einzelne derselben zitiert auch  רש״יals מדרש אגדה.
21. Midrasch
Rabba sowohl zum Pentateuch als auch
zu den Megilloth wird häufig erwähnt. Ersterer 1, 12, 17,4, 22,30,
25,15, 31, 14, ן9 letzterer
;
3,8, (Druckfehler  מיכהstatt
 (איכה4,9,
9 י5 ל19 , 31,15, 36,32, 37,21 , 40 , !, 2. Häufig wird — wie wir in den
Noten bemerkten —  מ״רbenützt , ohne genannt zu werden.
22. R. Moses Absardiel vielleicht
(
Abu Sardiel), der uns
anderwärts nicht begegnet , wird 2,30 zitiert 5).
0 Cfr. Löwenthal zu R. Jonas Mischlecommentar und Michael 1. c . 477 f.
Nechmad
3) Dukes liest הגפתי, cfr. Ozar nechmad 1. c.
4)  שכט יהודהund  קורא הדודותed . Cassel 26a.
5) Landauer a. a. O. liest ^אמרדיא, während Dukes (Ozar nechmad II 75)*
Fragezeichen setzt . Mir scheint jedenfalls die Lesart Abu Sardiel richtiger .*

 ףOzar

II, S. 75.
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wird an drei Stellen 7,25, 9,19
23. R. Moses Maimonides
allen dreien um Zitate aus
an
sich
handelt
Es
genannt.
und 51,64
nach der Tibbon’sehen
nicht
dem  מורה נבוכים, welche Nachmias
Üebersetzung , sondern anscheinend nach eigener freier UeberSetzung mitteilt.
Commentar zimi Pentateuch
24. R. Moses Nachmanides’
wird zitiert 31,29 und 45,5.
25. 22,30 wird eine Erklärung von  רם״ הmitgeteilt und am
Schlüsse desselben bemerkt  זה פי" רבנו משה דל.; Wir lesen  רמ*הals
Abbreviatur für  ר* משה הקמחיund halten uns dazu berechtigt , da
diese Erklärung wörtlich im  מכלול יופיmitgeteilt ist.
Olam und zwar  סיע רבאwird erwähnt9, w, 25,!,
26. Seder
28,1, 29,10, 34,8, 46,15, 47,!, 52,98•
27. R. Saadjah ist genannt 18, 14 und 31,29; gemeint ist
der Gaoni dieses Namens, dem wir auch in den andern Werken
Nachmias’ öfters begegnen 1).
28. Sifri wird zitiert 1,25 ((ובמדרש, 1,5, 3, !.«, ,n, 16,5, 22, la
und 35,1 und !92).
des R. Kahana wird erwähnt 7,!8, 22,24, 37,!2.
29. Pesikta
30. מ ה, פ רא ו ת ל חכ. פ רzitiert Nachmias im Commentar zu Esther,
Pirke Aboth, Mischle und im Jeremias-Commentar 2,a, 23,!0, 33,2®
und 50,5. Wie wir bereits in der Einleitung zu Mischle S. XVI
mitteilten , war es uns. unmöglich festzustellen , welches Werk
damit gemeint ist.
31.  ר ש״ יwird sehr viel benützt und oft mit Namen genannt,
so 2,24 ,31, 8,20? ^ >127 1T727^1,12, 22, 24 23,40**), 25,18, 91,3, 21, 43,!3,
45,5, 46,3, 48,28, 31, 337 34, 52, 19. Sehr häufig begegnen uns Erklärungen von רש״י, ohne dass dessen Name genannt ist 4).
In der Literaturgeschichte begegnet uns übrigens weder der eine noch der
andere Name.
0 Pie Zitate sind wohl aus dem Commentar des R. Saadjah zum
Pentateuch und zu jesaja entnommen ; zu Jeremias ist uns kein Commentar
von Saadjah bekannt.
2) Die Stelle ist in unseren Ausgaben nicht zu finden, dagegen im
Tanchuma , cfr. Bubers Anmerkungen zur Stelle in משפטים.
3) In Bd. IX z. St. ist  מstatt  ב״יוzu lesen.
4) 45,5 wird zitiert  האיתי בפירש״י ממסכת תענית. Ob Nachmias bereits vermutet , dass  דש״יzu  תעניתnicht von Raschi ist?
