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 לוח המפתחות לפי חענינים
 [שמות אנשים ועמים בכתבי הקדש]

; צפרת; קדר; קהת; קטורת; ח נ ע פ ת נ פ יה; צ ; צדקיהו המלך; צדקיהוהנביא, צלפחד, צפנ ק ח  צ
 קין, חבל; קיני, קנר, קדטוגי, קרח, ראובן; רבקה; רוח; רהב; רחבעם; רחל-

 [מדינות ערים ומקומות בכתבי הקדש]

ה, קדרון, נחל, קדש; קדש ברנען  צוער; צור; צידון; ציון; צען; צקלנ, צרחן; קברוח החאו
 קיר; קישת׳ נחל, קריח יערים; קריח ספר; רבלה; רבח.

 [שמות תנאים ואמוראים ושמות פרטים עד חתימת התלמוד]

; א ב  צדוק, רבי; קטיעה ברשלום; קטצא ובר קטצא; ראובן בן אסטרובלי, רב (אבא אריכא); ר
; רבה חוספאה; רבינא. א  רבה; רבה בר בר הנ

 [אנשי ש0 אחר התלמוד]

; צווייפעל, אליעזרצבי; צונץ, יום טוב ליפטאן; צוקרטאנדל, משה שטואל; ציוני, ח ה פ ש  צהלון, מ
; ח ח פ ש ר; צייטלין, טשבהח; צמה נאון, רב; צכה יעקב; צעדערבוים, אלכסנדר, צרפחי, ט  סנהם בר טאי
; ח ה פ ש יה, צרצל, אברהם ןי; קאהוט. הנוך יהודה; קאהלער, קויפמאז; קאזיס׳ מ נ  צרצה, שטואל ן׳ סי
ן ד ו  קאלישער, צבי הירש; קאלישקר, אברהם; קאטינקא, אהרן; קאנטריני, יצהק היים; קאסעל, ד
; קאצנעלס־ן, יהודח ליב, קארא, יוסף חיים; קארדוזו, יצחק; קארו, יוסף בן ח ה פ ש  קאצנעלנבוגן. ט
,טשפחח; קובו, משפחת; קודר, ם; קאראוואליו. טרדכי ברוך, קארינאל, רפאל חיים יצהק; קאשטרו  אפרי
; קוסטא, ר ז; קולון, יוסף ב״ר שלמר:, קונפורטי, ת י ע , קוטובר, אברחם גר׳  שטואל; קוה, אפרים טשה
; קורקוס, ה ש ; קונקי, אברחם ב״ר לוי; קוראנדא, איגנץ; קורבייל, יצחק ב״ר יוסף, קורריבירו, ט ח ח פ ש  ט
; קיידנובר, אהרן שמואל; קייזערלינג, טאיר; קיירא, אסחר; קלונר, שלטה; קלויזנר, אברהם,  טשפהח
; קטהי, יוסף בן ד ; קלוניטוס בן קלוניטוס; סליר, אלעזר, קסהי, ח  קלרזנר, יוסף; קלוניטוס, טשפהח
נחר בר יצהק, ; קרא. אבי ח ח פ ש  יצחק; קנשינו, אברהם בן חיים; קעטפ׳ שאול יצחק; קפסאלי׳ מ
 קרא. יוסף בן שמעון; קראנץ, יעקב ב״ר זאב; קרויס, שטואל; קרויסקאפף, יוסןן; קרוכמל, אברחםן
, הסדאי בן יהודה; ק^טיליו, אברהם יצחק, ש ק ש ר ק ( ; (קראי י  קרוכטל, 3pn, קריסון, ווארדר; קרקסאנ
; ראבינאוויץ, אליהו עקיבא; ראבינאוויץ, ד ^ אליהו ח ו א נ י ב א ; ר ח ח פ ש ^ ט ו א נ י ב א  ואבין, שלטה; ר
; ראבינאוויץ. שאול טע  הירש; ראבינאוויץ׳ יוסף; ראבינאוויץ, ישראל טיבל, ראבינאוו^, רפאל גחן נ
; ן ט נ נהס; ראבינאוויץ, שלום; ראובני, דוד, ראטנער. דובער; ראטשילד, טשפהח; רובינשטיץ, א  םי
; רתאניס, יהודה; רונמין, יעקב בן יצחק ן׳ בקודה; חטנילי, שטואל אהרן; רהבי, ח ה פ ש  רוזאניס. מ
; ריינעס, יצהק יעקב; רייפמאן, ; ריינאך, טשפהח ד ; ריגיו, יצהק שטואל, רידבז׳ יעקב ח ח ה פ ש  ט
 יעקב; רילף, יצחק בן יהודה, ריניאנו, יצחק; ריסער, גבריאל, ריקי, עטנואל הי בן אברהם; ריקנםי,

 משפח ח.

 [שמות שרים ומושלים וחכמי אומות העולם]

 קאלינולא; קולומבוס, קריסטופר; קונסטאנטין; קיסר; רייבלין׳ יוהן

 [מדינות ומקומות בתלמוד ובקורות ישראל]

 צופים; צוק, צפורי, צפח; צרפת; קאבלענץ! קאוונא; קאווקאז; קאלאראדא, קאלין, קאלי־
; רחבח יא; קאליש; קאנאדא; קאסאבלאנקא; קאפנהאגן: קובא, קוטשין; קולוניא, קוראסאו; קו  פודנ
א, קירואן; קירני; קישינוב; סרי קי בן ו  קורדיסטאן; קורינחוס; קורלאנד; קודפו; קושטא; קטיספין; קי
; ל פ א ק  קליוולאנד; קלעת־איוב; קנדיא; קענינסבערנ; קפודקיא; קפריסין; קראקא; קרים; קריטונה; ק
; רוסיא: א י נ ט ; ח א ט ת; ח ש; רוטנבו  קרעמניץ; קרפנטרא; קרתיגני; רגנשבורנ; רהוד איילאנד; חדי

 רינא; רישא
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 [עניני אמונה, קבייה, פילוסופיא והגדת־עם]

 צורח, חוסר, צטצום, סוד; צרופים; קבלה; קמיע, קפיצת הדרך, קץ חיטין; קשת; רוח (רוח
 הקדיש); רזיאל הסלאך.

 [עניני הלכה ואנדה, כליים, מדות ומנהנים]

; צדקה; צוואה; ציור, ציצית, צניעות; צנעה; פרהםיא; צער בעלי חיים; קאווי(לדינא); ק ד  צ
 קבורה, קדוש (קידדש); קדושא; קדושה, קדיש, קוביא; קטלנית; קטן; קטרת; קידה; השההויה,
ח, קנאה, קנוניא; קנין, קנם; קרבן; קרוב; קרה; לו ,שי  כריעה; קל וחוטר; קלות ראש; קמיצת; קן
 קרי וכתיב; קריעה; קרן; קרקע; ראיון; ראש חדש, ראש השנה; ראשית הנז; רמי נשים; רבית;

 ״ריאין"; רוב טיעוט; רהטים; ריאה, ריח

 [שמות עצמים ודברים שונים]

ם, צטר ופשהים; צנזורא; צעיף; צפ,!; צפרדע;  צבא; צבי; צבע; ציד; צל; צלם; צמהי
דה; קול; קולוניוה; קולעים;  צפרן; צדה; צרעה; צרעה; קב; קבע עראי; קדטוניוה, קוזקים, טרי
; קשר; ראם; ראשי ח מ ה, קיטל, קללה; קלף, דוכםוםטום, גויל; ק י  קוף; קופה, קוץ ודרדר; קטנ

; רדיפית; רוכל; רועה; רווק. ה מ  ה
 [כתות הברות וקבוץ אנשים]

 צבועים; צדוקים (צדוק); צורבא מרבנן; צ,ראםהר; ציונוה; קדושים; קהל; קנאים; קראים;
 ראשונים, אהרונים, רבנים; ריפורם; ריש נלוהא; רכבים.

 [ספרים ותפלות]

; קהלה׳ ספר; קהלה רבה ׳ ; קדשים, מם ׳ ם ; קדושין, מ  צאינה וראינה; צדוק הדין; צדקהךצרק
; ראש השנה, מס ; רוה, ׳  מדרש; סונטרם; קונקירדנציא; קוראן; קינוה; קנה׳ ספר; קנים, מם

 טגלה; ר,ה רבה, טדרש; רזיאל, ספר.
 [ציורים ותמונות]

 הציורים נעשו עי״ אפרים נראווער ע׳יפ התכנית של העורך

מה הכמי צרפה שואלים איש לרעהו לשלום, צד 60; המונה הרב  הריאה, בראש הספר; המו
 דר׳ חנוך יהודה (אלכסנדר) קאהוט 73, ציור עשר ם:5ירוה 100; לוחוה הנהושת שיי זביוה היהודים י

״ ן 133; מחזה ט ק  בקוטשין 130; המונוה משפהה של שהורים, והשונוח משפחה •של יהודים לבנים ב
 בקולוניא ראשון לציון ובניני היקב 142; ציור העודה של קרן קי־יטה לישראל לנדבה נהלח וציור העודה
 לתרומת עצי זיתים 145 ; קשיע עם ציור מנו־ה ממזמור למנצח בננינוה 194 ; שלש קמיעוה מספר רזיאל

 בציורים שונים 195; המונות נהן טאיר ראטשילר ועמוד הבירזא) 248.

ם י נ ו ק  ה
ה ולוה ההקונים בהלק האהרון. ט ויבא עש עוד השטטו ר ו פ ק נ א ר  בהלק הקודם יט הערך פ

 שמות הסופרים בחלק התשיעי:
. יהודה דוד אייזענשטיין, העורך י* ר־ר בער ראטנער ווילנא  א

 אבי׳י׳ה אליהו הודווק, סיגעט אוננריא ג. ב. גרשם באדער, •נויארק
 א. כ ר א״כ ראבינאווק, ריטרויט ג ט גרשון טיללער׳ ד׳ מאין אייאווא

 א״ם אבא אפפעלבוים, רישא נליציא ד ע. 1 דוד ענגלעגדער, פילאדלפיא
 א ע ר אליהו עקיבא, ראבינאוויץ, רב בפאלטאווא ד. ק דוד קאפלעוואטסקי, רב בבריטשאני בםרביא

 א. ר מ א״ר טלאכי, יפו הרה״ה היים הירשענזאהן, רב בהאבאקין נ״ד
 ב. ז. ב. דר׳ בניס זאב באכער, פרופיסור בבודאפעשט וו. ש וויליאם שאולםון, רעדלאנדפ קאליפארניא

 ב. מ. העחרים בביה המערכה ז דר׳ זיגמונד זאאל6עלד, רצ במאינץ
 ב ר. דר׳ דובער רעוועל, טולסא אקלאהאמא ז• וו א. זאב וואלף אייזעגשטיין, ירושלם
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 ?• ק זלמן קאמלער, נויארק מ. ל ב דר׳ טשה אריה הלוי, רב בש״־-ייאנק! גדמגיא
 י א־ן יצחק אבן, נויארק מ מ. ה טנחם מענדל האכמא; פ,ייעהי:הקא ג-ייציא

 י. ב ל. דרי יעקב בצלאל לויטערבאך, פרופיפור מ ס ט׳ סארטמאן, מאנש,סטר אנ4יא
 בהקולע העברי סינסינאטי נ א נחום אתרוג, צפת

 י ב־ן יהודה בלידען, שיקאגא נ. א ר נפתלי אליה רחבי קוטשין הודו
 י וו. ח ישראל וואלף הורוויץ, ירושיים נ נ ה נתן נטע הלוי הורוויץ, דב ב.ויארק
 י ז וו יצחק זאב וועגדי־אווסקי, רב בנויארק נעים נ״ע מענדראבאוויץ, סטרי *יייציא

 י ז ר. ישראל זיסל רובינשט •ן, רב בפדאווידענס ר״א נ. ש• ל נחשיה שמואל ליבא,י\טש, גרוקייין
 י ?־ט יחזקאל לעוויט, איבא:י נ״י ע ג דר׳ ע׳ גינציג, דב ומי יי האשנ,י יאשיץ ביהס
 י ל ל. דרי יהודה ליב לנדא, רב ביאהניסבערג עד״ה עדוארד הערבערט, הוש רומניא וכעת בנויארק

 י• P יעקב לעווינזאהן, רב בשיקאגא פ ה וו פ״ה וועטשטיין, קראקא
 י ל א דר׳ יצחק צבי אייזענבערנ, רב בדאברים ביהם צ. ה. ג. צבי הירש געלבערג לוגדו,

 י ק־ץ יוסף קאנאוויץ, דיש מתיבתא בצפת ר ר ראובן ריבקין, רב ביארענס מאס׳
 י ש־א דר ישראל שפירא, נויארק ש. א. שלום איזראעלזאהן, דב בשיקאנא

 יש־גב דרי ישראל גאלדבערגר, רב נטאטא, אונגריא ש א. פ דר׳ שמואל אברהם פאזנאגסקי, רב בווארשא
צ ל׳ צאנגען, קדאקא ש ט ה ש״ט הורוויץ הלוי, נויארק .  ל

 טא״ח טאיר אליעזר הכהן רפאפורט־הארטשטיין ש. י ש. שלטה יצחק שיינפעלד, רב במילוואקי
 אויהעל אוג^ריא ש מ. נ. שלטה ט כאל נעכעם, ביוקייין

 ט. ג• טנשה גראסבערג דאמסגייט אנגליא ש נ. ד דר שמואל נ. דיינארד, פרוש במיניאפויייס
 ט ה. המנוח טאניש היילפרין, לונדון ש ק דרי שמואל םולוטבו, רב ביייוירנו איטיייא

 ט. דן דר׳ טרדכי זעליגזאהן, נויארק ש״ר שלמד, א׳ רוזאניס, רוסטשוק בו-גריא
 ט ח. ט טשה חיים טירוויש, רב בקייפטאן דרום־אפריקא ש. ר־ן השנוח דר׳ שלמה ראבין, קיאקא
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 צויאר

 סימני הריאה, עי !נד 803



 1 אוצר ישראל צא־נח וראינה

 המגיד* פי׳ על נביאים וכתובים (בלי ס־ דה״י) בל״א
 מלוקט ככל המפרשים ועם המשך הפסוקים (פראנ
 וסי ״מליץ יושר״ פשמים נאים כסדר התורה ,(1576
 בל״א מלוקמ מס׳ עקידה ואלשיך וכלי חמדה וכלי יקר
 וכו׳ והוא תוספות לספרו צו״ר (לובלין 1622) נם הבד
 בלשון הקדש ס' ״שרש יעקב״ שהוא כען מפתח
 למקור ושרשי הדינים בש׳ע יו׳׳ר ובכל השרית כסדר

 א״ב בערכין (קראקא 1585).

Steinschneider, Jewish Lite- ביבליונרפיא 
rat we, p 238. 

 א.

 צאן: ע׳ בסר וצאן
p ובל א ה  צבא : דבר נצב וקבוע בקיום, השמים ו
 צבאם (בראשית ב׳ א׳) בכ־ט על מאורי האור בשמים
ם  העומדים על משמרתם במועדים קבועים צבא רעמי
 (דברים ד' י״מ), צבא המרים (ישעיה כ״ד כ יא), ולכן
ד יי). צבא  נקרא אדון כל ה ק. ם ה׳ צבאית (תהלים כי
 השמים כמו יוצאי צרא מלחמה, אנישי הצבא (במדבר
ש ב׳כ־דת דבורת טן השטים נל־מו  ל״א כ״א), כמ׳
 הכוכבים המוציא במבפר צבאם לכלם בשם יקרא
 (ישעיה מי) דורשי רשימות הבינו בשם צבא השמים
 כת מלאכים בככליא ׳גל מעלת׳ כמו ראיתי את ה'
 יושב על כסאו וכל צבא השכים עומד עליו מימינו
ח) בבפר איוב יש  ומשמאלו (מ״א כ״ב דהי״ב מ׳
 השתוות בין וכוכבים לא זכו בעיניו (כ״ה ר׳) עם
 ובמלאכיו ישים תהלה (שם ד׳) וזהו תוכן הפיוט היפה
 ליום השבת ״אל אדון״ המסומן בכללו בחרוזו חזיחרון
 ״שבח נותנים לו כל צבא מרום״ שהוא ר״ת שצ׳׳ם
; ם י ב כ ו  נכ״ל עם חמח שנזכרת בפנים. ע״ע כ

ת ו ל ז  מ

 ש ר־ן
 [צבא רשמים] השמש הירח חכוכבים וכל רצורות
 אשר בשמים ממעל נקראים בשם צבא השמים. כי
ת ד אביר המבע שלא ישנו א  חוק וזמן נתן להם מי
 הפקידם נס השכלים הנפרדים מלאכי אל הם בכלל
 צבא השמים כי נם מ׳שכרתם ברקיע (מ״א כ״ב), וכן
 נפש האדם בכלל צבא השמים (רמב״ן עה״ת בראשית
 ב׳ א׳). וכן בני ישראל נקראים בשם צבא השמים
 יען נמשלו לכוכבים (רש׳׳י לדניאל ח׳ י׳). והנה העמים
 הקדמונים אשר התהללו באלילים רבים עבדו נם לצבא
 השטים. וע!ד ביטי אנוש טעו בני האדם טעות נדול
 ואמרו הואיל והאלהים ברא כוכבים ונלנליס להנהיג
 העולם ראוים חם לשבחם ולפארם ולתלוק להם כבוד.

 צ
 צאימ״ו וראייה: ספר בלשת יהודית־אשכנזית
 שקורץ בו הנשים ונודע ג״כ בשם ״ט־יטש חוטש";
ם כסדר פרשיות התורה והפטרות, טלוקט  כולל פעמי
 טטדרשים ואגדות, וטטפרשים ראשונים ואחרונים כמו
 רבגו בחיי. תולדות יצחק, צרור חמור, וחזקוגי. נם
 פשטי^ על המש מגילות ובכרמ מגילת איכה ועל מעשה
 חחורבן בארוכח. חברו ר' יעקב ב״ר יצחק מיאגוב(מת
 שם אחר שגת 1623). לרוב מביא בראש הסדרה פסוק
 טט׳כלי, ובראש הספר הפסוק משה״ש(ג׳ י״א) ״צאיגה
 וראינה בנות ציוץ״ וגוי, כי גתחבר בשביל בנות
 ישראל. ואפשר כי רפםוס הזח הוסיף הטרפים הראשון
ת הספר ?פני הנשים, וכדי להבדילו טספר  כדי לשבח א
ה לו שנקרא ״חומש טייטש״ שחברו ר׳ יצחק מ ת  ה
 ב״ר שמשון הכחן מפראג, קודם שנתחבר הצאינה
 וראינה. הספר האחרון נרכס ראשונה בפראג בשנת
 1620, ושנתים אח״כ בבאזיל ובשנת 1648 בויניציא

j ועוד בדפ ס אמשמרדם משנת 1711 נתוסף בו תרגום 
 שה״ש בל״א ע״י ר׳ יוסף ב״ר יששכר בערכאן כ״ץ,
 ותרנום שני על אסתר בלשון יהודית ע״י ר׳ שטעון ב״ר
 טשולם. יוהן רויבערט העתיק ממנו פריגת בראשית
 ללשח רומית (העלטשט;ד 1660) אלכסנדר בן ביוך
 קריהאנגי עשה טמנו קיצור בלשו; צרפת להורות דת
ד חוברות ונקרא בשם ׳  וטוסר לבני ישראל ונחלק לנ

La Semaine Israelite ou le Tsena Ourena Moderne 
 (באר ס 7—1845) הספר צאינה וראינה נהקבל ע״י
 נשי ישראל בבל תפוצות ישראל לקרא ביטי השבת
 אחר הצהרים ר׳ אברהם סג״ל כאלאק ט״ט וט״ץ
 בעיר בוניהאד טביא בשם רב גדול מפורסם רמתלונן
 על מחבר אחר בזמנינו שהדפ ס ג״ב ספר בשם צאינה
 וראינה, והעולם אינם יודעים כי אחר חוא ואין זח בן
 זוגו של ראשון כלל, ולאמ לאמ נדחה עי״ז הישן המשובח
 ונשכח זכרו כיין לבנון מבית ישראל והיום הזה תאמרנה
 הנשים שדעתן קלות ובקיצור ניחא להו: אין לנו חלה
 ונחלה בצו״ר הישן׳ ולא ישימו על לב כי אמותיהן וכמה
 גתלי צדקניות ישבו על ספרים דללו במהרה בעת
 אשר עוד היו גדפס־ם גם באותיות קטנות וממושמשות,
 וקודש היה להן הספר הזה לשבת המלכד, ולא יצאו
 מפתח ביתן עד שגמרו כל סררא וסדרא באמונה

 ועת־ בנות ישראל ממהרות לצפצף ולהגות איזה פסוקים
 הנאמרים בו לצאת ידי שמים קצת ויוצאות ברחובות׳ ן

 והמאי שתהיה הרה כיציאה וכוי (וילקמ יוסף שנה י״ר
 גל־ון י״ד) ר' יעקב מיאנוב מחבר הלוי׳ר העיקרי היה ,

 גדול בתורה וחסיד וכווגתו היתה לזבוח את חגשים
p שלא הבינו בלשון הקדש. וחבר עוד ״ספד 1 א  ועמי ה
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 איש רע מעללים, מתליק שפתיו ומדבר אהד בפה ואחד
 בלב כדי למצוא הן בעיני רעהו, אך שתידן נובעות
 מהוראת מעל ובנידה, מרמה וכתש ובפרט נונב דעת
 המקום ורעת הבריות ומראה עצמו ירא אלהים ואי;
ף וטרע (י־עעיה ט ט״ז), בי  אלהים בקרב לבו, כלו הנ
 טה תהות הנף כי יבצע (איוב כ״ז הי) איש אטונים
 ילך בטה לב הנף כאניה בלב ים סוער (בן סירא ל״נ
תה  בי) ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ו
 בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי ההסירה (זכתה הי)
 ואייר יותנן זו תנופה ונסות הרוה שירדו לבבל (קדושין
 מ״ט ) הצדוקים והמסורות והרשעים והתנפים
 והאפיקורסים עליהם הכתוב אומר כי לא לפניו חנף
 יבא (ר״א פ״ב). נוה למלוך על כל העולם כלו מלישב
 ולשנות בפני בני אדם העטופים בסדינים (ארר׳׳נ סוף
 פכ״ה) שאין תוכן כברן.א״ר שטעון בןתלפתא טיוםשנבר
 אנרופה של הנופת נתעוותו הדינין ונתקלקלו הטעשים
 ואין ארם יכול לוטד להכירו טעשי נרולים טטעשיך
 (סוטה ט״א:). א״ר אלעזר כל אדם שיש בו חנופה
 טביא אף לעולם שנאטר והנפי לב ישיטו אף, ולא
 עוד אלא שאין תפלתו נשמעת ובו׳ (שם). כל אדם
 שיש בו הנופה אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותו
 וכו׳ ונופל בניהנם. וא״ד אלעזר כל המהניף לרשע
ת ואם אינו נופל בידו נופל ביד בניו י  סוף נופל ב
 וכו׳ כל עדה שיש בה הנופה מאוסה כנדה שנאמר
 כי עדת הנף נלמוד וכוי ולסוף נולה. א״ר ירמיה בר
 אבא ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה כת לצים
 וכת תניפים וכו׳ (שם). תנא משמיה דר״נ כאותה שעה
 נתהייבו שונאי ישראל כלייה שהתניפו לו לאנריפס
 שאמרו לו אתינו אתה (שם). אמר ריש לקיש מאי
 דכתיב בתנפי לעני מעונ תרק עלי שניטו (תהלים
 ל״ה), בשביל הנופה שהחניפו לקרח על עסקי לנימה
 הרק עליהן שר של ניהנם שניו (סנהדרין נ״ב), ודרש
 מעונ עונה דבר הנאכל, במו אם יש לי מעונ (מ״א
 י״ז). אולם ר' יהורח בר מערבא דרש כי מוחר לההניף
 לרשעים בעולם הזה, שנאמר לא יקרא עוד לנבל נדיב
 ולכילי לא יאמר שוע (ישעיה ל״ב), מכלל דבעוה״ז
 שרי ר״ש בן לקיש אמר מהכא כראוח פני אלהים
 ותרצני (בראשית ל״נ) וכו׳ (סוטה מ״ב) אבל חז״ל
 הזהירו שלא לההניף זה לזד״ דלא ליטא רבנן טתנפי
ת (קדושין ע׳.)׳ טשום דר״ז נברא רבה הוא ד ה  א
/ טשום רבי נשיאה : ׳  טתנפיתו יייה י (כתובות ס
ת  נינהו טתנפיתו להו (שם ס״ד:) ואטרו טפרסטים א
 ההנפים טפני הלול השם (ערובין פ״ו. יוטא פ״ז:). ע״ע

י ם ש ו ר  פ
 א.

 צבור: ע׳ קהל
 צבי: שם היה טהורה זכר, בעל קרנים ענפות, קל
 רג?ים ויפה תאד (הירש roe, hart). איל צבי ויהטוד
 (דברים י״ד ה׳) הנקבה נקראת צביח, תאומי צביר.

 והתחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהשתתוות לטול ם
 (רטב ם ריש הלכות עכר ם). העטים השונים היו
 טיתסים צורות שונות לכוכבי לכת: לשבתאי צורת בעל
 זקן שתור, לנונת צורת נערה יפה בכלי זהב, לשטש
 צורת טלך על ענלה, וכן לכל הטזלות(הרטב״ם בפירוש
 הטשנ ות ע״ז פ״נ נ׳) ולכן הזהירה התורה. ופן תשא
 עיניך השטיטה וראית את השטש ואת הירה ואת
 הכוכבים וכל צבא השטים ונו׳ אשר הלק ה׳ אלהיך
 לכל העטים (דברים ר׳ י״ט) ומסופר כי שאלו הפילו
 סופים את הזקנים ברומי אם אלהיכם אין רצונו בע״ז
 טפני טה אינה טבטלה? אי׳ל אילו לדבר שאין לעולם
 צורך לו היו עוברין הרי הוא טבטלה; הן עובדין להטה
 ללבנה לכוכבים וטזלות, יאבד עולם טפני השוטים׳
 אלא עולם כטנהנו נוהנ והשוטים שקלקלו עתירין ליתן
ת הרין (ע״ז נייד:) ואמרו בשעה שהחטה זורחת  א
 וכל מלכי מזרת ומערב מניתים כתריהם ומשתתוים
 להמר, מיד כועס הקב״ה (ברכות ז׳). אסור לעשות
 צורות הטה ולבנה בין שוקעין בין בולטין(ע״ז ס״נ עי׳
 תוס׳ שם) ואם הן להתלמד להבין ולהורות טהלכן
 טותרות אפילו צורות בולטות, כר״נ שעשה לו
 צורות לבנה לענין קרוש החדש (ר׳ ה כ״ד) צורות הטה
 ולבנה עם צורות ההן וכלה שעושין על מפה ופ,רשין
 ברחוב, אין לעשות לכחחילה, אך בדיעבד אי; לקורעה
 ואין איסור להשהותה (שו״ת לחם רב סי' ט״ו), ובענין
 פרוכת שהיתה טצוירה בצבע בצורת הטה העלו להיתר
ם בצבע לא שקוע ולא בולט נקרא (שו״ת  כי הטצו ת
 כנסת יחזקאל או ה סי׳ י״נ). ועל ציור הכוכבים בבתי
 כנסיות שטציירין בסמטנים ועפרות זהב יש רעה לאסור
 (שו״ת דברי יוסף סי' ה׳), אך האתרונים נוטים להתיר

 (פתתי תשובה יו ד סי׳ קט״א ז׳).
 אבי״ה

 צבוע, (צבועים, צביעות) בלשון הטקרא עיט צבוע
 (ירטיה י״ב טי) הוא עוף טורף שיש לו אצבעות ארוכות
 לרטוס טרפו, כי צבע הוא אבי אצבע וכן בלשון הז״ל
 בית צבע, ביח צביעה (הנינה כ״ב;) פי׳ ר׳ יוחנן מקום
 שנקיי הרעת שותין בו אצל אוזן הכלי שאותזו באצבעו,
 ולא כננד אזנו ששותין שם כל ארם ועשו מזה פעל,
 הצביעו (תמיד כ׳ה.) כלומר האריכו אצבעותיכם.
ם לרוב השחמשו חז״ל בלשון צבוע על מי שאין  אמנ
 לבו שלם ומזייף נלויו להראות עצמו צדיק, ולובש
 באדרת החסידות להונות בני ארם (hypocnsy). ינאי
 המלך אמר לאשתו אל תתיראי מן הפרושין ולא
; לפרושי!  ממי שאינן פרושין אלא מ; הצבועין שחמי

 שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשי; שכר כפינהס (סוטה
 כ״ב ) ופירש״י צבועין כלומר שאין מראיתן כתולרותם
 אלא צבועין מבחדן ואין תוכם כברם. רבן נמליאל
 השני היה מדקדק מלא להכניס לבית מדרשו חלמיד

. ם י ש ו ר ח (ברכות כ״ה.) ע״ע פ ב  ׳עאין תוכו כ
 [חנופה] נם בלשון תנף ותנופה יש שת• הוראות:
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לק  [צכעים שונים] הצבע העיקרי היה אדום. ו
 נטצא בזה שטות נרדפים הרבה: אודם, תולעת שני
 (ויקרא י״ד ד׳) יכול פיקס (צטר אדום טברייתו) ת״ל
 תולעת, אי תולעת (צבוע בידי אדם) יכול אתת טן
 הצבועים, ת״ל שני הא כיצד? זו זהורית טובה (ספרא
 מצורע ריש פ״א). ששר דוא צבע אדום. הקוקים בששד
 וטשוה בששר (יחזקאל כ״ג י״ד), שצובעין בו ארטנות
 טלכים וציורים. ארגמן הוא צבע אדום כהה וגם שם
כ ארגון וכרמיל (דהי״בב׳ ר)  ארג הצבוע בו, וגקרא ג׳
 אשר יפעה לו ובלשון חז״ל זהורית (יומא ד׳ ), וזה
 פירוש ראשך עליך ככרמל לעומת ודלת ראשך כארגמן
 (שה״ש ז' ר), ומעות הוא לפ תרו כהד הכרמל. בסוף
 ימי החורף תזנמד התולעת אל עגפי האלת כרמת ושם
 תמלמ כאלפים ביצים המריקות מתוכן צבע שגי. םיקרא
 הוא צבע אדום (מגילה י״ז). וזהו מםקרות עינים (ישעיה
 ג׳ מ״ז), ר׳ נוםא דקםרין אמר שהיו מםקרות עיניהן
 בםיהרא (פסיקתא דר׳ ב קל״ב). ונקרא ג״כ םימק,
 אזיל םומקא ואתי חיורא (ב״מ נ״ה:) הדם האדום
 שבלבו הולך ופגיו מלניגים בגוון המת תכלילי עינים
 מיין׳ לשו; כהל (ע״ד כשב כבש) שהוא צבע אדום
 שכוחלין בו העינים, האשה מתלת ופוקםת ומעברת
 שרק על פניה (ט ׳ק מ׳ ), ושרק הוא ג״כ צבע אדום
 ע״ד םיקרא ועל כלה נאה במבע נאמר לא כהל ולא
 שרק ולא פירכם ויעלת ת! (כתובות י״ז). כי תקרעי
 בפוך (ירמיה ד׳ ל) תרגומו ארי תכהלין בצדידה׳ מין
 אבק שכותלות בו הנשים את עיניהן להמיב גגהן, ותשם
 בפוך עיניה (מ״ב מ׳ ל׳) אדמדם (ויקרא י״ג מ״ב)
 יש מפרשים אדום עז ועמוק, וי״א שכפל השרש בתארי
 הצבע מורה על הרחבתו המקומית, וכן ירקרסת או
 אדמדמת שהרהר הברבר, זעיר שם זעיר שם. וכן
 ביאר ר׳ עקיבא אדמדם כיין המזוג במים (נגעים פ״א
 בי) ר״ל שצבעו זיוע על פני כל הדבר הצבע השגי
 שהיה נודע אז הוא ירוק, ויש בו שני מינים. ירוק כירק
 עשב שנקרא על שמו, ירוק ככרתי(גיין) שדומה מעמ
 לתכלת, ואמרו משיכיר בין תכלת לכרתי (ברכות מ׳ ).
 ודרשו אםתר ירקרקת היתה, כי נקראה הדסה והדם
,(Saffron) הוא יר.ק ויש ירוק כאתרוג או בכרכום 
 כהלמון ביצה או כזהב, שהוא צהוב (געלב) אתה
 ירקרס שבירוקים? ר׳ אלעזר אומר כשעוה וכשושנת
 כרמל, סו מכם אומר ככגפי מוום (ירוש׳ סוכה פ״ג
ג ע״ד) ואברותיה בירקרק חרוץ (תהלים ם׳יהי״ד) ׳  דנ
 שמתנוםםים כזהב פז הולי הירקון (ירמיה ל׳ וי) הוא
 תולי צהוב מאי גוון מליתך, א״ל כתרדין עלי אדמת
 שיתקין הרבה (עירובין ג״ג:). הצבע השלישי הוא תכלת
 שדומה לרקיע (ברכות ו.) ועצם הששים למהר, כספיר
 (בלוי) קרוב אליו פורפירא (פורפור). אדרת שגער
 (יהושע ז׳ כ׳׳א) פורפירא בבלאה. פורפיתא של מלך
ם ח  (טדרש תהלים ט׳) אמוץ הוא צבע טעודב בין א
 לשתור (ברח), ברודים (טגוקדים) אטוצים (זכריה ו׳)

 (שח״ש ד׳ ה׳). רבויו צביים או צבאים׳ ונקבות צבאות,
ת  בצבאות או באילות השדה (שם ב' ז׳) גארמי
 טביא, טביתא. ילד הצבי נקרא עופר (שם ד׳ ה׳)
 ובארטית אוחילא. הצבי הוא קל לרוץ אורח (ש״ב
 ב׳ י״ה) ובכהו זה יצלח להטלט טרודפיו כע ף השטים
 (טשלי ו׳ הי), ולכן טשורר הצבי באגדת פרק שירה
 לאטר: ואגי אשיר עזך וארגן לבקר הסרך בי היית
 משגב לי ״וטגום״ ביום צר לי. הצבי בשעה שהוא
 ישן עיגו אתת פתוהה ועיגו אחת קטוצה (שה״ש רבה
י ודטה לך לצבי) אר״ש אין היה בעולם ד  פ׳ ברת ח
 עושה כטו הצבי או כעופר האילים, בזטן שהוא בורת
 הולך טעט טעט וטתזיר את ראשו לטקום שיצא טטגו
 ולעולם תטיד חוא טחזיר את ראשו לאהוריו וכוי ד״א
 הצבי בזטן שהוא ישן חוא ישן בעין אתת ובאתת הוא
 געור (זוהר שטות י״ד). הצבי הזה הולך לםיף העולם
 והוזר לטקוטו (ילקוט). הצבי אין דרכו לאכול כת ובשר
 (ב״ק י״ט רש״י) קרני צבי ואיל הדין לטעלה ואין
 טפוצלות (הולין נ״ט: רש״י). העזים והצבאים נהשבו
 ביהד, בין התיות אע״פ שדוטין זה לזה כלאים זה בזה
 (כלאים פ״א ר) הצבי והאיל אינם קרבים על הטזבה
 ותלבם טותר (דברים י״ב ט״ו. רש״י והראב״ע שם).
ת הצבי לדוגטא, לענין צידה בשבת׳ ואטרו  חז״ל לקחו א
 הצד צבי בשבת השוהמו והטפשיטו וכוי הם אבות
p המדה גתלת  מלאכות (שבת ע׳׳ג.) א״י גקראת א
 צבי, מה צבי אין עורו מתזיק את בשרו(אתר שגפשמ)
 כך א״י איגח מחזקת פירותיה, ומה צבי קל ברגליו כך
 א״י קלת לבשל פירותיה יותר משאר ארצות(כתובות
 קי״ב). על אדם המפסיד מעותיו בנקל אמרו ״הניה

 מעותיו על קרן הצבי" (שם ק״ז.).
 מ מ ה.

 צבי: ע׳ שבתי צבי
 צבע: משהה לשנות בה פני דבר ועין מראהו(פארב,
 dye, color), והוא כנוי לארג ורקמה מגונים שונים,
 שלל צבעים רקמה צבע רקמתים (שופמים ה׳ ל׳)

 בנתלת בנימן נמצא מקום בשם צבעים (נחמיה י״א
 ל״ד) וכגראה הוא גי הצבעים (ש״א י״ג י״ת) בקרבת
 גבע. במשגה גזכר הר צבעים (הלה פ״ב י׳) כמו הררי
 גמרים (שה״ש ד׳ ה׳) כי צבוע הוא מין גמר שיש לו
 תברברות ומשנה פניו תליפות כל שבע שנים (ב״ק
 מ״ז )׳ ונזכר מגדל צבועיא (איכה רבה פ״ב ב׳). הצבע
 הכולל נודע במקרא בשם ששר שהשתמשו בו ליפות
 ארמגות מלכים ולציורים, ומשוח בששד (ירמיה כ״ב
 י״ד), צלמי כשדים חקוקים בששר (יתזקאל כ״ג י״ד)

 השם צבע הוא מלשון מבע, בהוראת מבילה במים שיש
 להם גוון, וטבלתם בדם (שמות י״ב כ״ב) הדגומו
 ותצבעון בדמא, םרוחי מבולים בראשיהם (יהזקאל כ״ג
 ט״ו) כמו םרותי צבועים. המקום שצובעים שם נקרא

 בית הצבע (פםתים נ״ה: מ״ק י״ג:)
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 עולים לצבע אהד ואלו קב״ה צד העובר וכו׳ (נדח
 ל״א.).

 [יהודים צבעים] יהודים רבים התעסקו באומנות
 הצביעה, בין האמוראים הם ד׳ אבא הושעיא מטרייא
ד ׳שהיה כובס וצובע (ידוש׳ בי׳ק פ״י) ר׳ עמרם  ההסי
 צבעא (נימין נ״ב:) בימי הכינים התפרנסו הרבה
 יהודים ממלאכת הצביעה ד׳ בנימין הנוסע במאה
 הי״ב מצא בעיר ברונדי׳ש (Bnndisi) ע׳שדה צבעים.
 נם בין הדרתים הפראים באו יהודים בעלי אומנות
 וצבעים ויו׳שבים ביניהם באומנות ובסהודה והתרים
 לבתיהם (מסעית בנימין צד 15, 29). בלוד מצא יהודי
 אהד צובע, וסמוך לידו׳שלם הית בית הצביעות ׳שחכרו
 היהודים בכל ׳שנה מן המלך, בתנאי ׳שלא יע׳שה ׳שום
 אדם צביעה בירו׳שלם כ״א היהודים לבדם, והם כמו
ם יהודים הדדים תתת מנדל דוד(ישם 35,32)  מאתי

 בבית להם ישנים יהודים צבעים (40) בנוב (בית נאבי)
 ׳שני יהודים צבעים, בזרין או יזרעאל יהודי אתר צובע.
ד (׳שם 44, 49) ח  בקריתים אין יהודים אלא צובע א

 הנוסע ר׳ פתהיה מרננ׳שבורנ מצא בידו׳שלם יהודי אתר
 ר׳ אברהם הצובע (הסבוב׳ הוצאת בעני׳ש 38׳ 60).
 תרמב״ן ב׳שנת 1250 מצא בירו׳שלם איזה יהודים
 צבעים היהודים בארנון ספרד התעסקו בצביעה
ם צבעים במספר דב י ד ו ה י ו 1 6 (Jacob, Sources, p ) 
(Abraham, Jewish Life, p 248)היובפראנ במאה הי״ז 

 המיסיוניר דר׳ וואלף מצא בבוכארא כעשרת אלפים
 יהודים אשד רובם התפרנסו בצביעה וסהר המ׳שי(ספרו
 על מ׳שלתתו בבובארא ה״ב צד 3) ד יהודים בדוסיא
ת מסהר הצביעה ובפרט בעסק הצבע  התפתתו א
 ״איגדיגו", הם היו הדאישונים אשד צבעו עודות ואדרת
 שעד ברוסיא, נם צביעת הטליתים נעשה בידם למסהד
; ת י צ י ; צ ן י ת ע ע י ב ; ט ן ו ז ל  נדול. ע״ע ת

ת ל כ  ת

 א
D : תכתן׳ בן אתיטוב טצאצאי אלעזר בן אחדן H ^ 
ל ביטי ח  הכהן (דהי״א ה׳ ל״ד) כנראה היה כהן נ
 דוד, אשד שלהו להוכית את זקני יהודה על התטהטהם
p אבשלום בנו לקחת את שבט פ ח ח  לצאת לעזדחו ב
ק ח ח (ש״ב י״ט י*ב) בטצות דוד טשת צ י  חטלוכת ט
 את שלטה לטלך בחחנשא אדונית לרשת את הטלוכה
 (מ״א א׳ ל״ב) ושלטה השיב לו גמולו וישיטהו לכהן
ל תתת אביתר (שם ב׳ ל״ה), ולכן התיהסו אהדיו ח  נ
 הכהנים בשם בני צדוק (יהזקאל ט׳ ט״ו) מה שנאטר
 וצדוק נער נכור חיל ובית אביו שרים עשרים ושנים
 (דהי״א י״ב כ״ט) אשר באו עם אהדים להטליך את
וסיפס הוא צדוק הכהן בן אהיטוב  דוד, לדעת י
 (קדטוניות ס״ז פ״ב בי), אך יותר נראה שהיה נכד
 צדוק הראשון ואולי היה בן עזריה שנעשה שד לשלטת
 (ט״א ד׳ ב׳) דוד בהד בצדוק הכהן טבני אלעזד על
 פני אביתר שהית טבני עלי מבית איתמר, כי בני עלי

ק בנדים (ישעית ס״נ ט  והוא כטו הטוץ אדום ׳ההוד, ת
 אי) ותוא תום בכשבים (בראשית ל׳ ל״ב). שהדהד
 כהה (דונקלבחין) ד״ל שתור כצבע רפת ותלוש, וכן
 יש כהה בלבן, בהרות לבנות כהות לבנות (ויקרא י״ג
 ל״ט), שהוא כעין הלבון ביצה (נדוי) הגוונים היותר
 פשוטים הם לבן ושהוד לבן הוא טראה בהיר חך.
 ולבן שינים טהלב (בראשית כ׳ ט י״ב). סוסים לבנים
 (זכרית ר), באדטית היור, היודא והיפכו שחור, שתורות
 כעורב (שה״׳ש ה׳ א׳), שהור כפהם, כטד הוא שתור
) הנלהים  גומת לשתדות, וגקדאו כמרים (ט״ב כ״ג ה
 הגושאים בגדים שהורים ביי קדר (ישעיה כ״א י״ז)
 בגי כוש השהודים. וקדר עליהם היום (מיכה ג׳ ר).
 השמים התקדרו בעבים (מ״א י״ה מ״ה). בארמית
 אוכטא הוא שתור תרתא דא,שפכי (גטין י״ט ) הוא
 צבע שתור כדיו שמשתמשים בו הרצענין וצובעין בו
 תעורות (נדת י״ט ) בורדיקא, מלשון ברורות בלומד
 טנוקדות או טורכבות שאין הצבע ניכר בו כ״כ, לא

 תיורין ולא אוכטין, שהוא טטוצע בין תלבן והשחור.
יעא] לעני! שבת הצובע תוט שארכו ארבעה י ] 
ו חוט כזד, תייב,  טפתים או דבר שאפשר לטוות טמנ
 ואין הצובע הייב עד שיהיה צבע הטתקיים אבל צבע
 שאינו מתקיים כלל כנת שהעביר סדק או ששד על גבי
 בחל ונתשת וצבעו פטור שהרי אתה טעבידו לשעתו
 ואינו צובע כלום. וכל שאין מלאכתו מתקיימת בשבת
 פטור (אבל אסור לכתהילה). העושה עין הצבע הרי
 זת תולדות צובע ותייב כיצד כגון שנתן קנקנתום
 לתוך טי עפצים שנעשה הכל שתור או שנתן איסטים
 לתוך טי כרכום שנעשה הכל ירוק ובו׳ (רטב״ם שבת
ט י״ב וי״נ) אין ציבע באוכלים כגון כרכום, ואין י  פ
 להוש לקגה הידים במפח כשאוכל תותים דאין זח אלא
 דדך לכלוך שעושה כתמים(ש״ע א״ה סי׳ ש״כ). נותגץ
 כלי לכובס ג׳ ימים קודם לשבת וצבועין אפילו ביו״ט
 שהלבנים קשים לכבסן יותר מן הצבועין (ישבת י׳ )

 בגד שצבעו בקליפי ערלה וכו׳ (ערלה פ נ א׳) מי
 שהיו ידיו צבועות לא ישא את כפיו(מגילה כ״ד:).
 אילן שמשיר פידותיו סוקרו וצובעו בסיקרא (שבת ס״ז).
ת בנדתה זקנים תראשוגים אמדו שלא תכתול ולא ח ת  ו
 תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעוני;. עד שבא ר״ע ולימד
 א״כ אתה טגגה אותה על בעלה וכו׳(שם ס״ד:). ודרשו
 ושטתת בתנך כי תייב אדם לשטת את אשתו בבבל
ח שלא ט  בבגדי צבעוגין וכו׳ (פםתים ק״ט.) אבל א
(  יסתכל אדם בבגדי צבע של אשד, אתרת (ע״ז כ׳

 אין מפרכס ן את האדם (עבד כגעגי העוטד ליטכד)
ת הבהטה ולא את הכלים, דתוה אוגאת. בי  ולא א
 הא דר־וא עבדא סבא דאזל צבעיה לראשיה ולדיקגת
 (זקגו), שהיא לבן וצבעו שהור וגראה כבהור וכו׳

ד אשקיין טיא אזל הווריד, לדישיה ולדיקגיה  יוטא ה
 וכו׳ (ב״ט סי.:) תז״ל השתמשו בעגין הצבע גם לדברי
סד ודתש, ואטדו גותן אדם סטטגים ליורה כולם  טו
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 רגליו(יומא כי׳ו, סוכה מ״ה) ורגמוהו כל העם באתרוגיהם
 הצדוקים לא גהגו בטגהג גטילת ערבה בחנ, ׳שאטרו
 הפרושים ערבה ונסוך הטים הלכה לטישה טםיגי. או
ח ויםחם הז  שהוא יסוד וטגהג גביאים וכו׳ שכהום ו
 (סוכה בדד)/ וההטירו בטגהג הזה עד שאמרו כי הבוט
 ערבת בשביעי דותת שבת, והצחקים שנהשב להם
ת ת  הטנהג הזה לזר לא רצו להודוה שהבוט ערבה ח
 שבת (שם ט״ב) אף כי לפי ההשבון בזמגגו אי אפשר
 שיהיה הושעגא רבה תל בשבת, בכלל ההדק הצדוקים
 בהורה שבכהב לפי הכווגה הפשוטה הייגו טקרא
. ן  ככתבו(םגהדרין ג״ב) כפרש״י שם על ב״דשלצדוקי
 ואטרו עין תתת עין מטש (טגלת תעגית פ״ד) ופירשו
 הטאטר ופרשו את השמלה כטשטעו׳ וכן וירקה בפגיו
 שתהא רוקקת על פניו׳ וכן טטהרה השבה גבי עוטר
, והטעו את הפרושים (  על שבת בראשית (טגתות פ׳׳י ג
 בעדות תתדש לתכלית זו(ר״ה פ״ב אי). ואטרו כיפרה
 אדומה געשיה אך בטעורבי שמשי טפגי שהביגו תכתוב
 ואסף איש טהור כפשוטו בכ״מ בהערב שמש (פרה
 פ״ג זי), וכן הביגו גפש תתת גפש בעדים זוטמץ
 כפשוטו ואטרו שאין עדים זוטטין גהרגין עד שיהרג
 הנדון (הגיגה ט״ז). גגד קבלה הפרושים בתוראת אשר
) שגאה כבושה ם ט ו ד ז  זטם ולא אשר עשה (ע״ע ע
 שטרו הצדוקים על הפרושים כגראה טטעשה יגאי
 הטלך הוא יוהגןהורקגום עם אלעזר בן פועירא (יוסיפום,

 קדטוגיות י״ג וברייתא קדושין ם״ו).

 [ויכוחים עם הצדוקים] ר׳ יוחנן p זכאי התוכח
 עם הצדוקים וקרא להם לרוב שוטים- וכינה תורת
 הצדוקים שיהה בטלה לעומה הורה שלמה שלנו. אמנם
ה ההורה ח ט  נם הצדוקים הוכרהו לפעטים ל־זשהטש ב
 שדרשו הפרושים, והיה להם ״ספר נזרתא" (טנלת
 תעגית פ״ד) עפ״י הכללים שבדו טלבם, וגמצא להם
 ויכות טיוםד על קל ותוטר (ידים פ״ד ז׳) ״אוטרים
 צדוקים קובלים אגו עליכם פרושים מה אם שורי
 ותמורי שאני" וכוי. ונצת אותם (כמו מגראה מלשון
 אמר להם) באוהו ההיקש עפ״י דרכי הניון ושקול
א ה כ  הדעה והעירו בהוםפוה (חולין כ״ז) שבכל ח
 דאיכא ועוד שאלו קאי על ריב״ז שאהב לההוכה עם
 הצדוקים בדברי דה ודין נם ויכוהיו עם המינים
ר פי״ט) בכלם שוד• הסגנון  (בכורות ה , הולין כ״ז, במד׳
ה השואל בקש, ובהשובה כפולה וברורה  כי דהה א
ת דרך הנצוה בההיצב  להלטידיו כפי הנראה כנו אז א
ניה וביה,  הנשאל על טעמד היקש השואל לענות לוטי
 בדרך םוקראטם חידוע, בשם דחיה בקש׳ ע״ד ענה
ד בשם יוסי ח ה הואיל צדוקי א ה  כסיל כאולתו פעם א
 בן הראי איש טבריא להונות את רבן נטליאל בטדת
 קל ותוטר (טס׳ ד׳׳א פ״א) ושאל אותו: טח אשתי
 שאני טוהר בה אני אסור בבהח׳ אשת איש שאני
 אסור בה אינו p שאהיה אסור בבהה! אייל צא
ל ואני אפרנס לך העולם כלו, ונידהו ח  ופרנס לי כהן נ

 קלל שטואל׳ וניבא לו ותקיטותי לי כהן נאטן כאשר
 בלבבי ובנפשי יעשה וכוי והתהלך לפני טשיתי כל
 חיטים (שי׳א ב׳ ל׳׳ה), וכיח לצדוק הכהן. ואפשר כי
 דוד הטלך באטרו לצדוק ״הרואה אהה שובה העיר
 בשלום" ונו׳(ש״ב ט״ו כ״ז) רטז לדברי שטואל ״הרואה"

 בני צדוק התהזקו על טעטדם עד טלכוה ביה
 התשטונאים נם לעתיד ניבא יהזקאל כי ״שוטרי
י לוי אל  משטרה הטזבה הטה בני צחק הקרבים טבנ

 ה׳ לשרתו״ (יהזקאל מ׳ מ״ו).
 ב. מ.

 — [צדוקים] בימי הבית השגי היתת כת דתית גחלת
p וכהגים גדולים, א  בישראל ובין הבריה היו אצילי ה
 וגקראו אגשי הכת בשם ״צדוקים". לפי מה שגיכר
 באגדה אבוה דר״ג גקראו צדוקים ע׳׳ש צדוק וכיתום
ם י ם) אבל ו י ת  תלטידי אגטיגגום איש םוכו (ע״ע ב
 יש טפקפקים בזה כי אגשי הכת תיו עוד קודם לזה,
ה שמם צדיקים  ויהכן שאגשי הכה בעצמם קראו א
 ונשהגה השם בשביל גגאי (מונה״ז לרנ״ק), מפני שהם
 תתגגדו למסורה ההורה שבע״פ שהיתר, בקבלה בקרב
 הפרושים ואנשי כנה״נ וכן התנגדו אל האמונה בתתיית
 המהים מפני שאינה נזכרה בתורה בפירוש, וההוכהו
 עם חכמי תורה שבע״פ המה הפרושים׳ אשר הביאו
 ראיוה ורמזים מן התורה לההי׳מ (סנהדרין פרק חלק)

 גם כפרו הצדוקים בשכר ועוגש לעוה״ב מפני שלא נזכר
 בתורת (יום פוס, קדמוגיות םי״ת פ״ב ומלתמות ם״ב
 פי״ב) וכן האמונה בביאה המשית לא סבלו מתם
 (סנהדרין צ״ט). וההוכהו עם הפרושים בטעם מומאת
 הטה (ידים פ״ד ו׳) שלא יעשה אדם עצטות אביו
 ואטו הרווחה, או שלא יעשה שטיהים לבהטה(הוםפהא
 שם). ולא קבלו תומרא יתירת שלהם בטבילת כלי
ת המנורה  ביה המקדש, וכאשר המבילו פעם אתת א
 לעגו הצדוקים ואטרו ראו פרושים טטבילין גלגל המה
 (יחש׳ הגיגה) והתגגדו אל תיוב טבילת רואה קרי
 תקנה עזרא (ברכוה כ״ב, ב״ק פ״ב), וזהו ששגיגו
חם (שלהי פ״ד) אוטרים טובלי שתרית  בהוםפהא י
 (הם הפרושים בעל קרין הטובלים שהריה) קיבלנו
ת תשם בשתרית בלא  עליכם צדוקים שאתם טזכירים א
 טבילה, אוטרים צדוקים קובלנו עליכם טובלי שחרית
ה השם מן הנוף שיש בו טוטאה  שאהם מזכירים א

ח למנדג נסוך המים בהנ אשר הז״ל ג  ־צדוקים ההג
 רסטיכו אותו עהי׳כושאבהם מים בששון(סוכה טייח)

 ,׳להתל בצדוקים מובא שם הספור מהגי תרי צדוקי
 הד שמיה ששון והד שכיה שמחה וכו׳ אייל שבהה
 לששון הד יומא שבקוך ומלי בך מיא דכהיב ושאבהם
 מים בששון גם הצדוקים לעגו על תהייה המהים׳
חהו  דאמד ההוא צדוקי רשמיה ששק לר׳ אבוהו עהי
 דתמלי לי מיא לעלמא דאתי דכתיב ושאבהם מים
 בששון וכו׳ ובא הדבר לבסוף לידי הכאה ותלול
 המקדש, כהאי מעשה בצדוקי אהד שניסך המים ע״ג
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 הורקנום ודי יהושע בן חנניה בחופת בנו של ר״נ
 השני טיבנה, ור״נ בעצסו היה עוסד עליהם וטשקה
 ובו׳ אטר לתם ר׳׳צ עד טתי אתם טניהים כבודו של
 טקום ואתם עוסקים בכבוד תבריות (קדושין ל״ב:).
 וכעין זה אטר בנדרים עד שפותחין לו בכבוד אביו
 ואטו יפתהו לו בכבוד הטקום (נדרים סייד) • טעשה
 שטת אביו של ר׳ צדוק בנינזק ובאו והודיעוהו לאתר
ת דבי יהושע בן אלישע ודי  שלש שנים ובא ושאל א
ן שתוא ט ן שהוא שלם ולא מ ט  זקנים שעטו ואייל מ
) נירסא אתרת שם בטעות ר׳ יצהק. ד  תםר (נזיר ט״
ק הית טתלטידי בייש אך כל טעשיו עשת כב״ה ח  ד׳ צ
 (יבטות ע״ז:) אהר ההורבן העתיק ישיבתו ליבנה עם
 ריב״ז והכטים אתרים׳ והעיד על כטה דברים להלכה
 (עדיות פ״ז) ואטד על הטוהר הזה ישב תני הנביא
 (תוספתא כלים ב״ב פ״ב) בבית דינו של ר״ג ישב
 ליטינו (יחש׳ סנהדרין דף י״ט ע״נ), והעיד טעשה
ת הפסה על  בר׳׳נ שאטר לטבי עבדו צא וצלת לנו א
 האםכלא (פסהים ע״ד). ר׳ סיטאי ור׳׳צ הלכו לעבר
 שנה בלוד ושבתו באונו וכו׳ (הולין נ״ו) טדברי ר׳
 צדוק נזכר באבות: אל תעשם (דברי תורה) עטרה
 לחתנדל בהם ולא קרדום לחפור בהם (אבות פ״ד הי)

 וטובא טטנו הנדות בפרקי דר״א, שנכנסח קנאה
 ושנאה נחלה בלבו של קי! על שנרצית טנחתו של
 הבל ולא עוד אלא שהיתה אשתו תאוטתו יפה בנשים
ת אשתו(פכ״א).  אטר אני אהרונ את הבל אתי ואקת א
 כי מן הטלאכים בני האלהים נולדו הענקים הטהלכים
 בגובה קומה ומשלתים ידם בכל נזל והמס ושפיכת
 דמים (פכ״ב). כי בעשרה במרהשון גכגסו כל תבריות
 אל התיבה, בי״ז בו ירדו מי המבול על הארץ וכוי.
 י״ב תדש עשו כל הבריות בתיבה והיה גת עומד
 ומתפלל לפגי הקב״ה ואומר רבון כל העולמים הוציאגי

 מן המסגר הזה וכוי (פכ״ג)

 ביבליונרפיא: יוחסין הוצאת פיליפאווםקי 76,32;
 סדר הדורות ח״כ 319; פראנקל, דרכי המשנה 70; כאכער,
 אגדה דער תנאים ח״א 43; ביכלער, די פריסטער אונד דער

 קולמוס 126 ווין 1895.
 א.

