
- עציון הו ישיבתספריתס

דונש
 כאל 'דלג או , mns לדבר תמהר עלגיטלשון
 את אנן למדו ולא וגו' אים לסיון ותרוןפסת
 כולם כי י"' אח דעו לאמר אחיו את ואיירעהו
 אסלח כ' י"י נאם גדולם וער מקטנם אותיידעו

 יויובון נ"י ומדויי עוד אשור לא ולחטאתםלעוונם
 ששון ראשם על שלם שמחת , ברנה ציוןובאו

 ואנחה. יגון ונסו ישגוושמחה,

 ושבעתם ותיבקו ושמעתםותאבו

99ו"ת'-

 חוט סורות גביר לברט בןלהשיב
 . הרעים והכבוד - ירט דרראשר
 ידם מעשהצעיר תנטירםוהנני

 . תולעים וריטת האדםוחרפת
 ההתוליםליישר טלימיהשיבותי
 . שועים עם ודלים גלים בתוצהלי
 ימשול עוד בל וזר המכשולגהרם
 , הרעיםלמים שול תשלווגם

 , נוסעים ובקר וידעתםערב
 .[ בכתובים נמצא כע"כי
 . תם רבינו והכרעות דונש תשובותנשלמו

 ור"ת ודונש אנחם שהערות
 פרעסבורג. איש רוקעם רי"ל החכםמאת

 , המעריך מאת תשובותעם

 . יאדף

 ,טו

 .ין
 ,יח

 .י,
נט
סח

אנחם
 . 1( שאךת כפי צ"ל , שאתכפי
 שנוף צ"ל פתרון שינויי , אבערך

 . ב(סהרון
 הארם "ירוע המלות . אדםערך
 " צרותו במרם ומקורש הבראוכטרם
 למסר גהקרמתו חיוג מר"ינוכרו
 ומזה , המחבר שם הנביר בליהנוח
 היקון הנוכרת יצירתו מלת כינראה
 . שיבונו והוא מעתיקאיוה
 שואת צ'ץ המלה שאת , הדףבסוף
 3(המלה

 צ"ל יהות יתכן לא , אהיהערך -
 . 4(להיות
 או ציי , אשהוללו כמו נשחולוואו

 %א להיות כן נם ויונל ,נשתעלו
 , 5(אשתולל

 . אבניו צ"ל , אבנים ספיראשר
 כאשר יוטיפון דברי . דפוןערך
 בקנה עלים אינם היום "נינוהם
 שגוו על נזכרו אשר הדברים עםאחי

 והא . קרסון  בולתכן איוה אוכבפנחס
 ותחל ן צ"ג פרק יוס'סון דברילך

 . 'חגן לא ושאריח , מגולת כפי פ"י שאת כסיי(
 המליה, ומאנח כפ. 3( , מאוסה ושעריי שפת ביןאעי(

 ונחלף להווה ל'ל 4( . הטלה הסבולסי'.גסיאשר
 הת,

 יעחי לא ק . יתרוח חטלוח שחי גי ורנן " .בה"א
r~aבקנה עולים אינם כי לאסר דוקעס החכר לו חוגות 

 וכל תבן כל הארץ מן ללקופהאשה
 גדומן תמצא אשר וכל לאכולקש

 יש ועוד . ע"כ , כל ואיןהבהמוח
 ס' בפ.רוש יוסטון וזכר כבר כילהעיר
 הנמצא , תמים בן דונש לר,יצירה
 והפירוש , ולאריו ספרי באוצרותבכ"י
 אבואיעפיא מר'אברהם נוכרהזה

 הנקרא יצירה וספר פרושובהקרמת
 , גנוז עקאפר

 מלשון : הוא עץ זקפר כפיס ערך .קט
 חרצהוקטרי

 קשר כלומר , ו ה דניאי
 1 הענפים הם האלנותוקשרי

Nyp. מהמחודגמן פה שנובר מה י שיר 
 )בסוף דניאל על בחי"ק נמצאכבר

 ג"כ הנוסחא היה ולפניוהמירשים(
 : איש להיות השתדר אבותבפרקי
 נלשון ג"כ כי לחלוף, צורך איןונאמת
 anachicken b'ich אומריםאשכנז
 שרש כנן ונשתרר לוכיר 'וכלווכמוה
 . ארתי גלשון שלון ענינו אשרשרר

 וגו', ומלח כמפרש ד( מחלקה )בסוף ,קוגג
 שרש כאשר סמוק על רבץ כינראה

 : חבל( מלח עזך )עיין לשחוחהשוחה

 רק , יוסיפון רברי נוכח תכיר א'מ מנהם לחוח ,אהד
 סמ,ס מאח לבאור יוסף הוא  יהשאי 1 לבדה ד31וןסלח
 ח ל ט לשסות ונרדף התאר שם היא ממזחי 7( .עצמו

 . עטו חילייםוחובל
 . אות חלוף על רק גוויתו אוח חסרת על לא8(
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 . ירדף

כה

 .5ד
סב

 הנק החכם מאתהערות

 המזעת טה יחסרו כי נ"ל , וזמרהאו
 שמר המחגר . נא ישעי' מכמרכתוא
 ור.ם, ראם כמו לטעמים אות יחסרכי

 . 8( ז; ערך מנחם עיין ותוא.תאו
 וגו' מנחם שינם ושניהםבשקיתה.

 לעוון ונם זזכושנה למוון גםכלוזיר
 דונש כי . זה לפגי יוכיר אשראונקלס

 . כליות כולת על השיגלא
 מן גובה נפה מהפותרים ייש .נוף
 . 9( נוף יפה צ'ץ אולי , ],[הונף
 . ספו צ"ל , סמוא אלטסי

 החנם כי להעיר יש ר"ת הכרעות אודותעל
 בפירושו אותם יזכור הרד"ק( )אבי קמחי ת יוםר'
 , אוקספורד( באוצרות )כ"י י ל ש מ עלכ"י
 בספרו אותו 'ומר מאנגלטירא כנשה ר'וגם
 והכרו . הנ"ל( עיר )באוצרות ם ה ש ה ר פס

 ר' החכם ביד כ'" בשרשיו שכלשון מר'ג"כ
 הזה המסר על דנר.ו )עיין נ"י גייגראברהם
 בגל.ון וגם ) חכ"ר( רף ה' חלק שלו עהיתבמחבר'
 דברים כמה נמצאו אוקספורד באוצרות אשרכ"י

 , מההכועותמועתקים
 נהנרעות הענר הבבקי אברהם ר'ואודות

 חשנת' שיריתך(, היעזוב, נגרזתי, )ערךר"ת
 בי מצאת' אח"כ , הראב"ע הוא כ'נראשונה
 )כ"י בראשיה על האחרת בשטתו עצ10הראב"ע
 יו וה דבריו, יפניך ואציג , יזכירו אוקססורד(בעיר

 טעם ני אמר בהעם בן יהודה ור' ילאותות
 ומאותות כמו המיות הכמת על לאותותוהיו

 הגאונים מן ואחד , ב( י לרמיה החתו אלהשמים
 בצל הלבג[: קדרות עי ת 1 ת 1 א י טעם כיאמר
 114נרהם ור' . הלבנו: נתמשך והשרושהארץ
 השמש נעמידוע ת 1 ת 1 א י ני אמרהבבקי
 עכ"ל. . המוקדשים השם סועדי על ים ועדים כי אוטר הוא גס וזה . אחוורת הצלושת
 איזה על הנ"ל החכם הע.ר האיה הערותומלבר
 . הדפוס[העות

