
נ[ 1נ hdi ]5 נ_כ נו נו ]5 4
נ ט גז

www.daat.ac.il   *   דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



LIKGUAEצעצ1881ס19שחג 

LEXICONCnAI,DAICAE ET HEBRAICAE 
IGXPLICAND~SSCRIPTUR~S 88גמ0ג AD 

H~SPANIENSIS~BUCE BEN ג צעאגאתצ 
CO~POSITUM.DECI~O SMCULO 

 CODICIBUS QUINQUE EX חPUBLIeIS BIBLIOTHECIS 1,81חצא1עח0[
BE~OLINENSIשא YIWDOBONENSI, HAbIBUBGENSI, OXONIE~SI, 

EXSCBIPTU3IDIIIGEKTIA CUM 8UM~A EXSTANTIBUS 

 NUNCצסצ1פץ

INSTRU]I'i'1פא10זגזן8ן"עשא BRE~IQUE EDIDIT 

EILIPOWSEIVS,EERSCEELLIV~ 
NARRATIONE,VI1'A 0818ש0סג DE EDITORIS PRIEMISSh 

CUMUNA 

BLU~ENFELDII8. 1. ?1צ1ץגשג,  PROFESSORIS LVZZATTONIS, צג8 ,ם. 
EDI1'ORISET GALICIENSIS 

DE

 צט10עגן LIN~UAE עג0זג8תאח B~TIONE.0ת0חגזחפצא00
AUCTOBIT~TEבן 

H E B S A I C A H I T M .A N T I ~ I J I T A T I J M  S O C I E T A T I S  

ש סעי,יי
TYPIS ~DINBURG. ET L .א ,11ח8וו0ע1מ1ק:6614.א.ג O N D I N I  

S ~ E E tLEADENftALL % M A D D E ~ V M A .ו  P U D  LONDINI PBOSTAT 

KOiLERUM.צ .ע. A E U D  LEIVSIE "ז 
X D C C C L I ~

www.daat.ac.il   *   דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 * וש IJfa~d * ו ועישזו * ויואחחגיררת
 חובר אשר הראשון מפרהוא

 מלות גם ובתוכם ( הקורש לשון אבותינו לשון שרשיעל
 ועזרא. בדניאל הנמצאותהארמיות

 המשוררים וראש המליצים אביר והגיון בחכמה האדיר הקדמון הרבמאת

 הספרדי סרוק בן מנחםרבינו
 היצירה. לחשבון החמישי לאלף השמינית מאה בתחלת חיאשר

 בעיר בכ"י הנמצאות שונות העתקות הכנם לפי ראשונה עתה נדפם הזההספר
 ובערלין ווין האמבורנ ואוקספורדלונדון

 המתימים מקימות הכנבאר קצר פירוש גם הטקראות מקומות בוונוספו

 פיליפאווסקי. יחזקאל בן צבי ר' השלם החכם המעריךמאת

 ז"ל צנחם ר' דנר' את ממרים הכ"ד על בבאורו ז"ל רשני הזכיר אשר המקומותוגג

 . דגלו ועו טקומו על איש איש המבאר בתוךנכנסו

 חחוקריס חחכמ'פ ואונו חקרו אשר פוילות וחקירות , ר ב הסח דוח ל תו כוללת חקרמח הקורא ימצא הספרבראש
 . ר א ב ם ח פאח חפניט פלוא ובתיכם , מבראד' בלומענפעלר בער שומכר וי . פפאדובח לוצאמו דור שמואלר

 ישנים מעוררי חברת בפקודתנדפס

 /.וירי

 יעד'נבורג ,14-1בף"ד".ןיונרון
 1.4. ל/ל4ת

י
 . pOllhD'~'D' גני ר' לסנגיל סתסו"רשסוס

 ליצירה עשרה וארבע סאות שש אלמים חמשתבשנת
854נ
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מודעה
 טעוררי חברה ע"פ ברפוס הספרים הוצאות אחרה אשר על אחיהנעימים התמהואל

 הוצאת עלהה בבר החברה נתיסרה מאז בי היא, הסבה ראשית . כה עדישנים
 ש"כ , ההכנסה ע5 , לרפוס ולהביאם , להעתקתם או יד הכתבי לקנין המצמרךהכסף
 יגיעו כמה ער נא זכרו יזמנו' כאשר הפועל אל מכח להוציא בתחלה הדבר עלינוקשה
 שולחו אשר המודעות הדפסת ב, אשכנז. ארץ לחכמי נסיעתי א, . הההנאותכל
 . הדפוס למלאכת המצמרכים זולתיים ודברים עבריות אותיות קנין ג, . הארן פניע5

 הטעתיקים שכר ה, . ישנים יר כתבי קנין ד' . לטעלה ער מחירם יעלה הזאת בארץאשר
 הכנת היא, השנית הסבה * וכאלה הנייר קנין ז' בדפוס. הפועלים שכר ו,שונים.
 כ5 ועל למרבה. עד ההכנה קשתה כי הזה הספר מהקדמת תראו כאשר . לדפוסהכ"י
 אחד אך הזאה במדינה בי , בעוברינו היה עברי לשק בדפוס הפועלים העדר הנהאלה
 בסיב ירעו לא הם גס והם פולין, או אשכנז מארן לבקשם יש ותמיר נמצא לאבעיר