 צרול• הרין : תפלה שאומרים כשבאין עם תמת
 לבית הקברות, שמצדיקים את דיגו של הקבי׳ה, וכבר
 גזבר מגוםתתא בתלמוד בשעת שיצאו שלשתן (ר׳
ת  תניגא בן תרדיון אשתו ובתו להריגה) צדקו עליהם א
 הדין- הוא אמר תצור תמים פעלו ואשתו אמרת אל
 אמוגת ואין עול (דברים ל״ב), בתו אמרה גדול העצה
 ורב העליליה אשר עיגיך פקותות וגו׳ לתת לאיש כדרכיו
 וכפרי מעלליו (ירמיה ל״ב) אמר רבי כמה גדולים
ק ו ד  צדיקים הללו שגזדמגו לתן שלש מקראות של צ
 ת ד י ן בשעת צדוק הדין(ע׳״ז י׳׳ה ) אל אמוגח ואין
 עול, כשאדם גפמד מן העולם באים כל מעשיו וגפרמים
 לפניו ואומר לו כך עשית ביום פלוני ואי אתה מאמץ

 ר׳׳נ. ובאמת הוא ק״ו של שמות שאין בו יםוד תניוני,
 וכל כוונתו היתה כדי לקנטר ולהתל בפירושים, ואין
 דורשים ק״ו טעצטו אם לא קבלו בטםורת לפעטים
ת שהתורה נדרשת ח ט ה  השתטשו הצדוקים באיזה ט
 בהן רק להתננד להפרושים, כטו שאטרו תירש הבת
 עם בת הבן טכת ק״ו (טגלת תענית פייה, ב״ב קמי׳ז),
 וגצח אותם ריב״ז, וקבעו אותו היום ליום טוב לפעטים
 אתז חב״ז את כלי אוטגתם של הצדוקים והורה להם
 פשט הכתוב בעגין הטתלוקת בטגתת סולת(ט״ת פ״ת)

 שאמר להם הכתוב אומר וטגתתם וגסכיהם.
 [סוף הצדוקים] המתלוקת בין הפרושים והצדוקים
 פםקה עם הורבן הבית, וברבות הימים גבאש ריהם
 של הצדוקים בקרב עמגו, וסופרי התלמודים והמדרשים
 דגו אותם כמתפרצים מקרב האומה הכללית לכפירה
 בדת וקראו להם מיגים, והצדוקים גתדלדלו אתר תתורבן
 וגתטעטו וישותו עד זמן הגאוגים בימי ענן ושאול (ע״ע
ד) אשר הם הריטו עוד הפעם קרן וראש ן בן דו ג  ע
 הצדוקים, לפי דעת חרטב״ם ורבים טהכטי זטגיגו, כי
 הקראים הם המשך שלשלת הצדוקים באיזה שגוי. אכן
 הקראים טתליטים פת אהד שאין להם דבר עם הצדוקים
Pndeant הקדטוגים לדעת סופרים קדטוגים ובתוכם 
 התעוררו והתראו דבקי כת הצדוקים במצרים בראשית
 הטאה השלישית ביטי רב ושטואל, עד שהוכרה ״אטוגים״
ם ולגעור ביהודים אשר ת ח  רבו של אוריגגס לכתוב א
 יגיתו לצדוקים לשבת בקרבם. ועוד הקיסר יוםטיגיאן
 בראשית הטאה הששית, ביטי רבגן סבוראי, עורר את
 שבטו על הצדוקים שבימיו וגרשם טארצות טטשלתו.
 בדברי חז״ל טעורבים לפעמים אגשי כת תביתוסים
 עם כת הצדוקים ואי אפשר לעטור על הגירםא הנכונה.

ם י א ר ; ק ם י ש ו ר ; פ ם י ס ו ת י  ע״ע ב
p ש 

p ההורבן, וכגראה היה ז  צרוה, רבי: תגא ב
 טזרע צדוק הכהן ואבי ר׳ אלעזר. יש ספור כי גשבה
 ד׳ צדוק לרומי ונתנו לו שפתה ולא רצה להיות עטה
 ואטר טכהוגה אגי טטשפחה נחלה (אבות דר״נ פט״ז
 הוצאת שכטר ל״ב הערה י״א), ואטרו עליו גבורי כח
 עושי דברו כגון ר׳ צדוק דתבעתיה טטרוניתא (קדושין
 טי.) וטסופר ג״כ טעשה בשני כהנים ׳טהיו שניהם
 שוין ורצין ועולי; בכבש, קדם אהד טהם לתוך ד' אטות
 של תבירו גטל סכין ותקע לו בלבו, עמד רבי צדוק
 על טעלות האולם אטר אחיגו בית ישראל שטעו הרי
 הוא אוטר כי יטצא תלל וגו׳(יוטא כ״ג. תוספתא פ״א
 י יב, יחש' פ״ב) וטזה ראיה כי היה כהן כי אסור
 לישראל לעטור בטעלות האולם ר׳ צדוק התעגה ארבעים
 שגת שלא יהרב הבית (ניטין נ״ו). וריב״ז ביקש
 טאספסיינוס שהרופא שלו ירפאהו, ואטר לו ר״א
ח שלא יקחו שכרם בעוהי׳ב  בנו שישלם להרופאים כ
 ולטד להם תכטת השבון האצבעות (טדדש איכה פ׳
 היו צריה לראש). ר׳ צדוק תית עם ד׳ אליעזר בן
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ד לצחק ולרשע ח  טאריך ברעתו(קהלת ז׳ ט״ו), מקרה א
' ב׳), ואולי באה ע׳ז התשובה כי אדם אין  (שם ט
ת אשד יעשה טוב ולא יהטא (שם ז כי), א  צדיק ב
 או כי דצדיק אבד ואין איש שם על לב וגוי כי טפני

.  הרעה נאכף הצדיק (ישעיה נ״ז א)
 [בתלמוד] א״ר תנינא בר פפא אותו טלאך
 הטטונה על ההריון לילה שמו וכו׳ ואוטר לפניו רבש״ע
 טיפה זו טה תהא עליה, גבוד או הלש הכם או טיפש
 עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא קאטר, כי הכל
 בידי שטים תוץ טיראתשטים (נדה ט ׳ז) ) צדיק הוא
 דעושה לפנים טשורת הדין, למען תלך בדרך טובים
 וארדוות צדיקים תשטוד (ב״מ פ״ג. עי׳ רש״י). צדיקים
 ממונם הביב עליהם יותר טגופם, וכ׳כ לטה לפי שאין
 פושטי; ידיהן בגזל (סוטה י״ב,). השיבות הצדיק גדולה
ד ה  טאד, לדעת ר״א בן שטוע העולם עוטד על עמוד א
 וצדיק שטו שנאטד וצדיק יסוד עולם (תגיגד י״ב ).
 ואטד רבא אי בעו צדיקי ברו עלמא שנאטר כי
 עונותיכם היו טבדילים ביניכם לבין אלהיכם (סנהדרץ
 ם״ה:) ובין צדיק לאלהים אין שום הבדל ר׳ יותנן
ת הצדיקים,  אטר אפילו בשעת כעסו של הקב״ה זוכד א
 שנאטד ויהי בשתת אלהים את ערי הככר ויזכור אלהים
א הא  את אברהם וגוי (ברכות נ״ד ) אטר דבינא טנ
 טלתא דאמור רבנן זכר צדיק לברכה? איל דהא כתיב
 זכר צדיק לברכה י—טדאורייתא טנלן? דכתיב וה׳ אטד
 המכסה אני טאברהם אשר אני עושה, וכתיב ואברהם
 היה יהיה לגוי גדול ועצום (יומא ל״ה ) א״ר יוהנן
י השרת(סנהדרין  גדולים צדיקים (תטו ע) יותר טמלאנ
. א ׳ר יצחק טפני מה הי• אבותינו עקורים, טפגי ( נ  צ״
 שהקכ״ה טתאוה לתפלתן של צדיקים. לטה נמשלו
 תפלתן של צדיקים כעתר? מה עתר זה טהפך התבואה
 ממקום לטקום כך תפלתן של צדיקים טהפכת טדותיו
 של הקב״ה ממדת רמות למדת רתמנות (יבמות ס״ד.),
 ע יד הסב״ה גוזר וצדיק מבמל (מו״ק מ״ז,). צדיק גדול
 הוא מנין על הדור ולכן נחלקו חז״ל ארית נה שגאמר בו
 צדיק תמים היד! בדורותיו, יש אומרים שרק בדורו
 של רשעים נתשב הוא לצדיק אבל בדורו של אברהם
 לא נהשב לכלום, ולכן ניצל הוא בעצמו ולא יכול
 להנין על כל הדוד ההוא (סנהדרין ק״מ.) אך כנראה
ד להציל כל הדור וצריכים לכה״פ ה  אין די בצדיק א
 עשרה צדיקים שנהשבים כעדה קדושה, ולכן בבקשת
ת סדום אמר לבסוף אדבי־ה אך הפעם  אברהם להציל א
 אולי ימצאון שם עשרה, והי ענהו לא אשתית בעבור
 העשרה (בראשית י״ה), ופתות מזה לא בקש. כי נם
 במבול היו נה וב״ב שמונה אנשים צדיקים ולא הצילו
 את דורם הצדיק אינו נכשל בעבירה, ואפילו בהמתן
 של צדיקים אין הקב״ה מביא תקלה על ידן (יבמות

 צ׳ מ ).
 [צדיק גמור] האנשים במדותיהם נהלקים לשלש
 מפלנות: צדיקים נמורים, בינונים (צדיק שאינו גמור)

 בדברים חללו? והיא אומר הן והן והוא אומר לו חתום
 שנאמד ביד כל אדם יחתום (איוב ל״ז). צדיק וישר
ת הדין ואומד יפת דנתוני, וכן הוא  הוא, והוא מצדיק א
 אומר למען תצדק בדביך תזכה בשפמך (תהלים
 נ״א) ומובא נ״כ מעשה דר׳ תנינא ונ׳ פסוקים של
 צדוק הדין (ספרי האזינו סי׳ ש״ז, במדבר רבה פ״ה)

 רב עמרם גאון בסתרו מביא צדוק הדין בברכת אבלים
י  בא״י אמ״ה דיין הרהמים שופמ האמוגות שדגגו בתג
 אמיתו, ככתוב הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפמ
 אל אמוגה ואי; עול צדיק דשד הוא, בא״י מגתם לב
) בעל שבלי הלקמ כתב בשם ר׳  אבלים (דף ג ה
 שלמה מנהג לומר צדוק התן בשעת יציאת גשמת או
 ממתינין לכבוד הדבר ואומרים אותו בתצד בית הקברות
 או על פי המערה בשלום תשכב. פעם אתת קברו מת
 בהיה״מולא רצו לומר עליו צדוק הדין או קדיש, שהקתש
 אינו בא אלא בשביל הפסוקים של צדוק הדין, ועמד
ן וקדיש, שאי; זה לא הספד  רבי ואמר עליו צדוק הת
 ולא קינה ואין כאן הלול מועד אלא הוא הודאה וקבלת
ן שמים (הלכות שמתות סי׳ י״ג) וגוהגין שלא לומר  ת
 צדוק הדין ביום שאין אומרים בו ההגון. וכן בערב שבת
 וערב יו״ט אהד תצות אין אומרים אותו, וכ; אי; אומרים
 בקבורת ילד פתות משגה זולת הברכה דיין אטת

 האבל מתהיל לומר צדוק התן והקהל אומרים עמו.
 ב. מ.

 צדילן תואר לאיש ישר הולך עם ה׳ ואנשים, הפך
 הרשע. תכונת הצדיק נלמד מהכתובים. כי נת היה
 איש צדיק תמים, ויעקב איש תם יושב אהלים, מתהלך
 בתומו צדיק (משלי כ׳ זיו, תועבת צדיקם איש עול
 (משלי כ ׳ט כ״ז), שטתה לצדיק עשות טשפט (משלי
 כ״א מיו) וצדיק באמונתו יהיה (הבקוק ב׳ די), צדיק
 מושל יראת ה׳ (ש״ב כ״ג גי), ברבות צדיקים ישמח
 העם (משלי כ״ט ב׳), ויש גם דור צדיק (תהלים י״ד
 הי) ולעתיד ועמך כלם צתקים (ישעיה ס׳ כ״א). הצדיק
 מתהקה על מעשה הקב״ה כי הוא אלהים שופט צדיק
(  (תהלים ז׳ י״ב), ה׳ צדיק צרקות אהב (שם י׳ א ז

 הצתק יקבל שכרו׳ כי לזכר עולם יהיר. צדיק (שם
ח א  קי״ב וי), זכר צדיק לברכה (משלי י׳ זי), הןצדיק ב
 ישולם (שם י״א ל״א). צדיקים יירשו ארץ (תהילים
 ל״ז כ״מ), פרי צדיק עץ תיים (משלי י״א ל׳), צדיק
 הוא היה יחיד•(יחזקאל י׳ ת מ׳) ולא י־איתי צדיק געזב
 (תהלים ל״ז כ״ה), לא ירעיב ה׳ גפש צתק (משלי י׳
 ג׳), שבעיפול צדיק וקם (שיםכ״ד מ״ז), דשע יכין וצדיק
 ילבש (איוב כ״ז י׳ז). צדיק מצרה גתלץ ויבא רשע
 תתתיו (משלי י״א ה׳) אמגם יש גם צד ק ורע לו,
 ואברהם אביגו היה הראשון ששאל השאלה האף תספה
 צתק עם רשע(בראשית י״ח כ״ג). והבקוק הגביא אמר

 מהוד עינים מראות רע והבימ אל עמל לא תוכל למה
 תבימ בונדים תהריש בבלע רשע צדיק ממנו (א׳ י״נ),
 ושלמה המלך אמד יש צתק אובד בצדקו ויש רשע
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ל מתושלח, ללמדך י אבלות מ  נדחו ׳מבעת ימים ספנ
 שהםפדן ׳של צדיקים סעכבין את הפורענות לבא
 (םנחדרין ק״ח:) ניחו להו לצדיקיא דמייקרי בהו
 איגשי לספוד לחם (שם מ״ו:). אין עושין נפשות
 (מצבות) לצדיקים, מעשיהם חם זברונם (שקלים
. ׳(ברכות י״ת)  ד׳:). צדיקים במיתתן נקראו תיים ובו
 נתלים צדיקים במיתתן יותר מבהייהן, שנאמר ויהי הם
ת האיש  קובתם איש והנה ראו את תנדוד וישליכו א
 בקבר אלישע וילך וינע האיש בעצמות אלישע ויהי
 ויקם על רגליו (הולין ז׳:) שלא היה ראוי להקבר אצלו.
 שקולה מיתתן של צתקים כשריפה בית אלהיגו(ר״ה
 י״ה:} לענין הריגת גדליה בן אהיקם אמד רבב״ה
 שקולה גשמה של צדיק אהד בנגד כל העולם בלו
 (סנהדרין ק״ג:) צדיק איגו גפמר מן העולם עד שגברא
 צדיק במותו שנאמר וזרה השמש ובא השמש עד שלא
 בבתה שמשו של עלי זרהה שמשו של שמואל הרמתי

 (קדושין ע״ב. יומא ל״ת).
 [שגרן של צדיקים] אמר דוד לפני הקב״ה׳ רבש״ע
 טובטת אני בך שאתה טשלם שבר טוב לצדיקים
 לעתיד לבא (ברכות די.) טרנלא בפומא דרב העוה״ב
 אין בו לא אכילה ולא שהיה וכו׳ אלא צדיסים יושבים
 ועטרותיהם בראשיהם ונהנים טרו השכינה (שם י׳׳ז)

 עתיד הקב״ה להיות עטרה בראש בל צדיק וצדיק
 שנאמר ביום ההוא יהי־ ד׳ צבאות לעטרת צבי ונו׳
 (מנילה מ״ו ) בל צדיק וצדיק נותנין לו מדור לפי
ב ). ר״א אומר נשמתן של צדיקים ׳  כבודו (שבת קנ
ת כסא הכבוד, שנאמר והיתת נפש אדוני ח  גנוזות ת
 צרורה בצרור התיים (שם). בעין זריתת שמש לצדיקים
ן בפני שכינה בנר ׳ צדיקים חמי ( ׳  לעוה״ב (פםהים ב
) דרש רב עוירא ויגדל הילד ׳  בפני האבוקה (שם ה
 ויגמל, עתידהקב״ה לעשות םעודח לצדיקים ביום שינמל
י אמר ט  תסדו לזרעו של יצתק (שם קי״ט.). רב ת
 עתיד הקב״ה ליתז לבל צדיק וצדיק מלא עומסו׳ בטערבא
 אמרי עתיד הסב׳׳ה ליתן לבל צדיק וצתק שלש מאות
 ועשרה עולמות שגאמר להנתיל אוהבי יש ואוצרותיהם
) אשריהם (סגהדתן ק' י  אמלא י״ש בגיממריא ש״י הו
 לצתקים לא דיין שהן זובין אלא שמזבין לבניהם ולבגי

 בניהם עד סיף כל הדורות (יומא פ״ז.)
 [למייד ואייו] אמר אביי לא פתוה עלמא מתלתין
 ושיהא צדיקי דמקבלי אפי שבינה בבל יום שנאמר
) ל׳ו בגיממתא ל״ו הוי/  אשרי בל הובי לו (ישעיה ל
 וגם תם עיילי רק ברשות, ודעיילי בלא בר טעמים
 מזה, ועליהם אמר רשב״י ראיתי בגי עלייה והן טועטין
 אם אלף הן אני ובגי מהן אם מאה הן אג׳ ובגי מהן
. בתקוני זהר ( בה מ״ה: (סו  אם שנים הן אני ובני הן
 (פכיא) דרשו הפסוק הלק לבם (הושע י׳ בי) לביים
 בגיכמ׳ ע׳׳ב, בי יש ע״ב צדיקים גמורים בעולם, ל״ו
 בא״י ול״ו בתו״ל בתלמוד מתוארים איזה אנשים
ם ואחדים גם מהז׳יל, במו גח הצדיק  מכה״ק בשם צתקי

 ורשעים. א״ר יותגן שלשה ספרים גפתרוין בר״ה אהד
 של רשעים גמורים ואחד של צתקים גמותם ואתד
 של ביגוגים (ר׳׳ה ט״ז ). ואמר רבא כגון אגו ביגוגים,
 גם אמר לידע אינש בנפשיה אם צתק גטור הוא אם
 לאו (ברבות ס״א:) במתניתא תנא בל שמעשיו וטעשה
 אבותיו סתומין ופרמ לך הכתוב באהד מהן לשבת
 בידוע שהוא צדיק בן צדיק (מגילת ט״ו.)׳ ותוא במו
 צדיק גמור ואיגו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת
 צדיק בן רשע, ולכן גאמר ויעתר לו ליצהק ולא לרבקה
 (יבמות ס״ד.) לעגי; צדיק ורע לו׳ בבר בקש משה
 רבנו לדעת דרכיו של הקב״ה ואמר לפגיו דבש״ע
י פזז יש צדיק ומוב לו וצדיק ורע לו וכר אייל  כפנ
 משהי צדיק ומוב לו צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו
 צדיק בן רשע וכוי או צדיק ומוב לו צדיק גמור צדיק
 ורע לו צדיק שאיגו גמור (ברבות ז׳.) אברהם אמר
 לפגי הקב׳ ה הלילה לך מעשות כדבר הזה לתמית צדיק
 עם רשע וכקשין בגמרא ולאף והכתיב והכרתי ממך
 צדיק ורשע (יהזקאל ב״א)» ומשגי בצדיק שאינו גמור
 וכר ומפני ?.היה בידם למחות ולא מיהו הוו להו
 בצתקים שאינם נמורים (ע״ז ד' ). הזהר מפרש צדיק
 וטוב לו וצדיק ורע לו, מאן דאיהו מאילנא דחיי לית
 ליה דינא כלל. לית ליה יצר הרע. ודא צדיק גמור
 ודא צדיק וטוב לו, וליה טוב אלא תורה הה״ד בי לקת
 טוב נתתי לבם תורתי אל תעזובו, וצדיק ורע לו
א דעץ הדעת טוב ורע. ואטא־ אתקרי צדיק בתר י ט ם  ט
 דרע לו דאיהו יצר הרע ובו׳ (משפטים קי״ז:) ואפילו
 צדיק נמוד אם תוהא על הראשונות ומרד בה׳ נהשב
 sura•, שנאמין וצ־קת הצדיק לא הצילנו ביום רשעו
 (יתזקאל שפ). ולהיפך אפילו רשע גמור אם עשח
 תשובת אטתית גהשב לצדיק גמור׳ ולבן המקדש בתגאי
 שאני צדיק גמור והוא רשע מקודשת מסבק שמא
 הרהר בתשובה (קדושין ט״מ אה״ע סי' ל״ת ל״א).

 [מיתת צדיקים ואבידתם לעולים] רבי אבא דרש
 וסביביו ג׳שערה מאד (תחלים גי) מלמד שהקב״ה
 מדקדק עם הצתקים בהומ השערה (יבמות קכ״א:).
 צדיקים גמשלים בעוה׳׳ז לאילן שבולו עומד במקום
 טהרה ונוכו נוטח לטסום טומאה, נקצץ גופו כלו עומד
 במקום טהרה. בך הקב״ה טביא יסורין על הצתקים
 בעוה׳ז בדי שיירשו דעה״ב, שנאמר והיה ראשיתך
ד (קדדשין מ .). א״ר נוריון א  כצער ואחריתך ישגא מ
 בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסין על הדור(שבת
 ל״ג ) א״ר יותנן אין פורעטת באה לעולם אלא בזמן
 שהרשעים בעולם ואינה מתתלת אלא מן הצדיקים
 החלה שנאמר בי תצא אש ומצאה קוצים אימתי אש
 יוצאה בזמן שקוצים מצרן לה ונו׳ ונאבל חנתש, וביון
ט מבהין בין צדיקים לרשעים  שניתן רשות לטשתית אי
 (ב״ק ס' ). אמר ר׳ תנינא צדיק אבד לדורו אבד.
 משל לאדם שאבדה לו מרנלית בל מקום שהיא מרנלית
) מי המבול ו  שמה, לא אבדה אלא לבעלה (מגילה ט״



 ישראל
 ׳שלהם (׳שם כ״ו), גם יש בכהו ״להוסיף בהנהגת
ת המכינה ולפתודו לה מסור האצילות״  ה׳שיי׳ת, לתקן א

 (׳שם ט׳ז)
 [צדיקי החסידים] אהרי ׳שהמקובלים כבר כב׳שו
ת התואר ״צדיק״ רק לאייש המומר ת הדרך לםםן א  א
 את נופו בקדושה׳ ולתלבימ אותו בתנא דמלבותא
 להעמידו למעלה מסדרי הטבע, בהרה תתםידות להכתיר
ד ה  בתואר הזה את רבני ההםידים וקדומיהם. א
 מיסודות תתםידות הוא כי אין דבד אמר יבצר מן
׳ ע״ד תקב״ת נחר ו י פ  דצדיק לעמות, וכל כתו רק ב
מ  וצדיק טבטל. אך הבה הזה לא יוכל להמינ דק אי
 ״המוטר בריתו לעולם״ עפ״י הכלל הידוע בספרי
 תתםידים כי ״בדית תטעוד טכווגת כגנד ברית הל׳&ון",
 והפוגם בבריתו גמל מטגו גם כה הדבור לפעול על
 ידו ימועות. כעיני התםידות עומד הצדיק למעלה מכל
׳ תלותם תדיר כנגד ה מ  בקורת, כי הוא ״בתינת מ
א פגם הברית״. ולכן אסור אף  קליפת עטלס, מחי
ת הצדיק בעצמו א״א  להרהר אהריו במאומה, ״כי א
 להמיט, כי אין בו מום תפיסה כלל. דק ע״י אגמיו
 יכולין להכין עוצם גוראות גדולתו״ (לקוטי עצות אית
 צדיק). ובכן אין לההםידים לחקור על טהות צדיקיהם
 ולפמפמ אהד טעמיהם׳ כי ״הצדיק יכול להתענג ואיגו
 ירא טהיצד הרע כי תורתו טנינה עליו״ (״.ם), רק
ן  להאטין בהם אטונה פמוטה ותטיטה. ״וטי מטאטי
 בדברי הצדיקים הוא רואה טהם טופתים נחלים בכל
 עת. כי הצדיקים האטתים טלאים טופתיב, ומי
 ממאמין בהם וממים לב לדכדיהם, הוא רואה ומוצא
עמה הכל היה מרומז כדבריהם״  אה״כ מכל מה מנ

ה דברי  אך למען יוכלו מאמיניהם להבין סיף כל סוף א
 צדיקיתם, ימ דרך אתת והיא לתתקדש א״ע ולהטהד
ד למום אדם מ פ ל הוא ״מאי א ח  מעניני היצר׳ כי כלל נ
 להמיג ולתפוס דבורו מל הצדיק אם לא מתיק; תהלה
ת ברית סודמ כראוי״, והא בהא תליא, כי ״התיקון  א
 הזה א׳ א לא ע״י למוד התורה ולא ע״י תפלות ב׳׳א
 ע״י קרבת הצדיק״ (מם ל״א) והםיד יקרא לא זה
 המההםד עם קוגו בביתו, רק הגוםע אל הצדיק להתבוגן
 במעמיו ובתתלוכותיו, ו״יכול להיות צדיק גם אם לא
 למד הרבה״, כי לא בלמוד תליא מלתא רס בדעת
 והתקדמות׳ וצחק כזה טנהיג ומולט לא דק בעולם
 התחתון בלבד כ״א נם בעולם העלית׳ והוא ״טלטד
 את הקב״ה ברורתו איך יתנהנ עמנו״ (מם קל׳א).
 ״הכללמהטטמלה ביד הצחק לפעול פעולות כרצונו
 וכו׳ ועיקר הטטמלה להעיר ולעודד לב ימראל לעבודת

 תמי״ת״ (מם ט״ד).
טות  [צדיקים ועיטותיהם] לצדיקי חחםיחם ימ מי
 שונות. נם טצוינים הם בכתות מונים. יש שיטה
 מעבודת הצדיק היא רק בתענית ותפלה בקול דם עד
טת ה״רבי" טםטרעליםק ותלטידיו.  אפיסת חכחות כמי
טת תרבי טםאנז  י וימ מכל כחם דק בלטוד וצדקת כמי
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 (סנהדרין ק״ה ), יוסף הצחק (כתובות קי״א ), טשה
), אליהו  הצדיק (נדרים ל״א), שטואל הצדיק (שבת נ״ו
 הצדיק (םנהדדין ם״נ.), טדדכי הצחק ואסתר הצדקת
טא ל״ט ), ונם על צלפהד ו י :)׳ שטעון הצחק( ׳  (טנילה י
 נאטד אתה טוציא לעז על אותו צדיק (שכת צ״ו ),
 ובנות צלפתד צדקניות תיו (ב״ב קי״ט )׳ ונזכר כטה
 פעטים נשים צדקניות. אך לרוב טתואדים תז״ל
ת רבות בקרב העם ח נ  הטצוינים בשם הםידים. יש ה
ת האגשים שנהשבו בין הל״ו צדיקים כטו הכע״ש ח  א
 הנאת טווילנא ועוד אשר התתפמו ויצאו בגולת (גלות
 אבריכט1ן) ולא הוחעו לאיש מי ומי המה (עי׳ עדת
 צדיקים ועליות אליהו צד 62). אטנם נם הצחק אינו
ת הסאה, ועליו אטד קהלת אל תהי צדיק ך לנדש א ח  צ
 תרבת (ז׳ ט״ז) א״ר טני בשעת שאטד לו הקכ״ת
ת עמלק אטד וטת נפש אתת אטרה  לשאול לך והכית א
ת ח  תורה הבא עגלה ערופה, כל הנפשות הללו על א
 כמה וכמה וכו׳ יצאה בת קול ואמרה לו אל תהי צדיק
 הרבה (יומא כ״ב:)׳ וצדיק כזה מכוגה בליעת העם
ת ו מ ו  ״וצדקתך״ (בוא״ו גוכף). על צדיקי או״הע״ע א

 ת ע ו ל ם (תםידי או״ה).
 א

ר ובכל ספרי ת  [התואר צדיק בספרי המקובלים] מ
ח םנולה תי ת י  המקובלים תארו בשם ״צדיק״ רק א
 שבדוד הגפלאים בקדושתם ובטהרת גובם, היודעים
ת בריתם, םטך לזה הפסוק ת תאותם ולשטור א  לכבוש א
 ״וצחק יסוד עולם״, וידוע כי יסוד הוא סיוטא דגופא
 אות כרית קודיש (תפלת פתת אליהו) ולכן רק השוטר
ת בריתו יוכל להקרא צדיק (עי׳ זהר על תפםוקים  א
ת בריתי פ' גה וארא), וכל הפ גם פעם  והקיטותי א
 אתת בבריתו לא יוכל להקרא עוד צד ק כל יטיו וזאת
 בונת תתפלה של ״אל מםתהר״ בהרוז הטתחיל ״יסוד
 צדיק" גם המקובלים האחרונים אמרו ״דע כי
 מדרגת הצדיק אינה אלא בשמירת כרית מילה בטהרה,
 רש בזת שתי כתות, תעליוגת מי שבא לידי גםית
 כיוסף הצדיק תה גקרא צדיק גמור, ומי שלא בא לידי
 גםיו! אעפ״י ששמד בריתו נקרא צדיק שאינו גמור״
 (הרב אזולאי, הסד לאברהם נהר מ״ו). לצדיק כזה
 יהםו המקובלים כה אלהי יצור נפלא ממוצע בין השי״ת
 ובין עמו ישראל, כי ״שפע רותניות א״א שירד למטה
 לארץ ג-שמית כ״א ע״י הצחקים שהם הלק אלוה ממעל
״ (שםכ״ה)׳ ת השפע היפךטבעו  וכר, ותם מורידים א
 והוא יודע נם עתידות כי לפגיו גגלו כל תעלומות כי
 נם ״הנשמת מצד עצמת ראוית לדעת כל מה שיהיה
 במציאות, כ׳ הלא אפילו השדים, שהם רק קצת
 רוחניות, יודעים עתידות, רק מפני שהנשמות מלובשות
 בתומר שתוא מסך מבדיל, והצדיקים שנשמתם בלתי
 טלובשת בתומד (ר״ל שבקדושת גופם כבר זככו את
 חוטרם טבל סיג והלאה), ע ׳כ הם יודעים את כל
 הטציאות בלת ורואים אותה בעיני הגשטה הטהורה
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 ז')). ארבע טדוה בנוהני צדקה: הרוצה ׳מיהן ולא
 יהנו אהדים׳ יהנו אהרים והוא לא יהן, יהן ויהנו
 אהדים הסיד, לא יהן ולא יהנו אהרים רשע (שם
 פייה י״ג). דרש רשב״י אשריכם זורעי על כל טיס
 (ישעיה ל״ב) אי! זריעה אלא צדקה שנאטר זרעו לכם
). רשב״א ״ז  לצדקה וקצרו לפי הסד (הושע י׳, ביק י
 אוטר עשה צדקה עד שאהה טוצא וטצר* לך ועודך

 בידך (שבה קנ״א:).
 ומצות צדקה] מצות עשה היא בהודה ליהן צדקה
 איש כפי השגה ידו, וכטה פעמים נצטוינו בטצוה
 הזאה׳ גם עובד על לא העשה הטעלים עיגיו טצדקה
ד א  וגקרא בליעל כאילו עובד ע׳יז. וצריך ליזהר בה ט
 שלא יבא לידי שפיכוה דטים שיטות העגי הטבקש אם
ו (ע״ע) ז מ  לא יהן לו טיד כעובדא דגהום איש ג

 גדולה צדקה טכל הקרבנוה (סוכה ט״ט:<, ואיןידושלם
 גפדה אלא בצדקה (שבה קלייה ). אטד דב אסי
 שקולה צדקה כגגד כל הטצוה, שגאטד (גהטיה י׳)
 והעמדנו עליגו טצוה להה עליגו שלישיה השקל בשגה
 וגר, מצוד, אין כהיב כאן אלא מצוה א״ד אלעזד גדול
 המעשה (גבאי צדקה) יוהד מן העושה שנאמד והיח
 מעשה הצדקה ״שלום וכוי ואמר ד״א בזמן שבהמ׳׳ק
 קיים אדם שוקל שקלו ומהכפר לו עכשיו שאין בהמי׳ק
 קיים אם עושין צדקה טוטב ואם לאו באים גרם וגומלין
 בזרוע (עיי טסים וארגוגיוה). מאי דכהיב וילבש צדקה
 כשריון׳ לוטד לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה
 טצטרפה לשריון גדול אף צדקה כל פרוטה ופרוטה
 מצטרפה להשבון גדול וכד. ואיד יצהק טאי דכהיב
 רודף צדקה והסד יטצא היים צדסה וכבוד וגוי לוטד
 לך כל הרודף אהר צדסה הקב״ה טטציא לו טעוה
 ועושה בהן צדקה. ד׳ גהטן בד יצחק אמד טטציא לו
ת לקבל עליהם  בגי אדם הטהוגגים לעשוה להן צדקה כ
, לאפוקי ממאי דדרש רבה ויהיו מוכשלים לפניך  שכמ
 בעה אפך עשה בהם (ירמיה י״ה) אמד ירמיה לפגי
ה יצרן ומבקשין  הקב״ה רבש״ע אפילו בשעה שכופין א
 לעשוה צדקה לפגיך הכשייים בבגי אדם שאיגן מהוגגין
ד כל הרגיל מ  כדי שלא יקבלו עליהן שכד. תב״ל א
 לעשוה צדקה זוכה הויין ליה בגים בעלי הכמה בעלי
ד ר' יוסי כל מ . א״ד אלעזד א ( : .  עושר וכו׳ (ב״ב ט׳
 צדקה והסד שישראל עושי! בעולם הזה שלום גדול
 ופדקליטין גדולים בין ישראל לאביהן שבשטים וטי
ה הגאולה וכו׳  ר״י אוטד גדולה צדקה שטקדבה א

. ( ׳  (שם י

 [גבאי צדקה] קופה של צדקה גגבית בשנים
 ומההלקה בשלשה, המחוי (הבשילין וטאכלים לעגיים)
 גגביה בשלשה ומהחלקה בשלשה שגבויה והלוקה שוים

 המהוי בכל יום׳ קופה מערב שבה לעי׳ש. המהוי לעניי
, קופה לעגיי  עולם (אודהים הבאים ממקומוה אהתם)
 העיד וכו׳ טמשכנין על הצדקך. ואפילו בע״ש, ודוקא
ד אסור שגאטד ופקדתי ד אבל בלא אטי  באיש אטי

 והלטיתו, וכן אלה שכהם בלמוד גסהד והורה דבם
 אוטגהם כשיטה בעל ההגיא וצאצאיו ויש גם אלה
 שטהגהגים בהפאדה רוזנים, גדים בהיכלי טלכים
 וטהדאים דק לעהים טזוטגים לפגי הסידיהם, והפלהם
 הוא בהשאי ובגדנוד קל, כההטידי הרביים טריזין
 וטשארגאבל כמו כן טיהסים החסידים לדביהם כהוה
 שוגים: לד״ט טפדיטישליאן היה טסור טפהה של
 של פדגסה, לד׳ אייזיקל קאטארגעד הטפהה של עקרוה,
 לד׳ שלום טבעלזא וזרעיו אהריו הכה לגרש דבוקים
ם ת י ס  ולדפאוה טשוגעים, ועוד היום יגהדו אלפי ה

 לצדיקיהם להושע על ידם השועה הטדיה.
 [צדיק הדור] ההסידים טאטיגים כי אעפ״י שיש
 צדיקים הרבה בדוד שכל אחד ואחד טוטהה בטקצוע
 שלו בסדר עבודה הבורא עפ״י שיטהו הטיוהדה ובכה
 אלהי טיוהד לפעול ישועוה, בכ״ז יש הטיד אהד עולה
 על גביהם והוא הגקרא ״צדיק הדוד" והוא לפי דעהם
 בהיגה ״טשיה". וכשהבוא עה הגאולה בהייו אז יהגלה
 הצדיק הזה כי הוא הוא טשיח ישראל אך טי הוא
 צדיק הדוד הזה? כטובן יש בזה הלוקי דעוה׳ וכל
 מפלגה ומפלגה טהפארה ברבה כי הוא הוא ביהוד
ת סאדעגערי, י ס גה הזאה בקרב ה  גהפשטה דאמו
 הטאטיגים באטוגה שלטה כי רבם הוא ״צדיק התר"
 העהיד להיוה הטשיה אם רק יבוא הקץ ביטיו. וחידוש
ה רעהו על היין איגם  הוא כי בכל ברבותיהם איש א
 טבדכים באריכוה יטים בעושר גדולה וכבוד, אלא
 אוטרים ״יהי רצון שיהנלה ״צדיקגו" בעגלא ובזמן קריב
 והגלה והראה הדרה כבודו בהבל ומלואה במהרה
 בימיגו". אולם היו גם צדיקים כאלה שהבריהם בעצמם,
 צתקים שכמוהם, העידו עליהם בי אלד, הם צתקי
 הדוד כזה היה הרבי ד׳ דוב טטעזתטש, ר׳ אלימלך
 טליזעגסק, ההוזה טלובלין׳ ודי ישראל טריזין. בשגים
ה הצורה הישגה  האהרוגוה פשטה ההסידוה בכלל א
 ולבשה צורה הדשה שיסודה דק בשמירה האחדוה
 בין אגשי בריהם, בזכרו! כריה אבוה דביהם ובמציאוה
 מרכז לדעוהיהם. כעה יש גם צדיקים המשתמשים
 בהשפעהם הדבר• לטובה הפוליטיקא, ביהוד טצטיין

ה ו ד ס י  בזה הרבי ר׳ ישכר בער טבעלז. ע״ע ה

 י- אץ
 צךסה: עיקרו צדק הום ויושר בהקוה ההיים
 (righteousness)- והיה טעשה הצדקה שלום ועבודה
 הצדקה השקט ובטה (ישעיה ל״ב י״ז)׳ וצדקה הציל
ה (משלי יי׳ג ו׳) טסכגה גפש. אך לדוב טובן  טטו
 לשת צדקה בהוראה פעולה הסד ובפרט צדקה לעגיים
ו ו׳), והטיך  (charity), ויהשבה לו לצדקה (בדאשיה ט׳
 בצדקה פרוק (דגיאל ד' כ״ד). הצדקה היא אהד
ת היהדוה, הלל היה אוטד טדבה צדקה טדבה סו  טי
 שלום (אבוה פ״ב זי), ד׳ אלעזד איש בדהוהא אוטד
ד הוא אוטד ח  הן לו טשלו שאהה ושלך שלו וכן ב
 (דהיי׳א כ״ט) בי טטך הכל ומידך נהגו לך (שם פ״ג
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 וכו׳ (ב״ב י׳:) אם טוב ואם דע, זה הנוהן צדקה
 בפרהסיא (חגיגה ה׳). טד עוקבא נהן צדקה בסתר
 כיון דחזיוה לעגיא רהוט טקטיה עיילי לאתוגא דהוה
 גרופה גורא (לכב׳שן איש) וכוי. כד גיחא נפשיה אטד
־ ז  אייחו לי חו׳שבגא דצדקה א׳שכח דהוח כתיב בי

 אלפי דינרי, אמר זווראי קלילא ואורחא רחיקתא
 (הצידה טעט והדרך רהוקה) קם בזבזיה לפלגיה טטוגיה
 (כהובוח ם״ז ) וטזח ראיח כי לאחד טיהה טוהר
 לבזבז יוחר טחומ׳ש. בביה המקדיש היו •שהי לישכוה
 לבדק הביה ולצדסה ובאחח יראי חטא גוחגים בה׳שאי
 (׳שקלים ה׳ ). בכל קהלוה י׳שראל ״ש בבהי הכגםיוה
 קופות קבועות ועליהם רישום צדקות ׳שתוה, כטו בדק
 הבית, תלטוד תורה, גטילות חסדים, הכגםת אורחים
 וגם טתן בסתר, טלבד קופות ׳שוגות לצרכי ״שיבות
ג קודם הפסח היו גוהגין לחלק לעגיים  וקופת רטבה׳
 חטים לאפוה מצוח ועכשיו מחלקים להם מצות אפויות
ת בתי צדקה שוגים עיי ת  (ש״ע או״ח סי׳ תכ״ט). א
, ם י ד ס ת ח ו ל י ט  בערכי ערים שונות׳ וע״ע ג

ת ו י ג ; ע ה ק ו ל  ה
 א

 צדהיהו: המלך האחרון לטלכי ביה דוד אשר טלך
 בירושלם י״א שגה ר״א גקרא לפנים ״טתגיה״ בן
 יאשיהו, אשר המליך גבוכרגאצר על יהודה בשגת ג א
 שכ״ז (433 קודם מה״נ) תחת יהויכין בן אחיו (דהי׳׳ב
 ל״ו י׳ כתוב שהיה אחיו) ויסב שמו צדקיהו (מ״ב כ״ד
 י״ז) בן כ״א שנה היה במלכו ויבטח בו נבוכדנאצר
 כי הוא יהיה לו עבד נאמן ויכרות עמו ברית שלום
 ויביאהו בשבועה האלה כי לא ישקר בבריהו לשיה יד
 עם אויבו הנרול מינך מצרים. בארבע שנים הראשונות
ת שבועתו למלך בבל, אולם השרים  הקים צדקידו א
 והאלופים וקציני ירושלם אשר נהעו אחרי נביאי השקר
 לקחו שבט הטושל בידם והחליטו לפרוק עול מלך
 הכ׳שדים מעל צוארם וצדקיהו היה גבר אין איל ולא
 גועז למרוה פירם ויעש הרע בעיגי ה', ויצו להפוס
ה ירמיה הגביא ולהושיבו בהצר המטרה (ירמיה ל״ז).  א
 צדקיהו הלך עם שריו בבלה בשגה הרביעיה למלכו
ה עול גבוכרגאצר(שם ג״א ג״ט),  להקל מעל ממשלהו א
 אך לא חצליח בזה אחרי כן פגה לעזרת מצרים לחזק
ת טמלכתו אשר ההטוטטה ליפול (שם ל״ז ה׳) אך  א
 לשוא וריק שם בה בטחוגו. הגביא ירמיה היה חאחד
 אשר חרף נפשו לדבר באזגו כי אין עצה והחבולה
ה שאריה יהודה בלהי אם להכנע לפני טלך  להציל א
 בבל, ואף כי בסהר לבבו האטין בנביא לא יכול לעטור
 לפני שריו כי נפל פחדם עליו, ולאחרונה נפהה לבו
) אז פרצו כ ד ״ כ ב ״ ט  למרוד בנבוכדנאצר מלך בבל (
 חיל הכשרים ב»רץ יהודה ויצורו על ירו>שלם שנה וחצי
 עד כי גבקעו לפגיחם חומותיה בשנת ג״א של״ח (422
ם משדי המלוכה ת ח  קמה״ג). צדקיהו ברח בלילה עם א
 p המצור דרך ערבוח יריחו, אך גהפש בידי הכשדים

 על כל לוהציו (ירמיה לי) אפילו על גבאי צדקה. וכופק
 על הצדקה. כי הא דרבא אכפיה לר׳ נתן בר אמי
 ושקיל מגיה ד׳ מאה זוזי לצדקה ואמרו על גבאי צדקה
 הפסוק ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד (דגיאל
 י״ב). גבאי צדקה איגן ר׳שאין לפרוש זה מזה אבל
 פורש זה לשער וזה לחגוח וכוי (ב״ב ח׳ ) וכל זה מפגי
 חחשד ואמר ד יוסי יחי חלקי עם גבאי צדקה ולא
 טטחלקי צדקה (שבח קי״ח:) שאפשר לטעוח בי; העגי
 הצריך ושאיגו צריך עיר שאין בח קופח של צדקה
י א ב  אין ה״ה רשאי לדור בה (סגהדתן י״ז ) ע״ע ג

 [מי חייב בצדקה ושיעורה] כל אדם חייב ליהן
 צדקה, ואם רואה אדם שמזונוחיו סצוסצמין יעשר,
 מה; צדקה וכ״ש כשהן מרובין, ואפילו עני המהפרנס
 מן הצדקה יעשה צדקה (גיטין ז׳:), ונוהן לפי כהו.
) ואחד מעשרה ׳  אבל לא יבזבז יוחר מחומש (כהובוה ג
 מהריוח היא מרה בעוגיה, פחוח מכאן עין רעח (עי׳
 ש״ע יו״ד סי׳ רט״ט אי). לעולם לא ימנע אדם עצמו
 פחוה טשלישיה השקל לשנה ואם נחן פחוה טזה לא
ר ודרשו ש ע  קיים טצוה צדקה(ישם סעיף בי). ע״ע ט
 אשרי שוטרי טשפט עושה צדקה בכל עה (תהלים
 ס״ז) ובי אפשר לעשות צדקה בכל עת? ר״א אומר
 זה הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים, ר׳ שמואל בר נחמני
 אמר זה המגדל יהום רחומה בהוך ביהו ומשיאן
. העושה צדקה אפילו שלא לשמה, כגון ( ׳  (כתובות ג
 האומר סלע זו לצדקה בישביל שיחיה בגי הרי זה צד ק
 גמור ופסחים ח־) האומר סלע זו לצדקה מוהר לשנוה
 לאיזה צדקה שירצה ער שלא בא לירי חגבאי (ערכי;
 ו׳.). רפ.סק צדקה אינו יכול לחזור בו אא״כ גשאל
 להכם והחיר לו, ואם פירש לאיזה עני אינו יכול לשאול
 על נדרו. צדקה אינה כהקדש ולבך מהני בה מחילה
 העני (בית יעקב קם ר) גדול העונש על הפוסקי
 צדקה ואיגם גותגים, כי הגשמים נעצרים בשבילם
 (תענית ח׳:), ונכסי בעלי בתיםגמםריןלמלכות (סוכה
 כ״מ ). אין מקבלים צדקה מנשים ועבדים ותינוקות
 אלא דבר מועט, כי בדבר מרובה הוששין שחוא גזול
 או גנוב טשל אחרים, ודבר טיעט מאישה מותר כי
 בוראי מוהל ע׳ז הבעל. רביגא לקח מגשי דטחוזאזהב
 וצטידים ואטר הני לבני טחוזא דבר טועט הוא כי

 עשירים היו (ב״ב קי״ט.).
 [מתן בסתר] א״ר אלעזר גדול העושה צדקה בסהר
 יותר טטשה רבינו, דאילו בט׳שה רביגו כתיב כי יגורהי
 טפני חאף וחחטה, ואילו בעושה צדקה כהיב (טשלי
אבר י י ) א״רח :  כ״א) טהן בסהר יכפה אף (ב״ב ט׳
 אבא אר״י כהיב לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תצ ל
ה (ט׳שלי י״א) וכהיב לא יועילו אוצרוה רשע וצדקה  טטו
 תציל טטות (שם יי), שתי צדקות הללו לטה? אחה
 שטצילתו טטיתה טשונה ואהת שמצילתו טדינה של
 גיהגם. ואיזו היא שטצילתו טטיתה טשונה נוהנה
 ואיגו יודע לטי גוהנה נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה
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 מלמד שעשאן כקליות. מאי עבוד, אזול לגביה ברחי*
 דנבוכדגאצר, אהאב אמר לה כה אמר ה׳ השמיעי
 (לזגות) אל צדקיהו, וצדקיהו אמר כה אמר ה׳ השמיע־
 אל אתאב. אזלת ואמרת לית לאבוה. אמר לח אלהיתם
 של אלו שונא זימה חוא, כי אתו לגבך שדרינחו
 לגבאי. אמר להו מאן אמר לבון, אמרו הקב׳׳ה. והא
 הטו״ע שאלתיגהו ואמרו לי אסור! אמרו ליה אגן
 גמי נביאי כוותייהו, לדידהו לא אמר להו, לדידן אמר
 לן. אמר לתו אנא בעינא דאיבדקיגכו כי היכי
 דבדקתינהו להמו׳׳ע אמדו ליה אינון תלתא הוו ואנן
 תרין אמר להו בתרו לבון מאן דבעיתו בהדייכו, אמרו
 יתושע כ״נ, סברי ליתי יהושע דנפיש זכותיה ומננא
 עלן אתתיותו שדינתו (בכבשן תאש) אינתו איקלו
 (נשרפו), יהושע כ״נ איתרוכי מאנית, שנאמר ויראני
תל עומד לפני מלאך ה' (זכריה גי)  את יהושע הכהן הג
 וכוי (סנתדרין צ׳׳ג) מעשה שושנת בת הלקיהו אשת
 יהויקים שרצו שגי זקגים שופטים לשכב עמה, ואם לא
 יעלילו עליה ששכבה עם גער אהד, והיא לא רצתה
 ודגיאל בהכטהו הצילה ע״י הקידה ודרישה שלא התכווגו
 בעדותם, היו לפי הטםורה אהאב וצדקיהו בן טעשיה

 (יותסין טאטר ת' זטן די).
 ט. ת.