 מן חטו כי ספק אע ר"ח בןברי הנמרח גיאטיח
 מילים בסטור מעמים יהובה . ניכמר כתואהכרעב
 , לטניה אשר הטרקרקים שלשת בטי כאלהבודדות

 לשון שהוא הוקץ טגורח ופירושו גרפם כאשר נכון"
 הם התנין כי נור, סלשע ניר הכ,נוזרוח 0[( .ניבח

"----

דונש
 - גנאח בן יונה מר' נוגר הג'הטור . ארף

 : מהנ"ל נזכר הה' הטורגם
 עזרא בן משה ר' עומר וכןטורהי"ר.
 מטות עלי ישן ויש ; משיריובאחר
 , . תבואות בקר לעת תעירהוהנחה

 נח ערו עיין , נ"ה נטור מפורד .ב
 . מ הערה גה דףקדומים

 לא התנועות המה המבטא אבות ,הקדמה
 ן מהם ידע לא דונש כי ,הבנינים

 המנוזרות צ") הטמרוהאותיות
 עין . האותיות שעל התג'ןוהמה
 : 0:( קרומיםנח;

 ג"כ פה לפניך ואציג . כבכהתשובת .ין
 בפירו' נזנרו אשר חננאק רבינודברי
 ממנו )אשר שמעון בר וקנחםר'

 לטירמור עתית במחבר' חגמאו'נתת.
 תר"ח משנת אריענטס דעסנלאטט
 זה פירש . ר"ח וז"ל וגו'( רהדף

 אמרתי והטעם תימה בעניןהפסוק
 התששה הבלה המלה ואת בעבורכלבי
 וטילה בלה שהש אחרי נאופיםואת
 . עכ"ל . מחשבותי הפך הרבאוהנה

 והד"ק שוחים לין . מארור תשונת .5ה
 קמחי ריי בשם שמניא פארשרש
 ~ן(. אתו והאמת . לרוגשסיוע

 הפיפיות ונאשר . אסופות תשונת .מה
 . נו( הדימותצ"ל

 . rs) גנונה רפאל ר' הגהת .נב

 שלמה בן מנחם ר' ערק. תשובת .פה
 דונש בעקבות היך בוחן .אבןבססת
 שבגוף גדין ענין ערק : שםואל

 ועורקי כאומר ערבית וילשיןכמשמעו
 י ושכבוןלא

 גשלעוח חפצא רך"ק דברי י~( , האוח ראש עלנור
 . פעסש שמתיח יא כ ע 1 בטחברח רל'אבהעיח
 ואע , נכון ידן חניסחאות בנ' כחוב ,-סיפיות11(
 ויכריעו , נכונח לא בע,נ' 3י( . לזזך.כעתטרום
 . הכנעריך .ךלחינו
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 מנחם למחברת והוספותתקונים
 . מיין די טטרנקפורט קירכהיים רפאל ר' החכםמאת

 לחב(, אחם בררו %א , מחדףבר. דרש נוסחאח אליהעבר. נא ט; דףבא.
 שמביאו כמו , נאלף גרא ולאצ"ל , במרמה אחיך בא , באבתשובת

 נספריגו שהוא ומה ח' צדבפתיחתו." המחבר כוונת , ב"ו להערה , נדדף
 פי על באל"ף גרא גל כי טעיתבה"א , לנעמן דגברהוה דבר, בכתובשחסר
 , ה מן חוץהמסורה , 1(ע"ש

 החנםברך. ונראה סך שרש לקמן ראה , כח דףאסוך.
 המוצ"

 תנה הפסוק הגיה לאור
 וכהב ברכה לי הבה והרפ.ס ברכה לי היא שמן מאסוך האלף כימשם
 הנה כחוג ההעתקית בגל גי מאדנפלא ,נוספת

 על להשהומם 'ש ויוהר , הבהתחת עם בהקבצו , כס דף , "שג'מחיקה .אף
 הפסוק ראה לא איך , המנארהחכם בב"ר יאה וחימר, קל הן ונדם וגו'כי

 לי תנה שם כתוב אשר יש טוביהושע , מקץסוף
 , ל(ברכה נתשובת דו:ש השגת מן , כט דף .אסור

 מגדים" מגורת להיות "ו.תנן , גגרף יגד הפסוק פה נשמט כיאיסירם'נראה
 באבן שיסה גר מנחם ר' כת2וכן יב( ז להושע לעדתם כשמעאיסירם

 , המבאר לפני גם פה היה אשר ,בוחן 9( סר שרש ננדפס הינאו והמחבר(
 שמש תבואה וממגר גדיומגורתםבערך ,' לשנים המחלקים ברבוים , לג דףאראל.

 בפרשה גד' חושל ולא , נהן ומגדנות . תשאני בתשובת דרש השגתלפי
 פתר וגו' נכורי לראש'ח הסמוךשמות תרכבני רוח אל תשאני פהנשמט
 צוואין ה ושני פירות גדגדיעל . , י(8()איוב
 וש הבססה על אחד סהרהאחרים יתעו לא ואוילים דרך ועוברי ,שם
 על גם ומה . העוף על ואחדהחיה . ח מה בישעיה הנחוב לשוןהוא

 שמץ התלמידים ימצאו לאהמחגר אבם" או "ועולים המנארוה:הרז
 זזמבאר דברי ובזה , חז"ל קבלתכפירת , מספרתמחה

 ,למותר ן דמיה דאנשא רמא ד'אשור , לה דף .אשד
 בוכרי' הפסוק על המחבר he י גהרף. כצ"ל,יתמד

 , לפותר ויא ידורש נאה הוא ב'ד' בתשוגת דונש השגת לפ' , מ דף נאות
 . מחצתו חיצי דונש 'רה הזה הפי'ועל י ן( תאמר גה נשמטכה

 "וו-ל-זבתן , 'עקב( עין)בהשנרז בהשונת דונש השגת "י . מא רף פ.אות
 לאור , בצלאל כמו בינההממחא , "( אשב פה נשמטפה
 )הוא שאלתיאל גימ' הואויםהמנורה בעורף הנחתמים המלים 2ין , מגדף

 מיחלת אשר הזיתים שני אל ,ורשול( שפכן ואמר יעטה שפם עלהביא
 שתלים להיות ראו.ם והיה ,עליה בתשובות דונש עליו והשיגמשפה
 נח"ל , עליה" נעים ואסריהםבצריה כי , מנה חור המהבר כי ונראהשפם
 ,[ המעריך י עליהa~lc1 לשפם שפם תא nDe המא שףבשרש
 אשר ב 1 ר "ו סו, דף השלישי,מחלקהדו 6( עצמו בפני )דרשד"א

 וגו', אשר כל צ"ל די" ארמ.תבלשון בקנה עלתה 'שבב ר' תמיהת , סו דף .בצר
 גמקו' העומרח המל" בחוך , עאדף. , דונש השגת עםאחר

 אחר שרם רבות פעטים הביא המחבר 5( . ע"אקמ"ר ע"כ העבר בשן גא פלח על הפחבר כווית להיתי(
 . נורתו על לחחל,ט 'כול לא כי להורות , פקוטוחבשני על וקג,ער'ך הערת עי', ק . השני על האחר יתרתאן

 חקדיס ג. אוזרי , תרגל בשיש הב,! תרגלת' סלחכסו דף על רפו דבש 3( . כרועש ל"ר דף א'סיםתשובח
 חס רבעו עיי, . רנן כן אותה לשור ש.חכןהשערתו ע"1 העיר גבר י'( י אראל על ולא במחברת בלא