JahrbuchJ. L. G. X.
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32. R. Salomo Hajachson
wird 9,19 genannt. Er ist uns
anderweitig nicht bekannt. Vielleicht könnte man an E . Salomo
 היתוםdenken ; da Nachmias ihn aber als Lebenden ( )נר״וnennt, er
indes bereits 1240 erwähnt wird, müsste man bei ihm ein sehr
hohes Lebensalter vorauszetzen.
33. Tanchuma
erwähnt unser Commentar 7,3!, 15,9, 17,5,
18, 18,3, 29,23, 35,1, 46,22.
Von seinen eignen Schriften zitiert Nachmias:
1. Commentar zu בראשית, den er auchPirkeAboth 5,t, erwähnt : 9,!9.
2. Commentar zu  תהלים: 23,5, 81 ,«9 und 33,20• Derselbe wird
auch genannt imMischle -Commentarl8, 20 undPirke Abothl, 3.
3. Commentar zu Esther : 49, 20.
4. Commentar zu  ם׳ נדרים31, 37.
Zum Schlüsse mögen noch einige Notizen über Nachmias
und die Zusammenstellung der Bibliographie über ihn folgen.
Eabbi Josef Nachmias in Toledo, ein Schüler Eabbenu
Aschers, entstammte einer bereits zu Anfang des 12. Jahrhunderts
in Toledo ״als fromm ausgezeichneten , seit dem Exil berühmten
Fürstenfamilie, in der Gottesfurcht und Gelehrsamkeit heimisch“
war. R. Josef Nachmias war Mitglied des  בית דיןin Toledo und
unterzeichnet als solcher einen פסק, den die שוית ר״י בן הרא־ש
aufbewahrt haben.
Was wir über Nachmias ermitteln konnten, haben wir bereits
in unseren oben S. 381 zitierten Veröffentlichungen aus Seinen
Schriften mitgeteilt.
Im Vatican Nr 392 befindet sich ein arabisches Manuscript
( ) נור אלעלםastronomischen Inhalts von einem Josef ibn Nachmias,
das von einem Anonymus unter dem Titel  אור עולםins Hebräische
übertragen ist ; die Übersetzung befindet sich in der Bodlejana
(Nr. 334,9). Wir sind im Zweifel , ob dieses Werk unserem
Nachmias zuzuschreiben ist , cfr. Steinschneider, Übersetzungen
§ 175 und Neubauers Bodlejana-Katalog.
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Miscellen.
1.
In der ״Israelitischen Monatsschrift“ (Beilage zur ״Jüdischen
Presse “) 1913 Nr. 1 habe ich das Responsum Nr. 254 der Gaonim
ed. Harkavy
zu erklären versucht . Diesen Erklärungsversuch
glaube ich korrigieren zu müssen und zwar aus folgendem Grunde1).
Bei genauer Betrachtung des Responsums muss man zu dem Ergebnis kommen, dass daselbst nur der Fragesteller den vermeintliehen Widerspruch in den zwei Stellen der Halachoth Gedoloth
beleuchten will , die Antwort des Gaon aber in diesem Responsum
fehlt 2). Hierauf folgt Nr. 255 , in welcher zuerst noch eine Frage
desselben Fragestellers mit der Antwort des Gaon verzeichnet
ist . Hiermit ist jedoch dieses Responsum nicht abgeschlossen,
denn erstjetzt
folgt
die Entscheidung
des Gaon
in Bezug auf die Frage in Nr. 254 und zwar, dass ein persischer
Scheidebrief, wenn man ihn nach den Anordnungen der Halacha
angefertigt hat, gültig ist 3). Nach der Aufführung der einzelnen
1l Die Anregung

hiezu

erhielt

ich von meinem

Freund

Dr . I. N . Epstein»