 בידי במלאכתם לעזרם לי יש רבות ומעמים . נכל על הכל ללמדם ועלי ,המלאכה
 בהוצאות עמי לבני להימיב והעזה הרבה מאהבתי רק כי נאמנה ורעו .ובאצבעותי
 נמל צוארי על והעטסתי , הלום עד באתי קדמונינו, ידי כתובי הנכבדיםהספרים
 אשר הזה ברור האיש הוא מי כי יצאנו, כסף לבצוע לא כי ידעתם כמו וירעתםכבד,
 יחוש מי העברים, ספרי בהדפסת לו און מצא יום, אל מיום משתכח העברילשון
 . לרוב יפרצו הספרים כן לחברה הומכים למצוא תרבו כאשר אמנם ? להם ידאגומי

 גראשען( גוטע )חמשה פענס וחצי ז, הוא המחברת ספר מן דפים י"ו בלמהיר
 . במורעה הפטמה אשר המרה מן יותר הוא ורחבו ארכולהיות

 עזריה רי החכם מאת לכסף מצרף ספר את בעז"ה תקבלו ירחים שניבעוד
 שמעתם לא אשר ערבים דברים תשמעו הנם , מ י נ י ע ר 1 א מ ם, בעהמ"חהאדומי

 לאורספררונש ואחריוטא העבור, ספר כתבנית תהיה תבניתו הזה, היוםעד
 י שלום ואומר לפניכם כשתחוה הנני ועתה , תם רבים הכרעתעם

 . לפ"ק תרפד שנת זיו בחדש סקומלאנר בארץ עדינבורג פההבי"ח

 פיליפאווסקי. יחזקאל בןצבי
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 .OFFICE ?:07.270 עT~E 0 ע12ת0,ותתן2
5614.7, wov. London, 

Edinburgh.284., Eiliposvski, 11. 
1"8 thsat state, 10 beg 1 818 ,ונם) aDd 10)מ the of letters JTO11r 0י reply 1!1 Sir- Dear 

time1]"19 but had 1 occupied, fully 
~vas 

1 which dl~ing ת0 טוכ יום book youi' received 
courseof 1 delayed. be )0 answer 17ע callsed has circumstance T~s 1) perusing for 
yousend should 1 )8ת) request, your )0 regard with but ; work: the of approve strongly 
 fiECESS~LYy ץthose for ullnecessary ; 0891655 0 0ליו foruseless and justice, )0 regard Ilave ת" הסנמה tbsit say, 1nust 1 14 replinting from others prevent )0 ו either % consider-תם

bydeten'ed be 0ת) would 1"ט8 מ6ש rights. four disregard otherwise wollld who those 
trustingperusal, שו for !%87תנ %8ת with work, !119 return Ilerel~itll 1 prohibition. 17ע 

succe~s.by rewarded be 21ן leabours your )118! 

faithfully,your sir) de~r remanl, 1 
Dr.ADbER~ ונ. 

the0ת Prospectus 11]0 מו nlelltioned are whicil lvorks those of copy 00( 6ת subscribe 1 .
Society.- Antiquaran Hebrew 

Dr.1זנ ,2מתע. 
6611.April, 144 London, 

GELEER'fEN.gEHREBER GUTACHTEN 
 בעפו הוחקו ז"ל קדמוניגו מססרי רבים אם .1(
 שם וער שם וער נשארו רובם , לבוטוכורתברול
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 : יהודה בית סליטת ,גדולה
 סה התרי"א אייר.שנת כ' ה' יום  כוררשיבביה
 . כרמוקי אליקים . הבירהבריסטל

Filiposvski.Mollsielu' ciler Mou 2. 
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ווסות

 entgegen ן erlaubt m~r 65 wenn 184זפ
einenHerausgabe die Huf Beziehung 
derich Indchte 50 aussern, zu Wansch 

anheimstellen,Herausgeber der Erw~gung 
durchWeise, eine irgend auf nicht ob 

gdfiZdl'Uobersetzung oder Anmerkungen 
der8!0110% schwieriger oder Abschnitte 

Kreisegrossern einem Text IlebrKische 

gezllgKng'Iichet Gelehrten christlicher 
subscribirelch kdilnte. werden macht 

Exelnplar.0תן akuf hiermit 
 )מ89תaen 00%1 .12וט"מ.1851

BERI'HEAU)ת .ע. 
Theologie.der Prof. זמן 4חט. 

jUdischerSch~tze tler Rettung 1(]0 13. 
Vergessen-der bfo~er dem aus Literatur 

dassWerll, verdienstliciles 50 "יחן !15 ח 
Allen,

~esselbell 
UuterstUtzung die ich 

IsraelsInteressen geistigen die fUr svelche 
driEgendnicht haben, Hel.z ad 81חט 

subscl.ibireIch תנתן. empfehlen genug 
Exelnplar.01ת auf~ Vergn~gen ת[% 

 ;ilannovel .15 עוטן.1851
 .זון .4811%"ץ31%

Lana-P"abbiller.

vonsehr 50 510ת deln ich Indem 11. 
dieUntornehmen, elnpfolllcndon selbst 

jddischellder Sch",tze ungokanuten ו00ת 

entroisseu,zu Vergossenheit (1er Literatur 
subscribircw~nsche, Gedeihen beste das 

ILxemplar.01ת auf~ Vergnagen ת(]! ich 
 ,Hannover 4611 .16 1תטנ.1ס18
01)orlehrer.