 צדסיהוב״ר אברהם: ע׳ עניו, משפחה
 צדה ת ך צדה : שלשת פסוקים טתהלים ק־״ט
 קט״ב, ע״א י״ט, ל״ו ז׳< שאוטרים אחר תפלת טגתת
 לשבת בסדור רב עטרם גאץ טסודרים חפסוקים כטו
 לפגיגו, אך בסדורי ספרר באו תפסוקים כסדרן בסי
 תחלים חייגו: צדקתך כתררי אל, וצדקתך אלתים עד
 טרום, צדקתך צדק. וכתב אבן ירהי בספר הטגהיג כי
 כן הגכון כדי להגדיל ולהוסיף בשבח הקב״ת, בתהלה
 צדקתך נדטית שגדלה כהררי אל- ועוד גדלה עד טרום,
 ולעולם צדקתו ותורתו קיטים ואמתיים, והכל בו נתן
םאטת (ירטית י' י׳)׳ צדקתך  סיטן לזה הסדר ות׳ אלתי
 הראשת טםיים ה׳ והשני באלתים והשלישי באטת. ולפי
 שניתנה תורה בשבת קבעו אלו נ' פסוקים, בראשון
נד עשרת הדבר, ת, ובשני ט׳ אותיות  יש עשרה תבות כנ
 בננד ט׳ יום שעטד טשר. לקבל הלוחות, ובשלישי ה׳
 תבות כננד תמשה תומשי תורה. הסדר הזה נראה
 נ״כ מפסיקתא דר״כ פרשת שור או כשב חמתחיל
 בדרוש צדקתך כהררי אל ובן בזהר(אמור צ״א.) מתתיל
 שור או כשב או עז ר׳ יוסי פתת צדקתך כהררי אל

מהר תרומת (רע״ת) נאמר בפירוש תלתא אינון  ו
ד משה יבואה והד  דאסתלקו מעלמא בהאי זמנא ה
 יוסף צריקא ותד דוד מלכא, בנין כך תלת צדוקי דינא
 תכא ובו׳ צדקתך כהררי אל דא יוסף, וצדקתך אלהים
ד טלכא. הטעם  עד טרום דא טשה, צדקתך צדק דא ח
ח כדי ר ס  לטנהנ האשכנזים האוטרים הפסוקים שלא כ
ש על השם. תטעם לאטירח צדקתך צדק ד ק  שיבא ה

 ויביאוהו למלך בבל רבלתה, אשר שם תקע נבובדנאצר
 אהלו. הטלך העיד כל תטתו בצרקיהו ויצו לשהוט את
 בניו לעיניו ואת"כ עור את עיניו ויוליכהו שבי בבלה
 ויתנהו בבית הכלא עד יום טותו (שם נ״ב י'—י״א)

 טאנו לשטוע בקול ירטיה הגביא גרטה בשרפת בית
 אלדיגו והורבן ירושלכ הראשון,

 [בתלמוד ומדרשים] הוא שלום הוא צדקיהו, ולטה
 נקרא שמו שלום שהיה טושלם בטעשיו, וטה שטו
 מתניה שמו וכוי נבוכדנצר הסב שמו צדקיהו כי אמר
(הוחות ן אם תמרוד בי ח  אליו יה— צדיק עליך את ה
 י״א כריתות ה׳:) וכי כושי שמו והלא צדקיהו שמו,
 אלא מה כושי משונה בעורו אף צדקיתו משונת במעשיו
 (טו״ק ט ז ). א״ר נתמן מתו מרדותיה (שמרד
 בנבוכדניאצר), אשכחיה צדקיהו לנבוכתאצר דהות
 קאכיל ארנבא תייא. א״ל אישתבע לי דלא טגלית עלוי
 ולא תיפוק טלתא, אשתבע. לסוף איתשל אשבועתא
 ואטר, שטע נבוכדנאצר דקא טבזין ליה וכוי (נדרים
 ס״ה). לדעת הז״ל לא היה צדקיהו רע בעצטו רק כי
 שמע לעצת תשרים שהיו בעוברו כי קראו אותו צדקיהו
א (שבת קט״ט:) ואטרו שנתשב בין שטונת נסיכי ק ח  צ
 ארם (סוכה בי), ועיניו היו אתד טתטשת דברים
 שנבראו טעין דונטא של טעלה (סוטה וי), ר׳ יוהנן
 אמר בקש הקב״ה להפוך העולם כלו לתוהו ובוהו בשביל
ו של צדקיתו נסתכל בצדקיהו ונתקררה דעתו ד  ח
 (סנהדרין ק״נ). בטדרש נאטר כי תיתה טערת טבית
 צדקיהו עד ערבות יריהו וברה דרך שם הוץ לעיר והקב״ה
ם אתר ח ש כ  זימן צבי שהלך על גג הטערה ורדפו ה
 הצבי, וכשהגיעו לפתת תמערח בערבות יריהו היה
 צדקיהו יוצא וראוהו ולכדוהו, הוא שאטר הגביא
 ופרשתי חשתי עליו וגתפש במצודתי (יהזקאל י״ב י״ג,
 רש״י ורד״ק מ״ב כ״ת). בתיב בית בצדקיתו בשלום

 תמות וכו שמת נבוכדנאצר בימיו (מו״ק כ״ת:).
 אבי״ת

 צדלןיהו: שני נביאי שקר בשם הזה אתד היה
ת אהאב מלך ישראל לעלות  בן כנענה, שהתעה א
 למלהמה על מלך ארם ברמות נלעד, ולסמל הזונו נתן
ת ארם עד  בידו קרני ברזל לאמר: באלה תננת א
ת מיכיהו הנביא האמת על הלהי, כי  בלותם. ויכת א
 הניד עליו שהזונו הוא שקר (ט״א כ״ב, י״א—ל״ת).
 ועליו אמרו הז״ל כי התנבא מה שלא שמע• ואע״פ
 שרות נבות הטעה את אהאב היה לו למידק בי אין
ן פ״ט ), ושם  שגי גביאים טתנבאים בסגנון אתד(סנתדרי
 נאטר כי כל דגביאים גבאים כן פה אתד (ט״א כ״ב
ן ו ב ה י ק ד  י״ב—׳״ג). הנביא השקר השני היה צ
ש י ה ו, עם אהאב בן קוליה אשד גבאו לשקר  ט ע
 בימי צדקידו המלך, וירטית הנביא אמר עליהם בשם
 ה׳ בי יהיו לקללת לכל נלות יהודה אשר בבבל לאמר

 ישימך ה׳ כצדקיתו וכאתאב אשר קלם מלך בבל באש
 ונו׳ יען עשו נבלת וגו׳ (ירטיה ב״ט כ״ב) א״ר יוחנן
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ח יו״ט מכתב כ ת וחיחמים מלו נדפסו ע״י נ ד  מ
׳ ק״ב הוא םזכיר  ההקדטד, (ויניציא 1694). בתמובהוסי
י טמו״ת אך אינו בטציאות (תולחת נדולי  תלק מנ

 ימראל לנפ־־נירונדי צד 206)
א פ ח ן רב ו ו ל ה ק צ ה צ ב ב״ר י ק ע  ר׳ י
ת 1630 וטת בפירארא א במנ ט ח  באיטליא; נולד ב
ו לתהלה ט ח ביטי עלוטיו כבר יצא מ ת 1693. בעו  במנ
א טוטהה ונתקבל לרב בעיר פ ח ל ו ח ח נ  בתור תלטו
ם עד יום טותו. תוא  פירארא, ובטמטרתו זאת עטד מ
 תבר ספר ״אוצר תתיים״ על תורת הבריאות ונתלק
ת החלק הי״נ טתוסר  לי״נ פרקים, ולא הספיק להדפיס א
 כסף (ויניציא 1683) נם תבר ״טרנליות טובות" קיצור
 טס׳ תובות תלבבות לרבנו בתיי, ונתלק למלמים פרקים
 לכל יטי החדמ׳ ואהרי כל פרק תפלה קצרה (מם
 1665) בהקדטתו הוא טונה את ספריו מנמארו בכ״י
 והם: ״טורמה קהלת יעקב״ על הרטב׳׳ם, ״ימועות
 יעקב" פי׳ על ימעיה, ״תתן אטת ליעקב״ דרמות
 עת״ת, ״קול יעקב" טפרה להילקוט, ונקרא נ״כ ״אור
 הדרמנים״ (אוצרות היים סי׳ 30), ״צהלה ורינה" על
 מה״מ, ״קתלת יעקב" על קהלת, ״דרומים על דניאל״,
 ״טלתטת יעקב" לא נודע תוכנו, ״אוצר המטים" על
ע ט  הקירה ופילוםופיא, ״מובו אלי" על קריאת מ
 וברכותיה. רבני דורו מאלו טטנו בהלכה, ופסקיו
 נטצאו ב״תמובות תרטז" לר״ט זכות (סי׳ ל״ו), ובס׳
ח דום אחד" ובס׳ ״אפר נ  פחד יצחק ערך ״בן י נ מ
 יצתק" לר׳ נתנאל סגרי, וזה האהרון אטר כי ר׳
ה הכטים תיותר נחלים מ ל מ  יעקב צהלון היה אהד ט

 בדורו ופין כנסת ימראל 569).

: רב ורופא ן ו ל ת ב צ ק ע י ב״ר י נ ד ר  ר׳ ט
ת 1748 חוא תבר ס׳ ״טנילת ם במנ  בפ רארא, טת מ
 נהרות״ על הנס מקרה לקהלת ימראל בפירארא כאמד
 עברו טי הנהר על נרותיו במנת 1707 (ויניציא תס״ז);
ץ ומליץ" דרומ בדרך פלפול על נמיאת צ  ״מו״ת כ
 כפים (מם 1715); פסקים מנזכרו בפתד יצחק ובס

ן מורפורנו(תלק יר׳ד סי ס״א), מ צדקה לר׳ מממו מ  מ
(  ובס׳ מים רבים לר׳ רפאל מילדולא (הלק יו״ד סי׳ ז

 הוא היה נם ממורר וכתב איזה פיומים מאומרים
 בביהכ׳׳נ בפירארא, וימ ממנו מיר בראמ ספר עדן

 ערוך (תולדות נחלי ימראל צד 228, 235)
 ב מ.

 צואה (צוואה): הבקמח האהרונה ממבקמ האדם
 מבני ביתו ובאי כתו, צוואת מכיב מרע, הוא מה
צ ה קודם מותו איך לתלק רכומו ממניוז אחריו מ  מ
 (Will, Testament) בדברי תז״ל נקראה הצואה
 ד י י ת י ק י (ע״ע) עיקר הצ ואד, היהה מה מצוד• האב
 לבנו קודם מותו איך להתנהנ בתוקות התיים עם ה

ה צו י  ואנמים. באברהם נאמד ״כי ידעתיו למען אמד
ת דרך ה׳ לעמות צדקה מ מ  את בניו ואת ביתו אהריו ו
במפט" (בראמית י״ת י״ט). בעת הצוואה ברך האב  ו

ה ודוד אף כי מ ן על טות יוסף ט ח  מהוא כטו צדוק ה
ה במבת כ״א בערב מבת, מ  לפי סדר עולם לא מת מ
 ונם על הפומעים מהוזרים לניהנם במוצאי מבת, וכיח
ם על הלילה הבא י  מהתפללו מנהה והוא ערב חאנ
תם לתזור(עי׳ מאילתות דרב אהאי פ׳ בראמית).  מעתי
 בס׳ אבודרהם טובא הטעם לאמירת נ׳ פסוקים הללו,
 לפי מאהר הטנהה אוכלים סעודה מלימית ואטרינן
ת (קי״ה) כל הטקיים נ׳ סעודות במבת ניצול ב  בטסי מ
ת וטטלתטות נונ וטנוג ׳ פורעניות טתבלו מל טמי  טנ
ה עטנו, גדקתך מ ע ה מל ניהנם, ואלו נ׳ צדקות מ טחנ  ו
ח מיעקור הדמעה.  כהרת אל כנגד הבלו מל טמי
 צדקתך אלהים עד טרום כגגד טלתטת גוג וטגוג מכתוב
 בה והתגדלתי ותתקדמהי, צדקתך צדק לעולם ותורתך
 אטת כגגד חגר, מל גיהגם ממואלין תהלה לטת לטה
 לא עסקת בתורה. אין אוטרים צדקתך צדק ביטים
ן אוטרים בהם תתנה בתול. כי צדקתך צרק גתקן  מאי
ן טתחגנין במבת  כגגד התגון מל יטי התול. ובעבור מאי
טתם הפסוקים הללו (סחר עבודת ימראל 265)  או

מ בו ג״כ רטז מל צדוק הדין גוהגין לוטר י  וטפגי מ
 אותו בעטידה וכן כתב המבלי הלקט (סי׳ קכ״ו) במם
ת הדין אלא  אתיו ר׳ בגיטי; מאין ראוי להצדיק א
ן ת הח  מעומד, כאדם מעוטר לפגי הדיין וטקבל עליו א
ז, פרדס דף  ואומר יפה דגת (עי׳ סדור רמ״י סי׳ תקט׳
 ט׳ ע״א׳ לקוטי הפרדס י ע״א, כל בו סי מ׳, רוקה
 סי׳ ג״ו׳ מו״ת מערי צדק סי׳ ר״ב׳ וטה מכתבתי בפירומ
ה א׳,  ד״י נתטיאמ לפרקי אבות פרק קנין התורה טמנ
 וס׳ הימר לר״ת סי׳ תר״ב, ותוס׳ טנתות ל׳ ע״א ד״ה

 טכאן).
 ט. ל ב.

ה ספרתת מבניה ה פ מ ם ט  צחלון, משפחת: מ
 תתימבו אהר הנירומ באיטליא ובארצות הטזרה,
ק ת צ ת ם ב״ר י ר  וטרם רבנים ותכטים. ד׳ א ב
ן הי בטאה הט״ו, ותבר ספר ״יד חרוזים״ על ו ל ה  צ
 תמבו; המניס ולותות מל היהודים והטומלטנים (ויניציא
 1594) ; ״ייגע אלהים״ פי על טנלת אסתר טלוקט
נים(מם 1595); ״טרפא לנפמ" טוסר  ממפרמים הקדמו

 ע״ד הקבלה עפ״י האתז״ל (מם 1595)
ן רב ו ל ה ה צ מ ב ב״ר מ ו ם ט ו  ר׳ י
 בצפת, נולד במנת 1557 וטת במנת 1638. בתיותו
ה כבר מלה אליו ר׳ מטואל יפה טקומטא נ  כבן כ״ה מ
ת (מו״ת מל צהלון סי׳ ט׳) והיה נומא ונותן ׳ ד ב ה ל א  מ
ה מ תו היה ר׳ מ נ  בהלכה עם גדולי הדור ואתר טטתג
 גלא.טי. ואף כי היה ספרדי בכל זאת גטה לזכות
ת האמכנזים בטתלוקתם עם הספרדים בירומלם,  א
 ואהבהו להאטת קלקלה המורה להתננד נם לרבו טרן
 הבית יוכף (מם סי׳ רל״ה) והוד, דעהו כי המ״ע נכתב
 דק במביל בעלי בתים ולוטדים קטנים (מם סי׳ ע״ו)

ב״(צפת  הוא תבר פי׳ על טנלת אסתר במם ״לקח טו
 1577), ופי׳ על אבות דר״ג במם ״טגן אבות" (בכ״)
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 לאחרים וחניח את בניו, מה שעמה עשוי אלא אץ רוח
 תכטים נותח הימנו, ר׳שב״נ אוטר אם לא היו בניו
 נוהגין משורה זכור לטוב (׳שם קל״נ ). ונראח כי באופן
 זה צריכין ׳שיכתוב ׳שטר צוואת או דייתיקי ויזכה בקנין
 ע״פ עדים ואטרו טי ׳שטת ונטצאת דייתיקי קישורה
 על יריכו הרי זו אינה כלום (אפילו ק׳שורת על יריכו
 אין בה טט׳ש כי לא נטר להקנותו אלא בקנין), זיכה
 בה לאהד בין טן היור׳שים בין ׳שאינו טן היור׳שים דברים
 קייטים (׳שם קלייה ). וצריך לוטר לעדים או לכתוב
 בצוואה בל׳שון טתנה, וכן אם אטד אני טניה לפלוני
 הוא לשון טתנה, ואם אטד יפול לפלוני כך וכך הוי
 לישון ירושה ואם אינו יור׳שו לא קנה כי מתנה על טת
 ׳שכתוב בתורה וכן אם אטד כך וכך לפלוני בנכםי
 לאו כלום הוא (טהרי״ק ׳שור׳ש צייד) אם אטר ידור
 פלוני בבית זה, יאכל פלוני פירות דקל זה לא אטר
 כלום, ׳שלא הקנה להם דבר ׳שי׳ש בו ממש- שהדירה
 והאכילה וכיוצא בהם כדיבור בעלמא, יצריך לומר או
 לכתוב תנו בית לפלוני כרי ׳שידור בו עד זמן פלוני,
 או תנו דקל זת לפלוני כדי ׳שיאכל פירותיו, ובאופן זת
 הקנה לו הגוף לפיתת, והוא דבר שיש בו ממ׳ש וכן
:) בצוואת ישכיב מרע הולכים ו  כל כיוצא בזה(ב״ב קט׳
 אתרי לישון אהרון׳ לפיכך אם נכתב מתהלה בלישון
 הפוסל ולבסוף נכתב בלישון הכ׳שר, אמדינן תפוס לישון
 אהרון (ת׳שובות מהרד״ך ת״ד סי׳ ק״ת, הישובות בן לב

 ת״א סי׳ ס״ג)
 [מצוה מהמת מיתה] מתגת בריא ׳שהיא כמתגת
 ׳שכיב מרע דלא קגי אלא לאתר מיתה היא כל ׳שכתוב
 בה ״מהיום ולאהר מיתה״, ורייתיקי אהרוגה טבטלת
 תיתיקי ׳שלפגיה (ב״ב קל״ה ). ובריא ׳שכתב צוואה
 צריך למסור אותה ביד שליש ל׳שם כך והוד, כמו
 טעכ׳שיו (ה״מ סי׳ רג״ב). העו׳שה צוואה בהיותו חולה
 קרוב למיתת גקראת מתגת ׳שכיב מרע או מצוד, מתמת
 מיתה וכן בתקות הרומיים donatio causa mortis, ואם
ם קודם מותו אמריגן דוברי שכיב מרע ת  צוה בפני ע
 ככתובים ומסורים דמי ואין צריכין קגץ, ותקגו זאת
ת פן לא תתקיים ת פ  כדי שלא הטרוף דעתו עליו ב
 צוואתו ע״פ הדין, וטצוה לקיים דברי הטה (כתובות
 ם״ט:) ואם בקש ׳שיקגו ממגו קוגים אפילו בישבת, ג״כ
 טטעם שלא תטרוף דעתו (ת״ט סי׳ רנ״ד א׳) שכיב
 טרע שהקדיש כל נכסיו ולא שייר כלום או תפסיר או
 הלקן לעניים, אם עטר הוזר בכל (ב״ב קט״ה רטב״ם
 זכית וטתנה פ״ט י״ט) כי בודאי לא נמר וטקני אם
 היה יודע כי יקום טתליו תכותב כל נכסיו לאשתו
 לא עשאה אלא אפוטרופא, וכן לאחד מבניו לא ע׳שאו
 אלא אפוטרופוס, ,אם כתב לאשתו !לאהד, לאהד
 במתנה ואשתו אפוטרופא (ב״ב קל״א ). הרי שהלך
ת הים ושטע שטת בנו, ועטד וכתב כל נכסיו  בנו לטתנ
 לאתרים ואת״כ בא בנו- ר״ש בן טנסיא אוטר אץ
 טתנתו מתנת, שאלו תית יודע שבנו פיים לא בתבן

ת בגיו ובפרט בגו הגדול שהוא היה בא כתו וטנהל  א
 הבית אמדי מוחו. יכטו שטציגו ביצחק אתר ברכותיו
 לעשו שאטר לו בדרך צווי ״ועל הרבך תהיה ואת אחיך
ת  תעבוד" וגו׳ (שם כ״ז מי) יעקב קודם טותו אסף א
 בגיו והורד. להם טוסר השכל ואיש כברכתו ברך אותם
ת  ויצו אותם לקברו בטערת הטכפלה ״ויכל לצות א
. ויאסף אל עטיו" (שם ט״ט ל״ג). גם יוסף צוה ו  בגי
 לאהיו להעלות עצטותיו לארץ כנען טשה רביגו ברך
ת תורת ת שבטי ישראל לפגי טותו ויצום לשטור א  א
 ה׳ מאטד אליהם ״שיטו לבבכם לכל תדברים אשר
 אגכי טעיד בכם היום אשר תצוום את בגיכם" (דברים
 ל״ב ט״ו) יהושע קודם טותו אסף את כל שבטי ישראל
 שכטה ויכרת עטם ברית ללכת בדרך ה׳ ולשטור
 טצותיו (יהושע כ״ד). ויקרבו יטי דוד לטות ויצו את
 שלטה בגו וגו׳(ט׳ א ב' אי). כאשר הלה חזקיהו הטלך
. ׳  לטות בא אליו ישעיה הגביא ויאטר אליו בשם ה
 ,,צו לביתך כ• טת אתה" (טייב כ׳ אי) בגי בית
 הרכבים אמרו לירטיה ״לא נשתה יין כי יוגדב בן רכב
 אביגו צוד, עליגו לא תשתו יין אתם ובגיכם עד עולם"
 וגו׳ והצוואה הזאת היתד, לגביא לדוגמא כי מצוד!
 לקיים מצות האב ואף כי מצוות ה׳ (ירמיה ל״ה וי—

 י״ט)
 [דיני צוואה בתלמוד ופוסקים] לפי פשטות הכתובים
ת איש לשגות דיני הירושת בתורה- ולא י  אין כת ב
ת בן האהובה על פגי בן השגואה הבכור,  יוכל לבכר א
 כי לו טשפט הבכורה פי שגים (דברים כ״א ט״ז),
 ואפשר כי כן היה גוהג בזמן שישבו ישראל על אדטתם
ח גתהלקה בין השבטים לפי מספר האגשים. א ה  ו
 אטנם התורת שנכתבה כצ,רך כל תזטגים והשתגות
 העתים רמזה כי יש כח ביר האדם להנתיל נכסיו כפי
ת בניו(שם)  הפצו ורצונו שנאטר והית ביום הנתילו א
 ודרש רבא התורה נתנה רשות לאב להנהיל לכל טי
 ׳^ירצח (ב״ב ק״ל:). חראשון בין חכטי התנאים אשר
 האיר נתיב התורה בדבר הזה היה ר׳ יוחנן בן ברוקא
 ואף כי הלק ננד ההכטים הלכה בטותו ובלבד שלא
 יתלק נכסיו בתורת ירושה רק בתורת טתנה׳ שלא יתראה
 כטשנת דברי התורה ואטרו בטשנה האוטר איש
 פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא
 יירש עם אהיו לא אטד כלום, שהתנת על טת שכתוב
 בתורה. אבל המתלק נכסיו על פיו (בתורת מתנה)
ת הבכור ה לאחד וטיעט לאהד או השוה להם א ב  ת
 דבריו קייטים, ואם טשום ידושה לא אטד כלום (שם
 קכ״ו:) וכן אם אמר איש פלוני ירשני בטקום שיש
 בת או בתי תירשני במקום שיש ב; (שאין לח תורת
 יתשח) לא אמד כלום, אבל אם אמר על מי שראוי
 לירשו בנק בן בין הבנים, ובת כין הבנות דברים קיימים
 לדברי ד״י בן ברוקא (שם ק״ל) אולם לפי דברי
ם במקום ת ה א  התנאים האתרונים אפילו תלק נכסיו ל
 היוחשים מתנתו מתנת, ואמרו תכותב את נכסיו
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 משים אלף דאלאר. רכנו מכספו בהי מעון לעניים
 בפרור ידושלם, וסיד משה מונטיפיודי דיניה עזבון של
 שלשים אלף ל״ש ובנו ג״כ מעונוה לעניים וזקנים(עי׳

 רשימת העזבונות בלוח א״י ז׳ 138 והלאה)
 [צוואות שיי הנהגה ודברי מוסר] גדולי הדוד תיו
 נוהגין לכתוב צוואה לביהם איך יהנהגו אחרי מוחו,
 וכמו באהיהופל שנאמר בו ויצו אל כיהו (ש״ב י״ז)
 שצור• לבניו שלשה דברים: אל ההיו במהלוקה ואל
 תמרדו במלכות בית דוד וי״מ של עצרה ברור (אם
 היום צת ואינו מעונן! זרעו תמים (ב״ב קמ״ז.) ואצל
 הכמי התלמוד כמו רבי יהודה הנשיא בשעת פמירהו
 אמד לבני אני צריך נכנסו בניו אצלו אמד להם:
 הזהדו בכבוד אמכם, נר יהא דלוק במקומו שלחן יהא
 ערוך במקומו מטה תהא מוצעת במקומה, יוכף הפני
 שמעון אפרהי הם שמשוני בהיי והם ישמשוני במותי
 וכו׳ אמר להן להכמי ישראל אני צריך, נכנסו אצלו
 הכמי ישראל. אמד להן אל תספדוני בעיירות והושיבו
 ישיבה לאהד שלשים יום, שמעון בני הכם, גמליאל
 בני נשיא, תנינא בד תמא ישב בראש (כתובוה ק״ג)

 וכן מצינו גדולים רבים שכתבו צוואות איך יהנהגו בני
 ביתו אתריו במדות ובמוסר בלמוד התורה ומעשים
 טובים. ונביא פה איזה דוגמאות: דרא״ש (נפטר
 בשנה 1327) השאיר אהריו צוואה לבנו ואלד. קצות
 דבריו: ״אל הצא לריב טהר והתרחק משבועות ומנדרים
 ומן השחוק והכעס כי הם מבלבלים דעהו של אדם

 אל תשים עיניך למי שעלת יותר מטך אלא למי שהוא
 תתתיך אל תסמוך לידי מתנות בשד ודם ותעבוד
 לבקש מזונותיך הסר מטך משענת הקנה הרצוץ משענת
 בני אדם, ואל תי^ים זהב כסלך׳ כי זו תתלת עבודת
 זרה, והצנע לכה עם אלהיך ופזר ממונך לרצונו, ובידו
 למלאות תםרונך דע את אלהי אביך, ודבריך במאזני
 צדק תשקול, והן צרק יהיר! לך, ותקל בעיניך הוצאות
 ממונך מתוצאת דבריך׳ ופיך אל ימהר להוציא דבר
 רע עד שהשקלהו במאזני שכלך אל תיש; כעצל שנה
 רבה, והרניל עצמך להקיץ בהנץ החמה ולקול התדננול
 קום טטטהך אל ההי בסובאי יין בזוללי בשר, פן
ת בוראך. שמת בשטעך תוכתת טוםר כטוצא  תשכת א
 שלל רב אל תשתדל שיכבדוך בני אדם פן לא ירצו
 וישפילוך. אם יקללוך בני אדם אל השיב להם, אלא
 היה מן הנעלבים, אי1 ההנאה על הבריות והיה שפל
 רות כארץ שהכל דשים בה אל תת! תפארת לעצמך
 ואל ייקר נופך בעיניך והקטין את עצטך. אל תרבה
 לשמוה וזכור כי דוה הייך ואהה נוצר מן העפר ואתריתך
 רמה״ (שבט מוסר פי״נ, נידעמאן, התודה וההיים ה״א
ד (נפטר בשנת ש ן א ה ב ד ו ה  202). צוואת ד׳ י
 1349): ״יש לכם לתשוב שאתם שכירי יום לעשות
 עבודת השי״ת, ויש לכם לעשות טלאכתכם באטונה,
 ונאמן תוא בעל טלאכתכם שישלם לכם שכר פעולתכם
 וכוי. ואל ההשבו בלבבכם כי התורה ירושת היא לכם

 (שם קל״ב.) אם אמר הנו מאה זח לפלוני ומאתים
 זוז לפלוני ושלש מאות זוז לפלוני, אין אומדים הקודם
 בשטר זכה, לפיכך אם הנית פתוה מזה תולקין ביניתם
 לפי ערך המהנה לכל אהד. אבל אם אמר הנו טאה
 זח לפלוני ואהדיו מאהים זוז לפלוני ואהריו שלש מאות
 זח לפלוני כל הקורס בשטר זכה (ב-ב קל ׳ה ). אם לשון
 הצוואה משהטעה להרי אפי טכריעין לפי טנהנ הטקום
 ולפי המשמעוה היותר פשוטה. אם צוה כי הבתים
 יהיו ברשות אלמנתו כל ימי הייה אין אומרים טיעוט
 בתים שנים אלא רצונו כל הבהים הידועים (בית שמואל
 י״ט) כהוב בה הנער יוסף והילדות בנותיו יתלקו שוה
ד ה  בשוה והעדים מעידים שאמר בפירוש שליש לכל א
 עדותן קיימה (טהר״ט טראני ה״א קצ״ז) טענו
 האפוטדופסים שנפל בת טעות סופר שבטקום בת אביו
 כתב בת אתותו ופסק הרב כטותם (טתר״ם נלאנטי
 סי׳ ט״ז) צוואה כהוב בה כי אם אתר מבניו ידרוש
 ברבים בבהכ״נ שינהן לו סך מה מעזבונו יוהד טשאר
 אהיו, והנה אהד דרש ואהיו טוענים שלא דרש היטב
 נם למד מאהדים או מפי כהבם, טה דינם'—מחדולת
 מהפך הרב בזכות תדורש וגם כוונת אביהם לא היתד,
 שידרוש דוקא טן הטובהד, אך טה שטענו שלא למד
, אם טענה זו טבודדת  טעצטו והתלבש בטלית שאינו של
 טענהם טענה ואין מוציאין ממון מהיורשים ע״פ האומד

 ואם טענתם אינה מבוררה לאו כל כמיניה לסהור צוואה
 אביהם בלי ראיה (שבות יעקב ת״ב סי׳ קט״ו) טי שצוה
 ואמר אל תספדוני אין םופדין אותו. ואם אטר אל
 תקברוני מנכסי אי; שומעי; לו אלא כופין את היורשים
 לקברו מנכסיו (יו״ד סי׳ שמייד, ה״מ סי' רנ״ג ל׳)

 שטרי צוואה העולים בערכאות של גרם כשרים (ה״מ
 שם ם,רף ל״ב). אע ג דטהנה צריכה להיות בפרהסיא
 וטתנתא טמירתא לא טגבינ; ביה, כהב ד׳ האי גאון
 (מובא באלפםי): לא רנילינן בצוואות למיחש לסתטא,
 ומעשים בכל יום כד נבסא בקדתא (צוואת) דמצות
 מתמת טיהה במהנה׳ כקיימינ; לד. וגבינן בת ולא
 תיישינן למאי דלא כתיבא בה בפרהס א ואפילו אמר
 בפירוש לא תגלו תא תפקדתא אלא לאחר מיתת לא
 הויא מתנתא טמירתא, דחא כי מתקיימא לאתר מיתתו
 דהאי עדנא לאו טמירהא היא. בצוואה צריך לכתיב
 ״קציר ורמי בערםיה ומגו טרעיה איתפטד לבי עולטיה״
 כי אפשר שקם טחליו ואז היא צוואת בריא ולא מתמה
 טיהר, אבל לדעת רבא אם לא נכתב וטת אח״כ ״קברו
 טוכית עליו״ (ב״ב קג״ג.). ויש אוטדים שכל צוואה
 שלא גתברד לעדים שמת טאותו חחולי הצוואר! בטלה,
 מלבד אם חית בת קנין ונכתבת כמתנת בריא. תמתנות
 שכותבים בצוואות לצרכי רבים וצדקות לעניים נקראו
 עזבונות (bequests) כטעט בכל הזמנים ובכל הקהלות
 תיו אנשים שעזבו סכוטים ידועים לצדקה, ובפרט לבתי
 מדרשים ודלטוד תורה. וביותר בעיר הקדש ידושלם

ן האהדון הניה יהודה טורא מנואדלינס (1855) סך מ  מ
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טו שאמרו אין שלטון ביום המות. אין אדם  הרעועה. נ
 שליט לוטר הטתינו לי עד שאעשה חשבונות. הכטים
 תראשונים היו רגילים בשתיו יוצאים לראות שדיחם
 וכרמיהם היו עושים צוואה, באטרם כל חדרכים בתזקת
 סכנה הם, כ״ש איש בטוני היום, תנת נא זקנתי לא
ם לא עכשיו איטתי. אעשה גם אגכי  ידעתי יום טותי, א
 לביתי״ והוא מצות לבגיו ללמוד ספרו ,,עמק ברבת״
 ומזהירם על כל עגיגי ההיים, על התפלת שיתפללו בבווגת
 וישכימו באשמורת הבקר, על קביעת עתים לתודה, ועל
 אזהרת האכילה הוא אומד• ״קדשו עצמכם במותר
 לכם, ואל תאכלו ואל תשתו רק כדי תייכם, ואל תתיו
 כסוס כפרד להוט אהרי האכילה הוו זהירים לדבר
 דברי תורה על השלתן או ללמוד טתוך הספר
דהאשה והתחתגות הוא  מדי אכלכם״. באזהרות כבו
 אומר: הזהרו בכבוד גשיכם ולא תוגו אותן באוגאת
ת בגיכם כשישאו  דברים כלל וכו׳ וכן הראוי שתצוו א
 להם גשים שיהיו גזהרים בזה מאד׳ כי גדול השלום
 שלום בית וכן תצוו על בגותיכם הגשואות שיהיו
 דברי בעליהן נשמעים עליהם וכו׳ ותלמדו בגותיכם
 להיות צנועות אפילו אין רואה, דהיינו אפילו כשחן
 ביניהן לבין עצמן וכו׳ והזהרו כשתשאו בניכם או
 בנותיכם שלא תתנו עיניכם בממון או ביופי כ״א בקרן
ת העיקר עיקר ואל תפנו אל  עצמו, ועכ״פ תעשו א
 האבות, ר״ל יהוס משבהת לבד אם אין מבורר לכם
 טקודם שהקרן הוא טוב בעצמו, כי אין יהוס אלא יהוס
 עצמו מי שעושה היתוס לעיקר בעני; תתנות בנותיו
 ועל הקרן עצמו אינו מקפיד כ״כ אה״כ כשיבוררו
 מעשיו בבית המיו לאהר נישואין נמצא לפעמים שהוא
 מקת מעות נמור׳ והבור ריק אין בו לא תורת ולא
 סהודה׳ ואז מתתרט למפרע ומצמער ע ז ואינו *כול
 לשנות טעתה. והשתדלו להשיא לבניכם נשים בבתרותם
 קודם שיבואו לידי תטא בהרתורים רעים" צוואת ד•
ץ בעלהשל״ה י ו ו ר ו ה ה י ע ש ן ד׳ י ל ב י ט פ ע  ש

 אתרי פקודתו לבגיו איך להתנהג בקבורתו וביטי האבלות׳
ת ח ט  הוא מצוה אותם לדבק במדות טובות ולהטגע p ה
 תרעות ״כעס תוא אבי אבות המומאה, ורגזן לא עלתה
 בידו אלא רגזגותו׳ למען דרהמים הסירו מדת מגוגת זו
 המושכת רעת לעצמו . קללות גורמות תרבת רעות בביתו
 של אדם ר׳׳ל׳ ואל תפתהו פה לשטן כי לא כל העתים
 שוות שבועת שוא תביא עגיות בתוך ביתו של אדם .
 לא תאהזו בידכם דבר המזיק לגו!* בנון לשתק בכלי
 טשתית הגקרא ביקס (gun) וכן לאתוז תרב או שאד
ח שלא תצא תורבה טידכם ת״ו. גם  דבר תטזיק, כ
ח ט ע  לא תעברו חגשר בעגלה רק ברגלים, ובן לא ת
 תתת קיר נטוי, כי השטן טקטדג בשעת סכגת ברתו
 טטדת טתלוקת שהיא טבלה נשטת וגוף וטמק טיטי
 ראה דאיתי אותן שהיו טחזיקין בטחלוקת נעשו עניים

 וכטה רעות רבות וצרות נטשכו טזה! ואם אטרתי
 נגד יחיד׳ כ״ש ננד צבוד אל תטדודו, בי לעולם הלבה

 טאבותיכם ושאינכם צריכים לטרוה בה, כי אין הדבר
 כן, ואם לא תטרתו בה לא תזכו בת, ועונש שלכם
 גדול טשל אתרים כי תעזבו אוטנות אבותיכם וכר.
 נם תקבעו עתים ללטוד הפסוק (תנ״ך) בדקדוק ופירוש,
 ולפי שבקטגותי לא לטדתי א תו כי לא הורגלו ללטדם
 באשכנז לא יכולתי ללטח בכאן(בספרד) ועל הפרשה
 תקראו בכל שבוע פירוש רש״י ופירושים אתרים נם
 תרנילו עצמכם בדרושים וטדרשים׳ ובזר, ינדל שכרכם
 כאשר תדרשו ברבים ותשיבום מעון ואני כשעשיתי
ו פרק בכל יום,  הודוי שלי והנהנתי עצמי לקרוא טטנ
 בן תעשו גם אתם, על שלתנכם קודם ברכת המזו! תקראו
 ממגה פרק אתר בכל יום עד שתדעו המסכת על פה

 ודבר זה ירגילכם וימשככם להיות הסירים ותאמרו
 בכל יום דברי הורה על השלת;, וכאלו תאכלו משלהנו
 של מקום, וגם תרגילו עצמבם ללמוד בכפר הובות
 הלבבות ובספר הישר ובאג־ות תשובה לד׳ יוגה זיל
 וכיוצא בהם, ושימו לבבכם לאשר תקראו בהם, שתהיה
 הקריאה על מנת לעשות ותהי בכונת הלב, והשמיעו
 לאזניכם מת שאתם מוציאים מפיכם וכוי, ולא ימצא
 בכם דבר שקר וכזב לא לתועלת ולא ללא תועלת
 ואתם אל תתלוצצו, ומכל תתול ושחוק שמרו נפשכם

 גם שהוק למעות אל תשהקו, כי גם הוא ענין של
 גזלגים. הזתרו שלא תתגיפו לשום אדם ולא תשאו בגים
 בדין, הזהרו מלשון הרע שרוב בגי אדם גכשלים בו,
 ולעולם יהשב אדם עצמו קודם שידבר אם יהיה בו
 תועלת ידבר ואם לא לא ידבר, כל שכן אם יהיה בו
ת המוכיהך ושנא המשבתך, כי  הפסד וכו׳ אתוב א
ן ב ב ק ע  המוכיהך יועילךוהמשבהך יזיקך וכו׳״. ר׳ י
 הרא״ש בצוואתו לבנו יאטר ״בל טורה שאתה מורה
ח פירות,  באדמה בחרישה חריעה הוא כדי להוציא ממנ
 כן כל מה שאדם טורה בעגיגי גובו הוא כדי לקיים
 הגשמה, ופרי טעשה כל היום עת תתפלה, ופרי טעשה
 כל השבוע יום השבת. הזהר שתהיה עם השי״ת תטיס
 ולא תבמת בדברי חלוטות ולא בישום ניתוש ולא תשאל
 לתחים ולא תשליך גורלות ולא בנקודות ולא בישום
 דבר, כי הכל הבל ומהסרון הבמתון, בלתי אל ה׳ לבדו
י ת ב ם ב״ ד ש ה ר ב  תבמת והוא יעזרך״. צוואת ר׳ א
ץ אבי בעל השל״ה ותלמיד הרמ״א, י ו ו ר ו י ה ו ל  ה
ן טוב לאדם כ״א שינהיל א  בהקדטה הוא אוטר: ״
 לבניו נהלה אמתית שאינה נפסדת בשום פנים, והיא
 הידאה, דהיינו שיצ ה אח בניו אחריו לחיות יראת
 אלהים בלבם כי אם עתב האב לבניו מלוא ביתו כסף
 תהב, לא ינחלו בזה נהלה אמתית. והכי יש ערבות
 לשום אדם שיתקיים עשרו בידו כל הימיב? יכול
 להיות שיאבד העושר מן תיור׳שים תיש קל מתרת, כי
פסחת כל ההויות, ומעות נ  נכסים אין להם אתריות, ו
 טעות היום באות ומתר נעות ע״כ ראר ונכון שההי
 יתן אל לבו, עודו באבו, לסדר צוואה ברורה, ערוכת
 בכל ושכורה, עד אשר לא יבואו יטי הרעח, השע־
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ד א ד ט א  לידי זטה, או יטוו או יחפרו או יבשלו מ
 בקשהי לבני להיות סבלנים ושפלי רוה בפני כל אדם,
 כן הייתי כל יטי. וכל דבר דיב וטדון שיולד להם לא
 יצאו לריב טהד אך ירדפו שלום ויבקשו שלום בכל
 טאטצי כהם וכו׳ בני 1 פהוהו טאכילה ושהיה דק כדי
 צודך ואל הבזבזו טטון עליהם... והרנל דבר זה טביא
 את האדם לירי תסתפקות, ולא לרדוף אהר טטון
 ועושר אך הרנילו עצטכם ונשותיכם ואת בניבם
 ובנותיכם ללכת בבנדים נאים ונקיים, בזה יהיו אהובים
ד לכבד א  וטכובדים בעיני ה׳ ובעיני הבריוה.. הזהרו ט
, כי בל  ביהכם ולההזיקו בנקיוה, ובזה נזתרתי טאד
 טזיקים והלאים טצויים בבהים טטונפים .. הזהרו בנדרים,
 ולעולם הרנילו עצטכם לוטר בלא נדר ובלא שבועה,
 שענין נדרים נורם כטה תקלות׳ ואל תזכירו שם שטיס
 לבטלה לאטר ״נוט״ (Gott), אך ״הבורא יתברך״. וטה
: אם ירצה  שבדעהכם לעשוה היום או טהד האטרו
 הבורא אעשה דבר זה, כדי שיהא שם שטים שנוד
 בפיכם הטיד בכל עה וכוי. הנני טבקש בני ובנותי
 תונהי וכל הקהל איש ואשה שלא יספידוני כלל וכלל.
 ובזה יניהוני על טשכבי ולא ישאו אוהי הוצה בטטה
ד א ד שיטהרוני בטהון ט א ד ט א  אך על קרון. בקשהי ט
 ובטהרה ובנקיות בין אצבעות הידים והמלים ויהופו
 ראשי ויסרקוני בטסרק כדרך ההיים ויטלו צפרני ידי
 ורנלי, כדי שאבוא טהור ונקי לטנותתי כטו שהלכתי
 לביה הכנסת בכל שבת בתפיפת ובנטילת צפרניס
 ובסריקה ובבדיקה נקבים, כן יעשו לי נם למנותת
 עולטים, ויתנו לעני שכר טוב שיעשה לי כל זה בטהון
 בלא הפזון, אם קשה למטהרים לעשותם. רתוק טקברי
ח וינררוני א  שלשים אטגת בריוה ישיטו ארוני עטי על ה
 בארון עם הבל עד הקבד, ובכל ד׳ אטוה יעטרו וישהו
 טעט ויעשו כך ז• פעטים עד הקבר, להיוה כפדה לעונות״
 וכו׳ (ההורה וההיים ה״נ 210) לדונטא טצוואה טוםריח
 בזטן האהרון, הוא של הרב הטפורסם ר׳ יעקב דוד
ז (ע״ע) טהבר פירושים על הירושלטי ואשד ב ד י  ר
 יסד ישיבה בצפת. הצוואה כהב בסוף ספרו שו״ת
בה השעה יש'  ״ביה רידבז״ (ה״ב ידושלם הרס״ה), ו
 סעיפים ובהקדמה יאטר ״אטדו הז״לכלעיקרשה־בב
ה אברהם אבינו ע״ה הוא למען אשר יצוה  הקב״ה א
ת בניו ואת ביתו אהריו ושמרו דרך ה׳ ונוי ע״ב  א
ת צוואתי לבני  שטתי אל לבי לתקוק בעט ברזל א
 שיהיו, למען יהיה לתם לטשטרת אתם כני! אתם
 ידעתם אשר עטלתי הרבה לנדל אהכם להורה וליראת
 שטים׳ ובאשר ת״ל זכיתי שעטליעשת פרי, טובטתני
 שלא תשנו טכל טה שאצור, אתכם ותשטרו לקיים

 לאחר אריכת יטי תזהרו ביום שתאטרו קדיש ללטוד
 דף נטרא בזה היום׳ ואם יהיה ת״ו איזת סיבת ותבטלו
ד שלא לוטר קדיש בזה א ד ט א  השיעור הזה, הזהרו ט
הה רוה לנשטהי באטרכם  היום כלל, כי לא העשו נ
ת  קדיש בלא ליטוד דף נטרא בזה היום״ וטהלק א

 כרבים וכוי. זולה אם הזכו לההזיק ישיבוה והקהל לא
 ירצו להניה אהבם האטרו בתהילה בפה רך ואה״כ
 בפרך (עי׳ בטאסף בכורים ה״א 5), והודיעו צערכם
 לרבים שאהם טבקשים לההזיק ישיבוה כי ירושה היא
 לכם טאבוהיכם, ואם לא^ישניהו אזי העשוטה שהובלו
 לעשות, כי טחלוקה זו לש״ש והי עטכם וכן אני
 טצוכם שלא יהיה לכם טתלוקת עם נשיכם וראו שתטיד
 ההיה השכינה שודד, בבהיכם והיה טהניכם קדוש ואם
 רוצה האשה שההנו לה הרבה יוהר טיכלהכם תאטרו
 לה בנהה: אהובהי טה לי לעשוה כי אין ביכולתי, האם
 דעתך נוטה לננוב או לנזול ח״ו? ואין ספק שהשטע
 לקולכם, וטובה ארוהה ירק ושלוה בה ונוי. אתן בנותי
 וכלוהי ההזיקו בעליכן בכבוד ובאהבה רבה ואל תצערו
 לבעליכן, אם יכעסו עליכן הלכו הוצה ולאהר שיכלה
 זטן הכעס הוכיהו לבעליכן ע״ז והזכירו להם צוואהי
 טה שאני טצוה ע״ז והזהרו טשבועות ונדרים וטכ״ש
 שלא להוציא קללה טפיכם הלילה והלילה לשלוה יד
 בפקדון וק״ו טי שיש מעוה צדקה בידו שצריך ריהוק
 טהם יוהר טאש וטטים. הזהרו טעצלוה וטעצבוה, כי
 אין השכינה שורה על טי שהוא עצל ועצוב וההיו
 שטהים ביסורים׳ רק ההפללו ע״ז בדטעוה ובההנונים
 ובעל תרתטים ישטע לתפלתכם אתן בנותי וכלוהי
 הזהדו שלא לשכב עם שום תינוק בטטה שלכן קודם
 שיהיה שהי שנים (שמא הטיהנו בשננה בשכבה עליו
 בעה השינה), קנאה שנאה ורכילוה ולה״ד כלם אינם
 נכנסים בטהיצהו של הקב״ה וכוי. טי יפאד נודל פאד
 מי שמתזיק עצמו בעשיית שלום כין איש ובין רעהו,
 וכ״ש שיהא שלום בינו ובין אשתו, ולא ירניל בקטטה,
 כי כל קטטה סופה הרטה ויש בטדרש מהלוקה
 תכליתה כליית טביאה לעולם׳ טהלקה נוטריקון: טיבה,
 הירון, ליקוי, קיללה׳ ת׳ועבה ואזהרה על הנשים שלא
 יהזיקו במהלוקה עם הנשים השכנוה, וכן אזהרה שלא
 יתיו עיניהן צרות לפעטים לתשאיל אשת את רעוהה
 ולא יעברו על לא תקום ולא תטור כללו של דבר:
 הראו שהטצאו הן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם״.
י (נפטר ו ל ל ה א ו ט ר ב״ר ש ז ע י ל ה ר׳ א א ו ו  צ
 בטאינץ בשנה 1337) ״אלה הדברים אשר יעשו בני
 ובנותי בבקשתי ישכיטו ויעריבו לבית התפלה ויזהרו
ד בתפלה ובק״ש, וטיד לאהר ההפלה יתעסקו טעט א  ט
 בתורת או בתהלים או בנטילוה הסדים, ויהיו טשאם
 וטהנם באטונה וביושר עם הבריות אפילו עם נוי,
 ויהיו נוהים לבריוה ורצויים לכל דבר הנו; שיבקשום׳
 ולא ירבו דברים כ״א הצורך, בזה ינצלו טבל לשק הרע
 וכזב ולצנות. ויתנו טעשר שלהם בדיוק, ולא ישיבו
 פני עני ריקם אך יתנו לו אם רב או טעט, ואם טבקש
 טלק ואין טכידים אותו יפייסותו בטעות שיתנו לאכסניא
. תטיד יתיו בנותי פניטיות ולא יצאניות ולא  וטי
 יעטרו פתת תבית לראוה כל דבר. בבקשה ובצוואה
 שלא ישבו הנשים פנדות בלא טלאכת כי בטלת טביאה
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 אמר התעורר להטליץ טוב בעד החסידים ולדונם לכף
 זכות, ויתאמץ לעשות שלום ביניהם ובין טתנגדיהם.
ת דרכי הקראים ויתוכת עם דיינארד  נם תואיל להצדיק א
 שתתנגד >להם בספרו ״משא קרים״. צווייפעל מביא
 תשובת בעל הטביט (ח״נ סי׳ כ״ב) לשואל, אם הכהנים
 טחהרים טליכנם לבתי קברותיהם של הקראים, והוא
 טשיב לאטר ״הני קראים תולעת יעקב, הם טכלל
 ישראל, והכהנים טוזהרים טלהכנם לבית שהטה הקראי
 בתוכו כטו לבית שהטת תישראלי בתוכו וכוי ואע׳פ
 שחטאו ישראלים הם. אבותיהם הראשונים הם שכפרו
 במזיד, אבל בניהם שגדלו על סברתם הם כחינוק
 שנשבה לבין הגוים שהוא אנוס, אע״פ ששטע אח״כ
 שהוא יהודי וראה היהודים ודחם הרי הוא כאנוס

 וראוי לקרבם״ (סגיגוד 38). הוא טלטד םגגוריא נם
 על הריפורטים וטביא דברי טחברים אורתודוקסים
 לחזק את דבריו: בעל מהולת חמחגים שהוא כמעט
 בן זוגו של בעל לב יעברי לא יכול לחתאפק מהורות
: אגחגו רואים כי אנשים  על האמת, ואומד בהקדמתו
 תרשים אלו, מטלות ישרות בלבבם, ויאהבו את דת
 ישראל, אך גלכדו ברשת הבלי הזטן ותטאות תדור.
 ת״ל בעל פגי תבל(אטשטדדם תרל״ב צד 107) : גבואת
 וגחזיק טובת לתטתתדשים, טרעתם תצטח ישועת, כי
ם היותר געדדים  באשר בזו ולעגו להישגים, והראו הםחג
ת הקדש,  טידיעת התכטות התיצוגות טרוב תבתם א
 וטעוצם דבקותם בתורת ה׳׳ עי ׳ז גפקתו באטת עיגי
 כמת טתופשי תתורה׳ וידעו כי ערומים תם, ויתבוששו
 ויהלו להגות בכל הכמת ומדע ולשון׳ וגם תורת ת'
 לא עזבו, ואמוגתם שלמה בידם ת״ל ר׳׳י כהן צדק
 (בהצופה להמגיד תרל״ו): לוחם בריפודם אגבי מעודי,
 ובכ״ז אספור ואטגה להם הפעם הטובות הרבות אשר
 פעלו ויפעלו מעללי רבני והבמי הריפורם לתועלת
 היהדות וכו׳. ותתם שם דבריו: אנחנו והם כשני אחים
 שמריבים ביניהם על דבר ירושת אביהם, ומ׳׳מ בהרנישם
 בי ננב או שודד בא לשלול יד בירושתם, מהעוררים
 הם בשוד• ומתנפלים לתפשו ולהענישו (םנינור 44).
ת התמידות  אבל ביותר נודע צווייפעל ע״י הצדיקו א
 בספרו ״שלום על ישראל" לדעתו אין כל תדש ולא
 זרות בתורת הבעשטנו׳ת, כי דעותיו נובעות מספר
 המורה להרטב״ם, תובות הלבבות לרבנו בחיי, ודעות
 כאלח נמצאות גם במסילת ישרים לרט״ח לוצאטו הוא
ר ח  הוכיה כי למגהגי החסידים יש שורש בתלמוד מ
 וספרי האר״י וגם בדברי פילון והכמי אלכםגח־יא
. ומשוה רדיפות המתנגדים (  (שלום על ישראל ח״א מ״ז
 לתתםידים אל רדיפות הנוצרים ליהודים (שם ח״ד 59)

ו עתה דרבי התמידי ם לרעת  אך הוא מודה כי נשתנ
 טן הדרך אשד הורה להם הבעש״ט והיסוד שהניה
 לתתםידות צווייפעל במכתבו הגלוי לגדולי דביי ההםידים
 וביהוד לבגי הצדיקים הטפורםטים ר׳ טרדכי טטשער־
 נאבול׳ ר׳ ישראל טרוזין ודי טנחם טענדל טלובאורטש,

 סדר הליטוד בין בניו בשנים עשר חדש חראשונים
 ״׳עד דור רביעי לא ידיה טכל יוצאי הלצי שום רב בכל
 טדינת רוםיא, לא תקבלו רבנות בשום אופן שבעולם,
 והקב״ה הזן ומפרנס לכל בריותיו לא יעזוב אתכם,
 רכלכל אתכם בלא רבנות מהלימוד החדש שיצא
 בשנים האחרונות בזאטוט וליטא אשר מביני תורד,
ד וחרחקו טטנו.. א  קוראים לו כמיאה (?1 חזהרו ט

ת בניכם שיזהרו לדורוחם  אני מצוה אתכם אשר תצוו א
 שלא גלטוד עם הבנות תורה, רק עברי טייטש למען
 שיוכלו לקרות בם׳ צאינה וראינה ובקב הישר וכדוטד•
ד להתתיל פירש״י א  לא יותר ועם הילדים תטהרו ט
 על חומש אע״פ שעדיין אינם טוכשרים כ״כ לזד•,
ד מחדר הטםוכן הטכונח טחוקן, ותדקדקו א  ותזהרו ט

 שהטלטדים יהיו יראי שטים״.
 [מםח עטר צוואה] תורף שטר צוואת שכיב
 טרע כך הוא: ״זכרה עדות שתיתה בפנינו עדים
 החתומים טטה לטנין שאנו טונין באן בעיר נ׳לונית..

ב ובאנו אליו ומצאנוחו  איך ששלח אחרינו פב׳
י (או כי נכנסנו אצל פב׳׳פ  שוכב ומוטל על ערש ח
,(  לבקרו בחליו וטצאנו אותו תולד. וטוטל על טטחו
ן בפיו ויודע לדבר ולהשיב כהוגן על הן  וטילולו עחי
 הן ועל לאו לאו ודעתו צלולה וטיושבת עליו כשאר בגי
 אדם ההולכים בשוק ואמר לגו הנה שלתתי אתריכם
 ודעו (או סתם דעו גא רבותי) כי אגי הולד, ומתיירא
א אמות מ; החולי הזה פחאום, והרי אגי מצוד. מ  מ
 בפגיכם מחמת מיתת׳ ובקש פב״פ מאתגו לשמוע ולקבל
 צוואתו ולכחוב ולחחום כמבואר בשטר זה וכן צוה
 בפגיגו שאחר מיתתו אותו שתוא ראוי לירש אותו
 מדאורייתא יירש סך כוייכ ושאר חגכםים חגוםף על
 הסך הזה הן כסף והן שות כסף תובות טטלטלין
 וקרקעוח בראוי או בטוחזק טטון או גלוי הכל יהיה
 לפלוגי וכוי לו וליורשיו אחריו או לבאי כחו לחלוטין.
 וכל מה שצוה בפגיגו כתבגו כל הדברים כחוייחן טבלי
 תוספות או גדעון. ואגחנו העדים ידעגו כי טתוך אותו
 חולי דלך לעולטו ונפטר וחיים שבק לגו ולכל ישראל.
 וכל זה כתבנו ותתטני ביום. פד. עיר... חכל שריד
 וקיים״(עי׳ ספר השטרות לד׳ יהודה ב״ד ברזילי טברצלוני
ק י; י י ת י  צד 75, נתלה שבעה סי׳ ל״ז ול״ה). ע״ע ד

ר ט , ש ה נ ת ; ט ה ש ו ר  י
 א.

 צוואת השבטים: ע׳ שבטים
: ד כ״ץ)  צווייפעי1, אליעזר צבי (ב״ר ח
ם; נולד בעיר טאהילוב די  טלקט, טבקר וטליץ בעדההםי
 בשגת 1815׳ ומת בעיר גלוכאף 18 פברואר 1888 דוא
 מיה טורה בבית טדרש הרבנים בזיטאמיר משגת 1853
 עד אשר גםגרו שערי הבית בשנת 1874. ספריו שחבר
 הם ילקוטים טםפרות הרבגים והוא הברם יהד לצורך
 דרשותיו ותקירותיו הוא היה הראשק בין הטשכילים
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 אשכנזית, וכתב טאטרים רבים בעתוגים שונים

 ביבליוגרפיא המגיד שנה ־1״ב גיייון 41; המליץ
 1888 גליון 38; האסיף חייה 214; אוגר הספרות ת״ד

 273; ספר השנה 1900 צד 63 והלאה.

 ב. ט.