*) Nr . 254 der Responsen
der Gaonim
in ed . Harkavy
S . 129 lautet
folgendennassen
: (ed . Hildesheimer
S . 330 )  אשכהנן בהלכות גדולות גבי גיטא.ושש׳
ודאה ואיכא יהודאי דידעין למיקרא כתבא פרסאה כתבין יהודאי,דמאן דמיקלע למתא דלית בה ספרא יד
.פרסית והתמין על גיטא ועל כתובחא ושפיר דאמי
 האיי מאן דמשדד גיטא לאינתתיהed( . Hildesheimer
S . 328 ) ובדוכתא אחריתי אשכהנן
 כתיב שפיר אם איתינהו לסופר ולעדים ראשונים כותבין טג אחר ונותנץ ואם,ואישתכה ההוא גיטא דלא הוד
 האיי דכתיב בפרסית אל מצית אמדת דכתיב.לאו הוזרין אצל הבעל ואומר לסופר כתוב ולעדים התומו
באותיותיו ולאו דשפיר הוא ואו בשעת הדהק הוא ומשום דלא תיתעגן הוא היכא דלא כתיב שפיר באותיותיו
מישתריא ביה לגבי גיטא שכתבוהו בלשון עברית כי אל כתיב שפיר ולא מישתכהין סופר ועדים אמאי אל
♦ ואו שלא בשעת הדהק הוא גבי גט שניכתב בפרסית דלא כתיב שפיר אמא. ומישתריא [צ״ל משתריא ] ביה
: משתריא ביה
s) Der Anfang der Nr . 255 lautet : ושאלת עוד דתנן גט שכתבו עברית ועדיו יוונית
 הכא.  אמאי משנן כתב עדותן מכתב השטר והיל׳ כסתם מתניתין וכשד או אל.יוונית ועדיו עברית כשר וכול׳
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Ausdrücke des Scheidebriefes, die beim Allfertigen der Urkunde
besondere Aufmerksamkeit erfordern, erklärt der Gaon den vom
Fragesteller in den Halachoth Gedoloth gefundenen, vermeintlichen
Widerspruch, beginnend mit den Worten:
]לפיכך תדע שזה (שנמצאת) [שנמצא
בהלכות דלא כתיב שפיר לאו
 אילא דלא כתיב שפיר שאין תורפו כהוגן,שאין כתבו יפה מעשה סופר אומן
 או דלית ביה מן יומא דנן ולעלם או כיוצא באלה האיי בודאי צריך... דלית ביה
 ואו לא מיתרמי סופר ועדים כיון.סופר לכתוב טנ אחר ועדים חותמין ונותנין
דההוא גימא לא כתיב תורף דידיה שפיר כהוגן לא מישתריא ביה בין בשעת
...  ואם תורפיו במקומו וכר.הדחק ובין בשעת הריוח
dieser
Hieraus ist ersichtlich, dass die Trennung
Missverzu
und
ist
unberechtigt
Responsen
zwei
Kesponein einziges
ständnis führt, beide vielmehr
sum bilden.
II.
Im HE. Bande der ״Talmudischen Archäologie“ S. 324
Anm. 367 bemerkt S. Krauss zu jer. Megillah I. (Tld 27), dass
diese Stelle schwierig ist , wozu in folgendem eine Erklärung gegeben sei . Die bezeichnete Stelle lautet:
ועושין עמוד לספר בסופו לתורה מיכן ומיכן לפיכך גוללין הספר לתחילתו
 זעירא בשם רב חייה בר יוסף אפילו שתי, שמואל ר, ר.והתורה לאמצעיתו
. זעירה שמואל בר שילת בשם כהנא ובלבד מקום התפר,ידיעות ר
Zunächst ist der erste Satz nach der richtigen Erklärung
des  פני משהund nach der mit dieser ähnlichen Stelle in B. b. 13 b
zu übersetzen : ״Bei den [gewöhnlichen] Büchern wird eine Säule
[= Stab] nur am Ende [des Buches] und bei der Thora an beiden
Seiten [= am Anfang und am Schlüsse des Buches] angebracht;
daher wird ein gewöhnliches Buch [von hinten] dem Anfang zu
und die Thora [von beiden Seiten] zur Mitte zu aufgerollt “. Die
verschiedenen Erklärungen der Kommentatoren zu den folgenden
Zeilen sind nicht befriedigend und der von ihnen hergestellte
.זזזינא תתלה דהיל׳ בתא מתניה׳ טג שכתוב עברית ועדיו יוונית כתוב יוונית ועדיו עברית בשר
 אלא מיהו צריך שיכתב כהילכתו או כלשון הזה דרגילנא.דבתיב פרסית בשר הוא ואין בו הששא בל עיקר
ביה בלשון ארמית זאע״פ שנכתב בכתב פרסי או בכתב יווני דהא עברית קא כתבינן ולשון ארמית הוא [ר״ל
 ולבן םג בלשון ארמית וכתב פרסי או יווני שרי] ואו הוה,דגם אצלנו הגט נכתב בכתב עבדי ולשון ארמית
כתיב בכתב פרסי גמי דהוא כתיב לאהד מלשוני הארמית או כתב בבלי כשדי שהוא כתב ארמית שלגו גם