 %%גע71י
 .Dr .1נ

 .j~1lrlich geY11 nehme Ich 16 ת01_יא%0ע
plar.

FI4ISNSDOIIFF.Dr. 

 המתי' ועם החי" עם חסר אנניאעשה גם16(
 ועם . המדע ודורש' החכמה אוהבי המה החיי'עם

 כמה לפני היו אשר ז"ל חכמינו המה הלאהמתים
 דברי חמרה משכיות לנו והשאירו , שנהכשות
 ושפונים ממונים בכהורם והמה , ודעתחכמה
 בארמנות ועזובים ועצורים , המפרים עקדבבתי
 י הוה היום עד חכמתם מעיני מוצו ולא ,שרים
 לחברת המנוים בין שמי את חותם הננילכן

 ממסגר להוציא פניהכ שמו אשר , ישניםכועוררי
 לנו הנשארת הפליפיה ליהר ממלם ולהחישאסיך
 כוהם כאורד אני והבר : נ"ל ישראל הככויכוםפרי

 החברה ע"י הדפוס לאור יצא אשר ספר כל אתלקבל
 במנוקבים ילפרפו לסרר סיון פו"ו האגובר .הנ"ל
 ראזענמהאל אליעזר יצאו.ולא

11Ierkescilitzbore Utlternehmen, 11 %5ת.  
Verges-der  Litoratur  j~dischen ת0!]ח der 

jedegewiss verclient entreissen, zu senheit 
diesemתש und Vnterstitzung, 0מ0ו]ש"[נ 

derStreben 4%5 ich empfehle Zwecke 
jUdischerFreunde שנים תעוררי חברה' 

nachdr~cldich.lfissenschaft 
 ,Altona לס"ק תורה סיוןכ"ג

Oberrabbiner.ETTLINGERI 7. 

 .dEkS Israelit denkende jeder Dass 18ת[
i~eundlichUnternehmen stehende Rede 

ullterst~tzonKriiften מחת Ulld begr~ssen 
deker]farten, ZLl mehr 50 טוח sLellt wUrde, 

 llobriiiscile die fur Gegen~yart die-"ו0(ן,1
50-  nichts oder lveulg leider tar .י"א! 

 וו0]01יו 4geliebten de~n bei denn 1fifתט
 sacilen, Todten theuren 85,ר Yir' 01לת40

bewand50 Bei ! finden יתלת Lebenden 
 ת0י Umstinden (15 ם י ת מ ה ל א ש ר 1 ד1

 (1"1ת sondern Sfinde, keine 11ur-ט"
Veraieust.

 ,lianiburg תש .1 []טד.1851
SAI,O~ION.)ן. Dr. 

 .dieses aass llfullscllet Dem 19-ז0יטט
Umfangebeal)siciltigten vollell חן[ nolllncil 

aufSubscriptiorr meille ich 0"1ת geaeihe, 
Ilinzu.Exemplar eiu 

 ,hfagdeburg .ל []טד.ן185
PI~ILII'PSOIIN.LUDIYIG Dr. 

zurVereins des Stiftung der 320 (וו. 
 der Werlce, j~discher Iierausgabe )מ-ת0ת

Jdaisc~lender 5ן) 
~LISalfi1llefigetreten, 

don 
Tiof-40!. חט gcgrl Asyl 011[ lschai~ 0]] 55 ן,י be-sich YOI1 Geaanke (1er תזקיר feutlic~l 
die

~kUCIl 
ulfi 0ו0]~50ז0 מ ,וו genug ~utsaln 

del 

Glal-llllsern ulltei~ derjenigell Theilnahlne 
 die gelfinEEn, zu sich bensgenossen![101ת
sichLiteratur jUaischer P~ege die selbst 

'fribLlt~'~el.ingste 46ז gemacht,~ 'Aufgabe zur. 

gcis-Del)lclnalen ו0ץ( e.hrwiirdiges, "ת den 
 Altertlluln reiches. Betriebsalnkeit tigerט0'ו
 darf, foraern Nachwelt (lor !% טוסזה40

llal'ge,31%!"][ den תו% nicht 
~Ecse 

 5ע4
3"-46]11 jene wial, Iniiglich 0[4 מ durcit 
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derDltnkel 40ה oaer Verwesung der )1" 
 entreisscn, zu I~ibliotilelceli תום שן-ת0תם80
erhel-nur 01611ח) Wissenscilaft der glanze 

leucJltell.zu 104ת 
derExemplar תא 

~kUf 
subscribire Ich 

 Society Antiquarian I~ebrew der vonט2
Sammlllng.veriiftintlichenden 

(851,6611.Jufi 8. Berlin, 
SACIIS.bfICI~AEL Dr. 