 הטבור על )דולח פליאה ך אץ 7( , תר1"יבמשובח רף בסחברח נמצא 5( . ברוגש כה בחשובתחטעי'ך
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 ל א בחשובת רוגש השגת לפי ,שנים
 נא ממנו תאכלו אל נשמט 1 ל כ את

 , 8( במים מנושלששל
 הם "לשון , עב דף , השנימחיקה
 הם כנוי הוא בארמי המון ר"להמה"
 להמה שרצה המבאר ודברי ,בעברי

 . תמחה םח
 "ותהיה אפוד מעשה בחעהקת , עודף

 , דחוקה צ"ל רחוקכן"הוי"ו

 לחקוה המחוקק על "rrn , .פברף
 , %ט צ"לנקה"
 ונסרה כארבאל" "ויזרעאל , פחדף

 כי המחבר וכרונח , המצוינהההערה
 כמו נוספים גיזרעאל והלמ"רהאטף
 , ארב שרש לעיל שכתב כמובארבאל
 9(, ארבאל בתשובת עליו השיגורוגש

 מהא" הוה צגא הוה "ודי , סודף
 לפי פה הסטוק זה היה דונש לסנינם

 המחבר עם והרין חי בחשובתהשגתו
 , סי( בקמץ שקא נקודתלפ'

 בזה אין , המבאר לדברי , פשדף
 המחבר, לפני הנוסחא היה כך כיהכרע
 כתב .וכן , הפסיק לבאר כן שקראאך
 שהיה ואפשר הממגו. בויחלשודחוקה "וה" , מג דף הרקמה בש' 'וגהר'

 כנוי ונוהיה בויחלכוו דבקהמשפסה
 הנקבור לשון לפסיל וג'ל הנקבולללשון
 , הוא" אח' אמרתועל

 המקרא בפתרון המחבר דברי , צבדף
 הענין לפ' שהר להם אין ל( כב)מ"א
 . ישראל שלך ו,חחפש הכתובולפי

 'כולתי י ל 1 א , צר דף השנ',מחלקה
 אילו,צ"ל

 שק "לשץ , צו דף , השתמחלקה
 והוא , בדומע גם המסח קותבערה"
 , יי( מעקב נשקה אשמלשון
 כה בתשובת רמסו השגת י~ , קגרף
 וכן להמחבר יסור הכ"ף רק בכיגם
 כי נגמנןנמ דזנרמכט ובנוכאקושוז , בזתב
 כף, אות האחר"ס בתוך מ' דף לעלנם
 במנחת וראה הנומחאר, הבי הבט"כבר בשרשי הרר"ק המגאה לרבף קח,דף
 ,שי

 הנוסחא . המבאר ידגרי , קשדף
 ש', במנחה מנורתי ר"מ הגשולהכרות

 וכמלוז , והמבאר לדברי , קין רף .מלק
 דונש בנוסחת היתה לא"כמשמעו"
 שרש ראה קיח,דףמ,. , ק ל מ 1בתשובת

 חסרה "כי השנאר אמר' , קכארףנר.
 כנס והיא רש"י לרברי שניה מחלקהנאן
 המחנר מ חסרה ואיננה ה.ם", מ'כנד
 האחדים, בין מ רף לעל מקום להיחר
 השש'. ד' בשרש סב בדף .נד הבשולנן

 מכאן עגם המבאר אמר , קלה רף .עם
 נתזך כמו הנוסחאות לפניו שהיוראיה

 וראה , מ"א באיוב הטסורה פי עללנו ה" קוובה ועשותם ונוסחאקד"ר",
 , שינטנהת

 בעד להליץ וחוק איננו פה גם קלש, דף .עתד
 ורי עת בחשוב' דונש השג' כתרהמחגר
 בשרש המבאר שכתב מה )כעיןולאמר
 נמשך ארץ עתודי כל הססוק פירחם(,
 ומקומו למטה אחתנעורה

 במחלותי
 הי.

 המחגר קמה, רף השמיני, מחלקהפר.
 פארור קבצו פנים כל הוה בשרשהביא
 הטעתיקים, שגגת וזה בפרור ובשלועם
 פאק בשרש לעל הביאו המהברכי

 , גי( זה על שם עליו הסייגודונם
 עליו השיג בצלם בתשובה דונש קנ. דף ..?קב[

 לא המחבר ורעת שנ.ה דעת הבדוורש"י
 הוסיף לאור והמוציא נע'נין, חןמצאה
 לא וזה צלמות, שרש מרעתופה
 כרעת רעתו לא אם יודע מי גי ,יתדן
 גמלת כמו נוספות והתי"ו שוי"וד1נש
 8ן( ?קדרות

 המחנר , קנו דף , השמינימחלקה .קן
 קינו, ומשקל עם וגו' הקנאה סמלהביא
 ימפה ריקומו הוה הפסוק כי PDDואין

 דונש עלנו השיג לא ולזה , קנאנשרש
 , מזאת כשילוקטעל

 ננוסחאת , קנח דף , הג'כמולוקה .קר
 סח כתיב ה.ה קרת בחשובתדונש

 להם", אחד ענין וקרת וקריה עיר"מדינה
 השיג רחם בתשובת רונש , קסנ רף .רתם

 רחם 'שכחסו פהר כי על המחברעל
 בן כמו פתוו ובאמת רחמנותלשון

 א(, כסבו'רפ'יגודף
 כתת נחק : המבי כתג . והב דףשחף,

 יממת בשץ,4חיף
 לפט הידו ואוי

 חש רבינו כוברי נט טלר ינן 11( י זעי כטקוט,ן ע"י 8( השוחח. לשבח ,בסרט , ניזב האדש כלכ'
 כחשובת הסעורך רבר' עי' 2י( . חותהבחשובת ההעיח 9( , בדייש האכלו אל בחשיבה המעריךחערח
 צלמוות חום'ף לאור הסימא 13( . בדוושפארוך ליל כ' ברו:שנראה זעי מחשובח "ו( . פ"1 ברף:שאח



 ..ך1

ג. עניין הי- ישיבת ספיזת

-
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 כתור רק כן, ואיננו אחרת, נוסחהמנחם.
 בהושע המסורה לפי בסמך וקריבשין
 , שי במנתח וראהב'

 המחלקה . והתבאר לדברי , קפ דף .שק
 ופלול דונש בנוסחאת גם ה"ההשנית

 , שק בתשובת המחבר על(
 בתשובת אונש השגח מן י קפו רף .תרגל

 .תר עם צדי הפחכרת בראש בלק רשים חיבאוטטעם
 לא 14( . הפחברח חוך נטמא לא הפסוק אכלחשרש'ם.