והלכך גט

.־ בשר היה זבן לב ביוצא בו
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Zusammenhang mit der eben übersetzten Zeile ist durchaus nicht
ersichtlich . Daher glaube ich in der Annahme nicht fehl zu gehen,
dass sich diese letzteren Zeilen nicht auf das Vorhergehende be־
ziehen, sondern vor der ersten Zeile des zu besprechenden Textes
scheint eine Zeile, worauf sich der Ausspruch des B . Chija b.
Josef beziehen kann, ausgefallen und der darauf folgende Aussprach des E . Kahana an unrichtige Stelle gesetzt zu sein und
zwar sollte er schon einige Zeilen früher stehen. Wenn man
nämlich diesen Abschnitt des Jeruschalmi genau betrachtet , so
kann man sofort bemerken, dass die daselbst aufgezählten Eegeln
für die Schreibart der Bücher mit denen im II. Abschnitt des
Traktats Soferim übereinstimmen und sogar bezüglich der Eeihenfolge gewissermassen einander gleich sind. In Halacha 7 des
Traktats Soferim II wird nun bestimmt : יריעה שבלתה לא יטול שנים
' ויחזיר ג, ויהדר שנים אלא נוטל ג. Diese Zeile mag vielleicht auch
im Jeruschalmi nach den Worten  והתורה לאמצעיתהgestanden haben
und später ausgefallen sein, worauf sich wohl die Worte des E.
Chija b. Josef beziehen, indem er im Gegensatz zur ersten Ansicht, nach welcher nicht nur eine einzelne schadhaft gewordene
 יריעהeiner Thorarolle allein, sondern immer deren drei entfernt
und durch neue ersetzt werden müssen, damit ein bedeutender
Teil des Buches in gleicher Schrift geschrieben sei, behauptet,
dass es genüge, wenn man im erwähnten Falle nur zwei
Häute entferne , denn hierduch werde schon die Gleichmässigkeit der Schrift eines bedeutendes Teiles des Buches hergestellt.
Daher mag die Stelle gelautet haben : יריעה שבלתה לא יטול שנים
 שמואל ד זעירה בשם רב חייה בר יוסף, ר,ויחזיר שנים אלא נוטל נ׳ ויחזיר נ
אפילו שתי יריעות. Der hierauf folgende Ausspruch des E . Kahana
mag folgendermassen erklärt werden. In Menachoth 80a heisst es:
שיעור גליון מלמטה טפח מלמעלה ג׳ אצבעות ובין דף לדף כמלא רוחב שתי
אצבעות ובחומשין מלמטה שלש אצבעות מלמעלה שתי אצבעות ובץ דף לדף
כמלא רוחב גודל. Diese Bestimmung wird auch in jer. Meg. ib.
Zeile 13—16 festgesetzt und zwar in der Eeihenfolge , die auch
im Traktat Soferim II, 4 beachtet wird, indem zuerst von der
Entfernung zwischen den einzelnen Kolumnen und nachher von
der Grösse des Bandes oben und unten die Eede ist . Beachtenswert sind nun die hieraufbezüglichen Worte des Maimonides,
der diese Halacha in  הלכות ספר הורהIX , 2 folgendermassen fest-
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setzt : שיעור מליון מלמטה ארבע אצבעות ולמעלת שלש אצבעות ובין דף
 לפיכך צריך שיניח בתחילת כל יריעה ובסופה רוחב אצבע,לדף שתי אצבעות
אחד זבדי תפירה שנמצא כשתתפור היריעה יהיה בין כל דף ודף בכל הספר
כולו שתי אצבעות, wozu  כסף משנהbemerkt , dass die Quelle des ersten
Teiles dieser Halacba Menachoth 30 a sei, zum folgenden jedoch
die Quelle nicht angegeben wird. Man kann nun vielleicht annehmen, dass die Quelle für den zweiten Teil der Halacha die
zu erklärende Stelle des Jeruschalmi ist , indem sich die Worte
des E . Kahana auf den obenstehenden Text beziehen und nur
durch die Unaufmerksamkeit der Abschreiber, die diesen Ausspruch,
durch die Gleichheit der Tradenten mit dem eben erklärten
Ausspruchs des E . Chija veranlasst , dem vorhergehenden anschlossen und infolgedessen an unrichtige Stelle versetzten . Daher wird die Zeile : ד״ זעירה שמואל בר שילת בשם כהנא ובלבד מקום
 התפרzu übersetzen sein : E . Seira, Samuel b. Schilath sagten im
Namen des Kahana, es müsse beim Schreiben des Buches darauf
geachtet werden, dass der Eand der letzten resp. der ersten
Kolumne einer Einzehaut. nicht nur gleich der Hälfte der zwischen
den einzelnen Kolumnen geforderten Entfernung sein, sondern
ausserdem noch die Grösse der Naht haben soll, damit beim Zusammennähen der Häute die Kolumnen auch hier dieselbe Entfernung haben wie bei den nur auf eine Haut geschriebene Kolumnen. Hiermit wären die Worte des Maimonides: וכדי תפירה
identisch mit denen des Jeruschalmi :  ובלבד מקום התפר.