 .11011Verein obgedicilter 1(%55 21טט1
eineLiteratur hobriiischen der und 15!, 

denselben411ו01ז Vermellrung nfitzlic~le 
hiernlit.1"1 beschoinige wlrcl, entstehen 

 ,Berlin .10 ושם.1861
Ol(~-l'INCIIIZl7. 7. 

l~abbinatsverwaltcr.

arbcittTallrcn iss'g vierunddreis Seit 22. 
1,iteratur~JUdiscilcn der Feldo deln auf end 

~litalteitern
 llefiirdcrern den ich rufe 4תת

Werkewertilvoller alter I~erallsgabe zur 
1,or~.1ichesפס[ 

 GIUclc 1!ט% תהיו:ברוכים
 ,20 14וט aur sLbscribire ווט Kxeluplarש[

Scllriifeu.angegebener Prospect 
 ,Berlin .10 ווט1851.7

zUNZ~]. [זל. 
 צונץ נממן מוגיום

n~tzlichendieses Unterstntzung Zur 8צ. 
 ווicribire su~)s( Iterrlehmens [7 וקו auf~ gernת[0

angegobenelll'rosilect וזת der 
~xelnplar 
~forlce.  ,llerlin ת40 .26 י1ט1861.7

l'lC'rlCI~AVAN,11. 
11roli~ssor.411)] 1(ז. 

 וכמבקשים כל עמי ויגילו פשי תש.ש שוש24(
 ממוני שפוני הצפונים 'שנים ישנים שפתילדובב
 ונדיבי חכמים אנשים והתעוררו היום קמו כי .חול
 האהבה את מעוררים . אננלכוירה בארץלב

 המה הלא י עפר ישני מעיררי . ישיאולחכמת
 עתיקי טפרים . עד לנויי וכרם , ישראל חכמיספרי
 רק המה כי , עליהם עתיק מנסה אשר ,יומין

 ועש עליהם יוורקו אבק . רקובים וגםבכתובים
 , האלה האנשים והתעוררן באו ופתה ,יאכלס
 מעפר , עפר מערמות לההיוהם , נלבוהםה.שרים
 נדיב' ובין , תולעים עוד ירמו בל וירימוםיקימום
 ישראל מחוקקי בעם המהנרבי' - אברהם אלהיעם

 שקויתי היום זה האח . וישבו יאספווסיפריו

 יתן כוי : לאגור לבי אל אמרתי היום כל כי !מצאתי
 גם לכנס" "עת רק אמרה הנה עד אשדוהארץ
 . המעוררין יבשיו אל : תפלה ואנ' לפור" "עתתאמר
 שלמה האלה המעוררים האנשים משכרתותהי
 ומי . החיים בסמר 'כתבו מתים ספרי כתבםוימען
 הנכברה החברה בעלי את לחגרה רבים וקרחויתן

 . כוו רבה ונצוה בהתעסקות לישעם ויצאו ,ההש
 לקיים לדמיון. לכו בל הכותים דברילקיים
 יוון כוי . בגויכ: הנחילינו כבוד אשר חכמיםדברי
 את גם להעשיר לבם אל יתנו ישראל עשירי גםאשר
 נא יהמו סופריהם פלימח ועל ישראל ולשוןספר

 להוציא להשיב מחשבות ויחשבו יתן מי :רחמיהם
 בבתי כינורנו באסלה הנדחים הספרים אתלאור

 מעיני מוסר ויקחו יראו יתן מי . הממריםאוצרות
 משה אמנם האף אשר , בספרים המביניםישראל
 לישע לצאת תמיד נשויה 'דם זאת בכל , מאד'דם
 ממני יראו ורבים יתן כוי י מועיל וספר סומרכל
 , לה' ירם לכתוב המה גם יעשו וכן בעמיהרל

 היקרים הספרים מיא בכסף יקחת ספרולחתום
 כפי , הנ"ל הנכבדה החברה בעל' יוצ"ואשר

 ה' יום היום בערלין פה וחותם הכותב הצעיראנ' י היום עושה אנכי כאשר , המורעה בכתבהרשום
 . לס"ק קדורה תאבד לא שנה חמיוכיד

Sachs.Senior ו2ניאוך 
~pr 

Unternehstellenae Eede 25 %8ת תו. 
wir(l)ausgefUllrt tuclltig 08 תת6יו men, 
 der-3ן,וך

~'drderung 
416 r~r lYiChtig 50 15) 

 ,es 4%8 senschnft 10ע 4EmljEelllangתת
subscribireIch veraiont. UnterstUtzung 

Exemplar."ט aaf~ 
1851.August 4. doll %110א, 

BbDIOik.Dr. 

Boreitwilligkoitgr~sston der 31126 י. 
fiiraas Vnterl).olllnen, 01011 ][ן lllltcrstUtze 

Ikeunt40ז Verl)reitung una F~rdorung 
 I.iteratur jUdiscilen der niss וו,(ז-1104011

 tullg .!5ן 4wertilvoller Iierausgalle 1(10ו1ן(
15!Il.alldscl,riftetl llul/riiiscilcr kostl)arer 

Ul!(leugrossor ת0:ו zcit 111 '1150701ט gera~lo 
nacil

~aller 
llnLerzcicl)lle 1011 UilL1 !חט", 

 Kr~ften nleinon [01ט% ur*; ט"..1"1קת"צ"1
1861.August 6. Leipzig, 

 .IULIUS Dr,..מט"ו

~viciltigen
50 eincs l[Uraerullg zur 27. 

bioteud,Haud kliO gCVll LTIIteYllclllllclls 
ICxem~)lar.0]1;(1 !טו: ת] ulltcrzeicillle 