 מ"כ, ישרף בכאן טקוסות בשני חרדל הבנא טיחם חוא.כן

 "מגזרת פה נשמט כי נראהתרגלת'
רגל"14ן

 נמצא רונש לפני היה אשר בנוסחא כיוודע
 ר' הגא אשר הפסוקים בענין שנוים וכמהכמה
 השנוי.ם כ' , וה על עירתי לא ואני ימנחם
 . ו[( והנונה הענין ששנים אינםהאלה
 ד(זשטטיח בז 15( רגל. מן חרנלח' כי מפורש אמרושם
 פטוק'ם הרבה הקורא מצא יע דף בהקדמת. רשטח'אשר
 . זזכ,ערו י ורינה רונש חשובות טבח הוצאת'אשר

 להרא3'ע .הר שפור מספרהעתק
 הגאון אמי . ש( גז לישעיה אותהמאירות

 ה )שיר מורי אריתי כמו שהוא סעדיה()רב
 מגזרת שהוא דונש( )הוא ארוגים ר' ויאמרב(
 אחר, ומעם אחת גורה היותם יתכן גי להשיבויש הלשוןי מדקדוק י( א )מלאכי מובחי האירוולא
 )הושע כולאך אל נשר כמו , שרש'ט מנ'והם
 ולפי דעתי לפי השניים מהמעלים שהוא ה(יב

 מהפעלינם שהוא לפי , המדקדקים כלרעת
 לזמר מערער בא ואם . נעלם שלהםשהלס"ד
 , הכפלים מהפעלים סלאך אל וישר היותיתכן
 התשות , אריתי עם מאירות כמו זה ידמהולא

 מבנין שהוא 'דעת ולא ן לאסר לפניונכונה
 טעם מה אמר ואם , השניים מהפעליםהכבד

 מנהג שאין , פירושו ככה ץ אותהמלקהוה
 תשברנה וכאשר , גבוה עץ על לעלותהנשים

 תצאנה או לארץ קרוצות ותהיינההפארורן
 א"כ ן עור אמר ואם , הפרי יארותהנשים
 כל 41רוף לו הרי , פרי ומאירות לומר.ראוי
 ארונים ר' רעת ולפי , יג( פ )תליזו דרךעוברי
 חאירו כי ועור ץ באות מעם ומה הנשיםכוה

 מאירות כן ואין בתוכו אור תעשו ר"למובחי,
 . בתוכם אור תעשינה כי ,אותה
 הם המשימם האותיות כי הגאון אמרועור

ssnוהר' הח' כ' אמר אדותם ור' , האותיות כל 
 המרקדקים כל רעה הפך וזה , ממשרתיםג"כ

 נצטדק פי בי וידוע , והאחראיםהראשונים
 תטורת ד( ט )יהושע ויצפירו וא' בוו( כזד)בר'
 אם כי , )צרי( באוח צחות לרבר , התמעלח'
 , בז' היא כאלו הצ' ראה כמנהגו התיוהיה

 , החליפוהו במוצא קרובים והטיח התיוובהיות
 כן וא.ן , צרי עם נ"א נוסף הס' ימצאולא

 ב )דניאל הורמנתון ורלי"ח , המשרת.םמנהג

 לשון ולא ארמית המלה ני ראיה אינהט(
 )ישעיה תיו הנעיון אם שמצאנו אחר ,הקרש
 ור' בש' אדונים ר' דגרי הנה , במקרא יב(כא

 , רחוקים א.נם הנאון רבר' גם ,נכונים

 . ה( מב )חיים אלהים בית עראדרם
 מרדה האשה , משנה לשון שהוא הגאוןאמר
 שלא אמר ור"א , מ"ב( פי"ח )שבת בנהאת
 בשו"א האל"ף בתנועות רק ככה שוחיתכן
 אמר כאלו , נפעל ומבנין נעלס שלהםוכשלמר מהפעל" המיה כי מענה איננה וזאת ,ופתח
 קן )תלים הנם ולחסוני כמו עמהםאררה
 כנגזרת אדונים ר' ומי' , עמו וילחמו שמעמוג(

 ואו , וידועו יחן וכוי , ו( לו )חלינה לזז'רום
 ץ ירום למה בסך אעבור כי אמרשהמשורר אחי , וריח בנעם זה לפי' אז כי , לוטוב
 טעה גם , ותולה רינה בקול אחהיו שהנהועוד

 האלף אין כו , הא' ו גדולות טע.ות ב'ברקדוק
 הכבר בנין במשפט הנה ופחח נשואמחנטם
 לכפול העברים מנהג כי , הג' וטעות ,הדגוש
 במו והל' הע' או , סגריר ככוו , הפעללכיר

 והל' והע' הפ' או אדמדם, ירקרק,סחרחר,
 ומה , יא( יו )ישעמם תשגשגי כמו ,יחסרוהו
 המלה בסיף העברים שינפלו מה כישאמר
 ממלת הר' שרש כן אינו , סו( ג)'שעיה ושפוף הלוך ב ב 1 ס כמו שרש הואהגואת
 טעות מזויפות מלת על שאמר ומה ,ארדם
 כגלח כי ועור , הם שרש השחין ב' כי ,אחרת

 , אמרכאשר ופופוף הלוך מיגורת ואינו פעל לא שםבווספות

 הגאון אמר . יג( א )עמוס הגלעדהרות
 ו(, לב )דביים עלם ימוח כמו הריס,שטעמו
 לא כאשר בסכינה הס"א נשתנה ולאימים,



י

 להראב"ע יתר שפת מספרהעתק~10

 כ"א ושמר , נא( א )ש"נ בגמוע הר'נשתה
 והנה ץ גמלם את הרח'ב למען טעם מהא"כ
 , יהירתו וילכר מצורתו פירשר"א

 שהוא הגאון אמר . מה( יח )חייםויהרגו
 וכ"א , כה( לב )רברים אימה ומחרריםתרגום
 , נכונים הג'נין ורגרי , הסוכה שהמלזזאמר
 בהם הנסגרים מהארמוג'ם ממסגחתהםוטים
 , נטמלה ושלמה , נשב כמו כבש כיוידעתי
 , בשמות אם כי נפעים נכה ימצאולא

~wsהגאון אמר . ח( יא )נמדבר השמן 
 אדונים ר' ויאמר , רא.ה בלא נשמןמחוקה
 לב )תלים לשדי נהפך כמו , שגו הליחהשהוא
 מתוקה השמן וליחת ? הגאו שגג ומהר(

 לא( כוו )שכוות כצסיחת'גרבש והער ,וערבה
 לשר כטעם הוא וכשמנושל , מבושלכשאינו
 כמו רק , וית שמן אינו זה ושמן ,השכן
 , יג( א )שיר טונים שמניךלריח

 הגאון אמר . א( ק )חלים יפן מות%
 , ן ב והטעם , פ?סר נל' ופתוח :גפףשהל'
 אמר ור"א , בד"ת נכחוב מהלוים אחרוהוא
 ולא , רוד עם שלחמו מהגוים מלך שםשהוא
 שיר, קרמות א' קיימות מלת לרעתי ראיה,המא
 , א( )סו תהלות בס' פיוטשהוא

' 
 הגאין ונם

 , אצלו היא אחת המלה רק דבר שם אמרלא

 אמר . י( נט נישען כמתיםבאשטנימ
 )ר"ל , מקומו כפי וטעמו חבר לו שאיןהגאון
 וטעמו נוסף 1( שהא' אמר ור"א , ענינו(לפי

 טעם מה א"כ , כמתים ה"נו ורשניםשמים
 , כפולים הנביאים דברי כי ועור ?הבחת

 מגזרת הגאון אמר , יו( 1 )משלינפתי
 , משנה מלשון אמר ור"א , ג( ה )משלילקת
 , ננוןוהוא

 שהוא הגאון אמר , ה( נ )א.ובצלמות
 הוטו גינוסף אדונים ר' וקטר , טלותשש
 , לו דומים ואינם חנר'ס והניא , צלםעל