m.
schreibt Philo
§
Im I. Buche ״Über die Einzelgesetze a 110
von der Ehe des Hohepriesters folgende, wie Heinemann in
der Anmerkung zur Übersetzung dieser Stelle bemerkt 1), von
der talmudischen abweichende Auffassung : ״Ausserdem traf er
Bestimmungen in Betreff der Abstammung der zukünftigen Priesterfrauen und gebot dem Hohepriester eine Frau zu heiraten, die
nicht nur Jungfrau, sondern auch Priesterin aus priesterlichem
Hause sei ״. Eine Andeutung zu dieser Bestimmung in den tal*) Die Werke Phiios von Alexandria in deutscher Übersetzung , hrsg. von
L. Cohn, II. Breslau 1910. Über die Einzelgesetze, übersetzt von I. Helnemann
S. 42 Anm. 1.

i
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mudischen Schriften mag vielleicht in folgender Tossephta- resp.
Jeruschalmistelle gegeben sein.
Zur Mischna Kethuboth I, 5 (12a) : בית דין של בד׳נים היו נובין
 לבתולה ארבע מאותwird in der Tossephta Ket. I, 3 (260, 24) hinzugefügt : זוז התקינו בית דין בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל נותן ארבע מאות
)י זוז, was andeuten soll, dass der Gerichtshof der Priester die
Erhöhung der Kethubasumme auf 400 Sus nur in dem Falle angewendet wissen wollte , wenn eine Priestertochter die Frau eines
Mannes aus nicht priesterlichem Geschlechte oder wenn die
Tochter eines Israeliten die Frau eines Priesters wurde, und zwar
sollte hier die Verschreibung der zweifachen Summe die besondere
Familienreinheit des Priesterstandes schützen. R. Jose b. R. Bun
begründet diese Verordnung in jer. Ket. I, 5 (25 c 41) mit den
Worten : •) קנסו בהן כדי שיהא אדם מידבק בשבטו ובמשפחתו2 קנס. Diese
Verordnung des  בית דין של כהניםist wahrscheinlich auch Philo
bekannt gewesen , zumal dieselbe noch lange vor der Zerstörung
des Tempels ins Leben getreten sein muss 3) ; jedoch hat er dieselbe nur auf den Hohepriester bezogen und daher schreibt er,
dass der Hohepriester eine Frau heiraten müsse, die ״Priesterin
aus priesterlichem Hause“ ist.
IV.
In meinem Buche : Die Urkunde im Talmud I Seite 1184)
(s. Jahrbuch IX S. 162) bin ich bei der Erläuterung der Jerü.
*) Die ganze Stelle lautet : הנושא ונותן בכהונה והנותן בהתקנה שהתקינו בית דין בת
 וכת1?ישיא
. Der Wilnaer Gaon R. Elija verbessert dies in : הרוצה לעשות בדרך שהנהנים
ישראל* עושיך
1?  עושין כגון בת ישראל לכהן ובת כהןund will hiermit diese Stelle mit Ket.