18"1..
~lllgilSt 

 ,"ו2קן0,] .8
 :!;(ז .)].:[א;(ג1)
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 .sich verstehet Es 28 ת0ץ 1ass sel.bst)ח"
30-von vorliegende aas svie Unternehu]en 

Alterthumshebraischen des Freunde deln 
verdiellt,sverden 2ט begr~ssb Freuden יוות 

diedass 15" erwarten zu es mehr 80 עוץ 

 Comite aas welche Herren, gee.hrten-תל
Aaswahlder סו Vielseitigkeit eine den, 

185-vorwalten Werlce abzudruckenden der 
afioder eine der %1ת) damit werden, sen 

anderender Kostell SLLlf ~Wissenszweig dere 
de)nbei 1vird 1]011ט ger~th. Nachtheil תו 
Versorgfiiltigste die auf gelviss Abdruck 

HandzitgKnglichen irgend der gleichung 
selbstvlele aa . ת46'ו0,ו gesehen schriften 

vollsta-una Genaaigkeit der Rufe 1ש 

TheilZUftl 

~landschriften 
stehencle 46%(ושי 

michich 1vie haben, hfingel und L~cken 

~ber
England זה wieder neuerlichst erst 
Erlartungendiesell ITllter ; 1tebbe zeug~t 

Verוזת! subscribirt lroraussetzungen 4טמ 
Exemplar."ת auf gn~gen 

1851.August 21 Dresden, 
BEISR.תע .ע 

 גמם של המדרש בבית יושב בהיותי הנה29(
 רחם דבת בצדק שמעתי - פראג הכמיהגרלים
 כל ' קץ אץ הרבה ספרים עשות י מסמבמגיר
 הוא עצמו לכבור לעצטו במה בונה ואהדאחד
 ע"י לנו היה המה תועלת ואת בכל אך ידורש
 הדרך זה שאין בימינו ראינו מ י האלהחבורים
 מסלה ובחינו י חכמ.נו הדר ולקיום תורתנולקזם
 חבוריה שרוב , הקדמונ" חכמת אחרי לררוףאחרת
 התורה אוהב שהוא מי לכן - המה בכתוביםעוד

 במחנה ויתמך ישמה ואביונה באמת אלקיוהחכמה
 לחברת וחבר סער להיות אלקים לו חלק כאשרחלקו
 הגאונים חבורי עלם לאור יבאו למען ' מובשוחרי
 הקדושה תורתנו דברי בגלוחנו שמת ידיהםשעל
 אג' שאוהב ואף . כהנים ממלכת לי תהיוואתם
 - הכלים אל נחבא להיות הוה היום עדמעודי
 ובמקו' . במהרה שיצאת כלים אשריך היוםאמרתי
 לכן י לחתום שלא רשאי אתה אי לחתוםשאמרו
 י לאור שיצאו כמו מחבורים אחד ליקחחתמת'
 , חברייא דמן זעירא .דרעודען

 באנרי לביתיונה
 .Anch 80 !01ן 0אז( %ות Freuaenחו4%50
 tremichsten die cler bei, Vereine ו%עפ4

verborgenenLitel'atur i~dischen 3 der Bodell 
verspricht.hervorzurufen Bliitilen 
1851.Septe~lber 25 I)resdell, 

Fn,1S-lLIIL,2. 1ל, 

 בלב כזאת נתן אשר ישראל אלקי ה' ברוך81(
 חמד אבני ראות ועיני . לעתים בינה יורעיחכמים
 . הקדמונ" ורבותינו מחכמינו נערכים יקריםומנינים

 הם תהומות באוצרות היום עד מאזהממונים
 . מעיר אחד אם כי אותם רואה ואיו ' הספריםהיכלי
 וה הרחוקים אנשים חגרת ע"י לאור עתהיצאו
 ומהם , ולב ברוח קרובים אך י במקום הרבהמזה

 ואוקססורד בלונדון החקירה נמלכות ראשונ'היושבר
 . קרמונ" מכמה הצרוף וכסף הטווב הזהב שםאשר

 שם ונאספים שננסמים ידיהם ומעשיבספריהם
 ומביעים נובעים לנחלים והיו יצאו ומשם .למרבה
 . נפשם וההוי ישראל בני את להשקותאמרים

 יודסס אשר כל לקחת שמי את חתמתי לבובשמחת
 ג' יום - הקצוב נמהיר ההם המשגיחים ע"ימהם
 . סראנ פה ~p"b הורה אב מנהםכ"ח

 , רפאפורמ בהן ריב יהודהשלמה

Eebraischender Zeit die auch 
 .82 תתחפי

bittet50 ; 15! g~nstig 1440 ""ייו] I.iteratur 
eantiqilari-eiEen Unternellmen 

~liesos 
doch 

 4תם auf mich veranlasstט"
~lrertll, 

schen 
subscribiren.211 Exempitr 

1861.
~ugist 

 ."שוע 27
LAWDAU.1. 1ע. 