 , פרש מן כב( ג )שופטים הסרשדנהואמר
 מהעקרים אם כי ואינו ? בדלית יעשהומה

 כמו צלמות מלת דעתי 1טי , מלכיםהנקראים
 , לעולנ( יסור לא וע"כ , עיקר והואחשך

 אמר י טו( מח )תפם על-כוותינהגנו
 ר"מ פי' ונכה , עלומינו לימי ישובנוהנאון
 נעלכם, מגוררר פ" וי"א י ספרריהכהן
 הנזוה ואת תמצא שלא עליו טוחיםויקומו
 פניך למאור עלמיגו להם והרא.תי ,גמנרעת
 , עלומינו עונות פ" כ' ואמרו , ח( צ)תעם
 פניך למאור אחריו מהיות , נכונה דברוולא
 מגורת עלמות פ" ולרעת' , געלם דבר עםהונק
 העומר , ועד עלם אלהינו הוא והטעם ,עולם
 טענה ואין , שלנו המנהיג קצה הואלעולם
 )הל" ועד עולם מלך ר' העד מ הלמד,מחסרון

 ג(, סט )חלים ימה חסר עלם אמרתיי(,
 , המפרשים רוב' חשבו כאשר אינושפ.רושו

 מגורת עלמות ידבר א.ך , למעין יוסףואם
 לג )רה'צ לעלום אמר גי , חימה אין ,עולם
 , עולמית כאמרו[ ז"ל וחכמינו ,ו(

 ת"י לחטאן דוקטור החנם ס2א וכן , שח"א כחוב ח:רפםבוטח1(
  אש-

 י"ל גי בפירושו העור והוא . לטי ה.ח
 ורק , נכון בכ"' שגם .ראה לא ט' כי . חט למיתר אך לרשה שם הבהו אשר טריו אריכות וכל .טהאל"ף
 . זזטעריך . פעילה היה לא זה , :קודח nlyw באץ טויח נ,ק לסמא קרח האם , שהא' צ"ל שהקאשתחת
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 תם רבינו הכרעות יד בכתב הנוסחאותשנויי
 להכאה בהעתקתה ועטלח. עעח' כסח עד חחכר?וח ספר קורא' גל תתלפק

 ב.רי אחת אך לחלתה לרפוסי
 כסו ה:ימחאוח כל משג'ל הקירא לפי' לחח אמרח' , כברח עור טבל' אוקספורד באוצרות הסביאה אוחח מהוךתחקת

 בירו והרשית , לאפתי רבר כל כענת. אם יבין וחוא , ( ) בכיסן הספר בפנים המכח, אשר אותן מלבד בהשמצואות
 . ?ריך כ ח . .בחר והבוחר , בע.ו.1 חן ימצאו אט הכ"י בנוף שהן כפו ה:וטחאוחלק"מ

 כ,למטה.ן השורות למנות יש כי מורה "]סימן

 יר הכהב ברדום שורחבד

 י'ק לאמר הי"י לאמר 710
 הנה הניח 894

למתים למהרם27
את אל50
לו לא81

שירות שירות לא 98
נהן כבהן10
יכרח י184
לחים לפניו 44

וחימהוחמא
למיםלסניו 101

וחימהזחמא
 אמרבו בואזיר3
נעם בעת9
מושל משוי 119

ואים ואטי15
נדברים דברים18
 אדם אדסאנש"23

אבר אעביר 1917
וזכאים ונכים90
הגלים רגלים91

ארעאע 139
מדוחקטרוחק8

 ידאל עליר17"
ובת' ובסי19"

פתרוןכטתרון 145
יחסרבאדם יחסר16
כי כן22

אואם 154
נעשה נעשה הוא13
וגם ואם14"
כ' כן 164 בכ'"יתרה עלטות13"
כנכול ~וכל15
 גחדא ומן בוהיאוחו, ובני29
 נכדי חסר עלה כנבל26
ובגוה והשבו'29
נבל נגל מן34

בלבלרי ללעז 171 פתרתי פהרונווו"  כחמום , ארעא בתרגום410
 היה הוא "8
חברו חברו 24
 בכ"יחסר הרים "1
 ועלזה כלאלוה, ועל נשים 1890

 בהמות נפש בהרווח94
 משש מטעה25
 ושקיקים ממקלקות26
 אשר ה.א סקרה אשר97

]מקדה

 ערוגת כל ערצת על 1199
וערךוערג

 ינסקנ .געה כנה51
 גי:]תן

האימות האונות32
פתרונו פתרון34

 הצ , מכנעות אמצא 116
 ההמם , פתרונם המפה7

]אות
אלא אלה " 917

 בכ"יזץסרה רגע נ4
"יבר שניו 93

 בכ"יחסרה עם4
על אל2
כוקרא יקרא 22'2

 וכי ורורה הני ודבורה23
 בכ"י חסר ולא ור מן96
 כרית ברית96
ותנראות ותואנות26
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 יגול "9

יגזוי
 ~סים

 נטהנוה נטה :זה "5
 כתי: מהם ויש טנק !פני 3!3

 ועהה , סקס נמריםמ"י
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 הואסיא פלאהוא
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 נבלעוכינבלעו

עטף "טף 10ש8
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 יתן מי : יאמר לני אל אמרתי היום כל בי !מצאתי
 גם לכנס" "עת רק אמרה הנה עד אשדוהארץ
 . המעוררין יבשלו אי : חמלה ואנ' למור" "עתתאמר
 שלמה האלה המעוררים האנשים משגרתותהי
 ומי . החיים בספר יכתבו מתים ספרי כתבםולמען
 הנכבדה הזזברה בעלי את לחברה רבים ושירחויתן

 , כוו רבה מצוה בהתעסקות לישעם ויצאו ,הה"
 לקיים לשמיון. לכו בל המתים דברילקיים
 יתן מי . בגוים הגחילונו כבוד אשר חכטיםדברי
 את גם להעשיר לבם אל יתנו ישראל עשירי גםאשר
 נא קתמו סופריהם פליטת ועל ישראל ולשוןסמר

 להוציא להשיב מחשבות ויחשבו יתן מי :רחמיהם
 בבת' מנתח באפלה הקרחים הספרים אתלאור

 מעיני מוסר ויקחו יראו 'תן מ' . הספריםאוצרות
 מפה אמנם האף אשר , בספרים המביניםמוראל
 - לישע לצאת תמיד נשויה ירם ואת בכל , מאדירם
 ממגי יראו ורבים יתן מי י מועיי וספר סומרכל
 , לה' ירם לכתוב המה גם יעשו וכן בעמיהרל

 היקרים הסמרים שא ננטף לקחת סמרולחתום
 כפי , הנ"ל הנכבדה החברה בעלי יוצשואשר

 ה' יום היום בערלין טה וחותם הכוחב הצשראני י היום עושה אנכי כאשר , המודעה בכתבהרשום
 י לפ"ק ווורה תאבד לא שגת חמתכ"ד

88058.Senior יקש עניאוך 
Unteraehshehende 5646 5ו Das 6ע. 
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ingegebenenProspect 5ב der Exemplar 
Werke.

 ,den Berlia .5ע 1ש1861.7
PETERbrAN,1ז. 
Profaaaor.ulla Dr. 