 צום: ע׳ גדליה, תענית
 צונד, יום טוב ליפמאן (ליאופולד):חוקר
 בתולדות הכטי ישראל ודורש ״היהדות הטדעית״ נולד
 בעיר דעטטאלד בשנת 1794 ומת בברלין י׳ אדר שני
 תרט״ו (1886) בן תשעים ושתים. השם צונץ הוא
 טשובש טעיר צאנם על נדר רהיין טקום טולדת אבותיו
 (עי׳ טאנאטםשריפט 1894 צד 481) אביו ר׳ טענדל
 עטנואל היה טורה בביהט״ד, והוא לטד את בנו יו״ט
 ראשית הלטודים, ואהרי טות אביו בשנת 1802 נבנם
 בבית הספר בעיר וואילפעגביטעל ויצטיין בלטוד החשבת•
ט ויתד ס א ת יצתק טרדכי י  היא טצא לו תבר טוב א
 שקדו על חבטת התורה התלמוד והפוסקים כבלותו
 תוק לטודו בבית הספר בשנת 1815 נקרא לברלין
 להיות לטורה בבית הערץ ושם נכנם בהאוניברםיטא
ת ההשבק, הפילוסופיא, הפילולוניא וקותת לטדתכטו  ו

 תעתים
 [ראשית פעוייתו] צונץ החל לטודו בקורות ישראל
Bibnotheca טםבר צטת דוד לר יד נאנז ורשיטת וואלף 
ת דרושו הראשק,  Hebraea בשנת 1817 כתב א
ת ״ספר הטעלות" לר׳ שם טוב ן׳ פלקירא,  והעתיק א
 ויתקור בכ״י טא״י ותורקיא שהראה לו היהודי הפולני
 ר׳ דוד בן אהרן. בשנת 1818 הדפים תוצאות חקירותיו
 אלת בטתברתו הראשונה ״עטוואס איבער די ראבי־
 נישע ליטעראטור; נעבםט נאבריבטען איבער איין
 אלטעם ביז יעצט אוננעדרוסט1ם העברעאישעם ווערק״
׳ ברלין 1875) הוא 31  (געזאטעלטע שר־פטען ה״א 1-
ת, אך נםונ  הפץ להיות דרשן בהיכל הריפורטים בהטבו
 אתור בשמעו כי דר׳ בישענטהאל טוכן לנסוע שם.
 בשנת 1819 יסד ההברה ״פעראיין פ ר קולמור אונד
 וויסענשאפט דער יודען" ביתד עם ערוארד גאנז, משת
 טאזער ועוד תכלית תתבדה היתת לגלות את קורות
 ישראל בכלל ותולדות גדולי האוטת בפרט לנוען ידעו
 בהורי ישראל הנאורים כי הם בני עם חכם ונבת,
 ותיקר נכש עטם בעיניהם, כי רבים טטשכילי הדור
 פנו עורף לאטונת ישראל ולתכטת חכטיו, !ישפיקו
 בלמודי הטדעים והשפות התיות צונץ דרש ברבים
 בביהב״נ של בעער בברלין טשנת 1820 עד שנת 1822.
 בשגת 1821 גטר צונץ הוק לטותו הכללים בהאוניברםיטא
 בהאללע ונכתר שם בתואר ״דוקטור לפילוםופיא".
יטשתפט פיר  בשגת שלאתריה ההל לערוך הטאםף ״צי
 די וויםענשאפט דעס יודענטוטס", והוציא לאור כמה
ם נכבדים טבני החברה, ת ט א  חוברות שבאו בהן ט
ת חכטחו וטדוקתו, כטו תטאטר ״היםפאנישע פ  ובפרט ט

 הוא קורא בקריאה של אהבת וכבוד של תחגה ובקשה
 וטציע לפגיהם לעשות התיקוגים האלה. א׳) שיצוו
 להכריז בבתי כגםיות שלא יתקוטטו בעלי תכתות
 השונות ויטנעו טטלשיגות לפגי הטטשלה, ב׳) שלא
 להדש שום טנתנ ולא לשנות טטבע של התפלות, שע׳׳י
 דבתם קלים כאלה באים פעטים הרבה לידי הכאה
 ווזתפים בעת התפלה, ג׳) להסיר מעליהם כל לזות
 ולעז ודושד מגביית מעות א״י. די) שלא יקלו בקדושת
 התנ״ך עם הבאור של מידלםת ורגה״וו, הי) שלא למם
 מעשה הרביים ע״י מכתבים שכותבים סופריהם, וי)
ת השומעים לקולם על למוד כתב ולשון  שיזהירו א
 המדיגח למען יוכלו להיות למליץ בי; היהודים להממשלה

 ובםיף מביא דברי ר״ש מיימון ודברי העם ועוד ששמת
 החסידות עומדת למעלה משמת ההתגגדות היבשה,
 ושבה רות תיים תדשים דוה קדושה ומהרה, רוח אמוגה
 רמה ואם גתקלקלה בידי רוב מהאהרוגים, איגח צריכה
ם  כ״א תקון וההזרה ליושגת (שלום ע״י ה״ג סוף). אמנ
ת המשכילים רח״ז מ  דברי צווייפעל דעירו עליו ת
 םלאנימםקי כתב מהאה עליו בהמליץ (שנה ת׳ גלית
ן חשב א א ר ר  37, עי׳ ג׳ כ גליונות 42—47)׳ י״ל ג
 כי אין דעתו גבוגה בזה ואין תוכו כברו (אגרת יל״ג
 ת״ב 277) ויש שהשדוהו שהוא פוםת על שתי הסעיפים
 וספק הוא בידו כהוראת שטו ״צוו־יפעל" (עי׳ טראכט־

 טאן בהכרטל שנת 1873 חוברת י״א).
 [ספריו] הוא הבר הספרים האלה: א׳) ״טינים
 ועונב״, עניני טתקר ובקרת טליצה ושיר ודרוש ושיתות
 שקרא פרקי דר״א קטן (ווילנא 1858), בי) ״טוםר
 אב", אגרות הרטבים לבנו ר אברהם, וצוואת ר' יהודה
 אבן תבון לבגו ר׳ שטואל עם טשלי חכמה (זיטאטיר
 1865) ; ג׳) ״פרדס רטוגים״ הוצאה הדשה על ביאות
 אגדות טרי שם טוב שפרוט עם הערות צווייפעל (שם
 1866) ; ד׳) ״לקוטי צבי״, הערות על תנ״ך ומדרשים
 טר׳ צבי הירש םנ״ל טקאוונא שנערך ע״י צווייםעל עם
 הקדמה (שם), ה׳) ״תושיה" ספורים והנדות, לרוב
 העתקות טלשונות רוסית ואשכנזית(שם 1867) ; ו׳)
 ,,הוטר ביד היוצר״׳ הוצאה הדשה של פי׳ אופנהיים
 על הפיוט כי הנה כהוטר ג ד היוצר שאוטרים בבל
 נדרי עם הערות׳ והםכד על רש״ל רפאפורט ועוד
 (שם 1868) , ז׳) ״שלום על ישראל" להנן על החסידים׳
, ווילנא  ארבעה תלקים (גם תחלק ד׳ רשום הלק ג
 וז־טאמיר 1873-1868) , ת ) ״בית טדות", דברי טוםר
 של ר׳ יעקב ליב טרגליותעם הערות(זיטאטיר 1870) ,
 ט׳) ״השבוגו של עולם", להוכית שלטות הבריאה וכי
 ישרים דרכי ה׳ (ווארשא 1878); יי) ״גצח ישראל",
 להראות כי תורה היהדות היא יסוד לגצתיות לאום
 הישראלית (פטדבורג 1884 ותוא תוצאת טםפר טליץ
 אחד טגי אלף הוספה להטליץ); י״א) ״סגיגור״, טליץ
 יושר ופרקליט לעם ישראל ותורתו טול טגידי פשעיהם
 (ווארשא 1885). גם כתב טליצה ושיר בלשת יהודית־
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ד את הטדוברת א  אלכסנדר פון תוטבאלדט ׳שבח מ
 הזאת, והקהלת •שלטת את ׳שברו בבחרו אותו לטנתל
ת בית טדר׳ש ׳של הטורים (לעהרערםעטינאר) ׳שנפתה  א
 בברלין בישנה 4840 וטאז ישב צונץ ׳שאנן ולא סבל
 עוד תרפת רעב. עוד ב׳שנתים טקודם יסד צונץ תברת
ת תתנ״ך ע״פ הטםורה בתרגום  הבטים להעתיק א
 אשכנזי הדש, והקדים לזה תבור קטן ״צייטטאפעל איבער
 די נעזאטטע הייליגע שריפט״ שנעתק ע״י פין לעברית
 בשם ״שנות דור ודור״. טן ההוצאה הזאת נדפס רק
 ם׳ דברי היטים בשנת 1845 ההל להדפיס את ספרו
 ״צור נעשיבטע אונד ליטעראטור״ (לקורות העתים
 והספרות) באיזה הלקים בהקדטתו הוא טעיר על
 נתיצת הידיעה של דברי יטי הבטי ישראל טדור דור
 לידיעת תולדות בל בני אדם, ובי טהקרי תבטי ישראל
 והשקפותיהם טאירות על הפילוםופיא והטוםר של אוטות
 העולם בבלל וטדבר טשפטים את הבטי העטים בי
 טהםרון ידיעתם או טשנאתם הם טקילים וטבזים את
 כבוד סופרי ישראל והבטיהם ולזאת איפוא בהנלות
 נגלות בבוד הבטת ישראל לעיני העטים ידעו ויכירו
ת ו  אותה לטובה. וטאתדות ההבטה והטדע תצא אתי
 היי העטים בלם, ותורת אזרה וטשפט אתים יתנו
 לבני ישראל בתובם. ספרו זה בולל טאטרים שונים
 בתולדות היהודים בארצות שונות. ידיעת הטטבעות ועוד

 דברים עתיקים.
 [ספרו על הפייטנים] ספרו היותר נכבד הוא
 ״םינאנאנאלע פאעזיע דעם טיטעלאלטערם״ (הפיוט
 בבתי בנסיות ביטי הכינים) שנדפס בברלין בשנת
 1855. הוא הפליא לבנות בנין טפואר לכבוד הפייטנים,
ת בבודם והפיוט בעיני הבטי  והרבה לעשות לרוטם א
ו בהוספה לספרו זה תקר על סגנון לשונות הפייטנים ד  ח
ת  והטשקלים תתד׳שים ופעלים טשטות שהדשו, וטונה א
 בלם בסדר א״ב. ההלק השני קרא בשם ״די ריטום
 דעם םינאנאנאלען נאטעםדינםטעם, געשיבטליך ענטווי־
י ׳(שם 1859). לבאר את הטנהנים השונים בםדי  קעלט׳
 העבודת וקורותיהם, ומדבר על נוםהי התפלות השונות,
 וממםדרים מימות הנאונים ואילך. והתם את טהקריו
 במקצוע זה בספרו ״לימעראמורנעשיכמע דער םינאנא־
ת תקופת  נאלען פאעזיע״(שם 1865) בו הוא מסדר א
ח ועד זמן תתימתו׳ וקרא בשם בל ס ו  הפיומ מיום ת
ת בל  הפיימנים ומספר תולדותם, ומונה במספר א
 פיומיהם שנמצאו מפוזרים בקבוצי מהזורים שונים
 ובכ״י. בשנת 1856 בתב מהברת ״איבער די איידעם־
 לייסמוננע; דער יודען״ להוביה בי עדות היהודים נאמנה
 וראוי לסמוך על שבועתם ואין צורך להביאם בערכאות
 בשבועת האלה מיותרת להם (More Judaica). בשנת
 1863 היה בפארמא אימליא ויבקר את תכ״י באוצר
 הספרים של די רוסי ובתב ע״ז מהברת ״העברעאישע
 האנדשריפטען אין אימאליען. איין מאהנרוף רעם
. בשנת 1872 בתב רשיטת שטות גדולי ישראל ״ ם ע ט ב  ת

 ארטםגאטען״ ותולדות רש״׳, אשר היה לראש פגה
 להקירות תולדות נחלי ישראל. נם גכבד הטאטר
ק דער  ״נרונדליניען צו איינער קינפטינען םטאטיםטי
 יודען" אך תקות ההברה היתד, לשוא ואתר עבוד שנה
 אתת נפסק הטאםף טהםרון תטיבה ואתד טראשי
 הטיםדים נאנז התנצר. צונץ בעצטו יצא בשלום והוסיף
 לעבוד בשרה הטדע של היהדות בשנת 1822 נתטנה
נ". נ יטו ן״הרדעאונדשפענערשעצי  לאהד טעורבי העתו
 בשנת 1826 מנוהו לטנהל בבית הת״ת בברלין׳ אך
 התפטר טטשטרתו בי תקוניו שרצה להנהינ שם לא

 הפיקו רצון טפקידי הת״ת
 [ספרו על הדרשות] בשנת 1832 הדפים ספרו
 הגבבד ״גאטטעםדיגםטליבע פארטרעגע דער יודען״
 (חדרשות בבתיבגםיות טראשית תתחלתם והשתלשלותם
 טזטן הראשון עד הדורות חאתרוגים) תבלית חדרש
 בראשיתו תיתה לבאר דברי בה״ק וללטד את העם
 דעת ודברי טוםר האצורים בהם ובאטוגה עשו טלאבתם
 לדרוש בטקהלות בבתי הבגםיות ביטי שבת וטועד לפי
אתבל ן בתשבו  צרבי הזמן צוגץ יצא להביא בטשפט ו
 טדרשי האגדה אישר גתהברו בישראל לתולדותיהם.
 וידבר על ההרגוטים ועל האגדות השוגות לטיגיהם, וגם
 על לטורי הגםתרות ע״פ הקבלה. וטן התקירות בספרי
ה ש  קדמוני חרורשים בא לו לחקר דברי תולדות ר׳ ט
י ח מחבר ם׳ לקחמוב, ר׳ שטעון ב ר ש ן, ר׳ מ ו  ח ד
 בעל ילקוט שמעוני ועוד, עד שמניע לימי הדור האהרק

 הספר המופלא הזה הבולל וטקיף תקירות הרבה לא
 גמלמ מהשערות רתוקות וגם משגיאות, ונמצאו לו
 טבקרים וטשיגים ובפרט ר׳ אליקום המילזאהגי בספרו
 הראבי״ה, ובב״ז הודה מבקרו זה בי ״ההבם צוגץ
חעת קורות העתים ובקיאותו בספרי  הראה גורל בהו בי
 ישראל ובספרי העטים, ואף עיגיו טשוממות בבל
 תלמוד ירושלמי ובבלי וטדרשים וספרי קדטאי ובתראי".
 ספרו על הדרשות עם הגהות המתבר גדפם שגית אתרי
 מותו (פפד מ 1892) צוגץ התפרגם את עצמו בדוהק
 רב, והשתדלות אוהבו היינע לא הועילה למנות את
 צונץ למורה בבית הספר שיסד פיימליהיינע אפרים

 גבריאל ר י ם ע ר השתדל בעדו שיבהרו אותו לרב בעיר
 דארמשמאדמ (18,13) אך הקהלה לא רצתה בו. בשגת
 1835 גקרא לפראג לעמוד בראש הברה אתת אשר
 השבה לעשות הקונים במגהגי ביהב״ג, אך גם שם לא
 כצא קורת רוח ולא הברים המקשיבים לקולו, ובסוף
 השנה התפמר ממשמרתו והזר לברלין. בעת התיא
 יצאה פקודת המלך בפרוםיא לאסור על היהודים להקרא
 בשמות הנוצרים, וקתלת ישראל פנתה לצונץ בדבר
 חזה, והוא בא להוכיח במחברת ״די נאמען דער יודען"
 כי מאז באו חיחוחם לנוד בארצות עמים שונים נהנו
 לקרוא להם בשמות שבניהם, ומנה במספר בל השמות
 הנהוגים אצלנו והראה מקורם בלשונות העטים, ובי
 שמותיהם תשוות לשמות הנוצרים הם מימים מקדם.
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 סמנו בלשק עברית הולדוה די עזריה p האדומים
 בכרם המד מהברה ה׳ וזי. דוד קדפטאן הו״ל ״צוגץ
 יובעלשחפט״ במלואה לו תשעים שנה (ברלין 1884)

 ביבליוגרפיא: פין, כנסת ישראל 444; מאיבוים,
 אויס רען לעבען פאן ייעאפאלד *ונץ, ברלין 1894; צונץ

 געזאממעלטע שריפטען ח״א וחייג.
 א

 צ1ער: היא עיר בלע (בראשיה י״ד בי) סננב לים
 המלה מזרחה, והיא נשארה שלוה בהפכת סדום הקרובה
ם כעלות השהר ח ס  אליה מאד, כי לוט בהטלטו מ
 בא צוערה. ובאמרו על העיר הזאה כי מצער היא
 קרא שמה צוער הוקרי הארץ הקדמונים קראוה בשם
 Paimarum ר״ל עיר ההמרים, וכן נראה מן האמור
 בתלמוד, אוכלין בתמרים עד שיכלה האהרון שבצוער
 (פסהים נ״ב) מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר
 החמרים וחלה אהד מהן והביאוהו לפונדק, ובהזירהם
 אמרו לפונדקית איה הברנו והשיבה מת וקברהיי והוציאה
 להם מקלו ותרמילו וס״ת שהיה בידו והשיאו את אשתו
 (יבמות קכ״ב ). מסדום לצוער ד׳ מילין (כשעה והצי),
 ואייר הנינא שראה אוהו המקום (פסתים צ״נ:). ע״ע

. ה ר ו מ ע ם ו ו ד  ס

 ב מ.

 צופי•: (צופי!): כפר שיכולין לראות משם את
 ביהמ׳׳ק (פסתים מ״ט רש״י ועי׳ שם פ״א:)• צופין
 כנראה הוא כפר סבא והיה שבעה שטדיום לצפק ירושלם
 ולפי המסורה יצאו טשם הכהנים בראש העם לקבל
חל (יוסיפום קרטוניות סי״א פ״א הין  פני אלכסנדר הנ

 בטלהטה הרוטיים היה צופין טקום מהנה קסט וס נאליום
 שר הצבא (שם טלהטוה ס״ב פי״ט די), ואה״כ לטדונה
 טיטוס (שם ס״ת פ״נ בי). ריב״ל מפרש נופת צופים
 זה דבש הבא p הציפיא צ״ל צופים ופירש״י ההרים
 הנבוהים שטשם צופה לטרהוק (סוטה מ״ה:). השם
, Scopus והוא כעץ 2 « ״ s 4 r הזה נעתק ללשון יוניה 
 מצפה וי״א שהוא מצפה טערי בנימין שנקראה כעת
 ״ראטא נבי סאטואלי״ ויש שיהדודו עם הכפר תל
 אלפול. בשנה 1889 מצאו בצופים (סקופוס) תעלה
 טיס בעומק ארבע אמות בתוך סלע האדמה, ולדעת
 נארדאן היתד, נמשבת מבית המקדש (עי׳ אשתרי
; נייבויער ניאונרפיא דעם  הפרתי כפתור וברת פ״ו
 תלטוד צד 151 ; שירער, נעשיכטע ת׳יא 604; טיט־
 טתיילוננען אונד נאבחכטען דעם חיטשען פאלעםטינא

 פעראיין 1900 צד 48)

 ב. ט

 צוס: טקום שהניע שם שעיר הטשהלת טיקיח
 ירושלם היו טלדן אותו עד סוכה הראשונה (יוטא פ״ו
, ם  די). עשר סוכות טירושלם ועד צוק, תשעים ח
 שבע וטהצה לבל טיל. ואם כל טיל הוא קילוסיתר
 בקרוב (כל אטה היא 5 49 סנטים, עי׳ בנצינער,

 ויסדר קיצור חולחתיתם ויום טותם לפי סדר יטי חדשי
ע דעם קאלעגדאחאהרעם, אטסטאנ  השנה בשם *די טאנ

 איץ אנדענקען אן הינגעשידעגע׳/
 [פעולתו המדינית] בשנת 1848 בזטן הטהפכה
ה ונשא טדבריו לטובת נ ח ט  באירופא השתתף בעניני ה
 ההופש, ונבהר לחווה דעהו בבהירה ציר הפרלטנט
ה האסיפוה לצורך הזה. ה  בברלין, ויהי יושב בראש א
ה פקידי הטטשלח להניד דעהו א  בשנה 1847 נשאל ט
 אדות זכיות היהודים בכרוםיא׳ והוא ההאטץ הטיד
 והשהדל שהממשלה תתן ליתודים שיור זכיות. בשנת
 1872 כהב ״חיטשע בריעפע״ לההאונן על הסופרים
ת שפה הארץ  החדשים בעהונים האשכנזים הטעליבים א
ה נ ח ט ה הכטי ה  בהשהםשם בבטרם לא נאוים, ויעורר א
 לצאת לטלהטה סופרים ננדם לטען השאר השפה

 האשכנזית בטהרחח ובצחות לשונה
 [דעתו על הריפורם ובקרת כה״ק] אף כי ספרו על
 דרשות היה ענין אשר נהן צונץ בידי בעלי הריפורם
 לההגדר בו, בכ״ז לא היה נוטה אהריהם. הוא לא
 הה: גד להרי פורם בעצטו רק אל הריפורטים, כי היה
 ירא פן יתהזקו על מעמדם ויכוגגו ״ממשלה רבניה״,
 ולא ישימו לב להכמה היהחת. לדעתו כל תיי ומעשי
 רב ריפורמי הוא ״איבוד זמן״ והשבם בין רופאי אליל
 וקוסמים (עיי יאהרבוך פיר יידישע געשיכמע 1902 צד
 171). ולכן ההגגד אל ראשי רבגי הריפורם כמו
ר (ע״ע, ועיי גייגר גאכגעלאססעגע ג י י ג ם ו י י ה ד ל א  ה
 שריפטען ה״ה 184). צוגץ בהיוהו איש המדעי הרה
ה דברי  אפו בפרט על הריפורטים שהיו טבזים א
 ההלטוד וכל קרשי ביה ישראל הוא היה גפלא בזה
ם י  כי בהיוהו איש ״טדעי״ לא האטין ב״קדושה״ החג
 והטנהגים אך לא רצה להשתהרר טהם טפגי שהם
 לדעהו כעין ״סיטבולים״ של היהדות העהיקה לטשל
 הוא לא טצא שום הזוק בהקירה להגתת תפילין אבל
 לא רצה לבטל ״המנהג״ כי הוא סיטבול יפי־ו (נע־
 זאטמעלטע שריפמען ה״ב 172). באטה היה צוגץ
 איש הביגים בין האורהודוקסים והריפירטים ובתקירת
 בה״ק היה קיצוגי עוד יותר טהריפירטים, ואין צריך
 לוטר שלא האטין בהורה p השטים, כגראה טהקירוהיו
 על ס' יתזקאל ויקרא וטגילת אסתר (צייטשריפט דער
 דייטשען טארגעגלעגחשע געזעלשאפט תלק כ״ז 669—
 689). ובדרך הזה הן תקירותיו על ס׳ בטדבר ובראשית
 (געזאטטעלטע שריפטען ה״א 217—270) ולפ״ז אין
 כל יסוד ליהדות שלו רק טנהג גושן וסיטבול עהיק
ו טפני הרנילות וטפני כי  שלא יכול לרישתהרר טטנ
 טצא בו ענין ״עתיק״ אשר ישר בעיניו. צונץ כתב
 טאטרים הרבה בטכ״ע ובלם נקבצו יתד ויצאו לאור
 בכטה כרכים בשם ״געזאטטעלטע שריפטען״ ר״נ
 קראבטאל צוד, לפגי טותו לשלות את ספרו טוגה״ז
 לצוגץ לסדרו ולהוציאו לאור, ותוא קבל עליו את
 הטלאכה הזאת והקחם לו הקדטה יקרה. עוד גטצא
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ת 1864).  בבראד (טת במנ

 ביבליונרפיא קירכנער, לייטעראטור־קאלענדער 1898 ,
 פרא״קל־גרין, געשיכטע דעד יודען אין אונגאריש בדאד,

 ווין 1905
 ב. ט

 צור: עיר קדוטה בסוריא על הוף הים הוראת המם
 צור הוא סלמון סלע או טצור וטצודה בבתכי מצרים
 טתקופת בית המלוכה הי״ה והי״ט נקראה צרו, צרה,
א: אביטלכי טלכי צורי אצל סופרי  ובאגרות תל עטרנ
 יק ורוסי Tyros (בלמון אגגלית Tyre), ובספרי הזי׳ל
ר טצב  צור, ציר, טיריא׳ ואצל הערביים גם היום צ
 העיר 11 35 ארך מזרח, 16 33 רהב צפון, והיא רחוקה
 8 מעות טעכו צפוגה, ובערך כזה היא רחוקה טצידון
י איים טקבילים אל התוף,  גגבה טלפגים היו פה מג
 הם היו סלעים, ורק אח׳׳כ התחברו יהדיו וע״י טעבר

 עד החוף (עי׳ להל!)
ד א ה קדום מ מובהז ת ה!יד צור] בהיות הי ו ר ק ] 
ו בודאי טאיזה  גטפלו עליו גם ספורי בדים מצטה
 גרעין היסטורי אמר נתכסה אה׳׳כ בערפל הטיתולוגיא
 עד כי אבד זכרו לנמרי. לטמל טספרים כי האלילה
 ״עמתרת״ נולדה מם, וכי האליל ״טלקרט״ (מלך-קרת,
 טרקוליס) טלך •גם ולפי הסופר הירודוש (הי 450
 קטה״נ) נוסדה העיר 2300 מנים לפניו ביחד עם היכל
 הרקלוס (מן מרקוליס, ארקוליס, הורקוליס), ואריא; כתב
 כי הוא ההיכל היותר קדמון בזכרונות התבל בימיהם
ם בית ״אננור״ או ״כנען׳ אבי הכנענים,  נראו עוד מ
 ואת חופח החתונה מל ״קדמות״ וארומתו ״הרמיניא״,
ם  נם אירופא ופיניקם נולדו מם. לכי סנכוניאתון חיו מ
י אחים סמסרומות(או איזוב) ואיזות(או חיפזורניוס)  מנ
 אמר בנו את סוכותיהם פה על חוף חים, אח׳ כ עבר
מ לו במקום מ ת רצועת הים בעץ נבוב אמר מ  איזות א
י האיים האלת ויעמוד עליו  סירה ויבא אל אהד ממנ
 עמודים לכבוד הרוח והאמ ומם נבנה היכל הורקוליס

,Paiaetyros ע״כ יקראו הקדמונים לצוד מעל דהוף 
 לאמד צור העתיקה, ואח עיר האי יקראו במם ״צורי׳
 אך באמת נבנתה עיר ההוף אהרי עיר האי ונראה
 כי בימי יחומע עמד על חחוף מבצר להגן על האי בעד
 האויב היורד מן הלבגון, והוא גקרא ״עיר מבצר צור״
 (יהומע י״ט כ׳ ט), ואם גמען על הבולגטא הקוראת
 פה ״עין טבצר צור״ הגה היה הטבצר הזח בראס אל־
 עי; הרהוק מעה לדרום האי, וזה טסכים כטעט עם
 דברי מטראבו הטודיע כי ״פלטירוס״ היתה מלמים
ם לדרום האי׳ וכן גקראה העיר הזאת עוד ו  מטאדי
ה לפגי ג  ביטי דוד טבצר צוד (מ״ב כ״ד ז׳). 240 מ
 בנין הטקדמ מל מלטה ההגדלה העיר הזאת על ידי
ת  חומבי צידון. חירם בעל ברית דוד ומלטה בנה א
מ ד  האי וימות אוחו ויכמירחו לטקוב טומב טוב. חוא ח
ח פני היכל חורקוליס ועמחרח, ועבודה האליל הזח  א
ות טאות רבוח אהרי כן (חמטונאיש ם מנ  נשמכת מ

 העברעאימע ארכעאלאניע), חדי טירומלם עד צוק 12
 קילוטיתד, או טהלך נ׳ מעות בקרוב. לדעת ר׳ יהודה
 ודי יוסי היו טירומלם עד צוק רק עמרה טיל(תוספתא
ת טקום הצוק הזה . א ( ז  יוטא וירומלטי ם״נ, ובבלי ס״
: וטניין היו יודעין ם ה מ  נראה טטה מאטרו בטמנ
ה מ ל ח מ ו ד יע מעיר לטדבר? טירומלם ועד בית ה  מהנ
 מילין הולכין טיל והוזרין טיל ומוהין כדי טיל ויודעין
ד ח ח היא ה ו ד  מהניע מעיר למדבר ואם נאמר כי בית ה
,( ל״ז ׳  בנהלת בנימין בקרבת לוד(עזרא ב׳ ל״נ, נהמיהז
 לא יתכן אז המרחק מלמה מיל, כי היא רהוקה מירומלם
י הטעמים האלח ם טדבר טמנ  טהלך יום׳ ונם אי! מ
א הרודיום (נבל אל־  נ״כ אי; לוטר כדעת קצת מהי
ח לספיר). וגם א  פותרים) בדרום בית להם (עי׳ ה
 גירםח חירומלטי בית חותן בטקום ביח חדודו קמה, כי
 נם היא רחוקח טירומלם צפונח יותר טעמרים קילומיתר,
 וטטעם זה ג״כ אין לוטר כ׳ היא ,,נבל קרנתל" (הר
 הארבעים) מאצל יריהו, כאמר פסק ספיר בפמיטות,
מ י׳״עות מסע ס ס ויתכן  כי הוא רתוק מירומלם מ
ח היא ,,ואדי אל־חוד" הגקרא ע״מ ,,הוד ו ד  כי בית ה
,  אל־עזתה", והוא הבאר היהידי והאהרו; עד יתהו
מ מ  ונקרא גם במם ״באר המליחים״, ואולי הוא עין מ
 (יהרי״ע ט״ו ז׳)״ והוא רהוק מירומלם קרוב למעה

 מכוון אל הטרהק מלמה טילין׳ וטמם טתהיל המדבר
ר אביי (יוטא סייח ) רחוק טטקום זה •שתי מ א  כמו מ
 מעות ימ ״תלעת א-דם" (מעלה אדומים, יהומע מם)
 אצל ״כאן הדרור״׳ וברור הוא כי הוא הצוק מלנו

ל ז א ז ע ע  ע
 י. וו. ה.

 צוהר: ע׳ סוהר
 צוסרמאנדל, משה שמואל: רב ותלמודי,
ת 1836, ואהד  נולד בעיר אוגגרימ־בראד טעהרי; במנ
כתר בתואר דוקטור לפ לוםופיא וקבל תורת הוראה  מנ
ת 1898 נבהר  נתטנד, לרב בעיר פלעמען פרוסיא במנ
גר פצי י מטארא־לי וסדע׳  לטורה ראמי בבית טדרמ מנ
 בעיר ברעםלוי הוא הצטיין ביהוד בהקירות התוספתא,
 והו״ל התוסבתא ע״פ כ״י ערפורט (1876), והבר ״די
 תוספתא נאך דע; ערפ רטער אונד ווינער האנדמריפ־
ה אונד ברייתא אין נ מ  טען״ (2—1880); ״תוספתא ט
 איהרעם פערהעלטניס צו איינאנדער״ ב״ה (פפד״ט
 9—1908) ובו מראה המתוות ההלכה בין א״י ובבל,
 ״נעזאממעלטע ארפזעטצע, ה ׳א צור הלכה קריטיק,
(מם 1911, 1912) ; דערעס״  חייב צור תוספתא אונד אנ
ך ערחאלטענד ביבלימע מפריכע אויס דעם  ״מפתכבו
 נעבעטבוכע״ (11889 , ״וואקאבולאריום אונד נראטטא־
 טיק צו רען חעברעאימע; פנרזע; רעם מפריכבוכעס״
 ח״א 1890; ״פרעדיגטען״ (מם 1911); נם חו״ל ס׳
 *נבודת מטמון״ מיר בעברית בארבע טערכוח (ברעסלוי
ן ה חי ן צוקערטאנדל מחי ה אביו ר׳ מטמו א  1886) ט
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 הים שרטון טשני עברי המעבר וירחיבהו טאד, עד
 בי כעח עולה רחבו לתצי טיל ולעוטת זד שרר הים
ד עד בי בעת א  הלקים גדולים טטערב האי ויקטנהו ט
 עולה שטח האי לטהצה טשטתו הקדום. ועוד נראה
 טתתת פני הטים תרבות ארטונות ותוטות ועטורים.
 להאי היו שגי הופים, תתוף הדרוטי גסגר בשלשלת
 בחל בבוא הטקדוגים שטה, אך ההוף הצפוגי היה צר
 גם טבלערי זה עד כי אגיות אתדות יכלו לסגור אותו.
ד א  אהרי אלבםגדד שבה עיר האי לקדטתה, ותתבצר ט
 עד כי יכלה לעטור בטצור בפגי היל אגטיגגוס י״ד
 חדשים׳ ורק אחרי שעזרו לו תיל תלטי מלך מצרים
 שחיו בה כבש אוחד. אך לא חחריבח (313 קטה״ג).
 טן הסיליקים עברה העיר להרוטיים, וכיסיהם היה טצב
 העיר טוב ותעש תיל בתרושת הזכוכית אשר טהירה
 היה יקר טאר ביטים ההם׳ וצביעת הארגטן הקיסר
 סיווירוס זיבת אותת בזכיות מושבה רוטית, געל אותה
 התקופח אמרו חז״ל אין ארץ החיים אלא צור
 וחברותיה. תמן שובעא תמ! זולא (ביר פע׳יד). בסף
 צורי היה טטבע עובר בא״י, וסלע צורי היה גרול פי
 שטוגה טסלע סריגה (ספרי דברים ב ב ב״ט תוספתא
 סוף כתובות, בכורות פ״ח זי, קדושין י׳ א ) ע״ע

ע ב ט  ט

 [היהודים בצור] קהלה יהודית היתח בח, בגראת
 עור טיטי קדם׳ ואתרי הורב; הבית הנגו מוצאים בה
 רושמי תיים (ירוש׳ שביעית פ״ו ב׳, טגילת פ״ב בי,
 ע״ז פ״ב ד׳ וחי, סוטה פ ט י״נ, בבלי ע׳ ז י״ב) גם
 היו שם חכטים גקובים בשם: ר' טגי (סגהררין הי:
 יחש׳ ע״ז פ״ב חי) ר׳ חנינא (יחש׳ שביעית פיו בי).
ג זי), ר' יסא (שם עיז פ״ב די),  ר• יוגח (שם מריק פ׳
 ר' זטיגא (שם בבורים פ׳יג ל»), ר• בא ור׳ לא (שם
 שביעית פ״ב ד), ר׳ שטעון בן יעסב (ברכות ל״ג), ר׳
ח (ערובין פ׳ ביצה בית ב״ט ט״ג ), ר׳ י  יעקב בר א
 אבא אושעיה (יחש' ב״ק פ״י ה׳, ב״ט פ״ב ה׳, ב״ר
 פג״ת׳ ויס״ר פ״ל, פסיקתא רר״כ סי׳ ב״ה, טדרש
 שטואל הוצאת באבער ה׳ ט׳), ישעיה (תוספתא ב״ק
 סוף), ואולי גם ר׳ חגי (יחש׳ קדושין פ״ג ב ).. צנר
 גחשבה כהו״ל, וטזה גולח שאלות דתיות (ירוש׳ דטאי
, ע״זפ״א ד׳, בבלי ע״^ ל״ד:),  .,פ״א גי, שביעית פ״ו א׳
 וע״ד סביבותית (ירוש' דטאי פ׳׳ב אי, כלאים פ״ט ד׳)

 בספרי תאוגגליון גזכרה צור איזה פעטים, ועוד בראשית
 תקופת הגצרות היתה בה קהלה גוצרית ואת״כ הודטה

 לטעלת עיר הגטוגית.

 [תהת ממשלת המהמרים ותחת נוסעי 3צלב] בראשית
ח נפלה העיר הזאת ביחתם א ם ב ח ט ה ט  יטי טטשלת ה
 על נקלה, הם הוסיפו לתגחל בת את תרושת הצוקר
 והזכוכית בשנת 1112 צרו עליה היל נוסעי הצלב
, ואהרי ארבעה הדשים כאשר ד אטפח  ובראשם הנסיך נ
ת תוטתה ההיצונה והשניה ראו  עלתה בידם להרוס א
 בי הטהטדים הציתו את סוללותיה באש׳ ואז נאלץ לעזוב

 ב י״ה, ירוש׳ ע״ז פ״א די), והוא פרש את כגפי
 טטשלתו גם על צידה, עד כי גקראו אגשי צידון עבחם
ת , ועל טטבעותיה היה חתום ״לצר א ( א ה׳ ב ט״ ) ו  ל
 צרגם״ ע״ע ה י רו ם הצוחם היו יודעי הים ואגיות
 חירום תלכו יתד עם אגיות שלטה אופירה ויביאו טשם
' ביית) ובן תלכו לתרשיש  זחב רב ועצי אלטוגים(ט״א ט
 (שם ודחי״ב ח ) לפי הטסופר בנה חירם טעבר בין
 אי ההיכל ובין אי העיר׳ והבגין היד, גפלא בבגיגו

 ועל טוב מעם בגיגיהם יעיח הפצורה בירסא שבקרתגה
 והמושבות איטיקא וגרס (קדיקס). על אי ההיכל עטד
 היכל הורקוליס. תצורים יסדו את ערי תבן, איטיקא,
 גרס, לפתוס, תרשיש, וקרתגה אצל המושבה הקורטת
 שבגו שם באי צידק גרי עיר ההוף התפארו בגטיעת
 הגפן וטזרע ההטה, ויושבי האי התפארו בהטצאת תולעת
 השני ארגטן וכרטיל והלזון התכלת תרשת הצבע הזה
 תתרתבה שם טאר ותעל לטדרנה רטה, עד בי היא
, ן ו ז ל  ה־תה מקור עשרם והצלתתם הגדולה ע״ע ת
ע גם במלאכת הזכוכית עשתה צור גפלאות, וכן ב  צ
 היתת ״גברת הים ורובלת עמים רבים״ הויגיציא של

 ימי הביגים ואנגליא של ימיגו אלה.

 [מפלת צוי] אך ברוב גרולתת בן גפלאתה מפלתה׳
 רעידת הארץ, שטף מים ואויבים הרסו את העיר לאט
 לאט עד היסוד בה שלטגאסר טלך אשור עלה עלית,
 ואז באו הצדונים אתו בברית ויתנו לו צי אדיר ששים
 ספינוח לצור על צור ערי החוף צור ועבו נכנעו
 לפניי, אך אי־צור לא נכנע לפגיו גם אחרי טצור
 תטש שגים. ביטי טטשלת הסקיתים בארץ שנטשכח
 כ״ז שגים (634—607 קטח״ג) ירדח עיר החוף פלאים

 אחרי צאת הסקיתים טן חארץ חשיב אליסיום את
 התושבים העירה באגיות׳ ואז התרוטטח דעיר עוד
 תפעם ותשב להיות גירת טטלבות וטעוז הים אז טלך
 בה תירם אשר גתן את לבו בלב אלהים ויעש לו שם
 בבניניו הנפלאים. נבוכדנאצר צר עליה י״ג שגים,
יחחבה בליל(ישעיה כ״ג, ת חוטות עיר החוף ו  ויחרוס א
ת האי לא יבול לכבוש (יחזקאל  יחזקאל כ״ו), אך א
 ב״ט י״ה), ונראה בי אתרי טות זרע נבוכדנאצר שבת
 עיר החוף לקרטתה (ישעיה ב״נ י״ז), באשר הוסר אז
 עול הגלות נם טעל בני יהודה. אולם עד טהרה שבה
ח  וגבגעה לפגי בויש, והוכרחה לטסור לו שלש טאו
ך יושבי האי לא נכנעו  אניות להלחם בהן על טצחם, א
 לפגיו. נם לפני דריוש וארתתשסתא נכנעת עיר חתוף,
 וע״פ פקודת הטלבים האלת גתגו הצורים ליהוחם עצי
ם לבניי הטקדש וירושלם (עזרא ג׳ ז׳, גחטית  אחי
ם )׳ ואז םהרו הצורים בארץ יהודה החדשה בתי  ב׳ ה'
 ובל טכר (גתטיה י״ג ט״ז). אלכסנדר הטקדוני צר
 על האי שבעה תרשים ובראותו כי לא יוכל לו הרס
 את בל עיר ההוף ויכן באבניה טעבר (isthmus) טן
ת עיר תאי, ונהרסה  ההוף עד האי, ובאופן זה כבש א
 אז (332 קטה״נ) בפעם הראשונה בטשך העת העלה
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ם והישאר חם  שם 6500 תושבים, טחם 3500 טחטדי
 נוצרים ויחודים טתי טספר, ויש שם בתי ספר שונים

 רוב התושבים טתפדנסים טהוצאת צטר נפן וטאבאק
 ואבני ריהיים טן הלבנון, היא היום טושב קאדי תתת
 ולאיאת בירות. טעיר התוף אין היום כל שארית. ע ׳ע

. ן ו ד י  צ
 י וו ה.

 צורבא מל^נן : תואר לטלוטד בטקרא ותלטוד
ובמשנת נקרא בשם ״תלמיד תכם״. 7 , ן י  שלא נסמך עדי
 התואר צורבא מרבנן נתחדש בימי האמוראים׳ או
 סתם ההוא ״מדבק״, וברבים ״רבנן״, והנסמכים נקראים
 בשם רבי או רב (ריב״ל בית יהודה פ׳ ק׳ קיי׳א) רש״י
 פירש צורבא מרבנן בתור חריף כמו ביעי דצריבין(ביצה
 ז ), ת״ת זקן לא קרי צורבא מרבנן, אלא ההוא
 מרבנן קרי לית (תענית ד׳. ד״ה צורבא מרבנן) אבל
 באמת מצינו בכמה מקומות בש״ס שנאמד שם התואר
 צורבא מרבנן נם על ת״ת זקן (עי׳ מאמרי בהמאסף
 וילסט יוסף תרע״ב סי׳ ק״ה שציינתי שם י״ת מקומות
 שיש בתן סתירות לדברי רש״י). ואפשר כי צורבא הוא
 העתקה מלשון רוטית טהתואד candidate ר״ל איש
 העוטד להתטנות לרב באומנתו, והוראת טלה זו מלשון
 בהק ולבן בעבוי־ שהיה לובש בגד לבן הטבהיק וטזהיר,
 וכן גקרא צורבא מרבגן מלשון צרבת שעושה רושם
 (אוגקלוס ויקרא י״ג כ׳ ג) בי צורבא מרבגן היה לובש
 ן בגד לבן המיוחד לו שגקרא ״הלוקא דרבגן״ שהצטיינו
ת״ח וכן מציגו(ביוסיפון לרומיים) שהאיסיים הלבישו  ן בו
 את האנשים שהתהברו להבת שלהם אתרי גסיון שנה
 אתת מלבוש לבן לאות שהוא ראוי לחברתם, וכן משמע

 מפירש״י (קדושין ע״ב. ד׳׳ה דומים למלאכי השרת).
 [דרשות חז״ל] על מר שמואל נאמר: שאני צורבא
 מכבנ; דקב״ה תבע ביקריה (ברבות י״ט ) ועל רב
 טנשיא בד תתליפא אטרו ד־שמע שמעתתא טפומייהו
 דרבנן ונריס להו, כצורבא מרבנן דטי (שם ט ז:).
 דדחיל רבגן הוא גופיה הוי צורבא טרבנן ואי לאו בד
 הכי הוא טשתטען טיליה כצורבא טרבגן(שבת כ״ג•).
 ואטד אביי תיתי לי דכי הזיגא צורבא דרבגן דשלים
 טסכתיה עבידגא יוטא טבא לרבגן (שם קי״ת:) רבא
 אטר תיוע לי דכי אתי צורבא טרבגן לקטאי לדינא
 לא טזיגגא רישאי אבי םדיא כטה דלא הפיכגא בזכותית

 אטד טר בד אשי פסילגא ליה לצורבא טרבגן לדיגא
 ט׳ ט דהביב עלי כגופאי ואין אדם רואה הובה לעצטו
ד להו ט ) אייתוה קא טצערי ליה וכוי א ט ״ י  (שם ק
 צורבא טרבגן הוא שבקות (שם קכ״א:) אטר רב יוסף
י אפיתהא  נקטינן האי צורבא טרבגןלא טיעגי ובו׳ אהחר
 לא טיהדר ישם קנ״א:). צורבא טדבנן היה קובע עת
 לתודה בלילה, ולכן אטרו האי צודבא טרבנן לא ליפתה
 בעידניה כאורתא (פסהים ד־). הוא היה לובש בנד
 טיוחד, כטו שאטדו סנדדיה דטר דומה כצורבא טדבנן
 י (שם קי״א:) האי צורבא טדבנן דאטד ליה הבדיה

 את העיד. בשנת 1124 שבו נוסעי הצלב ויצורו על
 העיר, ובעת ההיא שררו בעיר שתי טפלנות אשר שנאו
ת רעותה, בראש הטפלנה הראשונה עטד טפקד  אשה א
הפחד הזה ח ובראש השניה עטד טפקד טדטשק׳ ו צ  ט
 עזר להלוהטים להבקיע את תעיד בעזרת היל הויניציא־
 נים קס״ז שנה נשארה העיד ביד הפראנקים בשנת
 1187 צר עליה צלהאדין טושל טצדים שלשה הדשים׳
 אך הטרקנרף קונארד הנין על העיר בכל עוז עד כי
 נאלץ צלתאדין לעזוב את העיר וילך דמשקה. הגבוד
ך  הנוצרי הזה נבתר בשנת 1192 למלך על ירושלם, א
 עד מהרה נרצה בידי מרצהי הרש. מן התקופה ההיא
ע הנוסע ר׳ בייטין טטודילא ע״ד ישוב היהוחם ח ו  ט
 בצור כי יש בה ארבע טאות יהודים. ביגיהם הכטי
 תלמוד ובראשם ר׳ אפרים מצרי דיין, ור׳ טאיר
 מקרקשוגא ורב אברהם ראש הקהל, ויש ליהוחם שם
 ספינות בים. בשנת 1202 נהרסה העיד ע״י רעידת
 הארץ הויניציאנים התישבו בהלק שליש העיד ויבנו
 בה בתי חפלה ופוגדק (Fondego) סינהד היד, להם
 ומגרשים רבים בסביבות העיר. בשגת 1241 גלהמו
 על העיר בלדי מאיבלי; שד בירות וצידון ופיליפטמוגט־
 פורט שר טורין וכבשוה. בשגת 1266 געהר השולטן
ת הצורים ט״ו אלף שקלי א  הטטלוקי ביברס לקחת ט
 זהב ולכרות להם ברית שלום לעשר שנים. צור היתד,
ד עד כי לפי עדות ברוקי־ד היו על א  אז בצורה ט
 הטעבד לבדו ארבע תוטות ושגים עשר טגדלים וסוללות
 אשר התהברו אל ,,הטבצר בעל שבעת הסנדלים״ אשר
 על האי. בשגח 1269 גבדר בה הונו השלישי למלך
 על ירושלם. בשנת 1291 בי״ה להדש מאי, בנפול עכו
ח מלכייאג־אשראף מושל מצרים ודמשק, גמונו י  ב
 יושבי צור נבל גבורתם גשתה, ובו בלילה ברהו כל
ת העיר פתוהה  התושבים עם רכושם באגיות ויעזבו א
 לפני המחמדים אשד באו אליה ביום השני ויהרסוה

 עד היסוד בת מיראתם לבל ישובו הנוצרים אליה.
 [חורבות העיר] זאת היתד, המכה האהרונה לצור,
 ומני אז והלאה לא יספה להתנער מעפר תרבותית
 ושטטותיה, ותהי לייגוב קטן גלמוד ובודד. כה נמלאו
־ עד לאתת, עד כי הצד הדרוטי  בה גבואות תחי י
 של האי טשמש תיום ״לטשטח הרטים״, וטיטות
 המזכיר אבולפדה ועד המאה הי״ז מצייגים אותה כל
 הגוסעים בתור תל־חרבות, קשתות גופלות ומגדלים
 גת צים ותומות רעועות מוגדרל לא מצא בה אף בית
ם מצאו י ת אשר רק חג ח ת  אתד שלם ורק מאורות א
 בהן מחסה המושל הדרוזי פכראדין בגד! גם בה היכל
 אשר הרב מהר ושמש בתור פונדק. לפי עדות
 הזלקויסט ל1751) לא גמצאו אז בה עשר משפתות

 בשנת 1760 נושבו שם אגשים טבגי שבט הםתבילים
 דזרעו שם תבואה וטאבאק. בשנת 1837 נהרסה תעיר
ת פ ת צ חלה אשד ההריבה א ח הנ א  ע״י רעידת ה
 (ע״ע) וכששים איש נהרגו וגפצעו בה. כהיום נטצאים
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 יש הוטד אהד טצוי, והוא נושא לבת היסודות, והוא
 הנקרא בלשון יק היולי. וטציאות ההוטר ההוא אינו
,  כטציאות שאד הנטצאים שהם בכת או בפועל ומי
 כטציאות תשבולת בהטה שעתיד לצאת טבת אל הפועל
 וכאשר יצא p הכה אל הפועל סר טעליו הכת הראשון.
 אבל הוטר ההיולי לא סר טהיות לבוש בכה ארבע
 יסודות ולא היה זטן p הזטנים שיעדר כה היםודוה
 טטנו. ולכן אטרו על ההוטר ההוא שאינו לא בכת ולא
 בפועל, אך הוא טטוצע בטציאותו בין טח שבכה ובין
 טה שבפועל, והוא התחלה וראשית כל הנמצאים
 (ביאור טלות זרות בראש ם׳ האטונות ותדעות להרם״נ׳

 דפוס יחעפאף 1894).
 ב. ט

 צורואםתר : טיםד תודת דת תכת שנקראת על
 שטו, ותוא דת פרם העתיקה, ונתשבת בין הדתות
 תנדולות אשר בתבל׳ דש בה דברים הדבת תשווים
 כטעט לתורת דת ישראל, שראוי להתבונן עליהם לדעת
 אם יצאו טטי היהדות. צורואםתר נולד בשנת 660
נ״א טאה— ) נ  קודם טםפר הנהוג וטת בשנה 583 קטה ׳
 נ״א קע״ז לבריאת תעולם) ולב״ז תי קודם נלות עשרת
 השבטים שטו נכהב בספרם הקדוש אוויםטא
 ״צאראתוםטרא" ובלשון פרסית הטטוצעת ״זארדושט"
 אך סופר־ היונים והרוטיים כנהו ״צורואםתרים". לפי
 המסורה נולד במדינת מדי במערב ארצות איראן,
 וכנראה נולד בטהוז אהרופאטיני •שנקרא עתה אזרבאינאן
 אך רוב יטיו ופעולתו כלה באיראן המזרחית ובפרט
 במתוזות בקטריא, כי שם מצא תומך ומנן לאמונתו
 את הטלך ווישטאפםא או נושטאפם, ויש שטעו לתשוב
 כי שטו היה היםטאפיס אבי דריוש ובאטת היו שני

 אנשים מיוהדים
 [עקרי אמונתו] צורואםתר היה בתהלה אטנושי׳
 והתאטץ לתקן את אטונת כת האטנושים ע״פ תוקים
 וטשפטים וטדות טובות שכתב בתורתו אוויםטא דת
 הפרסים לפנים היתה עבודות שונות לצבא השטים:
׳ לחה לאש ונם לטלאכים ח א ה  לשטש לירה לכוכבים ו
 ושדים, והגה בא צורואםתר ויעש תגבלות לאטונתם
 ויאתדם כלם לאמוגת אתת. אך גם האמונה הזאת
 היתד! בת־שתים (dualism) ר״ל שתי רשיות׳ טוב
 ורע אשר לותטים תטיד זה בזה. אתוראטאזדא או
 אורטחד (האדון ההכם) הוא טושל בטוב, ואגגרא־
 טאיגיו או אתריטאן (השטן־־־רות השוגא) הוא טושל
ת אלות תטוב וטזיקיז  ברע׳ טלאכים ושגאגים עוטרים א
 ושדים סובבים את אלוה הרע. הטלאכים הגדולים הם
 ששה וגקראו בשם הכולל אטישא םפיגטאם (קדושים
: ווהו טגה (רעיון טוב), אשא ם  וגצתיים), וביהוד ה
 וואהישטא (צדיק תטים), כשאםתרא וואיריא (טלכות
, האורוואטאט ( ח א אתחת ב ) י ט  שטים), םפיגטא ארטאי
ט (גצתיות) הטלאכים הקטגים א ט ח י ט  (חיים׳ ישועת)׳ א
 רבים הם ומדעו בשם יאזאטאם (טשדתים), וביגיחם

 טלתא לא ליהדד ליה מלתא טפי טטאי דאטד ליה
 הבריה (ביצה כ׳:). ואטר דבא האי צורבא טדבגן
. ( . תא הוא דקא טרתתא ליה (תעגית ד חי  דרתת או
 אטד אביי האי צודבא טדבגן דטדחטין ליה בגי טתיה
 ובו׳ משום דלא טוביה להו בטלי דשטיא(כתובות ק״ה •)

ח ליה לצורבא טרבגן לטיטד  באתרא דלא ידעין ליה ש
 צורבא טדבגן אגא (גדדים ם״ב.) צורבא טרבגןיודע
 בטביעת עין ולא טשגיה בחבוריה (גיטין כ״ג: רש״י).
 וטהדריגן ליה אבדה בטביעת עין (ב ׳ט י״ט.) וכתבו
 התום׳ שם דכ״ע אית להו טביעת עיגא והא דלא
^ י ה  טהדריגן לעם הארץ בטביעת עין משום דלא ט
א אטר רב יוסף צורבא טרבג; עביד דיגא לגפשיה ג ח  ל
 בטלתא דפםיקא ליה(ט״ק י״ז יו״ד סי׳ של״ד ט״ה)

 ההוא צורבא טרבגן דהוו םגו שוטעגיה אטד דב יהודה
 היכי ליעבד לישטתיה צריכי ליה רבגן וכו׳ (שם) טר
א ש ח  זוטרא חםידא כי טיתייב צורבא טרבגן שטתא׳ ב
ח וכו׳ אטר רב  טשטית גפשיה והדד טשטית לחדי
 פפא תיתי לי דלא שמיתי צורבא מרבגן מעולם וכו׳

 (שם).
 מ. מ ה.