 כל לקחת . הרפה ירי אחסוך לא אני גם33(
 עמרת לב חקר' גדלים מאנשים איה"ש יודפסאשר

 , י ישראלתפארת
 פראג פה סופר ליעבןקלמן

 .1.צאאיוז,1

Bibliothelc6ש fdr~ Eseltplar "ת Auf, 81. 
subscribirt,Religions-Schule hiesige)l der 

~riell
1861, September 1 8ת( 

Dr.9 ,ט2טתעע. 

hebrai-schitzbarer lierausgo,be Dic 86. 
Vereinder lvelche llau~lsclaifteu, 501107 

betitelt,ישנים כועורר' חברת Englan~l זפ 
jedemYon srerdient stellet, Allssicht ווו 
 Literatur hebraisc~en der!~וונ

~'reuude unter-4תט begr~sst Theil)lanle frendiger 
lverden.zu st~tzt 

1851.Septelllber 8 81 ומfien, 
Rabbiner.

~ORII'lTZ) 
Lizta4 

dermich 10% scilliesse Freu~len 188 !וו. 
Husflieses 

~lTunsedle, 
 Ubigen ,ת8 !1111 וע40
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נו%

diem~ge Unternehmen lobetlswerthe serst 
finden.Unterst~tzung geh~rige 

1861.September !69 ת den Wiell 
GOLDEWTEAL.Dr. Prof. 

 .auf Bibliothek 1. 1. die F~r 87טש
subscribirt,Exemplar 

EOFRATH.
~liwcn 

YON FHR. 

 ישראל ננוד נשות בהגלות היום נכבד מה38(
 ספרי יצאו אם היום נכבד מה , העמים כללעיני

 ולרורות דורם לאנשי לעינים ו הי אשר לאורהקדמוני'
 וחכמים נגידים חברת לב ד' העיר כעתאחריהם
 ישנים מעוררי חברת שם אשר בר.כיניאבארץ
 ספרי אחר אחר לאור להוציא ראשם על'עלה

 טומר כעת בו לחתום ביקי ארם כל וידהקדכוונים
 ללשונות' העמים ככל ונבונ" חכמי' לך גם :ליעקוב

 הוא'ואחתו' לגזברה חבר אני לב בחפץ 'בארצותם
 במחיר הנדפסי' הספרי' מכל אחר ספר לקחתשמי
 . לס"ק תרי"א אלי מ"ו וויען ' עליו יושתאשר
 , פרסבורכ איש רוקעם ליב המכונהיהורה

 את התומכים מן כאחר אהיה אנונ' גם39(
 כולא בכסף ליקד; עלי ומקבל ישנים מעורריחברת
 המעוררים ע"י המכבש כותחת יצא אשר כלאת

 .הנוכר.ם
 מו"ה בן קלמן (
 שמערן נב"ת טוב כוכב ן'גאטמליב

1861.Septeulber 4ג 
~fien, 88 .9.צ22ש. 

 בקשובי ולאשר שאלוני לאשר נררשתי40(
 הטווב לשוחרי וקבר להיות לבב בחרותנמצאתי
 חברת ה"ה בגבורים ה' לעזרת ולבואוהתושיה
 מכל ולקחת . לאנדאן רנתי בעיר ישניםמעורר'
 עליהם ד' נועם ויהי . איה"ש ברסוס יצאאשר

 . יכונן יריהםומעשה
 שסערן בר"מנ1ענדל

 ,Wein 4] .1ע80.ןט18
STER~.2. א. 

 חברות חמץ מנורת לישראל. מוג אך41(
 י מחוקנים המה הקרמונים ספר' כי . ישניםמעוררי
 יוצ"ו שלא חקנים הנר" על וחזקה . זקוניםמדעת
 אנכי גם לכן - מהוקנים שאינם דברים ידםמתחת
 יודפסו אשר הספו-ים לקחת המנוים מן אחראהיה
 נצבים ב' ליום אוו' . עליהם יושת אשרבמחיר
 ווינא מלוכה בעיר לפ"רהר'"א
 יע"א קרקא הכלב"ר מייזלש בערושדוב

 ' הנ"ל בעירמהגורר
B~bbiller.תיוגי] ,8.וץ15ש1ג 

Bereitwillig~eitgr~ssten der 42 !ווט. 
verdienstlichendiesem 14"% ich schliesse 

herzmich 68 w~rde und 8ת, 
~nternellmen aauchdemselben mich ich welln freuen, lich 

Ich10!טתט. zeigen fdraerlich wie sonst 
Exemplar.4ת 

~benlehme 1861.September 16 4. Wien, 
Prediger.24צ~ע2ע11ג 

 החכמי' מעלו אל פעל כוה ויעקב יאמר בעה43(
 העיר אשר התעוררות ע"י . קדם בימיהקדמונים

 חברת בשם אשר ונבונים נגירים חברת לב אתה'
 לחברי'. חבר אהיה אני גם ועתה יכונה 'שני'מעוררי
 אשר הספרים מכל אחד ספר לקחת שמיואחתום
 אלול היי וויען . עליו יושת במחיר(אשר -ידפיסו
 לזג אשיששוש

 קנעפפלמאכערישראל
 . שמיד פ' ערל' בחנות ממריםמוכרי

Aussicht,die ich begr~sse Freudig 44, 
wichErscheinen dllS uns 010%0ז durch 

.j~dischenmittelalterlichen des: Werke tiger 
denlmdge ; vll'd vel~lelssen Scltrifttltll~ls 
ErgebUhronde 4 21[ט" U,lter~clunen 

ErvverbDer ; werden 21 04"ש] )nutiligullg 
desF~rderung die so7~ie Schriften dieser 

Pflicht.00וט mich fur 18! Unternehlnens 
E]iemplar."ת auf daher subscribire Ich 

[861.Septembor [8 Bresl~l, 
GETGE1I.ABaAIrAnf Dr. 