12 b in Einklang bringen . Jedoch ist zu beachten , dass die Tossephta von
einer  תקנהspricht . Auch durch die Korrektur des  מנחת בכוריםzu dieser Tossephta ist die Schwierigkeit nicht gelöst ; er streicht nämlich das והנותן בה.
Ich möchte daher vorschlagen , nur das  והvon  והנותןzu streichen , wonach
sich ergeben würde : הנושא ונותן בכהונה נותן כהתקנה שהתקינו בית דין וכס, welches zu
übersetzen sei : Wenn jemand sich mit dem Priesterstande verschwägern
will , so muss er laut der Verordnung, die der Gerichtshof [der Priester ] getroffen hat , verfahren , wonach im Falle der Heirat תב ישראל לכהן. oder תב בהן
לישראל400 Sus in der Kethuba verschrieben werden muss.
8)  קנםist hier gleichbedeutend mit תקנה, vgl . Hoffmann * Mechilta deRabbi Simon b. Jochai, Frankfurt a. M. 1905 S. 140 Anm . 3.
B) Vgl . die Ausführungen von Bloch ,  שערי תורת התקנותII , 1 S. 82.
4I Berlin , Mayer § Müller 1912. Auf S. 70 hat sich leider ein kleiner
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Schalmistelle in Ket . "VH,  ׳6) 31 c 24 f.) der Erklärung des קרבן
gefolgt , der den betreffenden Passus corrigiert ; nun glaube
ich, dass diese Korrektur überflüssig ist . Zunächst möge die
Stelle mit der erwähnten Erklärung folgen.
העדה

מעשה באחד שראה אותו נותן את פיו על פיה שלה אתא עובדא קומי
רבי יופי אמר תיפוק בלא פרן והויין קריביה עררין ואמרין אין שוטה היא תיפוק
בלא פרן ואין לית שוטה היא תיסב פרן שלים אמר לון רבי מנא אייתון פרנה
נקדיניה אייתון פרנה ואשבחון כתוב בנווה אין הדא פלונית תסבי להדין פלוני
.בעלה ולא תיצבי (בשור פותיה) [בשותפותיה] תהוי נסבה פלגות פרן וכוי
Hiezu bemerkt der קרבן העדה: ה״ג ואמרין אין שוטה היא תיסב
 וה״פ הקרובים אמרו תבדקנה אם,פרן שלם ואין לית שוטה היא תיפוק בלא פרן
♦)* שוטה היא תקה כתובתה משלם ואם לאו שוטה היא אן תפסיד
Diese Korrektur ist nun augenscheinlich berechtigt , aber
nach näherer Betrachtung ist sie nicht stichhaltig . Es ist bekannt, dass auch im Hebräischen, besonders aber im Jeruschalmi
oft an Stelle eines  סein  שgesetzt wird. Daher wäre auch in
der fraglichen Stelle nicht  שוטה, sondern  שוטהzu lesen, wonach
die Korrektur unberechtigt und das Ereignis , welches dem ß . Jose
zur Entscheidung vorgelegt wurde, in besserem Zusammenhänge
mit dem Vorhergehenden und Nachfolgenden steht.
Skotschau.
Dr
. Leopold Fischer.
V.