 צוךה , חומר : שטות טופשטים שהשתמשו בהם
 הפילוסופים ביטי הביגים, על כל הדברים תגטצאים
 בעולם הגשטי. ההוטר (matter) הוא הגקרא בלשון
 יק ״היולי" טה שגברא לראשוגה קודם ששת יטי
 בראשית, ותצורת תם ארבע היסודות אש רוה טים
 עפר שיצר ה׳ בראשוגה, וטהם הההילה השתלשלות
 היצירה שיצאה טכה אל הפועל כי ההוטר הוא רק
 בכת ולא בפועל אטגם גם כל אתד טתיםודות יש בו
 הוטר וצורה, וטשלו טשל טביצת תרגגולת שיש בה
ק קליפה לבגד• וסשה וסמיך לה אצלה טטש ת ב  ט
 קרום דק ובתוך הקרום הוא תתלבון ובתוך התלבון הוא
 ההלטון. והגה יש כאן ארבע טדרגות כל אתת טקפת
ת תברתה טכל צד הקליפה ההיצוגה טקפת את כל  א
 הקרום והקדום טקיף את ההלבון והתלבון טקיף את
 התלטון, וכן בעת הבריאה טרכז ההוטר קבל צורת
 העפר, והלק סביב העפר קבל צורת הטים, וסביבות
 הטים והעפר קבל צורת הרוה היא האויד והוא דוגטת
ת קבל צורת האש ח  הקרום, וחלק הרביעי םביב ה
ת הרות דונטת הקליפה ההיצוגה של הביצה.  הטקיף א
 ואתר שקבל כל אתר צורתו הטיוהדת נשארו גם בה
 הומר דק וצורה לפעול על אתרים, ומוכן לקבל צורות
 שונות. וכן ההי מורכב מהומר וצורה, נוף ונשמה.
 אמגם גם הנשמה מורכבת מהומר דק שהוא התיות
 שבה׳ והצורה שהיא השכל להבין ולהשכיל במושכלות.
ת שכל דאדם שכל  ולכן לפעמים יקראו הפילוסופים א
 ההיולאני יען כי תוא ג״כ מוכן לקבל מושכלות שוגות
 וטרם ירגיל את עצמו בלימוחם שכליים הן אצלו רק
 בבה ולא בפועל הראב״דבהקדטת ביאורו לספר יצירה
 אוטר: וכבר גודע בהכטת הפילוסופים האלוקיים כי
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ח אותם בתפלות ותשבחות בהקריבם ב  אך ביותר ע
 לפניחם טנחוח של חלב, לחם ומים, וטשקת הקדוש
טא״ היוצא מצמח חודו בשם  להם שנקרא ״האאו
 ״םוטא". הנהנים בעת עבודתם אותזים זטורח (בלשון
" ובלשון פרסית ההדשה  תאוויםטא ״באתםטאן
 ״בארםום") אצל אפם בעת שישתתוו לשטש, ולדעת
 ההוקרים רטז ע״ז הנביא באוטרו ״והטח טשתתוים
 קרטה לשטש .. ותנם שולתים את הזטורה אל אפם״

 (יתזקאל ת׳ ט״ז—י״ז).
 [איזה השתוות של דעותיהם לדעות ׳שראי1] ההוקרים
ה דברים בדת צורואםתר השוים ט  יוכיתו כי יש נ
 לטגהגי היהודים והנוצרים. כי גם הצורואםתרים
 מאמיגים באל עליון אחוראטזדא הבורא כל באטצעות
 רוה הקדש ״םפיגמא מאיגיו״, ויש עירין קדישין מלאכים
 גדולים וקטגים, וכי אלוה הרע הוא דוטה להשטן ונהש
 הקדמוגי גם יש להם דיגי טוטאה וטהרה כהגים
 ולוים ששת ימי הבריאה דומה לשש תקופות של
 הבריאה לפי תורת צורואםתר, וכי תאדם גולד זיווגי,
 שם אדם ״מאשיא" ושם חוה ״מאשיאגא״ או איש
 ואשה. חחח המבול שהשחיח כל בשר זולחי גח וב״ב

 מסופר באוויסטא כי בחורף אחד מחו כל יושבי
ח זולח השוכנים באהל ווארא של יימא המבורך א  ה

 הארץ התחדשה כנשר נעוריה ע״י הזונים של המינים
 הנבחרים, והם גהלקו את״כ לשלש מפלגות לפי שלשת
 בני תראימאאונא שתית בא כת יימא שם הבנים
 ערינ׳ שילם ומור, תתת שם תם ויפת. לדעת דשימם
ר מקור תורת צורואםתר יצאה מתודת ע מ ע ט ש ט ר א  ד
 ישראל וטהחחקוח על טגהגיהם, כי לדעתו ספרי קדשם
 אוויםטא שיש בידינו איגה עחיקה ב״ב, ועב״פ נכחבה
 אהרי כה״ק, ויש בה גם איזה יםודוח של הפילוםופיא
 היונית ויסודי אפלטוגיים ההדשים כפי שהורה אותם
ן היהודי טוב; כי הדעה תזאת לא ישרה בעיני ו ל י  פ
 ההוקרים התרשים אשר כל טנטתם להראות כי אטונות
 ודתות אתרות קדטו לדת ישראל. ואם לא היו בושים
 תיו טוכיהים כי נם חורת האוננליון קדטת להתג״ך.
 עד כי רנילים הם לדרוש ״ואתבת לרעך כמוך״ טפי
 הברית התדשה. ובאמת הדברים שמיהםים לצורואםתר
 מה שנמצא כתוב באוויםמא נובעים ממקור ישראל,
 ונכתבו ע״י אנשים שמעו בתורת היהודים, וכמו שברור
 הוא כי דברים ועקרים רבים מתורת ישראל נכללו

 את״כ בספרי אוננליון, ולא להיפך.
 [הגדות חז״ל דומות לאגדות הפרסים] בתורת
 צורואםתר ובספרי תפרםים אשר תושפעו מכתבי קדשם,
 גמצאים חגדוח רבות חדומוח לאגדוח חז״ל וגם זה
 מראח לגו על איחור כחיבח האוויםמא, כי חזמן שחיו
 בו חחלמודיים היה מוכשר לרעיונוח אלה. לדוגמאות

 א׳) ר׳ טיאשא אוטר נולד קיןותאומתו עמו, נולד הבל
 ותאוטתו עטו(יבטות ס״ב סנהדרין ל״ת ופדר״א פכ״א)
( א וטאשיאנא בנ׳׳ל. ב  * והיא נם דעה פרסית טמאשי

 עשחם ואהד טטוצעים=בין הנחלים והקטנים והם
ה וכוי, ולננדם ח ח ה א  השטש והירח הכוכבים האש ה
 מלאכי חבלה המשרתים אח אחריטאן, ובראשם אישטא
ם נחלים ח  או אשמודיאום (אשמדאי) בם״ה ששה ש
 והרבה קמנים שנסראו בשם הכולל דאיווא או דרוג

נח צורואסחר יהיו  [מייחמת אור וחשך] לפי אמו
 נלחמים שחי חרשיוח מוב ורע במשך שנים עשר
 אלף שנים ונחלסו לארבע חקופוח. שלשח אלפים
 שנה הראשונים הם חקופח התחוח. אורמוזד יודע
ח חעולם מחהלה במצב  ממציאוח אחרימאן, ויברא א
 רוחני אחרימאן לא ידע ממציאוח אורמוזד, אך בראוחו
 מה שעשה מחקנא בו וחוא בורא מזיקים ומחבלים
 ושרים בשלשח אלפים שנה השניים׳ בחקופח החומריח,
 נבר עליו אורמתר ויחק; אח העולם במצב חומרי בצלם
 ״פראוואשים" שלשח אלפ ם שנה השלישיים חם
 חקופח הטלהטה העזה בין אלוה הטוב ואלוה הרע בין
 חרוח והחוטר בין הנשטה והגוף עד אשד חופיע
 צורואםחר הנביא וממנו החהילה חקופה החשה חיא
 החסופה האחרונה של שלשח אלפים שנח של אחרית
 הימים צורואםחר הוא מיםד החק פה חזאח׳ ומלשח
 בניו אשר נולדו בזמנים שונים, והאהרו; הוא המשיח
 הנקרא םאאושיאנמ (המרשיע המבורך) אשר יושיע
 לכל באי העולם, ומלכוח אויימוזר חגבר על אהרימאן,

ב ימלוך לבדו בארץ ובשמים  ואלוה הטו

 [חוב ת האדם יפי צורואסתר] חכליח מלחמח שחי
 חרשיוח הוא האדם, ובו חלוי גצחון הטוב על הרע, כי
 חבחירח היא בידו (יאםגא פ' ל׳ 20, פל״א 11), אך
 צריך להזהר מדרכי הרע, וצורואםתר בא לעולם הזה
 כדי לנהג אח בני אדם בדרך הישר והטוב׳ ועי ז יבא
 לשליטוח הנרצה, והעולם יכון בצדק וטשפט. לאחרונה
 באשר יופיע המשיח יהיר, תתיית הטתים ויום הדין
 הגדול והנורא, ואח״כ יכלה הזדון והרע מן הארץ והמוב
 ימשול ממשלה בלחי מוגבלה שלש מדוח לאמונה
 צורואםחר רעיוגוח מובים, רבתם מובים ומעשים
 טובים(באוויםטא טכוגים חוטאטא, חוכחא׳ חוארשחא).
 האדם יזהר בכל יום לשטור טהרח הגוף והנשטה ביחר,
: אש וטים. ויזהר ח א  גם יזהר שמא יטטא יםודוח ה
ח ולישא וליחן באטוגה, עבודח האדטה ט  לדבר א
 וטרעה צאן חם חובוח הדח. וצריך האדם ללטוד לגטול
 חסד ולהיוח רהטגי. טוב לגבר לישא אשד, ולהוליד
 בגים, ואפילו גשואין של קרובים טוחר• במוח
 האדם אסור לקוברו או לשרפו או לטבעו בטים כי
 בדרך הזה גטטא הטח׳ אך לפי דחם צריכין להגיח
 את תטת על מקום גבוה לטע; יאכלוהו עופות טורפוח
 וכלבים, והטגהג הזה עודנו שמור ע״י איזה כת
 טהפרםיים והגאבארים ״בטגדל הדוטיה״ שלהם. ויש
 להם כחגים ולדם טזרע הטובידים וח רבידים שם
 הכהן ״אתאורוואן״. האטגדשים (Magi) הם הבטתם
ם תם תקריבו גם קרבגות לאלהיהם,  טיוצאי ירך הטחי
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ק אחת גדולה במצחו ופרםותיו  עליו ג״כ שיש לו ק
 סדוקות, וכן בבלי(חולין נ״ט). י׳) חפרםים אומרים
 כי צפור פרודרש יתן קולו בעמוד השהר עודו עורו
 בגי אדם, עורו ותתעוררו משנתכם וקומו לעבודת הבורא,
 אל לכם להתעצל בתגומה, והייגו מאמרו של ר׳ דוםא
ת תאדם מן העולם  שינה של שהרית מוציאת א

 (ברכות ג׳).
 [מנהגים ודינים ממקור ישראל] י״א) הפרסים
 מאמיגים ׳שביום הראשון למות האדם הנשמה מרהפת
 על הגוף, וביום ג׳ בדאקסע סבורה היא שהיא הוזרת,
 ומנהגם לההפלל ג ימים הללו לזכות המה וכעין זה
 תגא בר קפרא עד תלתא יומין גפשא תייבא עלקברא,
 סבורה היא שהיא הוזרת, כיון דהיא המא דאשתגי
 ז־והון דאפוי שבקיה ליה ואזלת לה (ב״ר פ״ך), ובגוםה
ג ו' ויק״ר  אהר גפשא מייסא על גופא (ירףש׳ מיק פ׳
 פי״ה), ויוצאין לביהיק ופוקדין על תמתים ג׳ ימים ואין
 הוששין משום דרכי האמורי (שמהות פ״ה) וכנראה
 כווגו בזה על מגהגי הפרסים י״ב) מה שאמרו
 הפרסיים כשבה הגושא את קרובתו כי תפלתו עולה
 לרצק לפגיאורמתד, דומה למאמר הז״ל על הנושא
 את בת אהותו, עליו הכתוב אומר אז תקרא וה׳ יענה
 (יבמות פ״ב׳ סנהדרין ע״ו) י״נ) ההקפדה ללכת בכסוי
 הראש (סדושי; ל״א), היתה גם אצל הפרסים אשר
ת ילדיהם מנוער ללכת בכסוי הראש וגם היום א ו כ נ  ה
 מנהגם כן בדברם עם הגדולים, כי גלוי הראש נהשב
 אצלם לזלזול כבוד י״ד) אסור לפרסים לעמוד ערום
 לפני האור׳ וכמו שאמרו הז׳ל העומד לפני הנר ערום
 נכפה (גדרים כ״ג), העומד ערום לאור הנר ולאור
 הלבנה דמו בראשו (ר״א רבה פי״א) ט״ו) ע״פ דת
 הפרסים גושאי המת טמאים טומאה המורה׳ וגם לדיננו
א בטשא. ט׳ ז) בדיןההובל בחברו טחלקין ט ט  המת ט
 הפרסים בי; טכה הטוציאה דם ובין מכה שהדם נצרד
 בה, והיינו טטש פצע וחבורה שהלק ביניהם תכתוב
, וכטו כ; הקציבו דין הטכת את הברו א)  (שטות כ׳
 עד שישבר לו עצם כבדיננו (ב״ק צ״א). י״ז) אסור
 להרוש שגה תטיטה הטקום שטת עליו טת, אבל
 סביבותיו טותר להרוש ולעבוד טיד, ולדיננו אם לא
ת תקבר  נקבר בו אדם מותר להרוש טיד וההור׳ט א
 עשה בית הפרם (אהלות פי״זו. י״ה) הפרסים טהלקץ
 בעניני טוטאה בטים שנטטאו בטת בין טי מעין ובור
 טקוה טים, בין טי שלג וכפור ובין טי בורות וגבאים,
 ואמרו על אלו האהדוגים שיטהרו אתרי אשר ירדו
 עליהם גשמים ג׳ פעמים. והוא כמו שאמרו הז״לעל
 מי גבאים ובורות ושיהין ומערות ומי תמציות שפםקו,
 טאיטתי טתדתן? בש״א טשירבו וישטופו כלומר שירדו
 עליהם גשטים (עי׳ פי׳ הרטב׳׳ם ור״ש טקואות פ״א
 ד׳ והי). ואטדו בירושלטי והלא אין כתוב אלא מעץ
 ובור טקוה טים יהיה טהור ואת לטד טטגו כטה הלכות
, כי השפיעו עליהם גם הלכות הדל. א)  (חגיגה ם ף פ׳

 לדעת הזיל כשיזכו ישראל ישתגו טערכות השטים
 כרצוגם ובהפצם (ידוש׳ ר״ה פ״א י״א), וידועה דרשתם
 על צדיק טושל יראת ה׳ (ט׳ ק ט״ז), ואר״א כל העולם
 כלו לא נברא אלא בשביל זח (שבת ל׳), ור׳ הלפתא
 אמר שהצדיקים שולטין בהמת ובלבנת (ב״ר פ״ל

 תעגית כ״ג), וכן היא דעת הפרסים וההודים. גי)
 כמאמרם על טשה רביגו שהקב״ה הראת לו דור דור
 והכמיו׳ אמרו על צורואםתר שאורמוזד הראה לו מה
 שעתיד להיות עד סוף כל הדורות. ד׳) בעגין שבועת
 שוא וכוי היה רעה רבה (שבת ל ג), כדברים האלת
 אמר בתתם גושירוואן מלך פרס כאשר גהרבו השהלים
 בימיו׳ שקבלה בידו כי ברבות המש ושוד בארץ היה
 רעה רבה. ה) מאמרו של רב כל מה שברא הקב״ה
 בעולמו זכר וגקבה בראם (ב״ב ע״ד) מתאים עם מה
ח אם, והשמים א ה  שאמר מבוךדעהעש: השטים אב ו
 בעלה את הארץ, ולפ״ז יש לפרש מאמר ר׳ אבהו
 מאימתי מברכין על הגשמים כשיצא התן לקראת בלה
 (ברכות כ״ט) כלומר שהטבות יוררות משטים לקראת
י אבודרהם הלכות ברכות) י ע ) ח א  הטפות העולות טן ה

 וי) תגא ר' הייא לא צמתו (האילגות) עד שירדו עליהם
 גשמים (ב״ר פי״ג), מלמד שיצאו דשאים ועמדו על
 פר־ח קרקע עד שבא אדה״ר ובקש עליהם רתמים
ה לו בבון דעהעש מ ח  וירדו גשמים וצמהו (הולין ס ) ו
) מה שמספר רבב״ה, לדידי הזי לי הדוא  צד 71 ז
 אקרוקתא דהוה כי אקרא דהנרוניא וכו׳ אתא תניגא
 בלעה וכוי (ב״ב ע״ד). יש לו יהם עם מה דאיתא
 בבון דעהעיש כי אורמתד ברא את עץ התיים בים
 וואורוקאשא וייצר אהרימאן תנין להשהיתו וימן אורטתד
 עשרד כרשי (קארפישע) הסובבים את עץ ההיים
 לשמרו עד כי יבא צפור לקתת מזרע האילן הזה להביא
 תיים לעולם גם בספור דהות קאזילנ! בםפינתא והזינן
 התוא כורא דיתבא ליה הלהא אגבית וקדתא אגמא
 עלייה וםבריגן יבשתא הוא וםלקיגן ואפיגן ובשליגן
 אגביה וכד חם גביה אתהפיך ואי לאו דהוה מקרבא
 םפינתא הוד. טבע־נן (שם ע״ה), הוא כעין םפורם
 מהתנין הגדול והגורא אשר העטיד גוערשאכפא דוד
 ׳של ברזל על גבו לבשל בו את מאכלו וכד הם גביה
 אתהפיך ויזולו המים הרותתים ויזו לטרתוק ויירא
ד ולא גותרד. בו רות. ת') א  גיער׳שאספא אביר תלב ט
י אשר רמזו עליו תז״ל ג כ ו ר י  דצפור הגדול ב
 להפלגת גדלו (יומא פ' וסוכר, ד.׳)׳ שביצתו שברה ג׳
 מאות ארזים (בכורות ג״ז), הוא דומה להצפור םימורג
ד בגדלו, ואטרו תפרםים על צפור םיגאמרו א  תגודא מ
(  בי בשבתו על עץ טזריע זרע ישבר אלף עגפים. ט
 רשב׳ ל בשם ר׳ מאיר אטד טין היה טהורה ברא הקב״ה
 במדבר כיון שעשה בת מלאכת המשכן גגגזה, ר׳ אבון
 אומר קרש היה שמה, תגי ר׳ הושעיה דהדא קרגא
 (ידוש׳ שבת פ״ב ג׳, בבלי כ״ת בשגוי, וקתלת רבה
 פ״א). וכנראה הוא קורישק הנזכר בבון דעהעש, ואמרו
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ת תורת ישראל, אסנם יש ח  נראת כי תפרס־ם ננרדו א
יהם ובסנהגיהם  דברים הרבח שהתזיקו הפרסיים בתנ
 הפך דת ישראל, וחד׳ל רמזו לנו באמה טקוסות
 כי אין דוסות דינינו לדינא דפרסאי וראוי לתתרחק מהם
 וטטשפטיהם, ועשו גפעטים כעין סייג וחוסרא יתירה
 כדי ׳שלא גלטד טהם לדוגמא א׳) לפי תורת הפרסים
 אסור לו לבעל לבוא על אישתו בארבעה ירחים ועישרה
 ימים להריוגה, כי אז הולד מלובן ומזורז והג׳שמה כבד
 גתוגה בו, ואם יבוא אליה ויזיק הולד חוטא בנפשו

 וכגגד זה איתא בדרז״ל ׳שהג׳שמה גתוגה באדם מ׳שעת
 פקידה (סגהדרץ צ״א) הייגו תיכף ב׳שעת ההריון, ועל
 הברייתא כל המ׳שמ׳ש מטתו ביום תישעים הרי זה
 כאלו שופך דמים, אמר אביי משמיש והולך ושומר
ד הפליגו הפרסים לספר א  פתאים ה׳ (נדה ל״א) ב׳) מ
 בשבת העורב ובשבת הכלב, הפך דברי חז״ל שאמרו עליו
 ׳שקלקל מעשיו בתיבה (ידוש׳ תענית פ״א די, בבלי
ע חסד  סגהדרין ק״ה), וכל המגדל כלב תוך ביתו מנ
תו(שבת ס״ו). ג׳) כפי תורת הפרסים מקתשין  בתוך בי
 הירדו ג׳ פעמים בתדש ביום או בלילה ומצוה מן
ד שתמלא פגימתה, ומגהגיגו לקדשה רק פ״א ח  חמובחר א
 בתדש ועד שתמלא פגימתח ואין מקדשין אלא בלילת
) ד׳) בין העוגות  (סגהדתן מ״ב, מס׳ סופרים פ׳ כ א
 והחטאים חמפורטים בודוי של דפרסים גחשבה גם
 קבורת הטתים, כי טנהגם היה שלא לקבור מתיהם
 כ״א להניחם בראש ההר ולתתם טאכל לעוף השטים.
 וחז״ל חוכיחו כי קבורה טן התורה. וטצינו כי א״ל
 שבור טלכא לר״ת קבורה טה״ת טנין? איש תיק ולא
ת (סנהדרין ט״ו), ואפשר כי הית ירא י  א״ל ולא ט
 מהטלך להתוכת עטו בענין זה שהוא ננד אטונתו
 התנגדות חז״ל למגהג הפרסים להנית המת בראש
 ההר, מוכת גם ממה שדרשו הכתוב וישכב תזקיהו
 וגו׳ ויקברוהו במעלה קברי בני דוד(דהי״ב ל״ב)שגראה
 מזה שהיו הקברות במעלה, ואד״א אצל המעולים
 שבטשפחה (ב״ק ט״ז), כדי להוציא מלבן של הפרסים.
 חי) התר׳שלות בבכי וטספד ואבל כבד טדי שגח
 בשגח ביום שטת לו טת לעוץ גדול יחשב לפרסי, וחז״ל
ת  חזחירו בפירוש שלא לחתקשות על חטת יותר ט
 (ט״ק כ״ז). ו׳) לפי דעת חפרסים לא ישלוט אתדיטאן
 בכשרים כ״א בחוטאים ההולכים בארחותיו, וחדל
ת יצרו גדול (שובה ג״ב, ב״ב י׳). ב ח  אטרו כל הגדול ט
 ז׳) הבא על אשתו כשתיא טגיקת וטת הילד היוגק
 בטרם כלות לו ארבע שגים לשגות תייו, אז דטו
 בראש אביו ואטו כי הם הסבו טיתתו, ותז״ל התירו
 לבעל לשטש טטתו כשהיא מגיקה׳ אבל אמרו לא
 ישא אדם טיגקת תברו וכו׳ (יבטות ט ב) וישגם עוד
ת לתורת צודואסתד. ת ג ג ת  כטה הלכות השוות או ט
 עכ״פ ראד הוא כי תכטי ישראל יעתיקו ללשון עברית
ת האוויסטא וכל ספרי קדשי הפרסים הקרטונים,  א
ת שיוכלו  שהיו קחבים לספרות תעבתת תעתיקה, כ

 י״ט) הפרסים מהלקים בץ הרואה קרי לאונסו ובין
ת לרצונו ועונש הראשון ק־* רשל השני תטור  הרואה ק
 ביותר, וגם לתגגו תלקו בזה על תולה הטרניל ובריא
 לאוגסו (עי׳ ברכות כ״ב דרוש׳ שם)׳ ועל הטוציא ש״ז
 לבטלה אמרו •שהוא כשופך דטים וחייב טיתת (גדת
 י״ג) וכשם שאטרו חז״ל שאין ד״ת טקבלין טוטאה
 (שם) כך הוא טטש דיגיחם(חקו טעגו פ״ב פ׳ קפ״א).
 כ׳) בדיגא דפרסאי יש חילוק בין הבא על הגדה בטזיד
 שאז אין לו תקגה, ובין הבא עליה בשוגג ובלא הודע
 שאז יש לו כפרה, והוא כטו כרת על המזיד ותטאת על
 השוגג ועל לא הודע אשם תלוי (כתתות פ״א). כ״א)
 לדעת הפרסים אור הכוכבים טטהר את הטטאים, ואטרו
 שהבא להטחד אחר שרהץ את בשרו יאירו עליו
 הכוכבים וטהר וכאשר דרשו חז״ל ובא השטש ביאת
 שטשו וטהר טהר יומא דהייגו צאת הכוכבים (תיש
 ברכות כפי גירסת הגאוגים טובאה בס׳ הטאור). כ״ב)
א ט ט  על שאלתו של צאראטא אם בעל דת אחרת ט
א כלל כ״א ט ט  בטותו, חשיב אורטחד כי בטותו איגו ט
א באהל ט ט  בעודגו בחייו והוא כעין טאטרם ישראל ט
א באהל (יבמות ס״א) וארשב״י קברי מ ט  ואין גוי ט
 גרם איגם מטמאין (שם) כ״ג) מי שמת לו מת אסור
א דפרסאי, כמו בדרז״ל  לו לבשל מאכלים בביתו לתנ
 טי שטתו טוטל לפניו אוכל בבית אחד וכו׳ ואינו אוכל
 בשר (ירוש' ברכות פ״נ א׳ וט״ק פ״נ ה׳׳ רשטחות פ״י),
 וטאטרו של רב אבל יום ראשון אסור לאכול לתם טשלו
 (ט״ק כ״ז) כ״ד) חטוציא לעז על טת לעוץ יחשב לו,
 ולרז״ל אסור לספר אתר מטתו של ת״ח (ברכות י״ט).
 כ״ה) המסתכל באשת חברו במחשבת לא טהורה
 חוטא, ובחוקי מעגו נם המסתכל באשה סתם אסור,
 וכן בדרז״ל הטרצה טעות לאשה וכו׳ כדי לתסתכל
 בה לא יגקה טדיגה של גיהנם (ברכות ס״א). כ״ו)
 טרגלי בפי הפרסים: על הטוב אגי טודה לאורטוזד
 ועל חרע גא אתרעם. כטו שאטרו חז״ל חייב אדם
 לברך על הרעה כשם שטברך על הטובה(ברכות פ״ט
 ד׳), והוא כעין צדוק התן כ״ז) דרכן של הפרסיים
 לשאול שאלות בעגיגי הדת ע״ד שו״ת הגאוגים
 והפוסקים. לחגטא, שאלה אם טותר לאכול דבש
 דבורים וללבוש בגדי טשי, כי הדבורה והתולעת הן

 בכלל הבריות הטטאות ברואי אתדיטאן תשובה
 ב׳שברא אתריטאן את תילעת הטשי ואת הדבורה להזיק
 לבריותיו של אורטחד ולהשתית האילגות והפרתים,
 ראה האתרון להוציא גם טהם תועלת לתועיל לבריותיו׳
 כלוטד הטשי טן תתולעת שהיא טטהרת אותו וטצביעה
 אותו. והדבש טן הדבורה שהיא טעתכה בכורת, וע״כ
 טותר להתלבש בטשי לגוי ולהשתטש בדבש וכן לדיגגו
, והתירו דבש דבורים טפגי  היוצא p הטטא טטא
 שטכגיסות אותו לגופן ואיגן טטצות אותו טגופן, ור׳

. ( ה (בכורות ז  יעקב אוטו־ כי דובשא רדוטגא שתי
 [התנגדות חז״ל לדיני דפרסאי] p האטור לטעלה



 ישדאל ציד
 ע״י כלבים כטו חגוים אין לו הלק לעוה״ב. ובפרט
ח ו ס א  אסור לצוד תיות בקמת וקנח רובה טאחר מ
 לאכול טצידם מנטרפו ונעמת רק למתוק (מו״ת
 טורפורנו דף yd ע״ב) אבל הצידה ע״י חפת טותר
ת הצד ב  כנראח טחדונטא מחביאה הטמנה לענין מ

 צבי, המוהטו וכו׳ (מבח פ״ז בי)
 [שרית אדות צידה] ר׳ יצהק לטפתנטי ודי מבתי
מ אסור לצוד ציד י ם  טלויקיו טמיבים על המאלה א
 היה או עוף בכלי זיין לעמוהם נבלה בידים למהוק
 ולטיול בעלטא, ואם טוהר לעמוה בהם סהורה. הרי״ל
 טוביה טטה מאטרו בנטרא המוהט וצריך לדם צריך
 לכסוה כיצד הוא עומד, או נוהרו או עוקרו׳ ורבי
 ההיר לר' הייא להטריף הבהטה ולמוח טה כדי להוציא
 דטה לצבוע הצטר (מ״ע יו״ד סי׳ כ״ה), הנה ראינו כי
 טוהר לעמוה נבלה בידים כמצ־יך לדם. ובעל הט״ז
 (יו״ד סי' קי׳׳ז) ההיר לימראל אוטן במהיטה לנהור
 ההימים כדי לטבור עורוהיהם מליטוה בלהי קלקול
ה ביק דימ הנאה  לבעל טלאכה וליכא טמום בל המהי
 וריוח׳ וכהב עור דנם הבמר סוהר למוכרו לנוי ואין
 הוממין לסחורה בנבילה ביה מהתהיל בהיחד כנק
 מצריך לדם או לעורות הוי הבמד אח״כ כאילו נזרטנה
 לו נבלה מטוהר לטוכרה לנוים. אמנם הצירה מעומים
י א ר נם טהוסנים וראוים למהיטה, מ  בכלי זיין מאי
 אסורה אם אין להם צורך לרם או לעורוה והאנמים
 העומיס כן לטיול ולמהוק עליהם נאטר כטהלהלה
 היורה זקים הצים וטוה ואוטר הלא טמהק אני׳ וטקרי
 עומד, נבלה בידים. והעומר, פועל רע וטר כזה עמו
מ יודע ציר אימ מרה איקרי, ועובר טמום בל  אי
ה ת״ל הרטבים (טלכים פ״ו) ההולכים לצוד  המהי
ה ה א  להרוג העופוה ודאי עוברים טמום בל המהי
 עצה, דוטיא דההיא דלא ימפוך אדם טי בורו לאהריני.
 ורק צידה ברמה או בטכטרה טוהר ״והלא לא נענמ
 אבנר אלא טפני מעמה רטן מל נערים מהוק, ועוד
 הנע בעצמך אם אדם יורה בקמהו ננד הברו להכוהו
טא טה אטו לא ענומ יענמ? פמי  בדרך מהוק וטיול ו
א בבהטוה והיוה, דרהטיו על כל נ  בודאי׳ וטאי מ
 טעמיו כהיב, ואע״נ רהוהר למוהטן. להורנן ולהטיהן
 בידים לא הותר. ועוד דכיון דאוטות העולם עובדי ע״ז
 רנילים בזה ודרכם לצוד ציד היה או עוף בכלי זיק
 ע״י מהוק וטיול, בכי הא הכהוב צוה ואומר ובהוקוהיהם
 לא הלכו. בגיטוסוה מלהם ההקוקיןלהם כגון הטרטראוה
 והקרקסאות והאצטדאוה וכוי א״ב האימ העובר בזה

 לאו במם ימראל יכוגה״ (פחד יצחק ע׳ צהוק)

 ב. ט.
ד1ן (בכגעגיה צדן ובערביה סאיידה) עיר וטהוז  צי
ד הפלגה  על הוף א״י בין בירוה וצור׳ גבגהה אהרי ח
 ע״י צידק הבן חבכור מל כגען בגו מל חם (בראמיה
ו ברוב הערים  י׳ ט״ו—י״ט). יוצאי הלציו הצדוגים פמט
ס גקראה כל הסריגה צידון, והוא ס  הקרובים להם ועל מ
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ם םםקורו העברי להתוכה ה ח פ  הכסי ימראל היודעים ס
 עם הכטי העטים ולהראוה להם כי הורה ימראל היא
,  הטעין והטקור לכל הדתוה הגובעות טטגה. ע״ע פ ה ל ו י
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 צורח, ע׳ אומנות, נפח
 צחוס: ע׳ שחוק

 ציבה: ע׳ מפיבשת
 ציד I טרף, אוכל הבא טלכידח חיה ועוף הטמהר
 לטרף גקרא ציד גטרד היה הראמון מגאטר עליו כי
 היה גבור ציד ?פגי ה׳ (בראמיה י׳ טי). עמו היה אימ
ר מ מ מדד, (מם כ״ה כ״ה). ואפמר כי ב  יודע ציד אי
ו צידון (מם י׳ ט״ו) היה ג״כ צורה היוה או ט מ  כגען מ
ה  דגים הצידה היהה בהליה ובקמה (מם כ״ז ג׳) א
 גורי האריוה או הכפירים חפמו בחחים (יהזקאל י״ט
 די) לרוב עמו הצידה בפה והפמו העוף או ההיה
ר היה להם לאכול  היים, ובפרט בגי ימראל מאסו
מ טבגי ימראל  מרפוה, כנראה מהפסוק ואימ אי
 ומן הנר הנרבהוכם אמר יצור ציד היה או עוף אמר יאכל
ה דמו וכסהו בעפר(ויקרא י״ז י״ג) ומזה מוכח  ומפך א
הר לאכילה, ולא ממום מחוק  כי לא צדו רק מה ממו
ם (ע״ע), י י י ה ל ע ר ב ע  בעלמא׳ כי גזרת על צ
 וגם לפרגסם בשביעיה: ויהרם האכל היה המרה וגו׳
ן אה  (ויקרא כ״ג י״א) ורק להציל אה גפמו הרג מממו
 כפיר אריוה וימסעהו כמסע הירי ומאומה אין בידו׳
 כי הכפיר היה ״מואג לקראהו" (מופםים י״ד הי). דוד
ה הארי ואה הרוב להציל המה מהעדר  המלך הכה א
 (מ״א י״ז ל״ד) בהנ״ך לא כצינו כי מלבי ימראל
 ויהודה ההעסקו בציד המרה, ורק על הורדוס מסופר
 כי היה נבור ציד (יוסיפום מלהמוה ס יא פ״כ י״נ) ונם
מ בסוסים לרחף אהרי מרפו (קרסוניוה סס״ו מ ה מ  ה
ר הההקה על מ  פ״ז זי), ובודאי למד זאה מהיונים א
 םעמיהם. הבמי ימראל הבימו על המהוק הזה בעץ
' (חולין ה י ה רבינו קניני (ציד) ה מ  רעה, ואמרו וכי מ
מ בן פזי מאי דכהיב (ההלים א׳) ׳ . ודרמ ר ( .  ס׳
 אמרי האימ אמר לא הלך בעצה רמעים ובדרך
 הםאים לא עמד, מלא הלך למרםיאוה ולקרקסיאוה
 ולא עמד בקניניה וכו׳ (ע״ז י״ת ) ופירמ״י: צידת היה
 ע״י כלבים ובל מעמיהם למום מהוק וממהה. ר״מ
ו (סי׳ כ״ז) כי הצד היוה ב בתמומתי ת  סרוטנבורנ מ
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 הפרסים בעד בצע בםף והם הציתו בד. אש דוהר
 מארבעים אלף תושבים נשרפו ביום ההוא. אה״ב
 נבנתה עוד הפעם׳ וכאשר בא תמלך אלכסנדר מקרון
 מסרו העיר בידו ויתנו לו אניות מלתמד. לצור על צור
 לקתת נקמתם בפרסים. היא היתה משועבדת למלכים
 היונים באנמוכיא, ואת״כ נפלת בידי תרומיים הקיסר
 פומפיאוס כלל אותת במדינת סוריא, ואהי׳כ היתה

 משועבדת לשלטני מצרים
 [בזמן חכמי התלמוד] צידון הוא מקום לצידת
ה דנ העולה בצידק וכו׳ (ב״ר מ  דנים, ואמרו אינו ח
 פ״ה). בצידון הית אילן שתית עובחם אותו והיה
ת הנל ובדקו ומצאו בה  תתתיו נל וצות ר״ש לבדוק א
 צורת ויתודע כי לצורת תן עובחן ולא לאילן(ע״ז מ״ת ).
 בני בישן (בית שאן) לא הלכו מצור לצידון בע״ש שהיד.
 יום תשוק של צידון בע״ש (פסחים נ' ) בציחן עשו
ם מלמטה שאין יושבין שלא מסומכין רק ח  כלים ה
 מונתים על כלי בעלת שלש רנלים (בלים פ״ה ני).
 בצידון היה נוי שהיה כותב ספרים ותתיר רשב״נ ליקה
ן ט״ה ותוספתא ע״ז פ״נ) ר׳ יוהנן היה (נימי ו  ממנ
 בצידון וכן ר״ש ומצאהו שם הננית בן תניכאי ואמר
 לו כשתבוא לר׳׳ע וכו׳ (נדה נ״ב:). ושם היה מעשה
 באיש ואשתו שרצה לגרש ששהה עשר שנים ולא
 ילדת ובא לפני רשב׳׳י וכו׳ ותתפלל עליהם וילדת וכו׳
 (פסיקתא דר׳׳כ פ׳ שוש אשיש) מעשה ביוסף תכתן
 שהלך אצל רבו בצידון ללמוד תורה אף שהוא הו״ל
: וע׳׳ז י״נ). ציחן נקראת לפעמים ציידן,  (עירובין ט״ז
 במשנת אבא יידן איש ציידן (יבמות קכ״ד ובתוספתא
 אהלות פי׳ית איש צידן)׳ אבא גוריון איש צ יק(קדושץ

 פ״ב.), זקנים שבצידן (תוספתא נימין פ״א)
 [היהודים בצידון בימי הכינים] ר׳ בנימין טטודילא
 מצא שם בשנת 1175 כמו עשרים יהודים והיא עיר
 גדולת. נוסע איטליא שהית בא״י בשנת 1495 טספר
 שגסע טבירות לצפת, בעוד שבן לדתו ר׳ יוסף םא־
 ראגוםי נסע דרך תים עד צידון, ובתיותו שם, תגאייב
 (שוטר) וגם תקתל תתזיקו בכנף טעילו ובקשוהו לשכת
 כבוד בתוכם ולהיות עליהם לרב ולטורת צדק וגתגו
 לו הטשים פרחים לשנה דתיינו שלשים טכים תקתל
 ועשחם טכיס הנאייב (דרכי ציון דף כ״ד). וכל זה
 טראה שהיהוחם תיו טתי טספר ולא יכלו לשלס כל
 שכר הרב טכיסם. תייר אהר איטליאני היה בצידץ
חלה ועתה  בשנת 1522 וכה דבריו: צידון תיתה עיר נ
 מצער היא ., ויש בה כטו ת׳׳ק בתים וכעשרים בעלי
 בתים יתוחם רובם מסתערבים׳ ומוכים הם ומקרבים
 לאורחים ויש בית הכנסת קמן נאה ומהודר . שם
 ראיתי רחוק p חעיר רבע מיל קבר זבולון׳ וארק
 הישמעאלים בנה עליו בית עם ענול למעלה (שבתי
 ירושלם דף מ״ז). כעשרים שנח אח״כ רואים אנחנו
 ישוב ישראלי, ורב חעדח חית ר׳ שבתי שיבא אשר
 שאל את פי ר׳ יוסף קארו בצפת כל חענינים תקשים

ח לתבחל שם תעיר משם כ א חתדשת, ו י ק י נ י  פ
ה נקראת צידון רבח (יהושע י״א ח׳), כמו נ ח מ  ה
 שהעמונים קראו עיר הבירה שלתם רבת בני עמק.
 יהושע לא כבש העיר הזאת, כי אם רדף את יבין מלך
 תצור והמלכים אשר אתו עד העיר הזאת (שם), וכאשר
ח לבני אשר לא כלל העיר הזאת ״ומבצר א  תלק ה
 צור" אלא ששב הנבול הוסה ותיו תוצאותיו תימת
 טהבל אכזיבה (יהושע י״ט כ״ה—כ״מ)י אמנם בני
 אשר לא לבר שלא כבשו צידון אלא שנם הערים עכו
ח הצידונים כי היו תזקים יותר טבני י  ואהלב נשארו ב
 ישראל (שופטים א' ל״א) זבולון ירכתו היתה עד
ח ת א ת  צידק (בראשית ט״ט י״ז). ביטי תשופטים ה
 תציחנים עם כושן רשעתים מלך ארם נהרים והכבידו
 עולם על בני ישראל שמונה שנה עד אשד עמד עתניאל
 בן קנז רושע את ישראל (שם ג׳ ג׳), ועוד הפעם פשטו
 הצידונים בגבול ישראל וילתמו אותם עד שנושעו
חהם (שם י' י״ב). ימים רבים אה״כ השלימו  מי
 הצידונים עם העמים אשר סביבותיהם וישלהו במסהר
חהם בכל מיגי ארג וממוה ורקמה וראשי בשמים,  י
 ותתיכו כלי זכוכית מעפרות הוף הים, עד שגהיה
 לפתגם בימים ההם לאמר על העמים שלא בקשו ללתום
 עם שכגיתם ״כטשפט צידוגים שוקמ ובומת ואין מכלים
ח ודבר אין לתם עם אדם" (שם י״ת זי). וגראה א  דבר ב
 שבפרק ההוא גדלה עיר צור על צידק והיא היתד, עיר
ם איך הירם מלך י , כי אגהגו חא ה  הבירה לכל המחג
 צור שלת את עבדיו לשלמה המלך לברכו, ובתשובתו
 דרש המלך שלמה ממגו לשלות לו עצים p הלבגון
 ,,כי אין בגו איש יודע לכרות עצים כצידוגים" (מ״א
 ת׳ כ׳) תמלך שלמת לעת זקגתו לקת לו בין דוב
 גשיו גם צידוגיות (שם י״א אי), וכן בממבעות של צור
 כתוב ״לצר אם צדגם" שהוראתו עיר־אם (טטרפולין)
ת צידון כשטוגים שגה את״כ רואים ג ח  של כל ט
ת צידון (שם ג ח ט  אנתנו את אתבעל טלך צידוגים ב
 ט״ז ל׳ א) יאשיהוהטלך נתץ הבטות שבנה שלטה הטלך
 לעשתרת שקוץ צידוגים (ט״ב כ״ג י״נ) הנביא ישעיה
ח הכשרים. בתולת בת צ דון י י  תזד, טפלת צידון ב
ח כשדים  כתיים קומי עבורי גם שם לא יגוה לך׳ הן א
 זה העם לא היה, אשור יסדה לציים הקיטו בתוגיו
 עוררו ארטגותיה שטה לטפלה (ישעיה כ״ג י״ב—י״ג).
ר (ע״ע)טלך ז ע ג ט ש  בין הטלכים האתרוגים גודע א
ם בז טלך תכגת טלך צדוגים וטצבת קבורתו י  צחג
.Louvre גטצאת ותוצגת כיום בפאריס בארטון 
 גבוכדגאצר טלך בבל לכד תעיר תזאת אתרי שצר עלית

 ימים רבים.
 [תחת הפרסיים והיונים] תתת מטשלת תפרסים
 היה לצידוגים גשיא מבגיהם ורק שלמו למלכי פרס
ס שגתי בימי המלך הפרסי אוכוס (בשגת 351 קודם  מ
ח הצידוגים עם המצריים והכריתים וימרדו ת א ת  סה״ג) ה
 בפרס, אך הגשיא תצידוני תיגיש מסר העיר ביד
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תעלם בדדום־טזרח הד הטוריה  שאטרו מהוא בצפון י
תח, ובאםת היה בימי קדם  הגבוה יותר מהר המו
 בצפון ידושלם׳ כי אז היתה העיר או רובה במורד הר
 ציון והמותת אצל ברכת תעלות ההר הזה גבוה
 בקצהו הדרומי 777 מיתר מעל הים, ובפאת צפון הוא
ל 790 מיתר בימי קדם היה גפרד סן  עולה לגבוה ע
 הגבעות אמר בסביבותיו ע״י עמקים יותר עמוקים ממה
 שהם היום/ כי ברבות תימים גתמלאו העמקים האלה
 בעפר ובאבגי המפולות תרבות שבאו ע״י התרבוגות
 הרבים אשד עברו על העיר הזאת מאז היותה ועד
 היום. בפאת צפון עובר ביגו ובין הבנין הרוסי עמק
 קט; כעין קמט, אשר בימי קדם היד. עמוק יותר בפאת
 טזרת מפסיק ביגו ובין הר הטוריה עטק אשר יוסיפום
 קורא Tyropoeon (עטק האשפות, ולא עטק הגביגות
 או תתרוץ), אשר ביטי קדם היה עטוק יותר בשטונה
 עשר טיתר טאשר הוא היום. העטק הזה עובר טשעד
 שבם עד שער האשפות ביושר, וגופל טשם אל גתל
 קדרון. בפאת גגב וקדם יקיפהו העטק הצד והזקוף

 ״גי בן הגום".

 [תכונת הר ציון] ההד הזה היה טבוצר טצד
 הטבע וכגראה עטרה שם טצדת ציון (ש״ב ה׳ ז',
 דהי״א י״א ת׳), אשר תיתה בצורה טאד עד כי היבוסים
 בטתו בה ויאטד לדוד בגאון לא תבא הנה כי אם
 תסידך תעורים ופסתים אשד בתוך המצדה שלא יוכל דוד
 לכבשת מרוב תזקתת ואתרי אשד כבש דוד עם כל
 תילו את תמצדה, קבע פרס למתתתם לכבוש את יתר
 העיר׳ אשד כנראה היתה ג״כ טבוצרה ובמתת ברוב
ד היו לה בברכת תשלה ע״י התעלה הידועה מ  טיטיה א
ם (ע״ע ב ת ב ת)׳ והיא נקראת ת  אשר נטשכת טטעין ט
: כל טכה [עיר] יבוסי [על ד  אז ״צנור"׳ ולכן אטר ת
 ידי אשר] יגע בצינור [ויכה] את העודים ואת הפםתים
 (לאטר, היבוסים כלם אשר גבורתם גשתה עתה ויהיו
 באטת כעורים ופסתים, תתת אשר בראשונה כנו הם
 את עצמם בתואר זה דק למען הכעס את לב דוד)
) ויואב ת ׳ ה ב ״ ש ) ד ש ל  שונאי נפש דוד—יהיה לראש ו
 כבש את תעיד, ע״י אשר פסק את טהלך הטים טן
 דצנור׳ והטיס יצאו טתוץ לעיר עד יטי תזקיה תטלך
/ דהי״ב ל״ב לי) שהוא נקה עוד הפעם  (ט״ב כ׳ כ
ת טהלך  את הצנור רזה שנקרא אז תעלה, דשב א
. הר ציון היהטהובר אל ה ו ל  המים לטקוטם• ע״ע ש
 הר הטוריה ע״י גשר שהיה נטוי על פני עטק האשפות
ק באב א־סלסלה״, ת ט א ט  שעליו עובר היום הרחוב הגקרא ״
 ובפי היתותם ״רתוב מקום המקדש״. גשר זה גקרא
 ״המלוא״, וגראה שהוא היה כבד לפגי בוא דוד הנה,
 ודוד בגת את אדמגותיו בהד ציון והומה סביבם ״מן
 המלוא וביתה״ (ש״ב ה׳ ט׳), ושלמה בגת עליו תומה
 וטגדל־ם תזקים לסגור בזת את פרץ עיר דוד (ט״א
ט ׳ז  י״א ת׳)׳ כ׳ טשם תיתד. גוחה להכבש (שביעית פ
, וע״ע פ ג י). היכל שלטח גבגה לפיטסקגת תתוקתם  א'

ק אה״ע דף ס״ח) היהותם היו סוהתם  בעיגיו (שו׳׳ת ט
ח ועל חרוב עם חופי הים הקרובים,  עם יתר ערי חטתג
 תכירת תטם גיתן על שכם יתורי אשר טת ולא גשאר
ז האיטין (גזבר) העליל עליו שהיח  תייב לטלכות, בכ׳
ת בית  תייב בטקצת ויתפוס נתודבה אתת העוטרת אתו
 הכגסת לטכרה והקהלת הקטגה הוכרחה לקגות אותה
ת שלא יגיע להם נזק ברוב היטים (שו״ת טביט ח״ו  כ
 סי' ס״ב) קרוב ליטים חחם חחלו היהודים לעסוק
 בעבודת האדטה, ובשגת 1602 שאלו את פי ד יוסף
 טטראגי פה ציתן לעולם התזיקו בה שהיא תוצה
ח טן הנתל תנקרא בערבית וואתאל־קסוטיא א  ל
 ולהלן, טהו לזרוע גם בשביעית? ועוד יש ישראלים
צטת בקר אם מותר  שיש להם שדות בתברת גדם ו
 שתגרם מדעו לעצטם בשביעית 1 (שו״ת טוהריט״ט ת״א
 סי׳ פ״ד). הרב הראשי היה ר' לוי ן' גחטיאש ולעת
 זקגתו התישב בתברון (קורא הדורות דף ט״ט) בהטשך
 תיטים תשיבות העיר הזאת היתה גדילה, כי דרך תחוף
 הזה באו בל הגוסעים לא״י. בפרק ההוא היה תרב
 הראשי ד' בגיטין תלוי (1668), ואתריו גטגה בגו ר׳
 שלטת תלוי עד שנת 1674 ;דרכי נועם ה״ט סי׳ כ״ג).
 כעשרים שנה את״כ עטר שם לרב הראשי ר׳ אברהם
 ן ר׳ טשת גאלאנטי ואצלו שרת ד יעקב הכהן. בעת
 ההיא רבו היהודים טצפת לבוא לצידון לרגלי הטסתד
ח בת לרוב ובסבת תטגפות (גיגת ורתם אה״ע פ  ש
א׳) תשבתאי גתטיה תיק בא אל העיר  כלל ג׳ סי׳ י
 הזאת בשגת 1708 ויתפץ ללכת הגלילה׳ אטגם רטיותו
 גגלתה ע״י ר' בגיטין הלוי טאזטיד וכאשר בא כן שב
 מן העיד תזאת. בשגת 1750 עטד שם ר׳ טשה אזובי
 ונקרא בפי בגי דורו ״החכם המרומם״, ועמו היה ״בית
' ד' הי)  די! יפה וטהם תצא תודה" (עיןטשפט יו״דםי

 ט; תעת ההיא ירדה העיר פלאים וכטעט אין זכר לעדה
 היהותת בדברי רושטי הזכרונות טספרם היה בשנת
 1842 כארבעים איש (תלוקת הארץ דף 102) וכעת
 (1912) טספרם 610 לפי היתעות האתרונות שהגיעו
ת והטוסרי פרוע ט ת  לתברת כי״ת בפאריס מצבם ה

 ואין עיר ?א״י שירד כ״כ בשפל הטדדגה (ספר תשגתי }
 לתכי״ת לשגת 1904 צד 167) מספר כל התושבים ן

; צור. א י ק י ג י  בצידון תוא ט״ו אלפים ע״ע פ

 ש״ר
 צי1ן : גבעת ידושלם. בערבית *תיון וכן בסורית,
 טשורש ציה או צהה שהוא טלשון צתית סלע(יתזקאל
 ב״ו י״ד), שכגו צתיתה (תהלים י״ת זי), הטורה על
תה ח בלי טים, וגקדא ההר הזד. p בגגוד להד הטו  א
 שיש בו טיס תיים, או שהוא טלשון ״ציו;״ הטורה על
 כל טקום גבוה הגשקף לטרתוק, ולזה הסכיטו תז״ל,
. או ( ׳  אף כי השתטשו בזה למגר. דרושיח (ברכות ת

 שחוא טשרש צח ע״ש בהירות אבן הגיר שלו, או !
j ת ת  טשרש הערבי ״$הוה" הסודה על מצודה. על א
 טקום ציון נםלגו תתוקתם הראשונים והאתתגים, יש י
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 נמןום תניחו לי אבותי לתתגדר בתורת טמה, לאטד לא
 תתטול ולא תכסת באמר עמו תראמוגים רצבתי לי
 ׳שנים עמר נציבים אמר עליהם תבנתי עסודי תספר...
ם טוב עולה על נביהם ססוד אבני יקרה, בהיר  כתר מ
 תוהר וספר יצירה׳ נ׳ טורי ברותות אחים׳ ספר התיים
ם, פתח ואולם וישער תיבלות  ו׳שערי צדק וסוד החי
 ודלתות תעזרת, טתברת מבל ו׳שערי אורה אלו ההורים
 יגיד לאדם טת ישיתו״ ספר ציוני נזבר כטת פעטים
 בילקוט ראובגי בקינות דפוס לובלין ט׳שגת מע״ז
 גטצאת קיגה תחלתת: ציין טעון ת׳שקי גורל טגת תלקי,
 וחתום בת טגחם ציה בן תרב רבי טאיר טלא דבר תזק

 וי׳ש ספרים חגורסים ״צרים״ דטי חבלך ׳שפבו, וחסר
 אות ג׳ אך צ״ל ,,גוצרים״ דטי הבלך ׳שפבו, והוא הגהת
 תצגזור. אטגם לדעת רפאפורט טגתם כותב חקיגה
 תוא טגתם אתר׳ אתיו ׳של ר׳ גתן ב״ר טכיד וז״ל

 וגמצאו פיוטים חתוטים במם טגתם בר טביר וגם בר
 טאיר וחוא חוא ובו׳ וגראח לי חטעם טפגי חברת
 הצרפתים מלא יבלו לבטא כ׳ רפויה וקראו לטביד
ו ״ציון״ ט  טאיר. אך אין גדאים דבריו כי לטת תתם מ
ו ציון או ציוגי (עי׳ לאגדס־  וטגהם בר טכיר לא היה מט

 הוט׳ עטודי העבודה 193).
 ב. ט.