Israeliten-"Gemeinde.105ט. der 
~lILbbiner 

;VergnUgen1ות! subscribire "1 Auch 45. 
ulldlferke interessaute hdchst 

~liese 
auf 

gl~ckde)1 Unternelulleu deln svfinscile 

 ,Breslau .4 9ן ., Septon~ber.851נ
 .ז)1 .0 .29.8ס83צ4ט

 . נורוקקים ארץ אל ילכו , באניווז ים יורדי46(
 ולחצו' להם והב עפרות אשר הנשאו' גבעותלרעת

 הרים מלערסן יהפכו יבקעו יאורים בצורות -כסף
 יררו גם . והב ומכמני כסף אוצרות ולהפשלחפור

 כסח זהב ברבות הלא ' פנינים לשאובההומות
 הוא ]זעלסענהי'מ[ יקרותיהם ערכם. ינרעופ:ינים
 איכה , ערכם 'אברו ויסרוצו 'ררו אם .משכם
 נחשנו ותהו לאפס . הכחם ישנא , הכסח אזיועם
 תורת חכמת ומפו מוהב נחמד" אך כ'א( ")מ'א
 ישוו לא חמצים וכל מחירה ישקל לא כסף . חיאל
 ' לכנו והלכו חלפו עברו שנים ואלפים מאות .בה

 ספרי י להם חליפות אין יתמירו הקדמוניםוספרי
 לא להם( )וכרומה גאון מעריה ורבינוהרמב"ם

www.daat.ac.il   *   דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



%111

 אין הרבה ספרים . נמר לא וריחם טעמם אתישנו
 עד מזמניהם . מסמר אין וגבונים חכמים הברוקץ
 עומדים הראשונים דברי ואת בכל אך .עתה

 לדור דור . נטועים וכמסמרות כררבונותוישורשו
 בשכוות' קראו . עול' לזכרון תויהם . מעשיה'ישבח
 - ארמיתעלו

 במחבא כזמון מכהביהם שארית . אההאבל
 ימצאו לא . נעלמו )ב'בל'אטעק( הספרםאוצרות

 . בינה אמר' להבין חכמה לדעת השואפתבמשננות
 הספרים עקרי בתי בחדרי החבאו . נעו . דלונשכחו
 . אור מתעלותיה 'וציא ומי . ואסל חשך אבנינין

 'שקין ומי - וי:רוגו ישתוחחו . לסו קוונפשנו
 זמנינו נבונ' הנה . ימיראל אלמן לא אכן ,המיתהון
 ערי אל שילוחים לתת יחריו לב נועצו . באומקרוב

 קבוצות בהם , עליוות קריות אל צירים ,הממלכות
 , תלאה כל יחורכו לא הראשונים מספרי ידכתגי
 , ישקטו לא , יחקירו תכלית לכל עמל, כל'שקצו

 מלאו עד . כנאוינו השיגו ער ינוונו ולא , ישליולא
 הבוקר הצפירה באה ישראל ניח אחינו ,חמצנו
 מקבצים ישנם ודל יעקב קטון עוד יאמר בל ,אור
 עם הלא . בעמים "מרו עור חכמינו קדמוניותאת

 . עמי בגי התאזרו , הוה הגדול הגוי וננוןחזם
 יריכם ירמו אל , חמיכם פועו ונשגב רם פועלכי

 בכל אותנו ה' יברך הוה הדבר בגלל כי ,מלהבוכו
 ולעדות ולאות , וברכותיה השנה ותחל נעמוהאשר

 ממכבש יצא כאשר אחד ספר לקחת שמיאחתום
 כסף ונתתי ספר קבלתי השת במעם וגם ,הרסוס
 ' לס"ק תרי"א אלול ב"ה ב' יום ברעסלו" ,כנחירו

 , זצ"ל ישראל נפתלי במוהו"ר דובמרדכי

0"1allf cbellfalls unterzeiclule Ich 4ז. 
genamhaft Prospectus 14 der Exemplar 

l~'erlle.Inachtell 
1831.Soptelnber 23 4. Breslau, 

bIIDnlsLuolel*~'.Dr. 

"%auf gleicilfalls unterzeic~lne Ich 48. 
Exemplar.

1851.September 23 4. Breslau, 
hfoals.prof. 

 החברה כיאת גרר בל' אקבל אנכי אף49(
 הרשימה לפי מהם הנדפס" הספרי' ישניםמעירר'
 אשר כפי מחירם ואסלק . שנה לכל ברגיןחמשים
 . מהםיושת
 . לייפציג מה למ"ק תרי"ב תשרי נ' ב'יום

 . מבראד ביקאלכסנדר
 יטינים מעודר החברה מאח לקחת על' נם50(
 כסף ואתן שנה נכל לאור יוציאו אשרהמסרים
 השביעי צום ב' 'ום . עיהס יושת נאשרמחירם
 . קאלליר כיאיר ר' הגביר בשם ליימציג טהתריב

 - פינילש טנחםצבי

 הספרים מן לקבל עה"ח באתי אנכ' גם51(
 . מה.רס תשלומי נגד הדפוס ממגבש שיצאי עתבכל

 שנת גרליהו צום ב' יום היום עה"ח באחזולראיה
 . לייפציג פהברית

 פריידבערג אברהםנאום
~RI2IDBERG.