 המבקשים כל עמ' ועלו נפש' השיש שוש%4(
 שמתי שפוני הצפונים 'שנים ישנים שפת'לדובב
 ונדיבי חכמים אנשים והתעוררו היום קמו כי .ח%
 האהנה את כןעוררים . אנגלמירה בארץלג

 הסה הלא .  עפר ישני מעוררי . ישראליחכסת
 עתיקי ספרים . עד לחיי זכרם , ישראל חנטיסטרי
 רק המה כי , עליהם  עתיק מנסה אשר ,יומין

 ועש עליהם יוורה אבק . רקוג.ם וגםבכתובים
 , האלה האנשים יהתעוררן באו ועתה ,'אכלנו
 מעפר , עפר מערסות להחיותם , בלבותםה'שרים
 נדיבי ובין , תשעים עור ירמו בל וירימוםיקימום
 ישראל מחוקקי בעם המתנדבי - אברהם אלהיעם

 שקוית' היום וה האח . וישבו שוספווסוסר'ו
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 בלב כואת גתן אשר 'שראל אלק' ה' ברוך81(
 חסר אבני ראות ועיני .  לעתים בינה יורעיחכמים
 . הקדמוגף ורנותינו מחכמינו נערכים יקריםופנינים

 הם תהומות באוצרות היום עד סאוהממונים
 י מעי אחד אם כי אותם רואה ואז - הספריםהיגלי
 וה הרחוקים אנשים חברת ע"י לאור עתהקבאו'
 ומהם י ויב ברוח קרובים אך י גסקום הרבהסנה

 ואוקספורד בלונדון החקירה נמלכות ראשונ'היושבי
 . קדמוני' מכמה הצרוף וכסף השוב הוהב  שםאשר

 שם ונאספים שנכספים יריהם ומעשיבסמריהם
 ומגיעים נובעים לנחים והיו יצאו ומשם .למרבה
 . נפשם והחי ישראל בנ' את להשקותאמרים

 'ורסס אשר כל לקחת שמ' את חתמתי לבובשמחת
 ג' יום - הקצוב נמהיר ההם המשגיחים קף'ימהם
 . פראג פה לפיק וזורה אב מנחםכ"ח

 . רפאפורמ כהן כיב יהורהשלמה
Eebriischender 28!! )18 auch Wenn 89. 
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 שם של המררש בבית 'ושב נהיותי הנה99(
 רגים דגת בצדק שמעתי ' פראג ורככניהגרודם
 כל ' קץ אץ הרגה מסרים עשות י מסביגמגור
 הוא עצמו לכבוד לעצמו במה גונה ואחראחד
 ע"י לנו ההן המה תושת זאת בכל אך ידורש

 הדרך וה שאין נימינו ראינו בי י האלהתבורש
 מסיה ובחרגו י חכם'נו הדר ולקיום תורתנולקיום
 חבוריה שרוב , הקדמוני' חכמת אחרי לררוחאחרת
 התורה אוהנ שהוא סי לכן . המה בכתוג'םעור

 במחנת ויתמך ישמח ואמונה באמת אלקיוהחנמה
 לחברת וחגר סער להיות אלקים לו חלק כאשרחלקו
 הגאונים תבורז עולם לאור יבאו לכנען . שובשוחרי
 הקדושה תורתנו דברי בגלותנו פומת יריהםשעל
 אני שאוהב ואף . נהנים ממלגת לי תהיוואתם
 - הכלים אל נחבא להית הזה היום עדמעורי
 וגמקי' ' במהרה שיצאת כלים אשריך היוםאמרתי
 לכן י לחתום שלא רשאי אתה אי לחתוםשאמרו
 , לאור שיצאו כמו מחבורים אחד ליקחחתמתי

 , חברייא דמן זעירא .דרעזדען
 באנרי עביתיונה

 .trete ioh hcll 80 "ש 1Freadenט686ש
 trefflichsten die der bei, .Vereine שטש4

~verborgenenLitatur iHdi~chen ן der Boden, 
versplicht.hervorzurnfen Bliithen 
1851.Beptelnber 5ע Dresden, 

F~ANKSL.2. תע 



 החברה ע"י הדפוס לאור יצא אשר ספר כל אתלקבל
 נ:כתבימ ולמרפו לסרר סיון מזז האגוגר .הנ"ל
 ראזענמהאלאליעזר יצאי.ולא

~Werkeschitzbare~ Vaternehmeu,I Daa 7ן. 
Verges-der Liter~tat jUdischen %116ב der 
jeaege~visa verdient entreisseu, zu seuheit 

dieseul2זו ulld UuteratUtzang, In~gliche 
derStreben 4%5 . 10ע empfehle Zvrecire 

jUdisoher
~h'eunde 

 יצוגים מעוררי חנרח
nachclrielnich.Wisseasohaft 

 ,Altona לא"ק תורה סיוןנ"ב
Oberrabbiner.2ג ,תצסצזמשל. 

 .aenirende jeder Dass 18 "%%61ז 4%8בו

~'eandlioh
Ullternel1men stellenfle Rede 

unterstUtzenEiifteu nach 114ב begriiasen 
daelvarten,  ZLl mellr 80 טפט stel1t 1YUrcle, 

Litera-hebriisohe ית 9ש. Gegellwart ae 
 oder srenig leider tur 18ל0ש80-(בן!
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Urnfangebeabaichtigteu vollen טל nehulen 

aufSabscription meine ich f~ge geaeihe, 
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 ש'של49ש31% .7 [1בנ.1861
 .huDWI~ Dr.א802רע1מ1עע

ZUL~Yereina des s~allng 4020 "31 ז. 
Lon-!" 4% Werlle~ j~diacher Eerauagabe 

j~dischen49ל ז) zusarninengetiteten, don 
 eia Wisseascbaft ו57ג .gegrUndetי1%0
be-aiah בפ Gedanice 4% wircl fentlich 
dieauoh ב3ם ersaheinen, genug tleatSaDi 

 Theiluabuae ף48 ב86שuusern unter: 6-ט91%
nichtdie gewillueu, zu sich benagenossen 
sichLiteratur j~discher Pflege 4ש selbst 

,T,ibut,
~geringate' 

aerI 11"ש6ש, r~)lfgabe 2ע 
,geia-Donksaalaai von 91ט4 ,08ששז1הה den 
vonAlterthura reichea. ,Betriebsatukeit: tigerJ 
dertsrolfl 14 dalf, forderu N~chwelt der 

karge,WIitteln den 24) uioht diese daas 

~fo-
aenl Jene 4ל7ו m~glich 98 18 darch 

 entgegen ן erlaubt mir 68 wenn 84!ש
einea

~erausgabe 
die auf Beziehung 

der-ich Dlbchte 50 iussern, טש Wunach 
anheimatellen,Eerausgeber aer ErwUgung~ 

durchWeise, eina irgena allf nicht לס 
gaazerUebersetzang oder 2hmerkungen 

derStellen,. schwioliger oder )ibsohnitte 
Kreiaegrbssern einenl 92ש, hebriisohe 
ge-zugiaglicher Gelehrten obriatlicher 

subscribire11ש k~unte. 
~rerden 

tacht 
ldxeml)lar.elu auf~ lllermit 

 ,GDttiagen ב40 .12 1טטנ.ן186
BERTHSAU,1. ע. 

TIIwlog'ie,der prof. 4בט Dr. 

j~dischorSchitze Ller Rettung Die 18. 
Vergessenaer hfoder 4מש aus Literatlu. 

daasWel~c, verdieustliciles 50 6]!1 15! 4אל 
Jtlleu,deaselben uuterst~tzuug die ich 
IsraelaInteressen geiatigerl die fdr welche 

dldngend%1ב! haben, Een und 812ב 
subacribhe10י Icaun. elnpfehleu genug 

Exempl~r.ח% תש Vergndgen !ב]! 
 ,Eannover .6ג קטין.1מ8ג

MEkER,זגגם. Dr. 
.Babbiuer-4ב1%

Yollsellr 50 8!0ל aeul ich Indem 14. 
 Uaternehmen, empfelBenden selbstטן4

j~clischencler SchKtze angekaanten noch 
entreissen,zu 7ergessenheit der LiteratLu' 
silbsclibirewdusche, Qedeilaea beste aaa 

Exemplar.9ש ebd, Vergniigen בז% ich 
 ,Eannover ב40 .נJUUJ 1.1ט18
Oberlelu~er.WIENE~ תם .ע 

 "ג jih~dx gelsl nehme ah בש-ש28]
.זפ1ע

FRBSSDORFV.Dr. 