ת ״ציוגי" ח פ מ  [משפחת ציוני] ברוסיא ימ ט
 מגטצאים בה רבגים וטהברים, אך אין לה מייכות לר׳
 טגהם ציוגי הג״ל, ובאמר יצא ההוק בסוף הטאה הי״ח
ה אז ה פ מ ם ט  מכל יהודי טהויב לקבל עליו איזה מ
ת ן א י י ד ל ד ט ו  לקה לו ראמ השמפהה ההוא ר׳ ד
ת 1760 בעיד ג  דבגוי ״ציוגי״. הוא .גולו; בערך מ
ובמגת 1802 גתקבל לרב בעיר  אסוויע פלך וויטעבסק, '
ם בחדמ גיםן״תקס״ת (1808). הוא תבר  לוצין וטת מ
ד  ביאור על תורת כתגים ולא גדפס אתרי טות ר׳ ח
ת ׳ גולד במנ י ג ו י ת ל י צ  טילא טקוטו בגו ר׳ ג פ
0  1785 והיה רב בלוצין ארבעים ומטוגה מגת וטת מ
מ תמובות אליו בספר נתלת מטעץ  במנת 1850 י
 לתרב ר׳ מטעו! זרתי(ווילנא תרנ״ז) ובספר פני יצחק
ן ר ת  לתרב ר׳ אייזק טוויטעבסק (מם תרס״ט) ד׳ א
י בן ר׳ נפתלי היה רב בעיר ווארקלאן נ ו י נ צ י ל ע  ז
 ואת״כ נתקבל בטקום אביו לרב בעיר לוצין. תוא תבד
י תלקים (ווילנא תרל״ת) וטת בלוצין  מו״ת ״ציוני״ במנ
 בחדמ ניסן תרל״ו (1876) בן ס״ד מנה. תתנו ר'
א טילא טקוטו ברבנות לוצין י י ת ן י ו ר ד ז ע י ל  א
ה״ (ודלנא ת תרל׳׳ו׳ וחיבר ם׳ מר׳ת ״אבן תמי  במנ
י בנו תמני מל ד׳ נפתלי נ ו י ק צ ת צ  תרנ״ג). ר׳ י
 הנ׳׳ל, תית רב בעיר רעזיצא פלך וויטעבסק כארבעים
- י ה. תיבר מו״ת ״עולת יצהק״ ב״ת (ודלנא תרט״ד  מנ
ם בתדמ טבת תר׳׳ם (1900) בן ע״ה  תרנ״ז). וטת מ

ה.  מנ

 ביבליוגדפיא: אווצינםקי, תולדות ישיבת היהודים
6 ב. צ. ד. י.  בקורלאנד 9

 בדרום בית הטקדמ(יהזקאל ט״נ זי—ה׳), ונקרא הטקום
ה טזתיר  ההוא ,,ציון״ ע׳׳מ טמכן כבוד הטלך מהי
ם ציון גקרא נם בית הטקדמ, מ ב ם ג ט  וטבריק לטרתוק. א
 ירומלם וגם בל א״י (עי׳ תיכל תקדמ לטגדלקעק),
 זהגביאים קראו ליהודה ״בת ציון״ ״בתולת בת ציון״
ד עטדה אוד׳כ ביטי  ליופי הטליצה. בטקום עיר ח
 תבית המגי ,,העיר העליוגה״ או ״המוק העלית״(פסהים
ם עטד תיבל תטלך תורחס וטגדל פזאל ״ט) מ  י
ם / ולפי תטסורת גטצאים מ ד ו  מגקרא תיום ״טגדל ד
ד ותהי א  קברי טלבי בית דוד. תיא תיתת טבוצרת ט
 האהרוגה להכגע לפגי טיטוס ביטי אתרוגי תתגאים
) וערבי מל ציק ׳ ם ״מוקא דציון״ (ברבות ס  גטצא מ
ם יהודים ), א״ב ימבו מ ת ק״ט: בטו י ח מלוף חץ( ב ע  ד
ם בתקופה ההיא ״קהלת  בזטן התוא, בטו מטציגו מ
א דביחמלם״ (ביצה ב״ז עיי ר׳ש״י), וגם גטצא מ ח  ק
 בזמן רב גתטן את הטא בר אדא ״מליה ציק״ (מם
 כ״ה ), ואולי תתיר אז הטלך קוגסטגטין הגחל ליהוחם
 להתימב בירומלם, ותטא זה גמתלה טן הקהלה הצעירה
; ן ו י י צ ל ב  הזאת לתו״ל לקבץ גדבותבעדה. ע״ע א

. ם ל מ ו ר  י
 י. וו ת

 ציוני, מנחם ב״ר מאיר: בעל טקובל, חי
 באטצע הטאה הט״ו הבר ביאור עת״ת בדרך הטקובלים
 מקרא ״ספר ציוגי״, טלוקט טס׳ הזהר והבהיר וטדברי
 הרטב״ם הראב״ע והרטב״ן וטביא גם דברי הרמב״א
 (פ׳ וימב) ההוצאה הראמוגה גדפםה בקריסוגה במגת
 1559 בכתב רמ״י וגמרפת ע׳׳י אגמי היל ספרד
ם באותה השגה, וגדפס מגית במגת  מהתפרצו מ
 1560 (ב״ת תסוז מ״ב) באותיות סרובעות ובמער
 הספר דמום ״ספר ציוגי ביאור על התורת על דרך
 תאסת לההבם המלם הקדומ רבי סגהם ציוגיבןסהר״ר
 טאיר זלה״ה ססדיגת מפיירא״ וכגראת תיו סן תקדושים
ו על קה״מ בעיר מפיירא (Speyer). הוא היה  מסת
 פייטן וטשורר׳ וספרו סלא סליצות ומירים. בראמ
 הספר כתב שיר וראשי חחרוזים הם על סדר א״ב
 ותותטו טגהם בן הרב טאיר הזק ואטץ אטן ואהריו
אתח כל  עוד שיר תתום טגחם ציוגי שלש פעטים, ו
 םדרא בית של ארבעת תרודם ור״ת טנחם בסוף
 הספר מיר בראמי החרחים טגתם ברב טאיר ציוגי
 חזק ואטיץ, ואתריו מיר כולל כל תברכות טראמיתם
 ועד אתריתם. וטתהיל אברך אל יצרגי בהבטה וברא
 גקבים בי ותורים, ואם סגרו וגפתתו תלולים טתרד, אז
 גרתי בקברים וכוי. בהקדטתו הוא טתלוגן על אתת
 טן הטפרמים אישר קצצו בגטיעות בפרוע פרעות,
 כטאטר תז״ל הרגיל בטעמת בראמית ובטעמה טרכבה
ד טעמת א ר מלא יכמל בתם, ותוא טתלל ט מ פ  אי א
 הרטב״ן בפירומו ואוטר: ״ואגי תפעוט טגתם ציון בן
 כבוד אבי טורי תר״ר טאיר טטדיגת מפיירא׳ אגי
 ימן ולבי בוערה תעירוגי כליותי, אטרתי אגי אל לבי
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ם זברונותיו שפרסם והדברים  ולא קוה לגדולות. אסנ
 שהוסיף שם. שהיה לו חותם סלך ירושלם לעדות כתב
 הרש־ון שקבל, הלהיבו את תלבבות, ואם גם כל הדרכים
 היו אז בחזקת סכנה עלו שלש מאות איש ו בנו בתי
 כנסיוה ומדרשות. וכנראה התהזק וחהרחב הישוב ההוא
 משך שנים רבות,אבל התנועה ההיא לא שאפתלנאולת
, מלכי ישמעאל האירו ח א  ישראל. בכל זמן שמושלי ה
 פניהם לנדהי ישראל עלו מהם להונן עכר אדמת
 הקדש ובפרט אתרי שגת רנ״ב׳ זמן גרוש ספרד, אז
״ו ה טלאה הכטים וטקובלים. בשנהרנ פ  היתד, גם צ
ה עצטן  ישבו בת כשלש טאות טשפתות שההיו א
 במסהד ובעבודה לכל אלה היה יקר טאד דבר הישוב.
ה עצמם משעבוד הגלוה לא  אבל המהשבה לגאול א

 עלהה כלל על לבם.
ף ה גש י א ס ו  [הנשיונות הראשונים] דק י
 סגקסוס שלא היה אהד סמהשבי הקצין כ א הכם מדיגי
 הדיף איש רב פעלים ובעל אמצעים כבירים, מפאה
 השקפה רוחגיה והוסריה השב באמה ליסד סריגה
 קטנה בשביל אהיו היהודים באיץ הקדושה גאוגי
 דורו קראו אוהו יוסף השני >ר אליעזר אשכנזי בהקדטה
 ספרו ״יוסיף לקה"). השפעתו, והשבעת הוהנתו הנה
 ט י נ ד י ס י א בעלת תאוצרות, היתה נחלה נם בהצרוה
 השולט! סולייטאן ושל בנו הבכור סילים, שתבעו עלבונם
 ונזקם טטלך צרפת הי נריך השני ואת דטי אחיהם
 טהאפיפיור פאול הרביעי בשעת שעלת סילים על כסא
ס דתן לו שנים עשר מ ת יוסף למעלת ח  אביו נשא א
 איים בים ההיכון למשול עליהם תתת תסות תוגרטת

 אז עלתה בטתשבתו ל סד כעין קבוץ מדיני בעד אהיו
 הגולים שהיו אז נתונים למשסה ולהתיות בהם שטטוה
 אדטה הקדש. לתכלית זו גתן לו השולט; בטתגה גטורה
ה טבריא ושבעה כפיים סביב לה׳ וכל הזכיות  א
 הצריכות לשלטון כזה. וגם תותנתו דונא חנה עזרה
 לו במפעלו הגדול ההוא. כעבור שנה נבנתה טבריא
 וכל המלאכה נשלטה בהדש כסלו שכ״ה (1564).
ח ישראל א  וישלה קול קורא לכל בני הנולד, לעלוה ל
 לההישב בה ולבנוה הרבוהיה. אבל טהשבהו לא קטה
 ואתרי שנים עלת כל עמלו בתתו.—מרדכי עטנואל נ ה
 נסה ליסד טקלט יהודי בטות באמריקא ולא באה״ק
 ונם עצהו לא קטה וקול הקורא ששלה לאירופא
 נ  (הקפ״ו), לא מצא אזנים קשובוה ר׳ טשה ט ו
י שעלה לא״י בפעם השניה בשנה הקצ ט, ר ו י י פ  ט
 השב גם הוא לקרב גאולהן של ישראל קטעא קטעא
 ע״י יסוד של מושבות בטאה או טאהים כפרים יזכרוגוה
 הוצאת לעווי ה״א 167) וברצוגו היה ליסד הברה לישוב
 א״י, וההי הקוהו שאלפי ישראל ישסהו לקול השסועה
ח ההיא ששם ההי ביכלהם א  וישובו לההאזרח ב
 לשמור גם דהם, דבר שאי אפשר בארצוה הגולה(שם)

 אמגם גם הוא לא הצלית לעורר לבוה רעיו העשירים
 או לבות אתיו הגודדים לקבל עצתו ולמלאוה טתשבתו-

 עיומת : בשם זה תקרא התנועה ליסד ישוב גדול
ח ישראל׳ תנועה אשר פשטה א  אוטונוטי של יהח־ים ב
 היום בכל תפוצוה ישראל ובין כל הטפלנוה רעיון
 הגאולה היינו, לבנות תרבות ציו! ולהושיב באה״ק הלק
ל טנדתי עטנו הפזורים בין האוטות, כבר תתגלם ח  נ
 בהשם ,,ציון״ ביטי הנביאים שנבאו על עתידות הבית
 השני, שבאו ״לקרא לשברם דרור" ״ולבנות הרבוה
 עולם". והמה תשתמשו במלה זו דרך הבה כעין כנוי
א ׳ : ״ולאמר לציון עמי אתה" (ישעיה נ  לכל העם, כמו
 ט״ו), ולפעמים כעין כנוי לאם העם העזובה מבניה
 ובפרט השהטשו בטלה זו בטוב! זה אהרי הרבן הביה

ד ההכטים טפני א  הן אהרי מוה בר כוכבא יראו ט
 משיהי השקר, באשר גדלו געגועי העם על ארצם והיו
ם לשפוך דמם בעדה והאמיגו בכל איש אשד י בנ  נ
ת ישראל  התעום בשקר, וע״כ אמרו׳ שהשביע הקב״ת א
 שלא ימרדו באומות העולם, שלא יגלו את הקץ ולא
 ידחקו את תקץ(כתובות קי״א.), ״אם יתמהמה (הגואל)
 תכת לו, תכת עצמן של מתשבי קצי" (ע״ע קץ)

 וטלבד הטעם המוזכר שם הנה רבים אשר ראו שהגיע
 הזטן המיועד ובן דוד עדיין לא בא, ההיאשו טן התקוה
 לגטרי ויצאו טכלל ישראל. וידוע שזה היה גם סופו
 של יוסף דיל רייגד׳ והבריו, שעליהם אטר רט״ק(בספר
ת : ״אלה הטתריבים את ביתגו וטרבים א  הפרדס)
 פרצותיגו" אבל לטרות כל ההזהרות ההן תיתה ישובה
 של ארץ ישראל כל מחשבתם וטשאת גפשם של ראשי
ח  האוטת ר' יהודה ב; בהירה אטר שקולה ישיבת א
 ישראל כנגד כל תמצוות שבהורה(ספרי, ראה), ואטרו
 (כתובות ק״י ) לעולם ידור אדם בא״י אפילו בעיר
) וזו היתה ל א ר ש ץ י ר  שרובה עכו״ ם וכו׳ (ע״ע א
 דעתם של כל הכטי ישראל טשך יטי הגלות. ע״כ העלו
 בכל התפלות שההקיגו בעד העם את זכר ירושלם,
 ואפילו בברכה המזון ובבי־כה אהרוגה, לפי הכתוב:
 ״אס אשכתך ירושלם תשכת יטיגי" (תהלים קל״ז)

 דעת ר׳ יהודה הלוי, בעל הכוזרי והשירים: ״ציו; הלא
 תשאלי", ״אגי במערב ולבי במזרת", ידוע לטדי. טטעם
 זה נמצאו אגשים, לא רק גתעים ומתעים כשבתי צבי׳
ח ובאמה א  כ״א כבירי רוה אשר הלמו מכבוש ה
 האמיגו בהתגשמוה רעיונם הלא הרטב ׳ן בפירוש אמר
 (על הפסוק האלף לך ׳עלטה) ״ראשית הגאולה העהידה
ק ב  להיות הריה ע״פ רשיון הטלכיוה ויהיה קצה ק
י א ר ־ ל ה בודאי האטין גם איש כדוד א מ  גליוה". ו
מ י  (ע״ע). ואפשר שהיו לו גם טעמים טחגיים. בג
 ז׳גוסע שהי באוהו זמן העיד עליו, שהיה הלטידו של
 ראש הגולה הסדאי. ,,גדול בהורה טשה ובהלכה ובכל
 חכטה הצוגיה ובלשק ישטעאל" ר׳ שטואל ב״ר שמשו;
 אשר בקר הארץ הקדושה בההלה הטאה הי״ג ובעזרה
ד הדיש גלותא טמ,סול קבל טמלך ירושלם רשיון  ר׳ ח
 להושיב שם הלק גדול טיהודי הגולה (עיי בגסת ישדאל
ת ו י  של שפייר ת״ב 132), בודאי לא שאף לעתידות טחנ
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 עובר והנח באו סערות תפונרוטים ברוסיא בשנות
 1881—1882׳ עת בטח טאות טשפחות נטבחו ונשרפ־
 בערים שונות בצאן תרנת ולרבבות טשפחות נשבר ב־1
 טשען לחם וביטים ההם הורע הרבח נם מצב היהודים
 ברוטניא ובבל טחנות ישראל רבתה הטבוכה אז החלה
ח חנודעת בשם חבת ציון א  התנועה הגדולה לישוב ה

 או חובבי ציון.
 [חובבי ציון] בשנת 1881 הדפיס דר־ ליאון
 פ י נ ס ק ר את טחברתו ״אויטא־עטאנציפציון״(בתרנום
 עברי ע״י ציטראן בשם: אם אין אני לי מי לי), קול
 קורא לכל אחיו ברוסיא להשתחרר מעול עבדותם

 מחשבתו דראשונח תיתח לקנות איזה קרקע באחת
ת אלפי הנדחים  טפנות העולם אשר תקלוט אל תובה א
ת דעתו והסכים  והנרדפים טארצם אחר בן שנה א
 שטקלט זה צריך להיות בא״י דוקא, והוא בעצמו התיצב
 בראש חחובבים בי בשעת אשר רבבות הנודדים נסעו
 בסנוסח או נשלחו ע״י נדיבים לצפונה ולדרומה של
 אטריקא. עלו אחדים ובפרט צעירי רוסיא אשר שבו
 אל עמם בכל דוטתם ובחום לבם לארץ הקדושה
ת המושבות ״ראשון לציון״, לדרומה של יפו,  ויסדו א
ח רומניא יסדו את המושבות ״ראש פנה״  ובני א
 ו״שוטיוף, בעת ״זברון יעקב״ (בשנת תרמ״ב) ולמרות
ד והתזתרות טצד שני ח  ההתרשלות וקפאון מצד א
 (נינצבערנ בטאטריו בהטליץ ״לא זה הדרך״ בשנת
 תרט״ט ו״אטת טארץ ישראל״) הוסיפו הנולים טרוסיא
 ורוטגיא ונליציא לעלות לא״י וליסד טושבות תדשות,
 בעזרת החובבים, ובה גמשבה העבודת טלאת הטבוכות
 וקרבגות אדם. עד שגת תרג״ז, עת דרי תיאודוד
ת טחברתו ״טדיגת היתודים״, אשר ר צ ל פרסם א ע  ת
ת תתגועה  הטילה סער בכל מחנה דחובבים ותברא א

 הטדיגית הגורעת בעת בשם ״ציוגות״.
 [הערצי1] הערצל בעצטו הודה שעיגיו גפקחו לראות
 עגות עטו לטרות ברק עשרם וכבודם הטתעה את הדור
 הצעיר, ע״י טעשה דרייפוס בפאריס אז החלה השאלה
 טח לעשות בעד עתידות עטו להעסיק את טחו. הוא
 ראה שכל הטליצות שנכתבו על העם לא פעלו בטעט
 לא עליהם ולא על צורריהם. הוא הבין נ״ב שהטושבות
 חאחדות שנוסדו על בסיס רעוע, על חסד נדיבים
 וקבוץ פרוטות, ואשר היו יכולות לקלוט רק אתת
ת שאלת היהודים  אלפים טשפחות, לא יכלו לפתור א

 הטניע האחד דנדול אשר—לפי דעתו—יש בכתי לשנות
ת הטצב הזה הוא עני היהודים (דיע יודעננאט) ע״כ  א
 אחז ברעיון הטדיני, היינו, לרבוש לבות הטושלים
 להסכים לשחרור העם על קרקע טיותדת, שיהיה ברשות
ת א  עצטו לטטרת זאת דרש שתוסדנח שתי חברות ^
 אשר תבין האחת בדרך טדעיז טדיני תוציא השנית
 לפעולה". בטחברתו זאת נתן פרונרטא שלטה בנונע
 לתבנית העבודה ואל יסודותיה. לתקנת סדרי הטטשלה׳
 תשפעת חדת וחקי המדיגת. בגוגע לשפת חשב שבל

 אבל אין ספק שקולו טצא הד בלבות יחידים אנשי
 סגולה. רבגים וסופרים, בדעתם או בבלי דעתם גם
 תתגועה הלאומית הכללית שגברה יום יום בין בל עטי
 אירופא, ועלילת הדם בדטשק שהטילה סער גחל בבל
 טושבות ישראל ופסחה עיגי יהוחם רבים לראות טצב
 עטם בבל דלותו ושפלותו, וסופרים לאוטיים אטתים
 כרשד״ל ובפרט פרופ סור גרעץ בספרו תגרול, רבשו
 לחבת ציון או להשאלה הלאומית בטה ובטח בחות
 רוחגיים חשובים טאלה אשר דרשו בפוטבי ובתתלתבות
, חסופר טשח ר ע ש י ל א  לשיבת ציון היו ר׳ צבי ק
ן הרב י ק ס ג ע ל א ט ח ס פ ד ב ב י נ כ , והאחרון ה ס ע  ה
 קאלישער גלחם בעד רעיוגו בטחברתו ״דרישת ציון״
 (גדפסד בפעם חראשוגה בליק בשגת תרב״ב). הוא
 האמין באטת שעם ישראל ורבגיו עוד יסכיטו לרפא
 מזבח ציון ההרוס ולהקריב קרבגות המחשבה ההיא
 חעסיקה אותו עוד בימי געוריו ותתפלפל על אדותח עם
ר ״אבל—אומר במחברתו הג״ל—אם ג י  רבו ר״ע א
 לא בא עוד עת לחגגה, לבקש תחבולות אשר מזבח
 ה׳ בציון נבין, זאת איפוא העצה היעוצה לעת כזאת
 ששרי ארץ מעם בני ישראל. כדאטשילד, טונטיפיורי
ת א רץ נושבת" ואמנם ר ב  וכרמיה, יהלולהקים ח
 נוסדה בפרנקפורט דמיין חברה כזו שדרש הרב קאלי־
 שער, והספר והחברח נתפרסטו בנליון ז׳ של הטגיד
 שנת תרכ״ב, אבל סופרי העתון ההוא עברו על שניהם
 בשתיקה ולא הזכירום בלל ה ע ס בספרו ״רומא
ת העובדה שעם  וירושלם" שבתב אטבגזית, תדגיש א
 ישראל לא חדל מעולם מהיות גוי כבל הגרם, וכי אי
 אפשר לו כלל להתבולל לגמרי להשתקע בין האומות

 ולמען חדש ופתח את כחותיו חלאומיים ולקחת מקומו
 הראוי לו בין שכגיו, עליו לחחיות את ארצו ואת לשוגו
 הלאומית, זו עברית. אבל ספרו זה לא מצא קוראים
 רבים, ורוב קוראיו ומבקחו בין יהודי אשבגז ורבגיהם
 חשבו דבריו לדברי הבאי ובטלגות (עיי לעוו געז׳
 שריפטען ח׳א), אם גם חודו בפח טלא שסופר זח
 עצמו נחשב משך שנים רבות להוגת דעות חשוב
ח ססאלענסקין ל פ ר ש > ד א  ומבקר הרוץ גם קילי ה
ת הגרדמים למעשים ממשיים, בי  לא הספיק להעיר א
 כטעט כל קוראיו לא היו בעלי השפעה מעולם המעשה.
 באנגליא גמצאו לא רק סופרים טפורםמים בי אם גם
 שרים מחברי הטטשלת אשר תבבו את הרעיון של ישוב
 ישראל בארה״ק דיזראעלי וגם לורד סאלסבירי חבטיחו
ט לעזור לו בהשפעתם על השולטן, א ג י פ ל  ללורעגץ א ו
 עת השתדל ליסד טדיגה יהודים בא׳׳י. בשגת 1876
 גרפס ספ, רה של עליוט ״דגיאל דירוגדא״, אשר טצא
 רבבות קוראים בין בל ספירות הקוראים הגוצרים,
 ורבים טחכטי ישראל גתפעלו טטגו ותקדישו לו טאטרים
 ארוכים, אבל גם רושמו לא היד. קיים דוקא ראשי
 עדת ישראל בלונדון, בעלי המליוגים והקרובים למלכות,
 הביטו על כל התנועה ההיא בעל מעשה ילדות וחלום
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 וכשבע מאות ושטגה ועשרים תכרות חדשות נוספו על
 הראשונות במשך הדשים אחדים והערצל בעצמו נסע
 ממקום למקום לרכוש לבות נדולי האומה ובעלי ההשפעח

 לסול לו דרך לחצרות תמלכים ויועציתם
 [ההתנגדות להציונות] אכל התנועה המדינית
/ ף ס כ תם נתלים לא רק בין ״אילי ה נ  מצאה לה מתנ
 ראשי המתבוי-לים, פרנסי ״תברת כל ישראל הבדים״
 וה״יק״א״, כ״א נם בין ההובבים, שבראשם עמד אשר
 נינצבערנ(״אהד העם״), אשר הזהיר את ידיתו וקהל
ת היהודים נ ת מ  קוראיו מפני הסכנה ההדשה. במאמרו ״
 וצרת היתודים״ טען נגד בעל תתנועה המדינית אותה
 הטעגה עצמה שטען לפגי שגים נגד התובבים. ״קבוץ
 גליות, אטר, הוא דבר לטעלה טן הטבע . זאת תוכל
 להבטיה רק הדת הצרה הגשטית לא תתדל ע״י יסוד
. וגטצאגו איפוא לטתם, כי את היסוד היהידי ד ג ת ט  ה
 והאטתי של הצ־וגוה צריך לבקש רק בהצרה השגיה—
עה ״ (השלוה כרך ג) הטעגהתזאתהשטי ת י ר ס ו ט  ה
ת היתה ו ד ה י  הד לבם של כמה תובבים אשר תתית ה
 להם העקר, ולא האטיגו בדפלוטטיא שסופה היה טוטל
 בספק גדול אבל תערצל ד־ס־ף ללכת בדרך אשר
 חחוה לעצמו בשגת 1898 פתת את הקוגגריס השגי
 ג״כ בבזיליא לפגי קחל עוד יותר גדול ויותר מתלהב
 וידרוש כבוש דקהלות וטלחטה גלויה עם טתגגדיו

 בכגסיה זו גגטר ליסד את ״אוצר תתישבות היהותם״
 (Jewish Colonial Trust). בטשך השגה אשד עברה
 בין הקוננריס השני והשלישי נתקבל הערצל עם שלשה
 הברים טהועד הפועל לייאיון טאת הקיסר ווילהעלם,
ת השויטן בקושטא א  ובתדש טאי לשנת 1901 נם ט
 באותות הבה וכבוד ותציע לפניו את דבר ״הטשארטר״
 (לפי פרופ׳ ווטבירי הסכים השולטן לראיון זה ע״פ
 השתדלותו) פרסום העובדות האלה הלהיב את לבות
 הציוניים בכל הארצות והתנועה התלת להתפשט נם
 בין קטגי האמונה שעמדו עד אז טרהוק, וטלבד תעתונים
 בשפות תלועזיות שגערכו ע״י יהותם טתבוללים, שעברו
 על כל התנועה בשהיקה, הדפיסו עליה רוב העתוגים
י טאטרים נכבדים נ ת ט  הגדולים שקולם נשטע בעולם ה
 ודגו בשאלה זו בכבד ראש. בפרט עתוגי אנגליא
 ורבים טגדולי הנוצרים תוו דעתם בפוטבי לטובתה,
 מיטי הקוגגריס הרביעי שגפתה בלוגדון בי״ג להדש
 אויגוסט שנת 1900 עת ראה הערצל שתקוותיו להשיג
 את ״הטשארטר״ עלו לפי שעה בתתו, שם לבו לההצעה
 לרכוש איזה «רץ הסטוכה לא״י עוד ביטי הקוגגריס
 הג׳ תציע דוד טריטש לתשתדל להשיג את האי
י  קפריסין כעין פרתתר לא״י, אבל אז גפסקו דבריו ע׳

 הגבהרים והצעתו גדתתה

 [אוגנדא] שגת 1903 תיתה הרת טאורעות כבירים
 בתולדות תתגועה הזאת, אם גם לא טפאת תשקפתה
 היא ובאטת היו יבולים להיות רבי התוצאות, לו עטרו
 ליטין הטנהיג הציוני עשית העם או התברות בעלות

 אחד ואחד ידבר בשפת ארצו, כי נם הוא כטו פינסקער
ה זו צריכת לתיות א״י נ ת ט  לא חחליט בראשונה ש
 דוקא אבל נם הוא שנה אח דעחו אחרי אשר נודעו
 לו טשאות נפשותם של ראשי החובבים בצעדיו
 הראשונים כבר טצא טכשולים בדרכו. ראשי הרבנים
 באוסטריא, אשכגז, אגגליא ואטריקא, תשתערו עליו
 במאמרים ובתוברות כעל עוכר ישראל רבגים טתקגים
 הת>טפו פתאום בטלית של יראה ויבטלו דעתם של
 רבנים כטו רצ״ה קאלישר ור׳ אליהו גוטטאכר אבל
 הערצל יסד את העתון ״העולם ׳ (תאוועלט) בורן שהיה
גתו הטטירו , ולמרות כל הטתאות שטתנ  כלי טבטאו
 עליו׳ ולמרות העובדה שגם קהלה שלטה (טינכען) סגרה
ת הקונגריס הציוגי הראשון  שעתה לפניו, פתת א
 בבזיליא בפני טאות שלוהים של הקהל העברי (טאה
 קונים של שקל ציוני בתרו בשלית אתד), שבאו טקצות
 כל תארצות להועץ על עתידות עטם ביניהם היו
 הברים של כל הכתות תסידים ומתגגדים, יראים
 ופוקדים׳ משכילים וסוהרים, וסופרים אירופיים
 מפורסמים אשר לפגי יטים טעמים התגברו לעמם,
 ומלם באו לקול הציוגות להשתתף בעבודה תלאומית.
 כל הכתות התאתדו לעבודת אתת וכל תרותות לשאיפה

 אתת.
 [הקונגריס הראשון] הרופא דר׳ ל י פ א, זקן
 התובבים מיאסי, פתה האספה אשר גמשכה שלשה
 ימים רצופים (א׳—ג׳ אלול תרג״ז) דר׳ הערצל גבחר
 לגשיא ודר׳ מאקס ג א ר ד ו י לסגגו. בהאספה ההיא
 נשתנו כל יסודות עבודתם של ההובבים מעקרם

 ראשית הותלט שמטרת הציונות היא: ״לתמציא רשות
 טיותדת טאושרת וטקויטת ע״פ הטטשלות ודעת הקהל
 בעד הירודים אשר אינם רוצים או אינם ימלים
א שאלת י  להתבולל בשכגיהם הגרם״ הקוגגריס הצ
 היהודים טתהום הגיטו והציעה לפגי הטלכים ודעטים
 לדק בה. ולטען לא יהשב עוד היהודי כעגי העוטר
 בפתת או טתגגב תרש לתוך ארצו, הוחלט לבלתי
 תוסיף לשלוח קולוגיסטים לא״י, רק אלה שכבר עלו
 והתישבו שם יעבדו בטושבות הגושגות פרופ׳ שפירא
,(National Fund)הציע אז ליסד את האוצר הלאוטי 
 ושאלת הקולטורא העברית, הייגו התפתתות הרוה
 תלאוטי ע״י טוסדות חנוך והרתבת הספרות העברית,
 כטעט נדתתה לגטרי, טפני שני טעטים: ראשית,
 יען הנשיא בעצמו לא תש לה הרבה ושנית טפני
 שתתגגדו לה תהרדים של הנבהרים, ורצונו של הערצל
 היה להסיר טדרכו כל טכשול ובפרט כל מתלקת אשר
 סופה להביא פרוד הדעות. גם השתדל לשטור על
 ההוד ההיצוגי של הקוגגריס לטען יעשה רושם טוב על
גגת! הראשון עשה  האיגם־יהודים של טעקה הבית. הקו
 תשם כביר וקים הגבתרים שבו איש לביתו טלאים
 תקוה והתלהפות, ודרשו והטיפו 0כל בתי תכגסיות
 ובתי הטדרשים ומעל אלפי בטות על הרעיון הציוגי,
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 יטי הידידה ורעיון הישוב הראשק של תחובבים נתקבל
 שנית ונכנס לתוך רשותו של הקונגדים אם נם לא

 כקולי קולות.
ת בבד עבדו סיסי ח ח  [השפעת הציונים] שנים א
 הקוננרים השביעי, הציוניים נתאספו עוד שלש פעטים,
 בהאג׳ בהאטבורנ ובבזיליא, אבל התנועה הטדינית
 תתת להתקדם גתטעטה הרבה, בפרט p היום אשד
 הטטשלה ההדשה בתורקיא התנגדה להציונות בפוטבי

 בעת בל השתדלותם של הברי הועד הפועל היא להרחיב
 את הישוב ולתזק את הרעיק בין תציונים בעצטם

 בהביטגו היום על פעולת הערצל והתגועת הנתלה
 אשר יצר, עליגו להודות בי תגועה בזו אשד טאגדת
 רבבות אלפי ישראל טבל הכתות בכל פגות העולם לא
 היתה לפניו טיטי חחרבן השגי, ובי זו היא פעולתו.
 אטת ג״ב שדעת הספרות והשפה העברית פשטה הרבה
ח ישראל. א  משך השנים האתרונות ותהי לשפה היה ב
 גני הילדים בתי הספר העברים ובצלאל ועוד מוסדות
 באלה 'הם, אם גם אינם פרי הציוגות, התקדמו הרבה
 ע״י השפעתה וההתלהבות שהעירה כלבות הובביה

 גם רכשה לגו ההגועה בתות גדולים והשובים טתוך
 המצויגים שבעטגו אשר התגברו לההובבים הראשוגים,
 והכתות האלה יהיו בעת שמורים לגו באוצר הריהגי
 של אומתגו גם רבבות מצעירי עמגו שבו אליגו וילמדו
ת עברו ולקוות לעתידות ת עמם ולהוקיר א  לאהוב א
 יותר טובים ע״י התגועה הזאת. אבל געלה ג״ב מבל
 ספק שהערצל איבד בידיו שעת בושר הרת אפשריות
ת גתעכבת  רבות ע״י החלום הגתל אשר תלם. על י
ח משך שגים בעת שהיתה תיבולת לעשות א  גאולת ה
 קמעא קמעא׳ להבגים אלפי ישראל וליםד מוסדות
 להגוך ולתרשת מעשה, אשר הציוגיים ע״י הקוגגרים
 טשתדלים לעשות היום גם הטאו מגהיגי תציונות
 חטא גדול שהתתטו טבלל ישראל בל איש אשר לא
 הלך אחריהם בעיגים סגורות, אם גם האיש היה גדול
 כתורה וטצוין בטעשיו, ובל גער שלא קרא ולא שגה
 ואשר בתש באלתים ויבטל ספרות ישראל טאי דעת,
 הרהיב בזקן שקגה הבטה, אם הזקן לא הודה לו. ובאטת
 נבדלו רבים טתבטי ישראל טתוך תתגועה הזאת טפגי

ת ו י נ ו ל ו  הטעטים האלה: ע״ע ק

 ביבליונרפיא • כמה וכמה עשרות של הוברות בכמה
 לשונות נדפסו עיי התנועה הציונית ואי אפשר לפרטם פה,
 עי׳ בפרט ספרו של גרעץ; רצ״ה קאלישער, דרישת ציון,
 ליק תרכ״ב• שפ״ר, דורש לציון בכנסת ישראל א׳ ובי; הנ׳ל,
 על ציון ועיי מקראיה, ווארשא תרנ״ח; אחד העם, על פרשת
 דרכים ג״ח; העסס, ראם אונד יעדוזאלעס; ריל!8׳ לארוכת
 בת עמי; הערצעלס צייניסטישע שדיפטען• פדאטאקאללע
Zionism והערך ,x—1 דעד ציוניסטען-קאנגרעססע 
 בהאנצ׳ בריטי טהרודאי׳יא; ובאוצ׳ היהדות בלשון אנגלית
 בעדך הזה. על התנגדות לציונות עי׳ בפרט המאמרים

 בהמאםף *הפלס״ חייב׳ ח׳׳ד וח״ה,

 י• ל. ל.

 האוצרות בראשית השגה ביטי התרף נסעה קוטיםיא
ת להצי האי סיגי, בהסכמת מטשלת טצרים, י נ  צו
ח הטובה היא לישוב׳ אבל הם מצאוה א ת ה ו א י  י
 הרבה טבלי טעינות.—ביטים הראשונים של אוינוםט
 נסע הערצל לפטרבורנ ודן עם פלעווי, נשיא הטטשלה,
 בשאלה הציונית, והוא הסבים להאיר פניו לתנועה
 ולהשפיע בסושטא על התקדמותה בהדש זה עצטו
 התנדבה טטשלת בריטניא ע״פ רצונו והשפעתו של
ם ת ח רהב י  טשעטברליין, לתת להציונים שטח א
 באוננדא ליםד שם טדינה יהותת אוטונוטית ולטםור
ת ההנהנה הפניטית בידי יהודי אשר יעמוד בראשה  א

 יאמרו טתגגדי הציונות טה שיאטרו, וננית שאטת
ה ג ת  שהאידיאל דציונ׳ ״אינו סובל שום רעיון על דבר ט
 יתותת המשוללת בסיס הםטורי", גגיה ג״כ שציונים
 הנאמנים לעקרם אינם יכולים להסכים למדינה שלא
 תוסר על אדמת הקדש, בכל זאת אין שום ספק שזו
 היהה הפעם הראשונה אתרי תרבן הבית שממלכה
ח שלמה לעם היהודים, ואין ספק ה נדבה א ר ת  א
 שממלכת בריטניא היתה עומדת כדבורה ומגינה על
 זכיות הלאום החוסה בצל דגלה. וכעת שמליוני יהודים
ת צ ר  ברוםיא משוללים בל זכות ומשפט׳ ושאר א
 נועלות את שעתהן בפגי הגולים והגדתים, אין םבק
 שרבבות יהודים היו יבולים ליםד שם בית נאמן,
 להשליט בו את הרות היהודי הלאומי ולתזקו ולפהתו

 רדעח שהבה הטוםרי היה טתדלדל שם יותר טבאירופא
 מוטעת ואין לה שום יסוד ביום ב״ג לחדש החוא
 גפר׳ת חקוגגרים הששי בבזיליא, האהרון תחת גשיאוהו
גמשךששה ימים הערצל בעצמו וגארדוי,  של הערצל, ו
 ז א נ ג ו ו י ל וטאגדלשטאם ועוד רבים מראשי התגועה
 עטלו בכל הי׳׳פעתם שהקוגגרים יקבל ויאשר הצעה
 זו, אבל הבת ציון גברה על השכל הבריא ולא גחקבלה.
 הן רבו דטםביטים להצעת הקוטיםיא, אבל הבל ידעו
 שהיה רק לטראית עין. באטת גדתתה להלוטין ברצון
ב יעל שליהי רוםיא, ובאותה שעד קבלה בל התנועה ת  ה
 דהיפה הזקה לאחור ולבו של הערצל נהלה אז לבלתי
 הרפא. בראשית שנת 1904 עוד הלך רוטאה ונתקבל
ת האפיפיור, אבל טתלתו גברה א  טטלך איטליא וגם ט
 עליו וטת בעשרים לתדש תטת (3 יולי) בשגה ההיא

 בטותו נתפרדה ההבילה בהקוגגרים דשביע* (בבזיליא
 ביולי 1905) גסה זאגגוויל בפעם האתרוגה להשפיע על
ת היסוד של ההצעה ההיא׳ שעוד  הקינגרים לקבל א
ה הציונים  פרחה באויר, אבל לשוא הוא עזב טהנ
ה אוטונוטית נ ת ת היט״א, הברה לתכלית יסוד ט  וישי־ א
 בתו .לארץ(ע״ע י ק״ א), ועטו יצאו טאנדלשטאם ועוד
 בעלי השפעה, ורבים מאלה שנשארו בתוך התנועה לא
 היה עוד לבם שלם והתלהבותם נתקררה דוד ו ו א ל פ־
ו היתה רצויה הנה ת נ ן שגבתר לגשיא, אם גם מ ה א  ז
 לא חית בעל יכולת, בפרט לטלאות טקום הערצל
ח ופרוד תלבבוח אז התלו ת ת ט  וביטים של טבובה ו
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 צורות בהמות חיות ועופות ודגים וצורות אילנות
 ודשאים וביוצא בהם מותר לצייר אותם ואפילו היהה
(dragon)הצירה בולמת לא אסרו בצורת אדם ודרקון 
 אלא דוקא בצורה שלמה (׳שגקרא אגדרמי) בכל אבריה,
 אבל צורה הראש או גוף בלא ראש אין בזה שום אסור
 לא במוצאו ולא בעושה (שם סעיף ז׳). ומ״מ צורה
 אדם שצובעין בסדיני; ובצבעים ורקמה מוהר, שאין
. (  שם פרצוף שלם (מרדכי ע״ז פ״ג בשם רבנו פח
 בד״א שאסור בצורוה בולמוה אבל בשוקעוה באוהם
 שאורגים בבגד ושסציירים בכוהל בםממגין סוהר
 להשהוהם וצורוה חסה ולבגה וכוכבים אסור ביז
 בולמוה בין שוקעוה, ואם הם לההלסד להבין ולחורוה
 בלם מוהרוה אפילו בולמוה ויש מהירין בשל רבים
ה ח  דליכא חשדא של ע״ז (ש״ע שם) כתב המהלך ה
 הצורה וחחה הדיוקגאוה אסור לקמה בשבח, ודיוקגא
 עצמה (שעובדין אוהה) אף בחול אסור להםהכל בה
 משום שגאסר אל הפגו אל האלילים (ויקרא י״מ), אל
 הפגו אל מדעהבם (שבה קמ״מ ). לא יעשר, אדם ביה
 הבניה היכל, אכסדרה הבניה אולם, הצר בנגד עזרה,
 שלחן בנגד שלחן, מגורה כגנד מנורה (׳שהיה במקדש)
 אבל עושה של חמשח ושל ששה ושל שמונה קנים•
ה או מ ה  ושל שבעה לא יעשה, אפילו משאר מיני מ
) כהב רבנו ירוחם (אדם והוד• חלק : ד  עץ (ר׳׳ה מ
 ד׳ נהיב י״ז) ואם נםצא צ, רה אשר, ובנה בחיקה
 או צורה שהי וערב וארם נהגה בו אסורים. ואפשר
 דנוים שאינם אדוקים בע״ז כל מח שערשים בצודוה
 הללו אין עושים אלא לנוי ומוהרים כלם בהנאה, ואסור
 להשהוחן משום חשד אם הם בולמים צורה אדם
חה אם אין הצורה שלמה מוהר ו  שמצייחן על מנ
 לדברי הרא״ש אך להר׳יי ממראני אסור לש׳ע שם).
 אין לעשוה לכחחילה צורה ההן וכלה עם צורה חמה
 ולבנה בכהובה דהדבר מכוער ונונע לאסור הורה אבל
 בדיעבד אין לקורעה ואין אסור להשהוהה (לחם רכ
 סי׳ מ״ו). המ׳׳ז כחב דאוהן שמציירין הסזלוה במחזורים
 בהפלה ג׳שם לא יפה הם עושי;, ביון שממונים לעשוה
 צורוה הסזלוה, אך בם' גקודוה כסף דשיג עליו כי
 הדבר פשומ דהוי להבין ולהורוה ועוד דאיגו צורח

 גמורה (באר הימב יו״ד סי׳ קמ״א כ״ג)

 [צודות בכיהכ נ] צורה אריה על ההיכל (ארון
ן  הקדש) ובהר בראשו יפה עשו לבמל לפי שעיקר הח
 מהלוקח ויש לחוש לאחרונים, בי צורה אריה היא מכלל
 נושאי המרכבה, ובבית הכנסת מבוער הרבה משום
 ובחקוהיהם לא הלכו. ציורי בהמוח וחיוה בביהב״נ
 יש אוסרים ויש מחירים (מרדכי ע״ז פ נ) וצוו לחסיד
ח ונחשים שציירו בביהכ״נ בקולוניא (שם). ביסים ו ח  א
 ההם שאין עובחם לצורוה חיה ועוף אין חרששין לאלה,
 אפילו בביהב״נ, ורק נזהרים שלא לצייר צורה אדם.
 ובכיה אין חוששין נם לצורה אדם הס׳שוח בששר. אבל
ה אנדרמא בולמה בביהם, או מ ש  יש מהמירין שלא ל

ה ע״י משיכה בששר על הנייר או דבר: ר ו צ V $ f 1 
ה לעשוה הבניה מ ה מ  אחר, חדיחה וחקיקה בעץ או ב
 והמונח של אדם או חיה ועוף או של פרחים וצמחים,
ס נקרא צייר ו א  להחחקוה על מעשה המבע (art). ה
(portrait) משל לצייר שה ה צר איקונין ,(artist) 
 של כלך (במדבר רבה פ״מ אי) ואמרו המוציא פלמורין
 בנכסי חנר וסד בהן סיוד אחד או ביוד אחד קנאו

 פי׳ סיוד בסיד, כיור שצייר בה צי! ר אחד בכוהל(יומא
 ם״ו:). ספון בארז (ירמיה כ״ב י״ד) חרנוסו וטמליל
 בכיורי ארזיא (decoration) אין מכייחן ואין ספייח־ן
ה לאחר מ ן הזה (ב״ב ם׳:) פי' אין מלבינץ ה ס  מ
ח=אפד  שמצייר, להפיח עליו מיני צבעונין (מלישון פי
 צבוע), משום אבלוה ביהס״ק כרובים דצורחא הוו
 קיימי (יומא נייד.), פי׳ אע״פ שלא היו הכרובים
 במקדש שני חצובים ופסולים היו מצויירים בכוהלים.
 לצור בד. צורהא (ב״מ ם״מ ). קלםחר או קלסמר היא
 צורה חקוקה, והושאל להואר פנים, קלםמר פנים של
 יצחק נרמה לאברהם (ב״מ פ״ז) דחלולא היא צורה
 אדם לחבחיד בני אדם בלילה, או צורוה של עץ
 ונראין כבני אדם להפחיד העופוה כשמנדנדח אוחם
 הרוח ויברחו זמנין מייהי עורב מומאר, ושדי ההם
 וםניא בדחלולי בעלמא (ב״ב כ״ז ). פספס, בעין
 מבלאוה מרובעוח של נוונין שונים (mosaic), קימא
 שיש בה פספםין (ננעים פי״א ז׳). פי׳ מסך שיש בה
 נווני צביעה, פ״א אבנים קמנוה כהוהם על המבעה
 ורוצפין בהם חצרוהיהן בא״י וכדומה לה; לענין בנד
 שיש עליו דינרי זהב מצוייר (ערוך). אחד מחכמי
ה ה' וכל  ההלסוד היה דורש הפסוק ברכי נפשי א
ה שם קדשו(ההלים ק״נ), בא וראה שלא כמדה  קרבי א
ה בשר ודם, מרה ב״ו צר צורה על נבי ד  הקב״ר, מ
 הכוהל ואינו יכול להמיל בה רוח ונשמה קרבים ובני
 מעיים, והקב״ד, אינו כן: צר צורה בהוך צורה וממיל
 בה רוח ונשמה קרבים ובני מעיים והיינו דאמרה
 חנה ואין צור באלהינו (ש״א מ) אין צייר כאלהינו
ה ) מטננלה הקב״ה ליחזקאל ואמר לו הנד א ׳  (ברכוה י
ו מעכשי ) א״ל רגש״ע ו ' ה (מ״ני מ ה ה  ביה ישראל א
ח כל חקוהיו ועשו אוהם,  בונין אוהו שאמרה וישמרו א
ה ואני מעלה עליהן מ  אי׳ל עכ׳שיו יהיו קוחן בצורה ה

 באלו בבנינו הן עםוקין (הנהומא צו סי' י״ח
 [יידינא] לענין שבה אמר ריש לקיש הצר בכלי
 צורה חייב משום מכה כפמיש (ישבה ע״ה << ושל צ רוה
ד י׳ גו, פי׳ בגד שיש בידרוקסירקם  מהוד (בלים פכי
 ובו מיני צורוה כדי לראוה בו לעשוה כמוהו בגד אחר

 אסור לצייר צורוה שבמדור שכינה ;מעשה מרכבה),
 בנו; פנים בהדי הדדי, וכן צורוה שרפים ואופנים
 ומלאכי השרה, ובן צורה אדם לבדו אסור בי חוששין
 לע״ז. מיהו אם מצא אותם סוהרים, מלבד בחמה
 ולבנה שדרך הגרם לעבדם. או שיש הוכהה שעשאו
 לעבדם שאז אסור בכל הצלמים (יו״ד סי׳ קמ״א די)
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 צינצינאטי: ע׳ סינסינאטי
 ציצית: חוטים או פתילים על טלית של ארבע
ת ממצות ח  בנפות. ללבוש טלית עם ציצית היא א
 התורה׳ דכתיב ועשו להם ציצית על כנפי בנדיתם
 לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת וגוי
 (בטדבר ט״ו ל״נ—ט׳׳א). ודרשו ועשו לדם ציצית ולא
 מן תעשוי שלא יוציא מן ניטין ויעשר. טתן אלא
 סצוה להביא לבן ותכלת ויעשה. אימתי כשהוא תכלת,
 ועכשיו אין לגו אלא לבן שתתכלת גגנז, על כנפי, לא
 באמצע אלא על הכנף (מנתות מ״ב.); פלונתא אם
 ציצית תובת נכרא או תובת מלית(שם). והיה לכם לציצית,
 שתהא נראית, וכמה שיעורה? ב״ש אומרים ארבע
 אצבעות וב״ה אומרים שלש אצבעות וכמה הומין?
); וראיתם (זבהיםי״ת. ׳  ב״ש אומרים ד׳ וב״ה אומרים נ
 אותו פרמ לכסות לילה. או איגו אלא פרמ לסומא ?
 הזר ואמר למען תזכרו נתן ראית ונתן זכירה׳ זכירה
 למי שאינו דואה ראיה למי שרואה (טגתות מ״ג שבת
 כ״ג•); וראיתם ״אותו" ולא אותה, שאם עשית כך
ת לתכלת, מ  כאלו כסא הכבוד אתה רואה׳ שהוא ח
 וראיתם וזכרתם המראה מביא לידי ז?ךון, זכרון מביא
 לידי מעשה (במדבר פי״ג ת׳). עושין בציצית תמשה
 קשרים כפולים שיש ביגיהם ארבע חוליות, דתייגו
 שמכגיס את ארבעת ההוטי; (ואתר ארוך) בתוך הנקב
 של כל כנף(הנקב איגו רתוק משפת תבגד יותר משליטה
 אגודלי;) יקושר בקשר כפול׳ וכורך בחומ הארוך הנקרא
 שמש שבע כריכות, וחוזר וקושר שגי קשרים, ושוב
 כורך ת׳ כריכות וקושר שגי קשרים׳ וכורך י״א כריכות
 וקושר שני קשרים, וכורך י״ג כריבית וקושר שגי
 קשרים, בס״ה ל״ט כריכות, ועשרת קשרים. קטן היודע
) נשים פטירות ב  להתעטף תייב בציצית (סוכה ט״
 מציצית מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, כי לילה
 לאו זמן ציצית הוא (רטב״ם ציצית פ״א גי׳ שו׳׳ע או״ת
 סי' ח׳—ב״ד). פרשת ציצית קבעוה לאומרה כק״ש
 מפני שיש בה המשה (או ששת) דברים: מצות ציצית,
 יציאת מצרים, עול מצות, ודעת מינים. הרהוד עבירה,

 והרהור ע׳ ז (ברכות י״ב:).
 [זכות מצות ציצית ושברד] בזכות שם בן נה
 שכסה ערות אביו פרע הקב״ח ליוצאי תלציו שכרו
(תנתומא נ״ה  מצית תכלת והפילין שיהיה מכסה בהן
 מ ׳ו). דרש רבא בשכר שאמר אברתם אבינו אם
 מתומ ועד שרוך נעל (בראשית י״ד כ״ג) זכו בניו
 לשתי מצות תומ של תכלת ורצועת של תפילין (שומה
ת גאת (שבת כ״ג ) ט מ  י״ג) הזהיר בציצית זוכה ל

 בעון ציצית בגים מתים, דכתיב גם בכגפיך גמצאו דם
 נפשות אביונים גקיים (ירמיד, ב' ל״ד) כל הזהיר בציצית
ם ח ב  זוכה ומשמשים לו שני אלפים ושמונה מאות ע
 שנאמר, יהזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הנוים
ח לאמד נלכה עמכם כי שטענו הו  וההזיקו בכנף איש י

 כי יםית ממנה קצה ההומם כזמן האהרון הצמיינו
־ י ט נ  יהוחם רכים כאומנות הציור והפיסול כמו א
ן (ע״ע), אלכסנדר לעסער (פין ע י ל י , ל י ק ס ל ו  ק
 כגסת ישראל 138), ופסה בן יצהק געללער (עיי ספר
ל ס ; פ ת ו ג מ ו  השגת לסאקאלאוו צד 81) וע״ע א

. ע ב , צ ה נ ו מ ת  ו
 א.