.חתר
Dieser Name, der ein palästinensischer Ortsname sein soll,
kommt in b. Sanhedrin 5 b vor. Da die Stelle auch sonst interessant ist , sei sie hier dem vollen Umfang nach mitgeteilt.
תנחום בתה דרבי אמי איקלע לחתר דרש להו מותר ללתות חיטין בפסח
אמרו לו לאו ר* מני דמן צור איכא הכא ותניא תלמיד אל יורה הלכה במקום,
Fehler ein geschlichen , den ich hiermit verbessern will. In den ״Aramäischen
Papyrus aus Elephantine “ ist Nr. 35 keine neu edierte Urkunde,' sondern der
,,Altaram. Papyrus aus der Zeit des K.׳s Amyrtaeus “ und; daher ist nur
e i n m a I  ספראנתותכיbekannt.
1) Der . פני משדerklärt diese Steile : והיו הקדובין שלה עוררין בדבר ואמרו אם שוטה
בלומר שלא ההידז יודעת לתת אמתלא לדבריה מפגי מה עשתה ךב אז תצא בלא כתובה ואם אינה שוטה
אלא תתן אמתלא תקה כתובתה משלם וישאלו אותה מקודם, hieraus ist ersichtlich
er ebenso wie der  קרבן העדהstets  שוטהgelesen hat.

, dass

auch

*
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 רחוק ממנו שלש פרסאות כנגד מחנה ישראל אמר להו. רבו אלא אם כן היה
.אדעתאי. לאו
Tanchum, Sohn Rabbi Amis, kam einst nach  חתרund trug yor,
dass der Weizen , welcher  פסחzu Mehl gestossen wird, unmittelbar
vorher etwas angefeuchtet werden darf. ״Wie “ ?, hielt man dem
Vortragenden vor, ״ist denn dein Lehrer R. Mani aus Zor1) nicht
da ? In der Baraita wird doch gelehrt, ein Schüler darf keine
halachische Entscheidung treffen, ausser wenn er von dem Lehrer
so weit entfernt ist , als der Raum des Lagers Israels in der
Wüste betrug, nämlich drei Meilen (= 12 Mil) ?“ ״Ich habe nicht
daran gedacht 2)“, gab Tanchum zur Antwort . —
Dieser Ort  חתרist aber in der palästinensischen Geographie
völlig unbekannt und wird auch sonst nirgends erwähnt. Die Regel
 לא ראינו אינה ראיהscheint mir hier nicht anwendbar sein zu sollen.
Denn gleich darauf folgt eine zweite Erzählung, die mit den
Worten anfängt : .רבי חייא חדיד. Da streichen Raschi und  תוספותden
Namen  חייאund zwar mit Rücksicht auf Jeruschalmi SchebiithVI , 1.
Es ist ja leicht möglich, dass ein Kopist sich irrte,  חייאanstatt
 חוייהschrieb und es zwar bald merkte, aber doch das fehlerhafte
Wort zu streichen unterliess . Diesem Beispiele folgend, scheint mir
auch  חפרanstatt unseres rätselhaften  חתרzu lesen. Gemeint ist נת
חפר, heute El Mesched, unweit südlich Zipori (Sepphoris) gelegen.
Ich gründe meine Emendation auf eben denselben Jeruschalmi,
ferner Jeruschalmi Gittin I, 2, Pesikta de Rab Kahana 172a und
Tanchuma Achre 6. Überall wird hier, wo sich das Ereignis mit
R. Tanchum wiederholt ,  חפרgelesen . Aus  חפרmag nun später
 חתרentstanden sein.
Noch sei zu erwähnen, dass Jeruschalmi Gittin a. a. 0 . und
Parallelstellen nicht wie Talmud Babli  תנחום בר אמי, sondern תנחום
 בר ירמיהlesen . Auch hier ist es möglich, dass aus 'ירמיmit
(
Ab לWo sein Wirkungskreis
schalmi , s . w.