 המתי' ועם החי" עם חסר אנכיאעשה גם6!(
 ועם . המרע ודורשי החכמה אוהמ המה החי"עם

 כמה למנ' היו אשר ז"ל חנמינו המה הלאהמהים
 דברי חמדה משכיות לנו והשאירו , שנהמאות
 ושמוגים ממוגים בכתותים והמה , ודעתחכמה
 בארמנות ועזובים ועצורים , המסרים עקדבבתי
 . הוה היום עד חכמתם מעיני נפוצו ולא ,שרים
 לחנרח המנוים בין שמ' אח חותם הננילנן

 ממסגו להוצ" מניהם שמו אשר , ישניםמעוררי
 לגו הנשארת הס*שה ישי ממיס להחישאסיר
 מהם באחד אג' חבר ! ז"ל ישראל חנמימסטרי



 .49 "1נ Bereitwilligkei gr~asten derי
velfliensflichendiesem nlich ioh scldiesse 

herzmich 65 1,1.46ט und %2ו Untenlellmen 
auchcleuaaelben =%1 ieh wenn freaeu, nch 
Ich16(22ט. zeigeu fdrderlich 16ץ sonst 

Exelnplar.811 fibeaehme 
1851.SepteDaber 15 4. 62ףיי, Prediger.MASHElnrEBt 

 והזזככוי' פעלו אל טעל מה ליעקג "מר  כעת43(
 העיר אשר התעוררות ע'" . קרם ביכויהחדרונים

 חברת בשם אשך ונבונים נגידים חברת לב אתה'
 . לחברי' חגר אהה אני נם ועתה 'כונה .שני'מעורר'
 אשר הספר'ם מכל אחר ספר לקחת שמיואחתום

 אלול היי וויען יושתעל'1. במח,ר,אשרירפ'סו-
 קנעפפלמאכערישראל ( , לפיק אשיששהש

 . שמיד מ' ערל' נחגות ספריםמוכרי

Aussicht,0ש ieh begrUase Freudig 44. 
wich

~Grscheinen 
das 8טט sfelcile 4)01ש 

.jiiaiecheaInittelalteliichell cles: 176,10 tiger 
demrn~ge ן wird: verileissen Schriethuras 
 Uutenlehlnen 6!4 יי!gebdhrenae !1-זשנ

IBxnrerbDer 1 יverderl 7162 2ט nillUligaug 
405Fdrderaag die sosae Schriftea dieeer 

Yflicht.eine mich fiir 18) Unternehmens 
lSxemplar.6!2 5ט! claher subsclibire Ich 

1861.Septeulber 18 Breslau, 
9%1932.ABRA~IAAI Dr. 

Iaraeliteu-Genleinde.ל!%. aer Rabbiner 

;VergnUgen2ט) snbscribire !1 121 46, 
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iok- ש aen 162במ Ullternel denl rdl~sche קו 

Erfolg.lichsten 
1851.September 1. 19 4, Breslau, 
Giws~vae.8. 0. Dr. 

 .48 (!1ב ich sabscribire Veqin~geuיע8
AntiqualischenRebriiseh cler Werke 6ש 

Gesells~haft.
1861.September, 21 ר פ ח  

CA1k0.צ ת. 

hebr.Eerausgabe far Verein Denl 4י. 
4"5Zeiten vergangenen den %25 Werlie 
11!05.den far willschend, Gedeihen beste 

Lesevetein.Leher-4ינ .ט. 
1851.September, וע Breslal~ 

Levr,1. 1. פ] 
R,eligionslehrer.Erater 

 Uatetnehmen lobensvrert~e serst 0שט!ע6!ט
 Uutbrst~tzung gebbrige.462ט2

1851,September 182 9 deu Wieu 
GOb~ENTHtL.Dr. Erof. 

"2auf Bibliothek 1 1 aie Fir 8, 
subscribi4,Rxelnplar 

Eofrath,M~NCE) VON 122. . 

 ישראל כבור גלות נחות היום ננגד מה38(
 ספרי יצאו אם היום וכגר מה י העננים כללעינ'

 ולרורות דורם לאנשי לע'נש היו אשר לאורהקדמוני'
 וחכמים נגודים נוברת לב ד' העיר כעתאתרפס
 ישנים מעוררי חברת שם אשר בר'בוניאבארץ
 ספר' אחד אחד לאור להוב" ראשם עייעלה

 יאמר כע" בו לחתום ביקר אדם כל וידהקדמונים
 ללשונות' העמים ככל וננוגף חנמ" לך גס 1ל'עקוב

 הוא'ואחחו' לחביה חבר אני יב גרפץ 'גארצותם
 . לס"ק תצ"א אלול הזו תיען ' עליו יושתאשר במח.י הנדטס" הססרף מכל אחר ספר לקחתשמ'

 . פרמבורג איש דוקעס 5יב המכונהיהודה
 את התומכים מן נאחד אהיה אנוני גם89(
 מלא גבסה ליקח עלי ומקבל ישנים מעורריחברת
 המעוררים ע'" המנגש מתחת יצא אשר כלאת

 מו"ה בן זלזלן , 'הנוכרים
 שמערן נב"ת טוב כוכב ,'גאטטליב

 ,Sfien 14 צלט0(ע1851,80
STEBN.9. 8. 

 בקשונ' ולאשר שאלונ' לאשר נדרשת'40(
 המוג לשוחף חבר להיות לבב בחרותגמצאה'
 חברת ה"ה בגבורים ה' לשרת לגואוהתישיה
 מגל ויקחת . לאגדאן רבת' בשר ישניםמעוררי
 עליהם ד' נועם ויהי . איה"ש בדפוס יצאאשר

 . .יכונן ידיהםומעשה
 שמערן בר"ממענבל

 .4? .2.צ32?8 ,7%י Sept. 14.נ186

 חבררז חמץ ממרת . ישראל מוג אך41(
 י מתוקנים המה הקדמונים ספרי כי . 'שניםמעורר'
 יוציאו שלא וזקנים [קברי' על וחיקה . זקוניםמרעת
 אנכי גס לכן ' מהוקנים שאינם דברים ידםמתחת
 יודטסו אשר הספרים לקחה המנוים מן אחדאהיה
 נצבים ב' ליים אור . עליהם יושח אשרבמחיר
 ווינא מיוכה בעיר לס"קתרי"א
 יע"א קרקא האב"ד מייזלש בע"ושדוב

 ' הנ"ל בעירמתגורר

Rabbiuer.hIETSSLS~ 3132נ 
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ge-nnulhifh Prosl)ectus ]5 der Exemplar 

Weflce.nlaciltell 
1851.Septelnber 28 4. Breslau, 
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 .2aaf gleichfalls uater~eiollne Ich 69א
Exemplar.

1861.Septeruber 28 4. Brealsa, 
Movsas.Prof. 