 צייטלין, משפחת: שם משפהה כרוסיא אשר
ה לומדי תורה וסוהרים גדולים ר יהושע  יצאו ממנ
 ציימלי; (ציימלעש) משקלאוו, נולד בשנת 1742 והיה
 מופלג בתורת ותלמידו של בעל שאגת ארית, עשיר
ה נ ח מ  ובעל עסקים גדולים השכלתו וידיעתו בתליכות ה
 והמו״מ הביאוהו לפגי הנסיך פוממקין שר צכא היל
 רוסיא במלתמתם את התתרים ואת תתורקים. והפקידו
 לספק לו כל צרכי הצדה למלחמת, וע״פ אמוגתו זכה
מ ממסעיו בעסקיו ישב ו ש  לתור מעלת יועץ רדצר כ
 בהצרו בעיר הקמנה אוסיצא על תתורה ועל העבודה,
 ובבית מדרשו ישבו תלמידי הכמים עוסקים בתורה
 ובהבמה וםטוכים על שלהגו, וביגיהם ר׳ ברוך משקלאוו
 (ע״ע ש ק ל א ו ו). ר׳ יהושע הבר הגהות על הסמ״ק
 ונדפסו עם הפנים בקאפוסמ (1820) ומצורף לו קצת
ת ברייה  מתשובותיו בהלכה אשר השיב לשואליו הוא מ

 אלול שנת תקפ״ב (1822)
: נולד כקיוב ן י ל מ י י ן צ ר ת ע ב״ר א ש ו ה  י
 בשנת 1823 בהיותו עול ימים העתיקו הוריו את
 משכנם לטשערנאבל ויתחבר אל התסידים, אך אתר
 שנשא איגה מעיר סלוצק תתישב שם וילמד בספרי
 השכלח ותכמת כלליות הוא עשה מסתרים בפטרבורג
 ובמאסקוי כעת מלתמת רוסיא ותורקיא בשנת 1877
 היה סותר קבל! להמציא צרכי צבא הרוסים, והקיסר
 אלכסנדר השני הכיר פעולתו למוכה ויכבדהו בממבע
 של כבוד בעד אמונתו בשנת 1883 העתיק מושבו
 לדרעזדן, ואסף בית אוצר ספרים גדול אשר השאיל
 לת״ח בשנת 18x7 נסע לא״י ויתן המשים אלף פראנק
 לתמיכת הקולוניות, מלבד נדבות אחרות למוסרים

 שונים. הוא מת בדרעזוץ 11 יאנואר 1888.
; נולד בהאמיל י ל ט י י ) צ ם א י ל י ו ו ב ( א  ז
 פלך מאהילוב בערך שנת 1850, והבר ״קרית ספר"
 רשימת מחברים וספריהם עם קיצור תולדותיהם ע״פ
 א״ב בלשון אשכנז הרשימה הוא מזמן מנדלסו; עד
 שנת 1890. והוא ספר תשוב לתולדות המאונרפיא
 והביבליוגרפיא (נדפס בלייכציג 5—1891). גם הבר

 רשימה מכל הספרים המדברים על תציונות
, הוא רב המלל ן י ל מ י י ן צ ה כ ר ה ע ב ו  ר׳ ד

 לקתלות רו״פ בפאריס והמדינה (1912)

 ביבליוגרפיא פין כנסת ישראל 431; מ״ע כנסת
 ישראי1 ח״ג 219; אוצר הספרות חייב 279; המליץ שנת

 כ״ח 44.
 ב מ.
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 טוב להיות חמים ולא לחקור עחידות ובספר חסידים
 סי׳ תג״ב טסופר בי אהד לא ראה בליל הרשעגא רבד,
 צל רא׳שו והתענה הוא ואותביו. והי בטה ישנים את״כ.
 בברייתא אטרו הרוצת ׳שלא תערה היה רעה בצל קבר
 נועץ קנה בארבע ׳שעות ביום ויראה לתיכן צלו נוטה״
 ט׳שפיע ועולה ט׳שפיע ויורד(ערובין ט״ג ) ר׳ ל כ׳שבא
 לעעות הבנין לסבר ינעוץ קנה אהר ארבע ׳שעות
 טהנץ ההטה׳ עבאותה עעה טתהיל הענוש לתטם ותצל
 צונן ונות לישבת התתיו, ולפיכך תיות טתאוות לצל
 באותה עעת׳ ולאותה צד עיראה זה הצל מהקנת
 יעפע הבנין ויע׳שה ׳שפוע ארוך עלא יתיה נוטה לו
 צל. ואע״פ כעתשוב ההטה יהיה לו צל לצד אהר, כיון
 דבההיא ׳שעתא ליבא צל לא אתיא תית לתתלונן
ד ע ה והריה דיה ב י שבעםהה  בצלה, והפהד הוא פן ת׳
י כ ר , ד ה ל פ ה ט נ ו ט  ותוציאנו טקברו. ע״ע א

י ר ו ט  א
p .  ע

 צל• : דטות, תבנית רבד, בצלם אלהים ברא אותו
 (בראעית א׳ כ״ז), צלטי זבד (יתזקאל ט״ז י״ז), ובפרט
 תבנית אליל טסבה או פסל עעובדים אליו, צלטי
 טסכתם (בטדבר ל״ג נ״ב), ביון צלטיכס (עטוס ה׳ כ״ו),
 ואת צלטיו (ט״ב י״א י״ת)׳ צלם די דהב (דניאל אי)

 הפרק העליעי טטסכת ע״ז נקרא ״בל הצלטים" ונטנו
 בו אלה עאסורין בהנאה טפני עהן נעברין בלעק
 ארטית נקרא העתי וערב עתלוי בו דטות י׳שו בישם
 צליבא (Cross, Crucifixion), עתיו תרוטיים נודנין
 לתלות בו בטסטרים האי׳ש עתייב טיתת ובפרט הטורד
 בטלכות• תרנום תלוי (דברים כ״א ב ׳נ) אצטליב.
 בט׳שנה נאטר: ראוהו טגוייד וצלוב על הצלוב(יבטות
כ ) אין טעידין על הצלוב. עם ק׳  פט״ז נ)׳ ובנטרא (
 צלוב עדטו עותת וכו׳ (תוספתא אתלות פ״ד), טסטר
 טן הצלוב (עבת פ״ו י')׳ טי עהית תייב טיתה היה
 טוען את צליבו בכתפו (ב״ר פנ״ו), טוען את הצלוב
 עלו (פסיקתא רבתי פל״א). הנוצרים התזיקו בצלוב
ו טת על הצלוב לכפר ע י  לסטל אטונתם. בי טאטינים ע
ת איזת א ע ל א נזהרו תיהורים ט ד ע  עק העולם. וטפני ת
 רבד ענראת בו דטות צלוב או צלם ונם בלטוד דרבי
xל אלגיברא תחת אות לאות יתרון ע׳שו אות  vn2\\ ע
) ועיר ״קרייצנאך" בנרטניא קראו ״צלם־ ז  קטץ (
 טקום״ ומטבעת ״קרייצער״ בבנוי ״צלם״. בכ״ז התירו
ה הנוצרי לעבודה רק לנד נ ן מו  הרבנים דבר עאי
 בעלטא, בנון לרקום צלטים על בנדים לטכוד לנוצרים׳
ל כבוד עתדות  או לאיע תיל לעאת על תזהו טטבע ע
ד ע  עליו צלם׳ או לתיות תבר לתברת הצלם האדום א
כחטת,  טטרתה לנטול תסד עם תנפצעים בטלתטת ו

. ד ו י ץ כוונתם לעבודה כלל ע״ע צ א  ע
 ב. ט

, עה  צ^פ^ר: בן הפד בן נלעד בן טכיד בן טנ
 וטת במדבר בצאת יעראל טטצרים ולא היו לו בניס

 אלהים עטכם (זכריה ה' ב״נ), בעבר הכנף יתזיקו
 בכנף עערה אנעים טכל לעון הרי עבע טאות לעבעים
ת ב ע ) ת ו א ע תרי אלפים ועטונת ט  לעק, וארבע כנפית י
 ל״ב עי׳ תוס׳ ד״ת בעון ציצ ת) אטר רב נתטן תיתי
 לי דקייטית טצות ציצית, א״ל רב יוסף לרב יוסף בדיה
 x דדבה׳ אבוך בטאי זהיר טפי א״ל בציצית׳ יומא חד

 הוה קא סליק בדרנא איפסיק ליה הוטא ולא נתית
 ואתא כטה דלא רטיה (עם קי״ה:) ודרעו זה אלי
 ואנוהו ההנאה לפניו בטצות, עעה לפניו ציצית נאת
 (עם קל״ב:) בכל עת יהיו בנריך לבנים (קהלת ט׳
) אלו ציצית (עבת קנ״נ) עקולה טצות ציצית  ת
 בננד כל טצות עבתורה (נדרים כ״ה ) כי ציצית
ע טאות ועטונה תוטים ותטעת קערים  בניטטריא ע
ן לו ציצית בבגדו  תם תרי״נ טנודת לעטים טי עאי
) אמר דכא לטה לי דכתב רתטנא יציאת  (פםהים קי״נ,
ד  טצרים נבי צ צית, אטד הקב׳יה ובו' אני הוא עעתי
 ליפרע טטי עתולת קלא אילן בבנרו ואוטר תכלת הוא
 (ב״ט ס״א ). הזריז בציצית טקבל פני תעבינת כל
ע לו ציצית בתיזוק עלא יתטא(טגתות ט״נ:), וטעעה י  ע
 באדם אהד עגיצל טן ההטא ע״י הציצית עטפתו לו
עם ט״ד.) לעתיד לבוא באין או״ה וגע׳שו ) ו י ג  על פ
 גרים גרורים וטגיתין ציצית בבגדיהם (ע׳ ז ג':) ע״ע

. ת ל כ , ת ת י ל  ט
 יע־גב

 ציפורי: ע׳ צפורי
 ציפרום: ע׳ ספריםין

 ציריך: ע׳ שווייץ
 ציריני: ע׳ קיריני

 צל : כתות אהורי דבר הגצב טול תאור׳ רבויו צללים.
 צ? ההרים (־שופטים ט׳ ל״ו), עד עיפוה היום וגסו
 הצללים (עה״ע ד׳ וי) בי לא גיכר הצל לעת ערב

 וגם לדטיון טהסה וטגן טרעה ופגע׳ באו בצל קורתי
ח ההביאגי  (בראעית י״ט ת') בטהסה ביתי; בצל י
 (יעעית ט״ט ב•), ת' צלך על יד יטינך (תתלים קכ״א
) תצל בבהיגה געטית היה ראישית תתעוררות  ת
 האדם לאוטגות הציור, ובבהיגה רותגית הוא ראעית
 התעוררות האדם לעולם אצילות בג־שטתו ובדותות
 תטתים. העטים היותר עתיקים תעבו את צל גופם
 לרות געטתם, וגתעו בצל לגלות עתידות טטגו.
 בחלטוד גזבר חגחרש בצל לאיסור (חולין די׳ ע״ז ט׳׳ז)
 ״בבואה" הייגו הצל, ור• אטי טזכיר בצל הגר(כריתות
/ תוריות י׳ב). בספרי גאטר לא דיי; עהם עובדים  ה
 תטת ולבגת וכוכבים וטזלות אלא עעבדו בבואה (הצל)
p בצל גזבר בע׳יע(או ׳ת סי׳ תרס״דברט״א): , D עלהם 
p בצל תלבגת בליל י ע ס י  כתבו חדאעוגים ז״ל ע
 הרשעגא דבה טת עיקרת לו או לקרוביו באותת תעגת
ם רותד  (ורסז לזה סד צילם םעליהם), אבל סיים ע
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ח ואין הבכור גומל פי מגיס בראוי לבוא לאחר א  ה
 טיתה, א״י טוהזקת היתה (ביב קט״ז:) הקרבגותשל
ה כגגד הטש נשים ע ט ה ה ע ט  נשיא מנשה היו של ה
ח אלו בנות צלפהד א  בשבט טנשה שנטלו הלק ב

 (בטייר פי״ד)
 יש־נב—ט ל. ב.

: שלשה נאונים היו בשם רב ב  צמח גאון, ר
 צמח אי) ר׳ צמת בר פלטוי בפוטבדיתא, בי) רבצטה
) ר׳ צטת בן תפני  בן תיים בטתא טתסיא או סורא׳ נ
 בפוטבדיתא, השני ר צטת בן תיים נתטנה לגאון
 משנת 889 עד 895 ומלא מקים ר׳ נתשק בן צדוק
 גאון שהיה אהיו הורנו ר׳ צמה זה נודע בפרמ ע״י
 תשובתו לאגשי קירואן אדות אלדד הרגי קצת מהשאלה
 והתשובה הביאו בעל שלשלת הקבלת (דפוס ויגיציא
 דף ל ׳ז) אך עפשמיין הדפיס השרית בשלמות בספרו
 אלדד הרגי. השאלה סתתלתבתוארים גדולים להגאון:
 לפגי רכב ישראל ופרשיו עטור היטיגי פטיש ההזק
 אביר הרועים ראש הגבורים, הטוש ושלוה בטלתטתה
 של תורה וכד, אדוגיגו טאוד עיגיגו וכו׳ אלופגו וטאליפגו
 טר רב צטת גאון יעקב וכו׳ ותוא טש־ב: בעסק ר'
 אלדד הדני ששלתתם לפנינו אשר שמעתם טטנו, ספרו
 לנו הכסים ששמעו מן רבנא יצהק בן מר ורבנא שסהה
 שראו ר׳ אלדד הדני זה ותיו תמהים סדבריו, שהיו
 במקצתן נראים כדברי הכמים ומקצהן היו מופלנין
 וכוי (עי׳ תוצאות עפשמיין אלדד הדני צד 6—10) נם
 יש תשובת אתרת ממנו בם׳ הפרדס דפוס קושמא
 בסופו, ולפי ווייס (דו״ד ת׳׳ד) כתב עוד תשובות בשערי
 צדק (ה״ד סי׳ י״ד) ובילקוט המדה גנוזה (סי׳ נ״ת—

. י ג ד ד ה ד ל  ס״א, קי״א—קל״א) ע״ע א
 כ• מ.

 צמח, יעסב: רופא, סקובל וסהבר; גולד בליסבון
 פורמיגאל ממשפתת אגוםים בערך שגת 1570 וסת
 בירושלם בשגת 1658 תוא גתתגך בדת תנוצרים

 בבתרותו למד תכמת הרפואה, והיד! p הרופאים
 הקרובים למלכות. ובאוסגתו זאת עסק כל ימי חייו,
 בהיותו כבן המשה ושלשים שגת, ע״פ סבת והשתלשלות
 עגין שגעלם סאתגו, גםע לשאלוגיק ושם התיהדוהחל
 ללסוד עבי־ית ותורת תיהדות, כאשר תעיד בעצמו
 (שלסי צבור דף ל׳ת, ב״י לר״יצסת), סשם גםעצפתת
 בערך שנת 1619 וילסוד ספרות ישראל, והקבלח לקחה
 כל לבבו, ופלא תוא לראות את האיש הזת שנתתנך
 בתורת תקתוליקית סר בבל נפשו אל הקבלה ומעריצת

 ולכך נסר בנפשו לנסוע דמשקה מקום מושב ד' שמואל
 ויטל בנו של אבי הקבלה טותרת״ו, ולפי דבריו עסק
 שש שנים בצפת בתלטודוהדטב׳׳םוהש״ע, ושטונתעשד
 שנה לטד תכטת הנסתר (רתיד״א בערך ד״י צטת).
 בדטשק לטד בשקידה בישיבת ר' שטואל דטל בפרט
 ביום תששי ותשבת, וכל החידושים כתב על ספד

 ב״א תטש בגות: טחלה געה חגלה טלכת ותרצה. וחן
 בקשו טסשת רבגו לתת להם ירושת אביהן. ויאמר ה'
 אל טשת כן בגות צלפה ד דוברות, גת! ת,־ן לתם
 גהלה בתוך אתי אביהם. ולצרכן יצא חוק הדש: איש
 כי ימות ובן אין לו והעברתם את גתלתו לבתו, אך
 למען לא יגרע גתלת מטה אביה! (טגשה) למטר, אתר
 תיו בנות צלפתד לבני דודיהן לנשים (במדבר כ״ו ל״ג,
ת  ל״ו אי) ויהושע בן נון ואלעזר הכהן נתנו להן א
 נהלחן כאשר צוד, משה ע״פ ה (יהושע י״ז נ —ו׳).
 ופליגי תגאי בגמרא(שבת צ״ו:) במה שנאמר בצלפהד
ה ש עצים (ע״ע) ״י ש ו ק  כי ,,בתמאו מת", תר אמר מ
 וח א סן המעפילים היה. ר׳ שמעון תשקוני אומר יודע
 היה משת רביגו שבגות צלפתד יורשות הן אבל לא היה
 יודע אם גומלות הלק בכור אם לאו, וראויה היתה
 פרשת גתלות ליכתב ע״י משת אלא שזכו בגות צלפתד
 וגכתבת על ידן שמגלגלים זכות ע״י זכאי(ב״ב קמ״ז־.).
 אתר דברי בנות צלפהד נאמרה פרשת גתלות ונתהדשה
 הלכה דברא וברתא ירתין כתדא (שם ק״י: רשב״ם).
ד יודע היה משה רבינו הדין הזה אלא מ  דיש לקיש א
 באו השרים אהד אל אהד לשאול עד משה, ראה
 משה שכל אתד ואתר כבד את מי שגדול ממנו, א״ל
 אף אני יש גדול ממגי לפיכך הקריב משפמן לפגי ה'
 והודה הקב״ת לדבורן (תגהוטא פ׳ פגהס ט׳) לדעת
 אהדת געגש טשת כי גתגאה באטרו והדבר אשר יקשה
 טכם תקריבון אלי ושטעתיו(דברים א׳ י״ג), התיש כהו,
 באו בנות צלפה ד והפליא טטגו (בט״ר פכ״א י״ב)

 ותקרבנה בנות צלפהד וגו׳ גדולה להן וגדולת לאביהן,
 גדולת לטכיר וגי־ולת ליוסף שכך יצאו טטנו נשים
 תכטות וצדקגיות (שם פכ״א י״א) בגות צלפתד
 תכטגיות תן דרשגיות תן צדקגיות הן: תכטגיות ה!
ת אלו מ ט ו  שלבי רשעה דברו, דרשגיות הן שהיו א
 היה לו ב! לא דברנו, צדקגיות הן שלא גישאו אלא
 להגון לתן. תני רבי אליעזר בן יעקב אפילו קטנה שבח!
 לא נישאת פחותה טארבעים שנה, וטתוך שצדקגיות
 חן נעשה להן נס כיוכבד וילדו (ב״ב קי״ט.) תני דבי
 רבי ישטעאל בנות צלפתד שקולות היו (בתשיבות, ולכך
 פעמים שהקדים זו לזו ופעמים איפכא כטו במשת
 ואהק, רשב״ם). אמר רב יהודת אמר שמואל בנות
 צלפחד הותרו להנשא לכל השבטים שנאמר למוב
 בעיניהם תהיינה לנשים, אלא טה אני טקיים אך
ה אביהם תהיינה לנשים?—עצת טובה ט  לטשפתת מ
 השיאן הכתוב שלא ינשאו אלא להגון לה! (שם ק״ב )•
 על בנות צלפתד נאטר כי אותו הדור היו הנשים
 גוררות טח שתאנשים פורצים, שלא תיו עטהב! בעצת
ח (בט״ר שם). בנות צלפתד א  טדנלים ובקשו נתלה ב
(  נטלו שלשה תלקים בנתלת א׳• אי) תלק אביהן, ב
 הלקו עם אהיו של צלפתד בנכסי תפר אבי אביהן,
 ששניהם צלפה ד והפר היו טיוצאי טצרים ולהם נהלקה
 א״י, ג׳) הלק בכורתו, ואע״פ שעדיין לא ירשו את
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ת לצתקיא בננחא יעדן לרמז על פריה ה ע ה א  פרי ד
ה בהמרה נקבה (קדושין י״ב מ  ורביה נהגו לקדש א
 ומ״ב), בסורוה המקובלים יש המר זכר ויש המד
 נקבה, ושניהם מבוארים בפסוק צדיק כהמר יפרח והיא
 יושבה ההה הוסר הרי זכר ונקבה וכו׳ (פרדס רסונים
 לרס״ק פייר שכ״נ פכ״ב) וכן נודע להסקובלים ״הקל
, ובזהר פ׳ אהרי ההפארה נקרא הפוה הרין " ן י ח י פ  ת

 הפוחין אההזן לאנהרא בוצינין(ספרא דצניעוהא פ״ב).
 אמנם העמים השהמשו בצסהים נם לניהוש, וקסמים
 בידם לקסום קסם בכפיסי עצים, ומפרש הסמ״נ קוסם
 קסמים מלישון קסמי עץ, ׳שהיו ממילין נוילוה בקםמין
 ובקיעין ׳של ההיכוה עצים כי קיסם בארסיה מורה
 כפיס עץ והוא כמו ה׳שם ״בדים" מומוה עץ ומקלות
 ונם להוראה ׳שניה מלישק בדאי ׳שוא רשקר ועל בגי
 ישראל שלמדו דרך הנוים ומעשיהם סהאונן הנביא

 ״עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו"
 [צמחים והאדם] גדולה הההקרבוה והההדמוה
 בין היי האדם ובין הצסהים, אשר דואילו הוקרי המבע
 בימיגו למצוא במבע הצסהים החזיק הזה ההראה כבד
 לפני אלפי שנים בשמרש לשוננו חעבריה במקרא

 מציאוה L1n6e בכלל בי הצמהים הם זכרים ונקבות
 מזדווגים כמו נפש היה נודעה כבר לקדמונינו, שבן
) ״מה המרה וארן  נמצא במדרש (ב״ר עה״פ וינגע ה
תה״ י  יש להם האוד, ובו׳ כיון שהרכיבו אוהן עשהה פ

ר פ׳ ויהי ״עץ פרי ד» ה  ובן בשאר אילנוה בס׳׳ש מ
 נוקבא עושה פרי זכר״, ובמקום אהד נאמד עה׳׳פ עץ
 פרי עושה פרי כנוונא זכר ונקבה (עי׳ עוד ברמב׳ץ

 עה״פ ועוף יעובף, ומהר לך לך ס״ב).
 [השתוות ביישון] בלשק המקרא השהמשה השפה
 העבריה בהרבה מלוה וציונים על הצמהים סשההפים
 לבעל הי בכלל ולאדם בפדמ׳ מקצהם בציון ראשי
 לשניהם, וסקצהם בדרך השאלה, ובכלם השווי העצמי
 והההדמוה שביניהם סבה לההשההפ ה הזו בכה
 בשמות יצורים ואיברים: שרש, נזע, כפות, ממה,
 שבמ, בדים, תלתלים, דליות וכוי משותפים לעץ
 ולאדם, וע״ז רמז הראב׳ע באמרו (בראשית ב׳) כי
 האדם עץ השדה בשפה עבר. וכן בפעלי מהשבה
 ודבור סעיף• שרעף, זמם (סנן), אמד (אמיר), דבר
^ א  (מדבר), מלל(סלילוה), שיה (שיה השדה) שיה ל
 זמר (זמורה) וכוי, שאולים לאדם p העץ אם העצם
 יעלוזו ירננו ימהאו כף (לשהי הוראוה יד ועוף) הוא
 שאול אל הצמה p האדם בפריה ורמה מ׳שוהפים
 הציונים בהזדוונוה שני המינים זו״נ להוליד בצלמם
(במשנה על הממר, ברכוה נ״מ), ארוסה  בדמוהם: ההן
 (בהלמוד על האדמה ונ״כ בהולה, והאשה קרקע עולם),
 אב (באבי הנחל), אבא (אב ויער באדמיה), אה (אהו

 בין אהים יפריא), זרע, פרה (פרהי כהונה), צאצא,
א דארעא, ובן על ר מ ע ם מ ת ו ח  עבור (מעמר האח) מ
 שבר ועל דגן ותיחש ת׳׳א עבור פדי בטז, ילד

 בתבודו ״תו ליעקב״. בשנת 1643 בא ליתשלם ושם
 הההיל לבהוב המרו ״קול ברכה" ׳שהוא פירוש על
 האידרא, ובהקדמתו כתב איזה פרסי הייו, ושקנה
ת  בבסף מלא כתבי יד מהאר״י והרה״ו שלא היו בי
 ר׳ שמואל וימל, שהיו קבורים שגנזם הרת^ לפי האנדה
 עשו ר' יעקב צמה ור׳ אברהם אזולאי הפסקוה
 וייהודים עד שהרה״ו נהגלה אליהם בהלום ויהיר להם
 להפוד בקברו ולהוציא משם הכ״י שצור. לגנוז, ואלה
 הכהבים הם המהתרא הניינא של המרו עץ ההיים
 (רהיד׳׳א בעדך דרך המלך), ובזה האופן בזבז כל הונו
 שהביא עמו מפורמינאל שהרויה בעסק הרפואה, עד
תל ונאלץ למכור אתה  שבימיו האהרונים היד בדוהק נ
 סכ״י היוהר גתלים ״זר זהב״ (שם בערך הספרים)

 בירושלם הי בצעד נתל עד יום מוהו בשנה אתה קודם
ד (ע״ע) על ענין ך נ ו ר  מוהו ההם בכהב של ר׳ ב
 בני מישה ונהר סמבמיון. ספריו הנודעים הם אי)
 קול ברמה(קאריץ 1788), בי) אדם ישר כ״י, נ׳) ברכוה
) הנהוה על אוצרוה  בה׳שבון ב״י, ד׳) הגלגולים כיי, ה
) זהר הרקיע מזכירו בהקדמה  היים מהאר״י כ״י, ו
 קול ברמה, ז׳) להם מן השמים ב״י, ה׳) משיבה נפש
 כ״י, מי) נניד ומצוה (קושמא 1726), יי) עולה המיר
ו ליעקב  כ״י, י״א) צמה צדיק (קאריץ 1785), י״ב) ת

 כיי
 ביבליונרפיא רוזאניס, דברי ימי ישראל בתוגרמה

 ה״ד בבי״,
 ש״ר

 צמחים: צאצאי האדמה למיניהם (plants), כל
 עשב השדה מרם יצמה (בראשיה ב׳ ה׳), שבלים
 צומהוה (שם מ׳ א ו׳), יער צומה עצים (קהלה ב' ר)

 ההה השם צסהים נכללו כל עשב ופרהים ועצים, ויש
 מהם סינים רבים בכה״ק וכמה מאוה מינים בהלסוד
, , א ה רו נ, גפן ז ר , א ז ו ג  ומדרשים ע״ע א
ה ו י ד מ , פ ה נ , ס ב ל ו ה ל י , ז , דקל ם י א ד ו  ד
ן ל י , וערך הכולל א ה ו פ , ה ה נ א , ה ן י ה ס כ  ו

 הקדמונים האמינו בסנולוה הצמתים, לאותות ורמזים
 על גורל האדם, מהם היו לקמיעוה במו ״צרוד פרהים"
 (קדושין ע״נ). ומשום סימן מוב נהגו לפזר אגתים
 לבני ההן וכלה, והיו ״זורקין לפניהם קליוה ואגוזים"
 (ברכות מ״נ), ואולי זה מקור לברכה בהולים ״אשר צג
ז בגן עדן״ ליודעי ת״ן ישנם עיר סודות אתרים ו ג  א
 בפרי האגוז, כס״ש בספר שער הסוד והיתוד והאמונה
 לד׳ אלעזר מנרסיזא בשער הכבוד עה״פ אל ננת אגוז
 ירדתי, ובס׳ עץ חיים לרח״ו שעד קליפה נונה שיהה
 דקלים היהה ידוע לריב״ז (סובה ב״ת) ע״י נענועי
 ענפיתם ותדיותיהם, וכהב הרימב״א בעין יעקב ם כה
 פ״ב:) בשם רב האי נאון כי בדורו היה ר' אברהם
תת בנענועי עלי האילנוה (כ״ה  קםבי שה ה סביר עתי
 ב׳ במכתב יש״ד) הרמון הוא מאכל הצדיקים בנ״ע
 בדרך הרמז, במ״ש התדנום על שה״ש ח׳ ב׳ ומרמוני
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 [עבודה זרה וניחוש] לעמים עובדי אלילים חיו
 עצים כאלהים, וזבתו תחתעצ ם עילוח אדם, ותלו עליהם
ל תאדם המוקרב להם  את הראש ואת היד תימנית ע
 לעולה. המה יער ואשל בהרים ובהורעים, כט״ע הנביא:
 כי רות זנונים תתעת. תתת אלון ולבנה ואלה (הדמע
ל עבודה זרה, כמו  די) ונזכרים במקרא לרוב עצים ע
 תתת כל עץ רענן (ירמיה מ״א ומ״ב במקומות רבים).
 ונזכרו בכללם ״אלילי תננות״ (אער התל בהם תנביא
 יעעיה) עהיה בראעם האליל ״פריאפוס״ המועל על
 גנים ופרדסים ע״כ היו כל מיני העצים ותצמוזים
ר נתעו וקסמו ע  ופרתים בארץ בקרב כל תעמים, א
 בהם לטוב או לרע אלון היד, עץ ידוע למכעפים
 ולקוסטים. במקרא ״אלון טעוננים״ (עופטים טי), ואצל
 היונים היו ״אלונים טדברים״ עוכני *רץ כנען כבדו
ה ארזי הלבנון וכן ההפאר טלך אעור אהרי  וקדעו א
דו אה כל אלהי העמים אויביו עליהי טרום  העמי
ו (יעעיה ל׳׳ז) ועל י  הרים ירכתי לבנון ואכרות קומת אח
ו נם ארזי הלבנון (ישם י״ד) אילן  מפלה בבל עטה
 הנעבד בע״ז היהה האערה, היא ״המפלצת" ונזכרה
 במקרא אצל ״בעל״(מ״ב כ נ ר׳). לכן צוהה ההורה
 לא הטע לך אערה כל עץ אצל מזבה ה׳ עץ הגפן
 בעל התירוע תט׳שטת אלהים ואנעים היה טוקדע אצל
 העטים אל האליל דיוניםום המועל על היין ועל כה
 פו״ר בהבל, והיה כעין אלוה כולל על הצטהים והפרחים

 (עי׳ קרייצער בטאםף עלו ״עטוריען" ה״ב 305)
. ר־ן  ע

 [שמות הצמחים בתלמוד] בםפרוה הרבנים נזכרים
 צטחים לטאוה בעטוהיהם לטיניהם- ויע ספרים טיוהרים
ו ו ע ל הרב רר׳ עטנואל ל  עטנוים עם, ובפרט ספרו ע
 (ע״ע) ״אראטעאיעע כפלאנצעננאטעף (ויין 1881), ופה
וחדח: והס לחם סנולה או פעולה טי  יבואו רק אלה עטי
ל ל בישטים או ע  אבורנקי יעל טלכים, היא נטיעה ע
 וורדים ונקרא ״נטיעה על עטהה״ (העניה י״ד• טנילה
ד ח  ה׳ c הדני, דוא טין עעב ועלה עלו עגולה וטצד א
 הוא פחוהח ובלילה כפופה בקרקע, וכעההטה זורחח
כעהחטה טםבבח פניה,  חיא עוטדח ופוחהה למולה ו
קעח ההטה, ואוחו החריץ  היא טהענלה עטה עד עעו
Malve הוא פתוה כגנד החטח ייעולם. והוא הירק 
ן טהכווצין ה ח ו ע ט ע  עעליו טחפחהין וטתפישטין וטבין ח
 ונראין כםחוטין (עבח כ״ט ). יחנון, הוא צטח עריתו
ע בכרכי הים  נודף ויע לו ענפים חרבח, עץ אחר י
ו וטניהין לה (לבהטה) ו וטביאין קיסם טטנ ט  ויחנון ע
ע ויפלו דרני (רולעים) רא׳שח ט ע ת ת  בחוטטת כדי ע
 (שבת נ׳ד:) כננר, טין פקועות ויש לו סגולות
ם (עבת טבחת תנתעי  ברפואת, ועישנו טגנד תכעפים ו
 ק״ט:), י״א עתוא חגטל (Coioqumt) טזריק, טץ עעב
ר לו סגולת לתחק, איעתי טזריון ולא איעתי ע  א
 עכרא (פסתים ק״ז.) כי תעכר עוכר תנוף וטעלעל
 יותר טטוז עעועת חטעקת התרקה בגרעין זת עדל

 (והולידה והצטיחה), יוגק, עולל (עוללות), בן(בן פורת
ה צערה עלי עור), וגזברים ו בג  יוסף), בר (הבואה) בה(
 עצי חאגים בעם בגוח (טעערוח פ״ב). גם בפעלי גדל,
 נאה, בעל, גטל (בהגטל יצחק), גרע, בכור וכוי.
ח אזרח, גצר וכו׳ טעוחפים הציוגים ובעלילה  בעטו
 עץ יביש (סרים), עקר (עיקר חאילן), גבל (גבול חבול
 כטו עלח גבל), גדע, אטל, עכול (אעכול ע״ד יחטוס
 כגפן בסרו) וכו ט׳שוחפים לצטחים ולבגי אדם

 וגטעל העם היעראלי בפרט לטיגי עצים ואילגוח (עי׳
ה 1859)׳ הטגוים לפי כהוב הטקרא  טכ״ע בן הנניא לעג
 (ילקוט רטז ההרג״ד) יעראל גטעל לגפן בט״ו אופנים
ה ט ח  (עט״ר פמ״ד), ולעץ תתפות (עבת פ״ח) והרבה כ

 יותם בן ירבעל בחר בטעל העצים, הזית והתאגת והגפן
 והאטד יואע מלך יעראל גגד אטצית טלך יתורת
 ג־שא עליו המעל טן התות ערצת להתחתן עם הארז

ת הבוטח בה' עיהיה כעץ  הגביא ירטיהו טברך א
ל על פלגי טים והיה עלהו רעגן האוטלל איוב  עתו
 מתקנא בעץ כמו בעאר בערו ומקונן ״כי י׳ש לעץ
 תקוה״ ונוי. מליצי הנביאים מ׳שתעעעים במעלי
במעל תכרם עע׳שה הו עעי  הצמהים על עם יעראל: י
 באועים ההה ענבים ירמיהו מזכיר מעבר לב איך
ה נר!פך אל סורי הנפן נכריה מ  נטע עורק זרע א

 יהזקאל בטעל הלבנון עם צטרה הארז ונפן םורהה אישר
 עעה ברים ועלה פארוה הועע טברך יעראל כי יפרהו
ה הורו. ובספר י ו כלבנון ויהי מ עגה דך ערעי  כעו
 תהלים רבים טעלי עצים על יעראל, בהטוגוה יער
: ואכלת עיתו ב י  ועצים טצייריעעיתו טפלת צבאתאו
ת . וכבוד יערו וכרמלו . ועאר עץ יערו טספר י מ ע  ו
 יהיח ובערד יצורי העץ הוא מתאר את גואל יעראל
ו יפרה  לעהיר לבוא ויצא הוטר מגזע יעי ונצר מערעי

ו טרובד ה טי עהכסה  גם חז״ל בפרקי אבות טטעילים א
ו לאילן עענפיו טרובין וערעיו טועטין ותרות  טטעעי
אטר והית כערער  באה ועוקרהו והופכתו על פניו ענ
ו טרובין מהכמהו רומח לאילן י  בערבה ונר, וכל עפעע
ו מועמין וערעיו מרובין עאכילו כל הרוהוה  עענפי
אמר והיה כעץ  עבעולם אין מזיזין אוהו ממקומו ענ
 עתול על פלגי מים ונו׳ ובענת בצרת לא יראנ ולא
ת פרי (אבות פ״ג י״ז). ומ׳של גאה מתעץ  ימיע מעעו
 להישובה ח׳שאלה צדיק ורע לו רעע וטוב לו בפי ר״א
 בן צרוס (קדו׳שין ט׳ ואדר״ג פל״ט) וכטוהם הט׳של
ת על האדם המהגאה ח י  >של אילן סרק ואיל! גועא פ
 ועל הארם בענותנותו (ב״ר פט״ז), והטעל היפה אילן
 אילן במת אברכך וכו׳ (תענית ה׳) וכדומה ציורים
 רבים על הרטיון עבין העץ ובין תאדם בסודות ספירות
 ״אילן הקבלת" נזכרים כנויי ספירות בעמות עץ ההיים
 (ספירות הכמה ובינה), עץ נתמד(ספירת תפארת), עץ
י  פרי (כנוי לספירת טלכות), עץ הדעת טוב ורע (ענ
ן וסטאל), עץ עתול, ח ט ט  אפני טלכות קדועת וס״א, ט

ל ה). ב  עץ נטוע וכו׳ (ע״ע ק
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 (quinces), וחחמרים חמאיגח עליהן עטרות נהדרוח,
 דשם עץ מםיראקם (Styrax), וממין אחד יוציאו אח
 ההומד הנקרא במם ״קמרח היהודים״ וחוא מין צרי
ת (בממנה אפרסמון) אמר מפריו  (באלזאם), ועץ א
 יעמו סמי רפואה, ויוציאו ממנו ממנים מריחים וגם
ם מהם נטעי ת ח  מהם יכינו מקויי מרפא מינים א

 מעמועים וגם לבמם אח התבשיל
 [צמהי יהודה וירושלים] למרות הצותם וחסלעים
ח יהודה, רב הוא מאד מספר הצמתים אמר א  ב

 יגדלו מם ובפרמ ירקות הרבה למיגיהם בסביבות
 ירומלם אצל הר הזיתים נמצאים עצי בכאים׳ ואלוגים

 פרי עץ האלח נקראים בטנים (בוטמא בערבית) עצי
 אגוזים מחורים, חוחים, דודאים, ירסוח וצמהים בגנב
 ירומלם יחנמאו ההרים הרטים בכל הדרך טן בית
ח ההיא יפה ונעיטה א  לחם עד חברון. וכל כברח ה
 בירק עמב ופרהים האדטה סביבוח ידיחו עמידח
ם טן טבח עד ארד,  חיא מרביח הצטחים יפרחו מ
ס  וביהוד ינובון העצים המונים על אדטחה: עצי מטי
ם לא  ועצי חטרים, אולם בעצלות הערבים היומבים מ
 יעלו החטרים כטו לפנים שעליהם נקראח יתחו ״עיר
ח א א ה י א חצ ח  חחטרים" בםביבוח הכפר ת
 מומממין עלי טאבאק, דוהן ואינתנו (בלמו! הדיל
ם יעלו אח מ ס isatis. שבח צ׳ ז ), שדוח ח  אסטי
הככתח  קגיהם עד גובה שש רנל והשבולוח הארוכוח ו
 יתגועעו תחת כובד משאם, חאגים רמוגים ענבים
 ועצי־גךעדן׳ ועצי פלאים אמר יגבילו את חשדות במפתם
 ומזרעם יוציאו ממ;, ולפי דעח חוקרים אתרים תוא
 שמן קיק הנזכר בחלמוד סביבח עיר חברון עמידת
 בהדים ובעמקים יפים אדמח הארץ לחה היא מאד,
 ומם גגים ופרדסים ובהם עצי גפן הנושאים ענבים
 גדולים ועצי זיחים חאגים ואגוזים עם פרחים וצמחים
 רבים למאד אלוני קוקוס (Coccus) אשד בכרמי
 הברון אין כמוהם ליופי בכל הארץ׳ וביניהם הנקרא

 אלוךאברהם או אשל אברהם

ם ת ת  [בסוריא] במחחי הלבנת ישנם עוד ש
 מארזים הנבוהים הנודעים בכה ק, נם עצי זיח הדסים
 במנים חרובים ועוד; קשואים וירקוח ופרהים, נם
ם ליוב. בעיר בידוח וסביכוחיה יישנם  הממי ינדל מ
 ננים עם צמחים שונים ובפדמ החוחים לצורך חילעח
 הממי הגדלים עליהם ושם יזרעו גם צמר גפן וטאבאק

חמתם ח הים יגדלו אלוגים שוגים, הדובין ו פ  על מ
 גדולים ועצי זית גם עגבים מתוקים ומוכים. אח חון*
ד מספד המיגים ממוגים מ  הים יכסו צמהי מים א
 ומבעה בדרן* העולה מבירות עד דממק גדלים עצי
 יעד האלונים. העצים הרעננים ההם יסובכו בצלם על
נהדתם  הפשתה הנדלה ביניהם לרוב. נם גנים גדולים ו
ת המקום ד יסובו א מ  בפדהיס וצמהים. כל הנבעות א
ד לצמהי ארצות ים התיכת מ ות א נ  הזה עמידות תן כמו
 יתמבו, ומרביתם הם אלונים דוקתם (מטעכאייכען),

ה מ ) ת  או אדלא, מין צומת דמי לפונלא (עוקצין פ״נ ד
א עוצר  לצנק ממורף כנמיכת צרעה, ומסנולתו מהו
 מים, כלומר מונע לחוח ולחלוחית מל המכר״ ומרפא
 הנרב, ומעלה ארוכה לחולי המנים (ערוך), קצח חוא
ת כאב לב  כםק ןקיממעל), הרניל בקצח אינו בא לי
. מברא׳ פחילח המדבר מברא (מבח כ׳:), ( '  (ברכוח מ
מ י  מין סממנין הוא וחם ביוחר ומוחה אוחו מי מ

 לו צנה
 [צמחי ארץ ישראי1] בא״י ובפרמ בדרך העולה
 מירומלם ליריהו ובהרי יהודה מצאו החוקתם צמהים
ד לא ידעו חכמי חורח הצמחים מקודם מ  חדמימ א
 ולא גמצאו בארצוח אחרוח. בצד דרום עד קרוב לגבול
ח אשד חכסה אוחם ת א ו ר ב  חנחל אל־ארימ גמצאים כ
ך מ ו  פרהים וצמהים בהדר צבעם חירוק, לרוב חם מ
 חדב־המצדיח (אירוס בממנה), מאלה יעמו כחול ופוך
 ויארגו זדי שושנים לעימור וקישומ; שומךבוריח־הזהב,
 מהצמה הזה יכינו בבחי מרקחח הםמים שקדי מרפא
 מונים; נכאח חמכעוח, המיץ אשר יוציאו ממרמי
 איזה מינים מהצמה הזה הוא כעין זפח אשר יקחו
 העובדים במלאכה העודוח, ולאומניוח אחרוח; חחבצלח
 גדולח־העלים. אשר יקראו בהלצה ״הבן לפני האב",
ח וגשאה עלה עליה, כבד א  כי מרם עלה זרעה P ה
 פרחה החבצלת והחפחהו שרשיה ועליה, ושרשי וזרע
, Colchicm החבצלח הם סטי מרפא, ובהם ימצאו חהטר 
 ועודצסהים אשר יוקה מהם לצבע וסמי רפואה. באשר
 נעזוב אח המקום הזה ונעלה בדרך המוביל לארך איי
 נהרי־אדם׳ הפונים סדרום הארץ צפונה אז יגדל יופי
 המקומוח במספר הפרחים והצטהים אשר חוציא
 חאדמח, העמקים והגבעות יחכםו בעדי ירק דשא
ם חם: עצי־סבך או צמחי רוח י ח מ צ ד ן  לבושם ב
 (בארמיח קסיס), ויש שני מינים מחם. חמין האחד
 הוא כעי, פרח בעל חמשח עלים, וחמין השני עטרח
 שושנים לו אישר ירהב בראשו ככוס. כל מיני הצמה
 הזה נכבדים המה כארצות המזרח, וביחוד יוקירו שם
 אח ערך שרשיהם אשר בהם סטי מרפא ומועילים
 למחלוח הבטן והקיבה. שושנה השמש הנמופה. מי

ד מהצמח הזה יש לו מעלה יחירה לגרש דוחוח ה  א
 רעוח העול ח מאגמי רפש ובצה אשר ימלאו בצחגחם
 אח האויר, ובאיזה מיגים אחרים ימצא pv. ועורקי
 הצמה הזה יכשרו למעשה הנייר בקרבח העיר עזר,
ח א  כל מיני ירק אשד יזרעו שמה יעלו ויפרהו כעשב ה
 לרוב. סביב יפו וחשרו; ינדלו ממנו צמהים רבים, ומהם
 שושנח־תח־חמוכחרח׳ שעושים אח ההומד אנימוניא
 הנודע בחועלחו בחבמח הרפואה. ונמעים בהפדדםים
, י־טונים,  אחרונים, ואוראננין לימונין, ענבים, מקתם
 וחאנים וכל מיני אבטיחים ופרחים שונים. נם חמי־
ח א  תודקיח לרוב כטהלך שלמ מעוח עולה הדרך ל
 חמדת תיפת ותטהוללה בעצים ופדתים עד רטלת. הגנים
 מלאים דתים׳ תרובימ, עצי מקטח דטוגים ופרימים
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 הם, בבחיגת גבול ושיעור. כאילו אפשר לומר שסילק
 ופנה באמצע אורו הגדול מקום ריק כדי שיבראו בו
 הנבראים, היינו שיוכלו להמצא באופן שהם עתה בעלי
ם מקום הריק לא נעשה ריק לגמרי,  גבול ותכלית אמנ
חל של אין סוף׳  אלא שנשאר שם רושם מתאור תנ
 והוא ״סוד הצמצום״ קודם הצמצום, היינו קודם שאמד
, ואין ליהס , אי אפשר לדבר מכתות ה׳  לעולמי ח
 אליו שום שם של תואר כת ואיל, ואין מי שיודע
 שטו, כי האין סוף אף שתוא קודם אצילות הוא ג״כ
 טכה הצמצום. ואתר תצטצום יש לנו תרשות לדבר
 טכתות ה׳ ולקראו בשטו. כה הצטצוט והסילוק הזה
 עשה טקום והכנה לבל הנבראים בסאטר ת', שיתיו
 בנדר יש וטציאות׳ וע״כ נקרא הבורא ״טקום״ כי הוא
 טקוטו של עולם ולא העולם טקוטו, שהוא הסבה לתם
 ונתן להם ״טקום״ פנוי שיהיו נטצאים ע״י הצטצום,

 והוא ע״ד תדטיון לשבר את תאזן.

 ביבליונרפיא עץ החיים לרח״ו היכל א׳ שער אי;
 נפש החיים לר״ח וואלאזין; פתחי שערים לר׳ יצחק אייזק;

 נתיב הצמצום בם׳ הפרדס להרמ״ק
 טא״ה

 צמר ו^שתי•: צטר בארטית עטר הוא שער
 שנתזין טן תבשבים, נזת תצטר (שופטים ו׳ ל״ז), וטפני
 שרוב הבשבים בא״י הם לבנים, לכן נאטר הנותן שלנ
 כצטר (תהלים קמ״ז ט״ז), וצטר צהר (יהזקאל ב״ז י״ה),
 כצטר יתיו (ישעית א׳ י״ת) לבנים וזכים. כעמר נקא
 (דניאל ז׳ טי), עטוראי דאייתי עטרא (איכה רבת פ׳
 ספקה) פי׳ טוכרי צטר. טילא או טילת תוא צטר דק
 ונקי, טילת לבנת (טנילת י״ב ), צטרי ופשתי (רושע
ק טשת צטר עב נקרא ב  ב׳ ז׳) תרנום כסות טילא ו
( ׳  לבד, לבחן (Felz) ציפי צטר או פוקרין (שבת נ
 הוא גיזת צטר. ראשית הנז היה תרוטת לכתן. בדרך
 טליצת נאטר על ד״ע ואתר: כל עטר דנתית ליורה
 סליק׳ פי׳ כל אותו צמר שנותנין ליורת נחלת לצבוע
 עולת בכולה תצבע יפת או לאי—דעל נב אמית נקי,
 בלומר כל אותו תצמר שתוא נקי ואינו טלוכלך בטיט
 קולט הצבע יפת כך ר״ע מתהלה היה יפה עלה בשלום
 וירד בשלום, אתר (אלישע) שטההלה לא היה הגון לא
הוא שם עם מצאצאי  ירד בשלום (הגיגה ט״ו:) צטרי
,(Emessa)כנען(בראשית י' י״ה) ואטרו צמרי זו הטץ 
 ולטד. נקרא שטם צטרי שתם עושים בצטר (ירוש׳ מגילת
 פ״א). וכן נקראת עיר צמרים בנתלת בניטץ (יתושע
 י״ת כ״ב) וכנראה היה טקוטה על הר צמרים בהר
) ויתכן שתית טקדם טושב לעם  אפרים (דהי״ב י״ג ד

 צטר׳
 [פשתן] פשהן הוא צטה ששורקים טגבעולי הוטי
 בד, ובעודו על שרשו בשדה נקרא פשתה (ובלשון
 תז״ל פשתן), והפשתה נבעול (שמות ט' ל״א), פשתי
 תעץ (יתושע ב׳ ו׳) קני תגבעול. עובדי פשתים שריקות
 (ישעיה י״ט טי) הטסרקים בטסרק את תפשתים

 דדםים, בטנים ותרובין. נם נטעי תותים לתולעת הטשי
 סביב בעלביק האדטה פוריה וטובת. ולרגלי תר טול
 הלבנון בהעה עטוקה ועל שפת השרון בגויה העיר
 דמשק. ארמת השרק תוציא פרי לטכביר, כי שם גטועים
 עצי אתרוגים, תפוהי זהב, עצי ברוש׳ והדומים לתם;
 עלי טאבאק, דוחן, פולים קשואים, אבטיתים; תטיס
 כוסטים שעורים ועוד תבואות שדה, וצטתים שוגים
 ופרהים טרהיבי עיניס (עדעלשטיין בהאסיף שנה ד׳

 38, ובילק ט המעטר של לונץ ה״א צד ג״ג).
 [פרהים בבית הכנכת] בצטהים ופרחים השתטשו
 גם לצורך עניני תדת כטו לולב ואהרוג ובזטן הקציר
ם (ע״ע) שנעטרובפרחים (בכורים פ״ב ג׳) י ר ו כ ב  ח

 בט״ו בשבט ר״ח לאילן׳ בעצרת חעולם נדון על פירות
. וכנראח זח חוא טקור חטנחנ ( (ר״ה ב׳. ט״ז לן  האי
ת הבתים ובתי כגסיות בפרהים בהג השבועות,  לפאר א
 כטו שכותב טהרי״ל (פגהגיו הלי שבועות): גוהגץ
 להשטיח רצפת ביתכ״ג בבשטים של עשבים ובשושגים
 לשטתת הרגל (עי׳ ש״ע או״ח סי׳ תצ׳ד) בטגן אברהם
 נאטר כי טנהג הוא להעטיד גם אילגות בביהכ״ג, אך
 תגאון טווילגא תורת לאסור טפגי תקות הגרם (היי
 אדם סי׳ קל״א י״ג). בעל השל״ה טביא הטגתג כי
 השמש מהלק עשבים טריהים בשעה שטגגן הש׳ץ
 דאל בתעצומות, ומזהיר השל״ת שלא יריתו אותם עד
 אתר דתפלת ואז יריתו בברכת (של״ת דפוס אמשטרדם
 דף פ' ע״ב) בא״י המגהג לפזר פרתים לפגי היוצאים
 סביתכ״נ אתר תפלת ערבית של הג הפסה (לוגץ בלוה
 א״י) במגורה היו פרהים בירכה ובקניה. בביתס״ק היו
 על הקירות טקלעת פקעים ופטורי ציצים, ועל העמוחם
(ט״א ז׳ י״ח, ז׳ י״ט). ׳ כו  כתרות טעשח שושן ורטוגיס ו
 ביתמ״ק נקרא יער תלבנון, לוטר לך טח יער טלבלב
 אף ביהמ״ק טלבלב דאטר רב הושעיא בשעה שבנה
 שלמה ביהט׳ק גטע בו כל טיגי טגדים של זהב והיו
 טוציאין פירות בזטגיהן, וכיון שהרות טגשבת בהן היו
 גושרין פ־רותיהן וטהן תיתת פרגסת לכתוגה וכוי(יוטא

ה א ו ב ; ת ק ר , י ם י ט ש ; ב ן ל י 0 ע״ע א ט ״  ל

 ביבליוגרפיא : ברלינר, ברכת אברהם 231 (שמות
 צמחים); לעאפאייד פא״ק, שטרייפציגע דורך די ביבלישע
Post, Flora of Syria, Pales- ;1900 פייארא, פרייבויג 

tine and Sinai, Beirut 1896 
 א.