%1. ABIIAHAhI 

 וכן רבים רואי אהר' רא"' הלום הגם62(
 צפופים עומדים ישראל ואצלי ראשישיפים

 מעוררי בחברת החתום על לבוא רוחיםומשתחוים
 יצא לא יוצאים( אלו ראה מי אמרתי ,ישנים
 . מוצא לכסח בתתי להאדירה חכמהלהרביץ
 כווה בן ולא כזה לא בצעירים אנכ' צפיראמנים

 . הוה וזכר' שמ' ' בשערים נורעכמעט
 , לפיק ולעשור כסא ביןבריססעל

 זומרהויזעןהירש

 ' תוקגוינז: ג'ל יכליית' ירננו ובשיי לבי ב"ה53(
 לחגור וחכמו: נתורה חל אנשי וימו כילראות

 - מעולם אשר שם אנשי לספרי יד למציב ,החרשה
 אשר הקרושים עפר ישני כועש' דופק בקוללעורר
 לאמר מסנרותם מסתר ולהוראם . היקייםבארץ
 אוצרי בחשכת לאשר . צאו . ספריהםלאסורי

 מיכ: להשקות . הגלו , ידיהכם ממכהוהמרינות
 גדולינו חסרו מבאר קדש ממקור הנובעיםחייכם

 אנכי גם אהאוה וקפצי בכל לכן .הקדמונים
 ובכל . יהורה לחם בית מבור טהורים מיםלשתות
 הוא טווב כי לדבק לאגור בחברתכם אסתפחלבי

 בטוובם ולמוטע כופרים לאכל לוהעיכיל וניקמרלעינים
 בעד ו:זקור[כ:ו דברי כר: . לא' הלוליכ: קרשמרי

 השביעי בחדש אמסטררם פה - תועלתוקברת
 . ליצירה הששי לאלףבתרי"א

 פאלקגבריאל

ynaZre-~l8de8 Rae 14 Pczris~ 54.
 ,(3farais) "ן Januier 80.852ן

48plaisir מט fikis me סל -  
~IONSTSV14 pourforme 8נ qile voeux les exprinler volls 

ANTIQUA-HEBRE~Y או de reussite 18 
8tlltOTISd 0 8נ 5ע0ץ) - SOCI~TY RIAN 

al)proba405 115)0 1sk 8 שעו ת01ע ioindre 
pilb811"3 vous 8טן societe cette 46 teurs 
avecsaluer vous de Yhoneur 3'ת10] ש 

ernl)resserllellt,
CAI~Ehi8. 

Israelites,Archives 405 Redacteur 

Filil)(,lvsl~i8 .1ג 

 ן.%.01141[
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 צחחח0אצ"א1א1
~YERDEN 

BESTELLU~GEN 

Rudolph.ת. bei ... 04688* 
Franck.?*1............8א. 
Geibel.,.......,.א. Penth 

conap.-[1.afi ,,,,Eggers Petersbarg 
Schmitzdorff.

~eine.
7. ..........7. Posen 

EhrAndre.-Fr. .........א. ... Prag 
.1"1 
Wigand.י(......שןםי688ץו .ע. 

001-Deabner.-It. ............7. ibig~ 
schel.

Strdhln.6] ..........[0שאה l~eval 
Buchhdlg.,ATicolai'sche . . . . . . . . . Stettin 

S~unier.-ת. w~rtz.4] ....1Treuttel Strassbarg 
Buchhand~tSkravaVs .. . ... ... niest 

lung.
lBaehhand'sche~ .עעם*ת . . . .. TUbingea 

lung.-Fues.
M~nster.,.......1. veneai~ 

 .Friedlein. Warschaa......E -.א
.מ80מ"*"(2

Gerold-  ת6ם"2ם5זע............םאוו 
Sohn.da 
Glicisberg.-ח............ג. Wilna 
Benjacob.1. 

~aupt
Kdhler, ע. [). bei ... Leipzi~ 

Commission~r.
Comp.1 ...,.....1816נ, 

~erlin Winicker..........0. BrN 
 וא31.........ם6815!פ Comp."-7. da.וז

Kern.
Anhuth..........8. Danzig 
Kebrow.7. .........ן. Dorpat 

Goar.81. 31 .ת. ?raakhata,W, 
Buch-.Dietrich'sche . . . . . . ב0שב1אטש 

handlung.-
Hof-,.Eelwing'sche ... . . Eaanover 

buchhandlang.-
Berendsohn.8. ......ע. Haburg 

4מם19].1............?88ש7
Bach,..Bornt~ger'sche Ednigsberg 

handlung.-
Friedlein.ם18*נע .מנ..........(. 

Behrend......ע. Erotoschin 
Comp.da ........ץ410מ6ו Eailaa& 

Reyher.1. ..........0. Htaa 
Deubner.1211-7. .08140!פ . .1נ....... 

Franz.......0. Wiachea 
Buchhand-,.Korn'sohe . . . . . Nirnberg 

-שמם1
H~lzel..........צ. OImUtz 

www.daat.ac.il   *   דעת - אתר לימודי יהדות ורוח