 החגרה מאת נדר בלי אקבל אנכי אף68(
 הרשימה לטי מהם הנדפסי' הספה' ישניםמעוררי
 אשר כפי מתירס יאסלק . שנה לכל בויגיןחירשים
 . מהםיושח
 ' לייסציג טה לחק חר4'ב תשרי ג' ב'יום

 . מבראד ביקאלכסנדר
 ישנים מעוררי החברה מאח לקחת עלי גם64(
 כטף ואתן שנור גבל לאור יוצריו אשרהספרים
 השביעי צום ג' יום . עליהם יושת כאשרמחירס
 . קאלליר מאיר ר' הגמר בשם לייטציג פהמר"ג

 פינילש. מנהםצבי
 המסרים מן לקבל עה"ח נאתי אננ' גם66(
 . מחירם תשלומי :גר הרסוס ממכבש שקנאי עתבגל

 שנה גרליהו צום ב' יום היום עה"ח באת'ולראיה
 .. ל,שציג פהברית

 פריידבערג אברהםנאום
 %נ18842 .%.3889ש83]

 וכן רבים רואי אחרי ראיתי הלום הגם66(
 צפופים עומדים ישראל ואצילי ראשישלבוים

 מעיררי בחבא החתום על לבוא רוחיםומשתחרם
 יצא %א 'ו?איכז אלו ראה מי אמרתי יישנים
 . מוצא לכסח בתתי ולהאדירה חכמהלהרביץ
 מזה בן לא מוח לא בצעירים אנכי צעיראמנם

 . הוה וזכרי שמ' ' בשערים :ודענמעט
 , למ"ק ולעשור . כסא ביןברימסעל

 זומרהויזעןהירש

 ' תחגורנה גיל וכליותי ירננו ונשרי לב' נ"הא(
 לחגור וחכמיה נתורה חיל אנשי קווו כייראות

Prospec1פ der IBxemplar 8!% 
~uf 

48. 
Weliebebr~iacbea verzelchneten !%8 

aubscdbirt.

1861.September, 4 וע. Brealaa, 

 .Dr .1נ .].%140558

 . מרחקים אר, אל לכו י. באניות ים עררי%0
 ולחצו' להם והב עסרוח אשר הנשאו' גבעותלרשת
 הרים משרש נהפכו יבקעו שוורים בצורות 'כסף
 ירדו גם . וחג ומכמני כסף אוצרות ולניפשלגיפור

 כסף זהב גרבות הלא . פנינים לשאובתהומות
 הוא ]ועלבוענהייסו[ יקרות'הם עפם. יגרעומנינים
 איכה ' ערכם רובדו ושרוצו 'ררו אם .משכם
 נחשנו ותהו לאפם . הכתם ישנא , הכסח אזיועם
 תורת חכמת ומפו מזהב נחמדי' אך נ'א( ף)מ'א
 ישוו לא וקמצים וכל סחירה ישקל לא כסף . חיאל
 ' תמו והלכו חלמו עגרו שנים ואלמים מאוח 'בה

 ססר' , להם חליפות אין יתמירו הקדמוניםוספרי
 לא להם( )וכדומה גאון סעריה ורבינוהרמב"ם
 אין הרנה ספרים ' נמר לא וריחם טעמם אתישנו
 עד מזמניהם . מספר אין וננסים חכמים חברוקץ
 עומדים הראשונים דברי זאת בכל אך יעתה

 לדור דור . נטועים וכמסמרות כררבונותוישורשו
 גשכוות' קראו . עול' לזכרון תוזזם . מעשקז'ישגח
 . ארמותעלו

 במחבא טמון מכתביהם שאריח ' אההאבל
 ימצאו .לא - נעלמו )ביבליאטעק( D'~DCnאוציות

 . בינה אמרי ולהבין חכמה לרעת השואם"במשכנות
 הספרים עקרי נתי בחררי החבאו - נעו ' דלונשנאו
 ' אור מתעלומה 'וצרו ומ' . ואפל חשך אננ'נין

 ישקיט ומי . ויערוגו ישתוחחו . לכוו קוונפשנו
 זמנינו נבונ' הנה . ישראל אימן לא אנן ,המיתהון
  ערי אל  שילינגים לתת יורדיו לב נועצו י באןמקרוב

 קגוצות בהם , עליווח קרות אל צירים יהממלנוח
 , תלאה כל יחשכו לא הראשונים מספרי ידכתכי
 . ינוקבו לא * ודקורו תכלית ולכל  עמל, גלישקצו
 מלאו עד י ונאוינו השיגו ער ינוידו ולא . ישליולא

 הבוקר הצמירה באה שיראל גיח אחינו ,חטצ:ו
 בוקבו:'ם יש:כ! ורל יעקב קמיון עוד יסבור בל ,אור
 עם הלא . בעמים יאמרו עור חכמינו קרקרניותאת
 . עמי בני התאזרו . הוה הגרי הגוי וננוןחנם
 ידיכם ירטו אל , בימיכם טועי ונשגב רם פועלכי

 בכל אותנו ה' יברך הוה והדבר בגלל כי ,מלתמכו
 ולעיות ולאות , מרכותיה הפה ותחל נעשהאשר

 טמכבש יצא כאשר אחד סמר לקחת שמיאחתום
 כסף ונתתי סתר קבלתי הזאת גמעם וגם ,הדפוס
 למ"ק.י חרי"א אלול ב"ה 4' 'ום ברעסלויא ,מחרו
 . זצ"ל ישראל נפתלי במוהו"ר רובמרדכי

 .% .3נ!גחזעיע3מ]
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 . מעולם אשר שם אנשי לספרי יר להציב ,החדשה
 אשר הקדושים עפר 'שנ' כועש' רופק בקוללעורר
 לאמר מסגרותם מסתר ולהוציאם . החייםבארץ
 אוצרי בחשבת ולאשר . צאו . סמר'הםלאסור'

 מיכ! להשקות . הגלו , ירחונם ממכהבהמדינות
 גדולינו חפרו מבאר קדש ממקור הגיבעימחייבם

 אננ' גם אתאוה חטצי בכל יכו .הקדמונים
 ובכל . יהודה יחם בית מבור מהורים מיםלשתות

 הוא טווב כ' לדבק לאמר בחביחכ( אסתסחלכ'
 מטוובם ולשבוע כנסרים לאכל להשכיל ונחמרלע'גים
 בעד החותכז דברי כה - לה' הלולים קדשסר'

 השביעי בחדש אמסמררם פה ' תועלתחברת
 . ליצירה הששי לאלףגתרי"א

 פאלק גבריאל.
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.ם80ע48א

aerola-ת18פ=פש...........4%ז
 4.ש80
 *פפ7ן .%..........,.7-.שא444ש
Benjacob.1. 

HauptK~hler, י.. %61 [1 .ע rei~zig 
Cotmission~r.

 ם6711ע ז8%6[נ......... ar.עשש
Winicker..........0. פפ"זע 

 .......ט0818ץע fax~., 4 .7-.עש00.ס
Eern.
Anhuth......8. ... Danzig 
Earow.7. ..........כעמסנו .ן* 

GOELY.81. 31 .גן. Erankfurta,l~, 
 . . . , . Diettich'ache.,-01טע

~dttingen, haaldlung.
Eof-,,Eelwing'sche. . . .. Eanaover 

bucbhandl~ng.-
Berendso~n.8. ......3. Eambntg 

 .1............ן7888י818ם116
Buch,..Eiorntiger'sche 5ז8%8שיפטצ 

bsndlung.
Friedlein.ע.........פ%*צ2 .ן. 

Behrena......3. Eiotoachin 
 &Wailaal ץ416ע6?........ (8.ענפכם

Reyher.1. ..........0. WIitaa 
Deabner.11..........א204 .7-.1ח. 

 םט%ספ4!נ .0.......שזעזע
 Buchhl ,,Eorn'sohe . . . .. N~rnberg-4ט*

פ"1
H~lzel..........3. 01א4ש 