war * das erfahren wir aus Talmud Jeru״

*)  לאו אדעתאיkommt häufig im Talmud vor . B. Berachoth 26;a über״
setzt es Raschi * אל נתתיבלund b. Schabbath 95a : אל תייתי זכור, was dasselbe ist.
Ebenso das  ייתי עלי דלא ידעיתder Parallelstellen ()erüschalmi Schebiith ist עלי
ausgefallen ) : fürwahr, daran dachte ich nicht Demnach kommt Frankels
Folgerung ( מבואהירושלמי131 a s , v.  )רבי תנחום בר ירמיהnicht mehr in Betracht . 4
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kürzungszeichen nach  )יdurch Zusammenflüssen des ersten  יmit ר
später  אמיentstanden ist . — Demnach bat sich das Ereignis in
Chefer zugetragen , R. Mani hatte seinen Sitz in Sepphoris (Je«
ruschalmi), stammte aber aus Zor, wie der Talmud Babli überliefert.
Kolonie Pethach Tikwah.

Dr. L. Grünhut

*)•

*) Dieser Aufsatz ging uns wenige Tage vor dem Ableben des Ver~
fassers  זצ״לzu . Mit der Veröffentlichung verbinden wir den Ausdruck unseres Schmerzes über den frühen Heimgang des Mannes» in dem wir einen
gelehrten Mitarbeiter und treuen Freund unserer Bestrebungen verloren.

Nachträge.
Zu SS . 117, 120 und 143.

1781. wie obenN1\ 151 ...כפור קטן בתענית ערב ראשחודש
16 B1.

12°

תפלת יום

IL

1784. wie Nr. 268 ...ס׳ אקדמות נדפס בכרך קטן למען ישא כל אישבחיקו
לפרט
אקדמותלפ״יו
־.
־
־
IL
160
12 B1.
מבשר הדפסה חדשה מחש״ ס
1825 .  לפרט ללמוד. . .תלמוד בבל י
וללמד ולקיים את כל דברי
תלמוד תורתך לפיק
DZ
80
(1+ )5 B1.
Enthält in jüdisch-deutscher Schrift einen Plan zum Neudruck
des ganzen babylonischen Talmuds nebst Einladung zurPränumeration. Das ganze Werk soll in zwei Ausgaben erscheinen ; die
eine auf weissem Schreibpapier in Folioformat zum Preise von
90 Gulden, die andere auf feinem Medianpapier in Medianformat
zum Preise von 120 Gulden. Schluss :  פיורדא בחודש אייר תקפ״ה.
Der erste Band erschien 1829 (vgl . Nr. 532), der zweite 1832
(vgl . Nr. 533) ; weitere Bände sind nicht erschienen.
Dr. Löwenstein.
Mosbach.
Zu S. 195.
Wie ich kurz vor dem Schluss der Drucklegung dieses
Bandes sehe, hat Barth in seinem vor kurzem erschienenen
in den semitiWerke : ״Die Pronominalbildung
die Form  שמניerwähnt und erklärt.
Sprachen“
sehen
Nach der daselbst (S. 38) aufgestellten Regel nehmen Partikein und partikelhafte Nomina iü verschiedenen Dialekten , wenn
sie die Kopula mitenthalten, n i, wie das Verbum, an, und es
sind dort (S. 39) eine Anzahl neuarabischer Parallelen angeführt,
die beweisen, dass diese Form (sem־ni) im Arabischen weit verbreitet ist.
Hanau.

Dr. Bamberger.