 צמצום, ם1ד: שםטושאל בתכטת תקבלה כביכול
 בכת ת׳. וכשאגו טדברים טצטצום כוגתגו על ״רצוגו״
 בעצטו ולא על בעל הרצון, כי הוא בלתי תכלית,
 ובטאציל לא ידובר כלל, כי אין טתשבת תופסת בו.
 והכוונה כשהית ״רצונו" לברוא גבראים בעלי גבול
 ותכלית בדי שיהא האדם נטצא לטטה בעולם הנשטי
ד נ  בעל בהירה ורצון ולנטות נם אהרי הרע הטתנ
 לרצונו, היה ״רוצה" הבורא לסלז^ בעצטו כה שלטותו
 חבלתי תכלית באמה טקום ולהנלות לנבראים בערכם
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 ברוטא להביא את בל ספרי היהודים לבקרת. ובר״ת
ל ספרי התלמוד ׳ד (9 ספט׳ 1553) יצא נזר דינם ע ׳  עי
ה נ  להעדף ספדי התלטוד בבד נערפו יותר טטאתים ע
ה ההיא תיתה פ ד ע ה  קודם לב? (1320-1330), אלא ע
 טטעם הרעות הטדינית ולא טטעם הצנזורא הדתית.
 ביום 1 סאי 1557 נערפו נם סחרי התפלה והטהזור־ם

 אבל היהודים לא עקטו וע״י הפצרות וטתנות כפף
ת םפרי תתלטוד  קבלו ״הודטנא״ לעוב ולתדפים א
ל ארבעת ד יעעה ועד־צנזורא ע ע  בתקוני נוסתאות א
 נוצרים טלוטדים ועני יתודים טוטדים׳ ותתלטוד
בע הראעון נדפס בבאזיל בענות 1578—1580  הטעו
 תתת תענתת הצנזור טארקו טארינוס טבריקס אער
ה הרבה בלעון התלסוד ע״י סרוםים ועבועים ונם נ  ע

ט כל טסי עבודה זרה.  העטי
 [הקוני הצנזור] טעעה הצנזור הזה היה סטל
 ודטות לכל תבאים אתריו. וראוים הם תקוניו לתעומת
ם ״מין" טתק את טצא ע  לב בפרוטרוט בכל טקום ענ
 הטלה וכתב בטקוטת ״צדוקי" או אפיקורס, בטקום
טד" כתב  ״נוי" כתב ״כותי" או כועי, בטקום ״טעו
 ״טוטר", בטקום ״בוטר" כתב טערת לע״ז או כהן
 לע״ז, ובטקום ״עטר" כתב ״גזרת" ועל האנדות
נן טתאימות לדעת הנוצרים בענין עכר ועונע  עאי
ט ק״ז. ת בב׳ ע ע  הוסיף ביאור קצר על הנליון, כטו ע
 בד״ה ״טה ביאתך לעולם בלא הטא", הוס ף הנהה
 בזה״ל ״ר״ל עהאדם בביאתו בעוה״ז עדיי; לא הטא
 בעצטו, ואטנם לפי אטונת הנוצרים הכל נולדים בעק
 אדם תראעון, כדאטר קרא ובתטא יתטתני אמי".
נ; נתונות ם דבר על הטצות עאי אטר ע  ובכל מקום ענ
 בארצות הנוצרים, הוסיף הערה, כי ״ביטים האלד אין
 טעגיתים בכל תתלכות הללי כי רק דינא דטלכותא
 דינא" וכעתתהילו היהודים לערער עהצנזורא טתטירת
 בדיניה׳ הבר צנזור מומר ״ספר הזקוק" להורות את
 הקי הצ.זורא׳ למען ידעו היתודים בכל עת אם יע להם
 מקום להתאונן את הספר הזה פרסם ר׳ מדרבי
 מורמארו מתוך כ״י בהמאסף ״ציימעריפמ פ ר ביבליא־
 נראפיע" לעטיינעניידר (1862). ובו נסדרו כללי
 הצנזורא והמתיקות תדרועות באיזה ספרים בראיע
 הסבר כתוב: ״זה הוא ספר תזקוק עעעיתי בטנטובה
ת אלף תקצ״ו", נ ע  והעלמתי בא׳ לתרע אוניסטו ט
ו כי עובדים היהודים ברומא על נ  אמנם בעביל עהלעי
 הקי הבסרת וכי מכניסים הם לבתיהם ספרים עלא
דפסו בהו׳ל >כי עד אמצע המאה  נזקקו בצניורא, ענ
 תי״ז לא תיתה כל מגיעה צנזורית למדפיסים עבדים
 במדינות אישר מתוץ לממלכת האפיפיור) היו הכמרים
 רגילים לתתנפל לעתים תכופות על בתי יישראל, ולגזול
, כדי לבתגם  את כל הספרים העברים עגמצאו עם

 אז הרעה האפיפיור םיקםטום תתמיעי(27 אוגוסט 1590)
ע עליהם םיטן בי  להתזיק ספרים עברים בבית, אם י
 גתסגו תחלה ע ׳י הצגזודא אולם לטדות הרעיה הזה

ד טתוטי ' גי) טעז ם (יתזקאל ט  טנעודח. פתיל פעתי
ם (עם ט״ד י״ז) על ארנ בד בי ם, בנדי פעתי  פעחי
ם הנפרדים בעריקת ל פעתי  הוראת בד על תניטין ע
ע ר ע  טגבעול, כתונת בד (ויקרא ט״ז בי). טרבד ט
, טדבדים דבדתי  רבד, הוא סדין עטציעין דטעכב
 ערעי (טעלי ז׳ ט״ז) סדין על בוץ הוא כעין טעטפה,
ע . קרטגאה, פיר׳ש״י י  םדיגא בקייטא (טגתות ט״א)

ת קל״ת.) ב ע ) ן ת ע  אוטרים טוכרי בגד• פ
, א פג ו תעטרג באדטי ם, י ג פ ג  [צמר גפן] צטד על
ל עץ אהד, נקרא בכה״ק צטרה, צמרת הארז  או ע
ד עץ ארז, ובלעון הז״ל עטדגיתא ע  (יתזקאל י״ת ני) ע
 דביני ביני (עבת כ':) פי׳ ניזת צטר עץ בין הקליפה
עעת בטצרים. ע הוא צטר נפן טוב ענ  ובין האילן. ע
 גגד תבוץ עגעעת בארם ותיותר טוב בא טהודו, והיה
 יקר טאד עלבעו אותו רק טרום עם הארץ, בסעיל
 בוץ (דתי״א ט״ו כ״ז)׳ תכריך בוץ (אסתר ת׳ ט׳׳ו),
 בית עבודת הבוץ (דהי״א ד׳ כ״א) תגביא יבדיל בין
ע ברקטה  צטר גפן הארטי בעם בוץ ובין המצרי, ע
ע טעזר (עטות כ״ו א׳) ) ע  טטצרים (׳תזקאל כ״ז ז

 בגדי ישיש (בראישית ט״א ט״ב). גם כרפס (אסתר א׳
) הוא צמר עץ יפה, כטו בלעו; סנסקריט כרפםא  ו
ה כלך(עבת  (cotton מלישון ערבית קומון) בלשון הטענ
 פ ב אי) הוא צמר עץ, או צמר הגדל על תוף הים

 ממכסה (טעי) והכלך אגבין (צ ל אגמ ן) קיסרי׳
 (ירוע׳ כלאים פ״מ אי) ופי׳ הגר״א בישנות אליהו:
 כלך כמו צמר וגדל על אבגים עבים המלה ודומה
 לצמר. קנבוס הוא בארמית קנפא (hemp)׳ הפישהן
) ע״ע  והקנבוס עמרפן זה בזה (נגעים פי״א ב

. ם י א ל  כ
 א

 צמורא ; בקרת ספרים לפני הדפסתם, עהגהינה
ת 1542 ואילך במצות נ ע  הכנםיה הקתוליקית מ
 האפיפיור ברומא, גנד הפצת דעות נפסדות או פניעה
ת אישר ערך האפיפיור י פהתכג  בכבוד הדת העלמת, ע׳
ת 1480 והארכי־הגטון ממגגצא  םיקשטום תרביעי בענ
 בעגת 1486. ביעראל היתד, בקרת כזו גתוגת ע ד
ו התכטים  ביטים הקדטוגים, ואלה הספרים עתעב
 עהם גגד הדת ותמוסר דגו אותם בנגיזה, כמו ספר
ב(עבת קמ״ו), ומה ו  תרפואות (בם־זים ג״ו )׳ תרגום אי
 עבקעו לגנוז ספר קהלת (עם ל' בי) ודנו בגניזה או
ת ספרי הגליוגים וספרי הצדוקים (עם  בערפה א
׳ז). וכאער גתגלת תדפום תיו צריכין המתברים  קט׳
 לקבל רעות והםכטה טראעי הקתל והרבגים כדי
ת ספריהם לאור, וסבר טבלי הםכטה לא  לד צ א א

. ( ה ט ב ם  היה לרצון לפגי קהל תקוראים (ע׳ע ה
 [הצנזור* על התיימוד] בעהתהילו היהודים
 לתעתט׳ש בהטצאת תדפוס, גתעודר קטרוג כגגדם
 טצד הגוצרים, כי פוגעים הם בספריהם בכבוד אםוגתם

 ע״י טלעיגות לפגי האפיפיור יצאו עליהי חצנזודא
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 ״ראש הגויה״ בסלים ״ראש הכותית״. בן גם עשה בפי׳
 הראב״ע (דברים ז׳ ה׳) בד׳ ה ולא תתגאל בדברי
ת ואשרים, שכהב בדברי הכותיות. ו : צ  הגויות המצירות נ
 גם ה ה צגזור שתכן ברסב״ם תלכות ׳טבת ״ואס לגוי
 מותר׳ וכתב ואם לעברים מותר, ספגי שטעה לקרות
ר רוסי אשר התגגד ז .  גוי במקום גוי שוב גמצא צ
 למלת ״יון״, מפגי שבלשון ההמון קוראים לפעמים
 לאיש רוסי בשם ״יק״, וימתק מלת יון בכל מקום וישם
 במקומה ״ישמעאל״, ויתקן גם בתתלים טבעתי ביון
ט חיון־־־מטיט  מצ,לה=בישטעאל טצולה, רצילני טטי
 הישטעאל כן ראוי להזכיר הצנזור מפראג, אשר ההרים
 לות אמשטרדם לשנת 1726 בשביל שהית כתוב על
 השער כי נדפסו בו ״כל הסרישים״, ובזה ראה תרוף
 כלפי מעלת הקדושים הנוצרים שהלוה קורא להם
 ״קרישים״. בסדורים תיקן והיו לסשיסה שוסיך בתסרו
ו למשיסת שוסיך׳ ויהפך י ה  הוא״ו הראשון וכתב ״
 העתיד לעבר; כי אין לנו מלך אלא אתה, הוסיף אין
; לא על ״בר אלהין״ ה ת ם אלא א ל ו  לנו מלך ע
 סמיכנא, כתב פי' ״מלאך״; הרהמן הוא ישבור עול
 נלות מעל צוארנו, מתק ״עול נלות״ ונשאר הרתמן הוא
 ישבור ציארינו. הצנזור הרוסי לא רצה להרשות
 לתרפים הנדת בםדי?קוב מפני שכתיב בה ההד נדיא
, שהזוז תוא מטבע פולנית י ז ו ן אבא בתרי ז  חבי

 (זלאמא) ויתקן ״כשלשים קופיקות״
 [הנחות בצנזורא וביטולה] תמדפיסים תתלוננו על
 הצנזור לפני הממשלה ברוס א, והוציא־ חוק ביום 6
 נובמבר 1836 לסדר כללי הצנזורא כדי שלא יוכל כל
 צנזור למשול בספרי העברים כאות נפשו. אבל כשהתחילו
 העתונים העברים ?צאת ברוסיא, היו הצנזורים מדקדקים
 ומחמירים בכל דבר הנוגע לרוםיא או לאמונה הנ צרים

 ויהי כי קרה מקרח רע באדעסא, חוברחו תעהונים
 לכנותת ״אשרות אשר ברומניא״ כן נאסר ?עחונים
 ימים רבים להזכיר שם ״חובבי ציון״ או ״ישוב ארץ
 ישראל״, והיו כותבים אוהבי צ ון או יא״י בימי תפרעות
 בקיוב ובווארשא (בשנות 2—1881) הוכרחו לכתוב
 ״יבוק אשר ברומניא״ במקום קיוב׳ או ״באר שבע"
 במקום ווארשא בשנת 1903 נאסר עליהם לכתוב
ת קישיגוב, ויכתבו על ״גזרות שביקין״ ח  דבר על א

 ובגוגע לדברים כלפי אמוגת הגוצרים הותר להם לכתוב
 ״אמונת הקתוליקים״ בשביל שהקתוליקים תשובים לגבי
 הרוסים כמומרים או בעלי אמונה אתדת ימים רבים
 היה אסור ליהודים ברוסיא להדפיס תלק הושן טשפט
 טן תש ׳ע, כי דינא דטלבותא דינא ואין ליהודים להוק
 להם הקים לעצמם. בן נאסרו ספרי התםידים טפני
ת  מגשיגות המתנגדים, כי ״טפלגת התסידים תסרס א
ה בספרי הדינים, תכתוב דברים המזיקים לחיי נ מ  ה
 הכלל ומלאים דעות נפסדות״. והיה אם הדפיסו
 ברוסיא ספר האסיר טטעם הצנזורא בתשאי, או כי
 י הכניסו ספד בזה טדפוס הר׳ל, הדביקו לפניו שער של

ת ספר העקחם,  היו תכטרים טתטירים תטיד ואסרו א
 עין יעקב, ילקוטים, ספר אלדד הדני, הזהר ותקוני זהר,
 אם נם חותם הבקרת טבוע עליתם ביהוד יצא כעסם
 של הכמחם גנד ספרי חחלמוד להשטידם ולהכריתם

 אבל לא השגיחו היהודים בדבר הזח מעולם, ולא עוד
ת ספרי  אלא שלפעמים הרשו לעצמם להדפיס א
 התלמוד בלי צנזורא (כמו באיזה מדפוסי לובלין,
 זולצבאך, פפד״א, שנדפסה מס׳ ע״ז בלי שער). ויש
ת המאמרים שנמהקו  אשר הוסיפו המדפיסים העברים א
 ממעם הצ״זורא, ואם נתפשו בעונם זה הוחרמו הספרים
 ממעם הבקרת ובעליהם נדונו למאסר או לתשלומי
 קנסות. אבל בימי הקיסר יוסף השני נדפס בווינא
 ש״ס בל• מתיקות, כי כן אמר הקיסר שאין למתוק מן
 התלמוד כלום, כדי ש?א לשבש את צורתו העתיקה

 קלת מבשאר ארצות היתה הצנזורא בפולין, בי נמסרה
, אלא ׳*מהקו ת ו צ ר ע א ב ר ד א ע ו  מסודר, ל
 תמרפיסים מעצמם את כל הדברים שיש בהם כדי
 לעורר קטרונ ובויניציא היתד, הדפסת ספרים עברים
 תלויה בהסכמת ועד של רבנים (קאטאוירי) שנתטנו
 לכך ממעם הממשלת. אבל בשאר תארצות היתד, יד
 הצנזורא תקיפה להשמימ!למתוק ולםרס ולשבש בספרי
ם, ונשארו מתקוני רצנזורים הללו פג  ישראל ככל אות נ
 חקוקים לדורות, והמדפיסים של עכשו אינם משתדלים
ת הניסה הנכון לקדמותו, במו: בסליחח  להחזיר א
 ״אהה תלקי" נתחלכח מלת ״אדומים" במלת רומים,
נ נשתבשה מלת ״ככמרים" ונדפסה  באזהרות רשב׳
 תתתיה מלת ״כמצ־ים", תתת ״והשמד תנוי תעז״ נמצא
 שם ״ושמרנו בכת ועז״, תתת ״וצד הצורר״ נאמר

 ״מלכות שנים עשר נשיאים״ ועוד כאלת
 [שגיאות הצנזור] לשהוק הם תתקונים המנותכים
 שנעשה ב ד׳ צ.זורים בורים אשד לא ידעו פירוש
 המלות ושבשו ספרי ישראל ביד נסה ואיש לא מהה
ם ע פ המיל שנמסר לדצ-זורא שאין להזכיר מלת ר  מ
 ״מין״ ״ערל״ מתק אתד רצנזורים את המלים ״מין
 קטניות״ וכתב במקומם עברים קמניות, ותתת ״ערל
ם י ר צ ו  שפתים״ כתב עברם שפתים. בסליתת נ
 באים מארץ מרהק כתב עברים באים. ותיקן תתם
׳ כי ח ו צ ת ח (ערובין ע״ח) ״עכו״ם מ  לא מינכרי מחצ,
 תשב מלת מינכרי למין ונכרי. פיאה נכרית תיקן ״פיאה
 עכר׳ם״ בתוס׳ כסחים (ס״א) ד״ת דבע״א לא משכתת
 מקצת ערלת, תיקן דבעכו״ם לא משכתת מלצת ערלת
 (דפוס שיים ווילנא הראשונים) כי תשב רבע א הוא
 דית דבעובח אלילים ובאמת הוא ר״ת ״דבעניןאהר״

 צ.זור אתר לא רצת לכתוב ״עכו״ם״, לדעתו ד״ת
 עובדי כריסמוס ומרים, ובמצאו במשנת אתלות (פי״ה
 מי) שם תעיר עכו תשב אותת לעכו״ם ויכתוב במקומה
 ״גברים״ (משניות דפוסאמשמרדם 1721). הטם ״גוי״
 חיה שם של גנאי ובהיות אותו הצ.ז,ר מאמשמרדם
ת המלים  בור והדיומ תקן במשגה נגעים (פ״ו זי) א
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הכנסת ת ו ס  דברים שאין דרכן לעשות בצנעת (תוצאת ת
ת תורת ותצנע לכת, דברים שדרכן לעשותן ר ס  כלה) א

ת כוי׳כ (סכות כ״ד) ת  בצנעת על א
 [צניעות כין איש לאשה] ר׳יע רעיא דבן כלבא
 שבוע תות חזיתית ברתית דתות צניע וסעלי וכו׳ איקדשא
ב ).  ליד. בצינעת ושדרתית ללסוד תורת (כתובות סי
ת רות טשום שראת בת דבר צ-יעות  בועז לקת לאשת א
 שלקטה השבלים עומדות מעומד ונופלות מיושב ולא
 שתת ליטלן טשום צניעות (שבת קי״ג: רש״י). וכבר
 טצינו בשרה, כאשר באו הטלאכים אצל אברהם לא
 ראו אותה ושאלו איה שרד אשתך ויאטר הנה באהל,
ו צנועה תיתה ועי״ז היתד. תביבת  להודיע ששרה אטנ
 על בעלה (בייט פ״ז) בשכר צניעות שהיתה בה ברחל
ה שאול נ ט  (שטסרה הסיטנים לאתותה) זכתה ויצא ט
 שהיה צנוע (כני׳ל), ובשכר צניעות שהיתה בו בשאול
ר וכו׳ (ברכות ס״ב ) כל כלה ת ס ת א נ ט  זכת ויצאת ט
ת טלכים נ ט  שהיא צנועה בבית תטיה זוכה ויוצאין ט
ה פניה, טשום ת ס  ונביאים טנלן טתטר׳ דכתיב כי כ
ת פנית בבית הטיה ולא הוה ידע לה זכתה ת ס כ  ד
ה טלכים ונביאים (טנילה י׳:) וטסופר  ויצאו טטנ
ד שנשא אשת נידטת (ידה קטועה) ת ם א ד א  טעשה ב
 ולא הכיר בה עד יום טותה, אטר רבי בא וראה כטה
 צנועה אשה זו שלא הכיר בה בעלה. אטד לו ר׳ הייא
ם זה שלא הכיר ד  זו דרכה בכך אלא כטה צנוע א
א לבנתית ד ס  באשתו (שבת נ״ג ). אטר לתו רב ה
הטא באפי  תיתוי צניעתן באפי נברייכו, לא תאכלון נ
י נברייכו, וכי קא  נברייכו׳ ולא תיפנק תיכא דטפנ
ו (לשון זכר) אלא טני א אינש לא תיטרון טנ ב ב  קארי א
) עזרא תיקן שתתא ט:  (לשק נקבה) וכו׳ (שבת ק׳
 אשד. תונרת בסינר טשום צניעותא להתרתק טן העבירה
יד על דטקדש בביאה טשום נ . רב טנ (  (ב״ק פ״ב
ת משלש דברים ת  פריצותא אע״פ שמן התורת תיא א
 שתאשת נקנית בהם, ונם על דמקדש בלא שידוכי
ת מן המדות ת באמת תצניעות תיתה א  (קדושין י״ב ) ו
 היותר רוממות שנהנו בהן לעולם בנות ישראל ועד
, ועי׳כ תשיבות הן ת ל ח  תיום נותנות עצמן בצניעות נ

 לפני כל

 יש־גב

 צנ^א, פרהסיא: שני הפכים באופניתם,
 צנעא (או צנעה) הוא בסתר׳ ופרהסיא הוא בנלד
(j7roppa, TTOMTIJמלשון יונית 7<״) לעיני כל כמו פומבי 

ר אר״י שלשת ת ס  לענק צדקת שטוב לעשות אותת ב
 טבריז עליהם הקבי׳ה בכל יום וכוי על עשיד תטעשר
ם טוב ואם רע אטרי  פירותיו בצנעא (פסהים קיי׳נ.); א
א (הנינה  דבי ו* ינאי זה הנותן צדקת לעני בפרתסי
ד כל טצות שנתן להם הקב״ה לישראל ט  ה׳.). רשב״י א
ת שנתן להם בצנעא׳ ב ש  נתן להם כפרתסיא תוץ ט
ת תיא לעולם (ביצת אטר ביני ובין בני ישראל או  שנ
. לותות תראשונות ע״י שנתנו בםוטבי לפיכך  ט״ז)

ח הצ״זורא. בשנת י ק ת פ ח לתטעות א ר אתר כ פ  ס
ת ו נ ח  1848 בטלת תצנזורא תטוקדטת להדפסת בכל ט
, S 0 5 א י ס ו ר , ובשנת 1 נתבטלת ע׳׳י תטטשלה גם ב א פ ת י  א
ת ו נ ח ה בכל ט ס פ ד ה  אבל לא בטלה הצנזורא שלאהר ה
 אירופא, ותמטשלות חח? עידן טתריטות הרבה דברים
ת כותביהן בתשלומי קגסות וגם  שבדכוס ומעגישות א
ר הוא רק בדברים תגוגעים , אולם האסו  במאסר
ה שיש בהם השש ג ח מ  להפמשלה הראשית בעגיגי ה
 של מרידה, אבל לא בעגיגי אמוגה, גם הקילו הרבה
ם אין בהם לעז וזלזולים. ע״ע  בדברים אהרים׳ א

. ם י ר פ  ס

 ביבליוגרפיא ר״נ ראבינאוויץ ״מאמר על הדפסת
 התלמודי׳ (מינבען 1877); צונץ, ריטום צד 222; מאמרו
 באנציקלופידיא של ערש וגרובער חלק ל״ח צד 30; ברלינר,
 צענזור אונד קאנפיםסאציאן העברעאישען ביבער (ברלין

(1891 
 נ ב.

ת ק ת ר ה ד ו ה י ב ו , ה ג ו ג מ ר ב  צביעות: פרישה מן כל ד
 האשת מעריות וכל דבר כיעור, והפכו היא פריצות (מן
ץ גדר המוסר). הפרושים שהיו מדקדקים במצות ד ו  פ
ר דבר ובעגוח יתירה גקראו ג״כ צגועים, כגון ת ס ת  ב
 צגועי בית הלל שלא סכרו אף זיתים שלא תוכשרו
 ?קבל מומאה אלא רק לתבר (דמאי פ״ו ו׳)׳ הצגועים
 כשהיה להם כרם רבעי בשביעית היו מגיהין תסעות
, הצגועין שבכהגים (  קודם לקימה (מעשר שגי פייה א
ת ידיהן משתי הלהם ומלהם הפגים (יוסא  כועכו א
ת  ל״מ.). כל העוסק בתורה לשמה הוה צגוע (אבו
), ת״ה צריךשיהיתצגוע באכילת ובשתיה (ד״א  פ״ו אי
ת ר רי׳ג בשלשת דברים אותב אגי א ס סא פ״ו). א ׳  ז
א ס כ ים: הן צנועין באכילתן וצגועין בבית ת  הפרסי
ר (ברכות ה :). כל הצנוע בבית ת  וצנועין בדבר א
א נ צ־ל סשלשה דברים סן הנתשים וסן העקרבים ס כ  ה
ת ובשתיקה ת נ ג ב ת ג ת  ומן המזיקים (דמתוך צגיעותו ס
ת בו ואף המזיקין  ואין הגתשים מרגישים להתקנאו
 תסין עליו רשי׳י). ד״א אף תלומותיו מיושבים עליו
א דגתית קסית דר״ג ד פ  (ברכות סי׳ב. רשי׳י) תהוא ם
ר האי צגוע באורתותיו תות וכר, אין קורין צגוע ס  א
א (>5ם< איזה צגוע זה ס כ  אלא לסי ׳כצ.וע בבית ה
 הגפגה בלילה במקום שגפגת ביום, כי סתרתק סבגי
ם בגילת כמו ביום (שם) ומציגו צגיעות כזו בשאול ד  א
ת רגליו (ש״א כ״ד ג׳),  המלך שבא בסערה להסך א
 תגא גדר לפגים מן גדר ומערה לפגים ממערה, להסך
ך עצמו כסוכר, בבגדיו (ברכות כ ס ד ש מ ל  אמר ר״א מ
א לא גיתגה תורת הייגו ג מ ל . ואייר יותגן א (  ס״כ:
ם ד ל (שאיגו סמיל רעי בפגי א  לסדין צגיעות סתתו
ר בא זרק ויבא ס ה צואתו) (יוסא ג״ד). שלסת א ס כ ס  ו
ה (סשלי י׳׳א בי), ולפי דברי ס כ את צגועים ה  קלון ו
ח תתורה על שלש ו ס ת י  חז״ל העסיד הגביא סיכת א
ם וכיגיתם ותצגע לכת עם ה׳ אלהיך (ו׳ ה׳). וסח ח כ  ד
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ה (שם 1884). צעדערבוים היה בץ ראשי  לאוד כ״ה שנ
 המיסדים של ההבדה ״חובבי ציח״ באדעםא ופעל
ט היהודים שהיו פ ש ת ט  ועשה הרבה להוצ א לאור א
ת אי ידיעתו  נאשטים בעלילת דם בקומאיס, ותוכית א
ד היהודים. נ י בטתברותיו נ סק טאסטאנ  של הצורר לו
 העתון הטליץ היה לטעוז הטמכילים ברוסיא בעת
 שההשכלת עטרת שם בטעלה העליוגה׳ גם עתונו בלשון
ת ת ולעצר א דו ת תתסי  העם הועיל הדבה להגביל א
ה א ס ת ה ף כי פעטים דבות נדש א , א ח א תת ב  התפשטו

 יותר טדי,

 ביבליוגרפיא: סאקאלאוו, ספד זבדון 97; בדיינין,
 לכרונית 1899; פרידבערג בספר השנה 1900• בראניקא

 וואסחאדא 1893 גליונית 6—35.
 ב ט.

ת שנושאות תנשים על תראש שלא פ ט ע : ט ז י י ע ^ 
ת יצחק  יסתכלו בהן האנשים (veil), רבקה בדאותת א
ס (בראשית כ״ד כ ת ת ת הצעיף ו א לקראתה ותקת א  ב
ד ותכס בצעיף ותתעלף (שם ל״ת ט א ר נ ט ת  ס״ה), ב
תח  י״ד) וידוע דרשת תז״ל כי כשתה פגית בבית תטו
 ולכן לא הכירה בזטן תטשגת בתולה יצאה בתיגוטא
רחב  וראשה פרוע, וטפרשים בגטרא טאי היגוטא סו
 וכו׳ ר׳ יותגן אטד קריתא דגטגטה בה כלתא (כתובות
 י״ז:) פירש״י צעיף על ראשה טשורבב על עיגית כטו
טת בתוכו טתוך שאץ  שעושין בטקוטיגו, ופעטיס שטגטנ
 עיגיה טגול־ן, ולכך גקרא היגוטא על שם תגוטת (שם)

ת הכלה בצעיף בעת ת א  וזה טקור להמגתג לכסו
 תתוגתה. דצעיף שגשא האיש גקרא טסוה, כטו בטשה
ת (שטות ל״ד ל״ג),  שקרן אור פניו ויתן על פגיו מסו
ך ישראל ולא רצת שיכירו ל  ותנביא שעטד לפני ט

ר על עיניו (ט״א כ׳ ל״ת) פ א  התתפש ב

 ב ט

 צעיר: ע׳ בכור
 צ ען : עיר עתיקת במצרים, וגבנתה שבע שנים
במדבר י״ג כ״ב) ביטי ישעיה ) ן ו  אתרי הבגות עיד תבר
 היתה עוד עיד מלוכה, ונתשבו שדי צען עם שדי גוף
 בתוד יועצי פרעה (ישעיה י״מ י״א—י״נ) והנביא מוכיח
ם במצרים ועל ש?תם מלאכיתם ת ת מ ב ת ישראל על ה  א
ס לבקש עזרתם (שם ל׳ די) יתזקאל נ  לצען ועד ת
, ס ת ת ת נוף, פ ת מצרים, ומפרמ א ל פ א על מ ב נ ת  מ
). בעת שיצאו בני  צע;, סי; וגוא (יתזקאל ל׳ י״ג-מ״ו
 ישראל ממצרים תיתה צוען מקום מושב תמלך ושדיו
 וגקראת ׳״שדה צועף (תתלים ע״ת י״ב—ט״ג) השבעים
 והתרגוטים טעתיקים צען /טגיס״ (Tanis) ותודאת
ת גטא ת״י ב ת היא סגה גמא וסוף, ת  מוגס בארמי
 תיבותא דמוגס. בכתב תיתידות רשום שמת עיר
 ״*אגו״ ותטי״ת והצד״י מתתלפין בלשוגות. מקומה היה
 בתלקת דלתא אשד במצרים (ואולי גקדאת תדלתא
ם י ל ח נ ד האגטים ה ח ים ״שדה״ צען), על יד א לפנ , 

 שלטה בהן עין (תגתוטא כי תשא סי׳ ל״א). ביהוד
 מפורש תתבדל שביגיתם לעגין פריצות, לא דיין
 לחשעים שהן עושין סלע שלי פוטבי, פי׳ שתוטאים
ת הילד ם שאגי צר א ת א ט  בעדיות ואגי צריך לפרסם ת
ר ת ס  בטעיה (ע״ז ג״ד:), וכן בסוטה היא עשתה ב
ת ה בגלר (סוטה ט׳.), וטפרסטין א ט ס ר  והטקום פ
א יש תילוק בין צ״עא ג ח  תתגפים (יוטא פ״ו.־) גם ל
 לפרתסיא, כמו באתים שותפין שעשת עסו שטתת
 בפומבי ובקש לעשות עמו בצנעא, יכול לומר לו בפומבי
 אעשת עמך כדרך שעשית עטי (ב״ב קמ״ת ). בתות״מ
ם פירותיו מפגי הגגבים ובלבד שיכגיסם ד יס א  מכנ
ק י״ב ) אין אבלות בשבת אבל (מי תו  בצנעא לתוך בי
 דברים שבצנעא גוהג (שם כ״ד.) לעגין יתרנ ואל
א לצנעא, וא״ד יוהנן אין  יעבוד יש הבדל בין פרהסי
ם (סנהדרין ע״ד:) ד א פתותה מעשרה בני א  פדהסי

 ב. מ.

: עורך  צערערברם, אלכסנדר וגם בשם אח)
 ומו״ל ״המליץ" • גולד בעיר זאמושמש פלך לובלין
ת 1893. רנ בשנ  בפולין בשגת 1816, ומת בפמרבו
סתו במלאכה  אבותיו תיו עניים ותוכרת לכצוא פרנ
ך מצא פנאי להתרועע עם  אצל תייט אתד׳ א
 הטשכיל־ם, ותשוקתו נדלה ללטוד לשון עבר ולשונות
 אשכנזית ופולנית ויתר ידיעות שטושיות. הוא נשא
ת 1840 הלך לאדעסא, ויהי בראשונת  אשת בלובלין, ובשנ
, אח״כ ר של טעשה ארנ ח ס מ  מנהל סברי התשבון ב
ר בגדים, וישתמש במלאכתו שלמד בנערותו ח ס סד לו מ  י
ת התייטים, וידע לשרד בשרד תלקי הבגד לעשות כ א ל  ט
 בגדים טתוקגים, ובזה כלכל ביתו אך גם אז לא עזב
ת נ ש ת תעבדית. ב ת תשכלתו והוסיף להגות בספרו  א
 1860 השיג רשיון מהממשלה להו״ל תעתון ״הטליץ",
ת 1863 התל להו״ל העתק הראשון בדוס־א בלשון  ובשנ
ת 1871  יהודיודאשכנזית בשם ״קול מבשר", עד שנ
סע צ1דער־ ו אז נ ת ס פ ד ת ת ה תממשלה א ר ס  כאשר א
ת  בוים לפמרבורג ושם השיג רש ון תדש לתו׳ל שם א
 המליץ ונם מ ע הרוסי ״וויעסטניס רוסקיך יעוורעיעוו"

 ואה״כ ה״ראסוויעמ". גם השיג רשיון לכונן לו בית
ת  דפוס וזכות לשבת בעיד ההיא. בכבדות גהג אז א
 תעתוגים האלה עד כי גאלץ להפסיקם, ורק אתרי 1876
ב המליץ לתתיה. בשגת 1881 תו ל תעתון היומי  ש
ת 1889. זית עד שנ  ״פאלקסבלאמ" בלשון יתוחת־אשכנ
ת ו ר ב ו ת ע ב ר ת 1880 הו׳ ל הירהו! ״הבצפה" ורק א  בשנ
 ד״פיעו ואלה הם הספרים שחבר: ״כתד כהונת" או
נה תישראלית ובנותיה ועל  דברי הימים לכהני האמו
ם מן הבהמה" ד א  תחםידות (אדעסא 1868); ״מותר ה
; ״עין צ,פיה" על עניני הקתל (וואדשא 1877),  (שם)
ת גאלדענבלוס ו פ ת ת ש ה , הו״ל ב ם ח מ א  ״קתלת" קבוצת מ
ת נ ת ם מ י  (פמרבורג 1881); ״מנהגות", קב!צת מאמ־
ד מגי ת ם (שם 1883) ; ״מליץ א ח ו פ  לוזותמי המליץ ל
 ^לף", והוא הגליון האלפי של תמליץ במשך צאתו
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ח הקדם ביסים ההם. בהיותם בדרך  כקרב בני א
 לססעיהם עם עדרי צאנם ובקרם, לחתוך ממור חי
 נתת בישר, ולתתל אח״כ את הסכר, ולחבישה, ולמוכ
 לתתוך נתך במר אהד לצדכם. ונם היום נמצאים
 עמים פראים חעומים מעמים כאלח. ואכזריות בזו

 נאסרת לבני נת.
 [השואת האדם לבהמה] נאמד ומוראכם ותתכם
ם תי אימתו מומלת על תבדיות, ד א  יחיח ונו׳׳ כל זמן מ
ת במלה אימתו וצריך ממידה, ודוקא אם זכח מ  כיון מ
 אבל אם לא זבה נאמד עליו אדם ביקר בל ילין נממל
 כבהמות נדסו (תהלים מ״מ), כדאמר דמי בד אבא:
דמה לו בבהמה (מבת  אין תית מולמת באדם עד מנ
 קנ״א ) יונת תנביא בתודיעו את נזדת ה׳ להפוך את
 נינוה, יצא כרוז ממעם המלך ומדיו לאמד: האדם
 והבהמה הבקר והצאן אל ימעמו מאומה אל ירעו ומים
 אל ימתו, ובלם המתתפו בצעד הצבור, וכאמד תרה
: אתת תסת על במ אמד לו ה׳  ליונה על הקיקיון מי
ד מ  הקיקיון וגו׳ ואגי לא אתוס על נינוה העיד הגדולה א
 ימ בה הדבר, ממתים עמדה דבוא אדם וגוי ובהמה
' (סוף יוגה). ונאמד אדם ובהמה תומיע ה׳  דכה
 (תדלים ל״ז), וכתיב תדעתי את בית ימדאל זרע אדם
 וזרע בהמה ;ירמיה ל״א), כי מגיהם מווים לקיום
 העולם. ודבהמה במו האדם הציל ה' מן המבול ואמר
 רב יהודה אמד רב, בל מה מברא הקב״ה בעולמו לא
 ברא רבד אתר לבטלת. ברא מכלול לבתית(להגיתה על
 גבי מכה) ברא זבוב לצידעה (למי מעוקצו צירעת) יתומ
 לנהמ וכו׳ (מבת ע״ז ). ומלבד מבל אלה הם גם
 לצורך האדם׳ הנד, דתמי ה׳ על כל מעמיו, ודרמ
 הפסוק: הידעת עת לדת יעלי סלע הולל אילות
 תממוד (איוב ל״מ), יעלה זו אכזרית על בניה במעת
 מבורעת ללדת אני מזמן לת נמר ובו , אילת זו רתמה
 צד ואני מזמן לת דרקון ובו׳ (ב״ב מ ׳ז ). וכ״כ תיתת
 הבהמה תביבה בעיניתם עד כי אמד ד' אסי מימי
 לא קדיתי לאמתי אמתי ולמורי מורי אלא לאמתי ביתי
 ולמורי מרי (מבת קי״ת:) דרמ ד״א תקפד אין אדם
 רמאי ליקח בהסה חיה ועוף אלא א״כ התקין לתם
 סזונות (יחמי כתובות פ״ד ח׳). ואסר רב יהודה אסר
 רב אסור לאדם ׳שיאכל קודם מיתן סאכל לבתסתו,
ד ונתתי עמב במדך לבהסתך ותדר ואכלת ומבעת ס א נ  מ

, . (  (ברבות ס׳

 [בדרך מוסר] בסדרמים ימ הרבת סליצות על
 חביבות חבעל חי, ודרמו וסמח חיח רועה וגו׳ ת׳ צדיק
 יבתן (תהלים י״א), ובסה היה בוחנו בסרעה צאן, בדק
ד ויקתתו ססבלאות ס א נ  לדוד בצאן ומצאו רועה יפה, מ
ה מונע הגחלים מפני הקמנים,  צאן (מם ע״ת)׳ מהי
ח מירעו עמב הרך,  והיה מוציא הקמנים לדעות כ
 ואת״כ מוציא הזקנים כדי מירעו עמב תבינונית. ואתר
 מוציא הבתוחם מיהיו אוכלין עמב הקמה אמר חקב״ת
מ לפי כהו יבא דרעת א יודע לרעות הצאן אי  מי מהו

ם ח צ  מנקרא מיגזאלאה, על גבול צפונית מזדהית מל מ
 ועתת תוא בפד מל צייחן ונקרא ״צעךאל־חגד״ במגת
׳ ובמנת חת ע״י התוקד מאחעמ  1860 נעמו מם תפי
ם דברים עתיקים לקורות  1883 ע״י פימדי, ונתנלו מ

 הימים הקדמונים
 ב מ,

 צער: ע׳ דאגה, נזה, צוער
 צער בעלי חיים: אזהרה מלא לתתגהג
 באבזחות עם בתמות תיות ועופות ומארי בעלי תיים׳
 מלא לצערם מלא לצורך, ולמעמ כאבם אם יהית צורך
 בהריגתם וגדבד מן כל בעלי התיים זולת האדם
 בתואר ״תיות״ (animals). העופות גבדאו ביום תתמימי
 והאדם גברא אתרי התיות ביום הממי לבחאת תעולם,
ם תזות דעתו עליו א  וימ בזת מוסד תמבל לאדם׳ מ
 אמוד לו יתומ קדמך בטעמה בדאמית (סגתדדין ל״ת.).
 אמגם תיבה יתידת גורעת לו לאדם בי גברא בצלם,
 מגאמד ויברא אלהים את האדם בצלמו (בדאמית א׳),
 ולכן דק ההורג גפמ אדם יעגמ, ואך את דמכם
 לגפמותיבם אדדומ מיד כל תיה אדדמגו וגו׳ כי בצלם
 אלהים עמה את האדם (מם מ' ו׳, ועי׳ אבות פ״ג
 י״ד) ומזה נראה בי גם התיה ימ לה מומג ממוב
 ורע ולבן תענמ על הריגת האדם ובן בדביעה נאמד
 מות יומת ואת הבתמת תהדוגו (ויקרא ב' מ״ו) וכבד
פמ לתי כמו לאדם ומכונה ״נפמ תית״  יתסה התורת נ
 (בדאמית א׳ כ״ד) אף בי ימ תילוק בין נפ־ש הבתמית
 מל תתית לנפיש המכלית מל אדם מהוא תי מדבר

 הקראים תאמיגו גם במבד בעל תי לעות״ב, וד׳ ימדאל
: ״ויהיה מאמין מה ח הלבות מהי פ ס  המערבי בתב ב
, והז״ל רמזו ע״ז  כי ימ לחיה תמוד מוב תתת באבה׳
 מאין הקב״ת מקפה מכד בל בדיה (ועי׳ המודה ת״ג
 פי׳ית, והדם״ג באמוגות ודעות מאמר ג׳, ומנדלסון

 בספרו פעדאן פרק י׳).
 [אבייית בשר] אדם ותוה גצטוו פדו ורבו ומלאו
ח וכבמוה ורדו בדגת חים ובעוף תמסים ובבל א  את ה
ח (בדאמית א׳), ר״ל לםלאכה א  היה הדוסמת על ה
 אבל לא לאכילה, כי לא הותר לאדה׳ ד במד לאכילת,
ד מ : הגת גתתי לכם את כל עמב זורע זרע א ד ט א ג  מ
ח ואת כל העץ וגו׳ לבם יהיה לאבלה׳ א  על פגי כל ה
ח וגו את בל ירק עמב לאבלת, ד״ל א  ולבל תית ה
הם מוים באכילת ירק וצטהים לבד׳ ודק כ׳שבאו י  ממג
ד בזכותם גיצולו תתיות אז תותר לאדם מ  גח ובגיו א
ד הוא חי וגוי מ  לאכול טבמדם, מגאטר כל דטמ א
 בירק עמב מהתדתי לאדה״ד גתתי לבם את כל
 (סנתדחן נ״ט:) וכן אטד דוד בתהלים: תטמילהו
ה תתת דגליו צונה ואלפים כלם ת חך בל מ  בטעמה י
ם ודגי ת• ם (ת׳ זי—ח׳).  וגם בתטות מדי, צפוד מטי
מ בזת י  אך גאסד לבגי גת לאכול אבד טן תחי, מ
י נח). ספני מהיד, הסנהג נ ת יתירה (ע״ע ב חו  אכז
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 ומרחם נרחם עליה (ב״ס פ״ה <
 [רחמנות יותר מדי] אמנם אף כי לפי דברי
 ההורה והז״ל צריך הארם לרחם על בעלי חחיים, אץ
 להפריז על המרה לרהם עליהם ברי למנוע מה שיש
 ציי־ך לאדם לבריאותו ולקיומו, וע״ז נאמר אל תצדק
 ! הרבה, בי גם שאול המלך רצה לתמול על מימב הצאן
 י במלהמהו עם עמלק, ושמואל הגביא הוכיחו ע ׳ז (ש״א
 מ״ו) ויצהה בה קול ואמרה לו אל תהי צדיק הרבה
 (יומא ב״ב:) ולב; פצוה להרוג בל ההיות המזיקים
 והנחשים שיש בהם סבנה לגפשות וגם פרעושים
 הכואבים הפך דעה ההודיים ״שהם רהמנים נהלים
 לבעלי חיים. מהם הולכים לרחובי העיר וקונים העופוה
 מיד הצירים והפשי ישלהום״ (נשמה היים לר׳ מנשה
 בן ישראל פכ״ר) נם סותר לעשות נסיונות בבעלי
 היים ע״י נהוח בעורם בחיים (Vivisection), בדי להבץ
 ולהורות מהם איך לרפאות בני ארם, אך נבון להשתדל
 להסיר הכאב והצער מהחיה במה דאפשר וידוע הוא
 בי אנשים למאות ולאלפים בבר נרפאו ע״י המצאה
 ההקירה של חכמה הנהוה באופן הזת. בן נוסדו עתה
 ע״י הנוצרים הברות צער בעלי היים אשר תעודתן
 להשגיה על עומסי עגלות ועל בל עושי מלאכת עבורה
 בבית ובשדה, לבל יעמיסו העבודה ולבל יעיקו העגלה
 יהר מרי בה הבתמת, ושלא יגיפו עלית שבמ רודת
 ושלא ליסרה בשומים ובעקרבים/ ולתזתיראת הקצבים
 לברור לבתמת מיתת חמיפח וסתירת שתיא לרעתם בלי
 צער ובאב רב, ויש מהם שגזרו על השהימה בשביל
 זה אמנם בבר הורה מר רעמבא ועור הבמים אהרים
 בי חשחימה הגתוגת בישראל תיא תמיתה היוהר קלה
 והבשר יוהד בריא לאכילה ממיתת חמיפח ע״י הבאח
, ר מ י ה  בברזל על ראש הבהסת תעוצר את הרם. ע״ע ש

 גם קרה הרבה פעמים בי פקידי ההברה של צער בעלי
ת גביל הרחמגות, בהעגישם קשה את  היים עוברים א
 האגשים העוברים עם הבהמות בשימוש קל, ואיגם
 הסים בלל על האגשים האומללים, ומרחמים רק על
 בעלי ההיים, ועל אלה בבר אמר הגביא: הם אוסרים
ה מ ה ). ע״ע ב  זובהי ארם עגלים ישקון (הושעי״גב׳
; ה ג י ע מ ה ו ק י ר ק [אוכלי ירקות], פ ר ; י ת י ה  ו

ד י  צ

 ביבליוגרפיא: רובין, אדם ובהמה, כמאסך מייץ
 אחד מני אלף הוצאת צעדערבוים שםרבורג 1884 , ס באייסקי,
 היי היהו־־י ע״פ התלמוד פרק מ״ט; זאאישיטץ, דאס םא־
 זאישע רעבט פי״ז; לעוו טהיערשוטץ אים יודענטומע,

 בודאפעסט 1890.
 א

 [דינים של צער בעלי הייס] יש מחלוקה בין
 התגאים אם צעד בעלי היים דאודייחא או דרבגן, ור׳
 יוסי הגלילי ור״ג סבירי להו צב״ה ררבגז מ1ם תפלוגתא
 תוא לפי שיש לספק אם תתורת צוותה לפרוק ולמעין
 בתמת שונאו ברי שיבוף ארם יצרו נגד שוגאו, או

 בעמי ואף משה לא בהנו הקב״ה אלא בצאן, ואמרו
 רבותינו כשהיה מרע״ה רועה צאנו של יהרו במדבר
 ברה ממגו גרי ורץ אהריו עד שהגיע להסות ישם
 מקום), ביון שהגיע לחסוח גזרמגח לו בריבה של מים
 ועמד הגדי לשהוה, ביו; שהגיע משה אצלו אמר אני
 לא הייהי יודע שדץ הייה מפגי צמא, עיף אהה י הרכיבו
 על כהיפו והיה מחלך, אמר הקב״ה יש לך רהמים
 לגחג צאנו של ב״ו בך הייך אתה הרעה צאגי ישראל
 (שמ״ר פ״ב בי) ויש אגדה בי מלאך ה' בא אל בלעם
 להבוע עלבון של אהון, אמר לו ומה האהון שאין לה
 זכוה ולא זכוה אבוה נצטויהי להבוע עלבוגה מידך,
 אומה שלמח שאתה בא לעקור על אתת בו״ב (תנהומא
 בלק סי' י״ר) נם דרשו עליו הפסוק יודע צדיק נפש
 בהמהו ורחמי רשעים אבזרי (משלי י״ב יי) דרש ר׳
 יונה אפיההא רבי נשיאה מאי דבהיב יודע צדיק דין
 דלים (משלי ב״מ), יודע הקב״ת בכלב שמזונותיו מועמין
 לפיכך שוהה אבילהו במעיו שלשה ימים אמר רב
 המנונא ש״מ ראורה ארעא למשרא אומצא לבלבא
 (שבה קנ״ה ) הפסוק ביומו תהן שברו ונוי ואליו הוא
 גושא את גפשו (דברים ב״ר), דרשו גם על הבהמה,
 כגון שהיה מהלך וההמור אתריו, מכרו לו אלומת אתת
 וגהגה על כתפו, וההמור בא בדרך אחרי האלומה
 ומקוח לאבלה, מה עשה לו אדוגו? קשר לו האלומר
 למעלה הימגו. אמר לו רשע! בל הדרך הוא רץ
 בשבילה ולא נתתה בפגיו ובו' (שמיר פל א הי). ההורה
 הזהירה, בי תראה המור שוגאך רובץ התת משאו
,  והדלת מעזוב לו—עזוב תעזוב עמו (שמות ב״ג ה)
 ופירשו הז״ל שונאך אפילו רשע או גברי ובהמה גברי
 ממפל בה בבתמת ישראל, ומזה ראיה בי צער
 בעלי היים מדאורייתא (ב״מ ל״בה״ססי רע״ב). אמר ר׳
גי המוריב) ה ו מהלביןבררך, מגהי  אלבסנררישגי המרץ'
ד מדם, ה ח של א  והיו שונאיןזה את זה; רבץ לו המו
 ראה אוהו הבירו ועבר, משעבר אמר כתוב בהירה בי
ד הזר וטען  תראה חמור שונאיך עזוב תעזיב עמו, מי
 עטו הההיל (בעל החמור שרבץ) לשיה בלבו אמר בך
 היה פלוני אוהבי ולא הייהי יודע, נכנסו להם לפונדק
 ואבלו ושתו. מי גרם להם שעשו שלום ע״י שדבימ זה
 בהורה (תגהומא משפמים סי׳ א׳) שצותה על המע־נה
 ופריקה בדי להקל עול ההטור ואפילו של שוגא ודרשו
 ובדרך המאיס לא עמד, שלא עמר בקיגגיון(ע״ז י ה )

 פרש״י צידה היה ע״י כלבים על איסור צירה שלא
ד ר׳ יהודה הנש א (רבי) געגש בכאב י  לצורך ע״ע צ
 שיגים ע י מעשה רההוא עגלא דהוו מממו ליה
 לשהימה אזל הליא לרישיה בבגפ־ה דרבי וקא בבי,
ם ליהו י ר  א״ל זיל לבך גוצרהי אמרי הואיל ולא קא מ
 עליה יסורין וע״י מעשה הלכו, יומא הר הוה קא בגשא
 אסתיה רדבי ביהא (מכבדה הבית) הוה שדיא בני
 ברבושתא (הולדה) וקא בנשא להו, אמר לת שבקיגתו,
 כתיב ורתמיועל בל מעשיו (תתלים קמ״ת), אמרי הואיל



 ישראל
 ולא טצי אזיל (או״ה סי׳ הקל׳׳ו א׳). יש אוסרץ לטרוט
 נוצ־ת טאווזות חיות כי הוששין לצב יח, ויש סהירץ
 טפני שחושבין ׳שאין בזת אכזריות וטפני שחוא לצורך
 חאדם׳ וכן לא יטרוט נוצות הצויאר בעופות אם אפשר
 לשחוט בלאו הכי (יו״ד סי׳ ה׳ וסי' כ״נ) אולם כל
 דבר שהוא הרפואה או לשאר צרכים נהוצים ליה ביה
 טשום איסור צב״ה. ואיס,ר הזה אינו אלא בב״ה
 דבני טלאכד, נינהו לצורך האדם׳ כבהטח הנושאה סשא,
 או כלב וההול לפי שהם בני הרבוה׳ אבל זבובים
 ופרעושים ושאר שקצים ורסשים דסאיס, או שיש בהם
 קצה סכנה וצער לבני אדם, ליה בהם טשום צב״ח,
 ושפיר לטיסטלינהו (עי׳ שו״ה שאילה יעבץ ה א סי׳
 י״ז וסי׳ ק״י). והאריז״ל שצור, לתלמידיו שלא להרוג

ה ולא לדינא ת י ס  אפילו כיגה, אין זו אלא סדה ה
 ט ל ב.

ח לעוסד א  צפון : צד השטאלי טארבע רוהוה ה
 בפניו טול הסזרה, והוא גגד הדרום ואם יפול עץ
) וגקרא גם שטאל,  בדרום ואם בצפון (קהלה י״א ג
 טשטאל לדמשק (בראשיה י״ד ט״ו), הפך דרום שגקרא
 יטין׳ צפון ויטץ (ההל־ם פייט י״ג) השם צפת עגיגו
 טמק, כי כן השבו הקדמונים שהוא געלם טעין כל תי
 (וכן בשירי הוסירוס). ולכן כבדוהו כטרי בבל כטקום
 הסיועד לאלהיהם כאשרההפאר סלכם: טסעל לכוכבי
 אל ארים כסאי ואשב בהר טועד בירכהי צפון(ישעיה
 י״ג), וטצפק הפהח הרעה (ירסיה א׳ י״ד). באגדה
 הז׳׳ל רוה פגה צפון בראו ולא גסרו וכו׳ ושם הוא
 טדורן שלסזיקיןורוהוה ושדים (ילקוט איוב רטז ההקי״ג),
 ואסטכהא בטקרא נטה צפון על ההו(איוב כ״ו זי). ר״א
 אוסר עולם לאכסדרה הוא רוסה ורוה צפוניה אינה
ק  טסובבה (ע״י השטש), וכיון שהגיעה הסה אצל ק
 טערביה צפוגיה גכפפה ועולה למעיה טן הרקיע׳ ור׳
ה ורוח צפוגית ט  יהושע אוסר עולם לקובה הוא ת
 ססובבה, וכיון שהטה טגעה לקרן טערביה צפוגיה
 טקפה והתרה אהורי כיפה, שגאסר ד>לך אל דרום
 וסובב אל צפון(קהלת אי) וכוי. א״ר הסדא טאי דכהיב
 טצפון זהב יאהה (איוב ל״ז), זו רות צפונית שמזלה
ה הזהב וכוי. א״ר יצחק הרוצה שיהכים ידתם  א
 ושיעשיר יצפין וסיטנך שלהן בצפון וסנורה בדרום (ב״ב
 כ״ה:) העטים הקרטונים האסינו כי בצפון העולם יש
 הלול עמוק הסניע עד ההה ם אך ההוקר פירי, פקיד
ה ציר הצפוני בשנה  חמטשלה בארצוה הבתה, שגלה א

 1910 טצא שהוא סכוסח קרח ושלג.

 ב. ט

 צפור: ע׳ עוף
 צפורי (צפות׳ ציפורין, ציפורייא) עיר בגליל
ל ין בארץ ישראל. לפי הז״ל היהה גקראה בהקופה  ה;
 ד^קרא ״קטרץ" שהיא בנהלה זבולן (שופטים א' ל׳),
 או ״רקת״ (יתושע י״ט ל״ת׳ סגילה ו׳.). יוסיפיס טזכירח
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 משום צער בעל תתי (ב״ט ל״ב: ל״ג.), אבל אגן
 פסקיגן שצער בעלי היים דאותיהא וכך היא ססקגת
 הרסב״ם (הלכוה רוצה פי״ג ה׳). גם יש רטזים הרבה
ת לטנוע צב ה, אף שיש להם גם  בהורה שנאטרו כ
 טעמים אהרים כמו המצוד, על שביהה בהמח בשבה
 דכהיב בעשרה הרבתה לא העשה כל טלאכה אהה
 ובגך וגו׳ ושורך והמורך וכל בהסהך (דברים ה׳), וביום
 השביעי השבה לטען יגוה שורך והטורך (שטוה כ״ג).
כתה  סרוש הבהמה אסור שגאפר ומעוך וכתוה וגהוק ו
״א ), שבהק־ ד׳ ׳  וגו׳ ובארצכם לא תעשו (ויקרא כ׳ ג כ
ע כלאים (שם י״ט י״ט׳ ב״ק ג״ד:), ב ר  בהסתך לא ת
ת (דברים כ״ב יי). דשור ה  לא ההרוש בשור והטור י
 או שה אוהו ואה בגו לא השהטו ביום אהד (שם
 כ״ב כ״ה, יו ׳ד סי׳ ט״ז)׳ בקן צפור גאטר שלה השלה
ה האם וגו (דברים כ״ב וי, הולין קל״ה:). לא ההסום  א
 שור בדישו (שם כ״ה די) ואסרו במדרש כשם
 שרחטיו של הקב״ה על האדם כך רהטיו על הבהמה,
 מגין שגאמר ומיום השטיגי והלאה וגו׳, ולא עוד אלא
 שאטר הקב״ה אוהו ואה בגו לא השהטו ביום אהד,
 וכשם שגהטלא הקב״ה רהטים על הבהטה כך גהטלא
 רהטים על העופוה טגין שגאטר כי יקרא קן צפור
 לפגיך (ט״ר פ' הצא) הראב״ע גותן טעם לאסור
 כלאים בבהטה, טפגי שאין כה ההטור ככה השור
ו וססבב ת ה  שהשור כהו גדול טכה ההטור וטטשיכו א
 לו צער ועניי. גם על לא הבשל גדי בהלב אטו אטר
 הראב״ע והרשב״ם הטעם שההורה למדה אוהגו בזה
 דרך הרבוה לרהק סאכזתוה עם בע״ח׳ אף כי אין זה
 עיקר הטעם של איסור בשר והלב הרמב״ם בטורה
 (ה ג פס״ה) הרהיב לדבר מזה, כי אסר לגו לשהוט
 אוהו ואה בגו ביום אהד, הבן לעיגי האם, כי צער
 בעל היים בזה גדול מאד, ואין הפרש בין צער האדם
 עליו וצער שאר ב״ה כי אהבה האם ורהמיה אינו גמשך
 אהר השכל רק אחר פעל המדמה הנמצא ברוב בעלי
 היים, כטושנטצא באדם וכוי תהו הטעם ג ׳כ בשלוה
 הקן וכוי. ומה שיש להקשוה ע״ז טהא דאטרו, האוטר
 על קן צפור יגיעו דהמיך וכו׳ (ברכוה פ״ה מגילה פ״ג)
ח ובדברי הז״ל י ה  כבר העיר ע״ז המורה והירץ מה ש
 יש הרבה תגים גגד צער ב״ה ואמרו בהמה שגפלה
מת המים בשבה עושה לה פרגסה במקומו! בשביל  ל י
 שלא תמות, ואם יש לד, צער מביא אפילו כרים וכסתות
 וטניה הההיה, אף כי הוא טבטל כלי מתיכנו אין להוש
 לזה, כי אסור הזה הוא מדרבנן וצער בעלי היים
ן(שבה  דאורייהא (לדבריו)׳ ואהי דאורייהא ודהי דרבנ
 קכ״ה או״ה סי׳ ש״ה י״ט) וטוהר לוטר לנכרי להלוב
 הבהסה בשבה אם עטיניה טלאים הלב וצער לה,
' י ס ב ׳ פ ס ״  אע״פ שאטירה לנכרי הוא שבוה (אשרי ב
 ב״ט). רב הייא טשום ר״ט אסר אפילו ס ס שרוכב
 עליו והטור שרוכב עליו טוהר ליטל צפרנים בהוד ט
 (ט״ק י׳ )״ ופרש״י דאי לא עביד הכי הוה ליה צערא
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 תושביה טכר לעבדים (׳שם םי״ז פ״י טי) יוליום קיסר
ח ויסד א  בטל את הםגהדריא בצפורי וטבל גלילות ה
. תורדום אנטיפם טלך ם ל ש מ  שוב םגתדריא כללית מ
ח הגליל ויבן את צפורי סתדש, ונקראה אז ״צבי א  ב
ח הגליל* ויקיפת בתוטות ויקדישת לשם הקיסר  בל א
 (שם םי״ת פ״ב אי), והטבצר הזח היותר הזק בגליל
 (טלתטות ם״ב פי״ת י״א), וגקרא בפי תז״ל ״קצרא
/ ספרא כ״ה ב״ט רשם  הישגח של צפורי״ (ערכץ פ״ט ו
 גזבר שהיא טוקפת תוטת טיטות יהושע ב״ג; תוםפחא
/ בבלי / יוטא פייה ה  שבת פ״ד, ירוש' שבת פט״ז ז
 שבת קכ״א בכל אלה לא גזבר ״הישגת׳*) תרוטיים
ת  בטלתטתם האתרוגת עם תיתודים תגגו א
 העיר תזאת בגלל אשר פתחת את שערית לפגי גלום
ת העיר למעלת עיר  וצבאותיו׳ ואגריפם הצעיר תרים א
ח הגליל תתת מבריא (תיי יוסיפום פ״ט). א  תבירת ב
 יוסף בן אלם מצפורי היה כהן גדול בביהמ׳׳ק לפי שעה
 (תוספתא יומא פ״א, ירוש' מגילה פ״א י׳, הוריות פ״ג
 ב׳, בבלי טגילה ט' יומא י״ב:) כגראה עלתה משם
 טשטורה של כהוגה (קיגת איכה ישבה תבצלת השרון),
 שם היה כהן אהד שגקרא ״בן הטםן" בגלל זוללותו
 בביהט״ק (תוספתא סוטה פי״ג׳ בבלי יוטא ל״ט.)׳ או
 ״בן תאפו;״(ירוש׳ יוטא פ״ו ג׳) בגות צפוריעלו לירושלם
 לתתפלל בביהט״ק (ירוש׳ טע״ש פייה בי) בר לופייני
 היה ע׳שיר גדול בצפורי, ואולי היה בזמן התוא (אסתר
 רבה פ״ב סי׳ גי) לפי הנדה נוצרית ישבו שם יויכין

 ואשתו הגה אבות טרים אם ישו הגוצרי.
 [אהד ההויבז] בזטן תתלטוד תיתת צפורי כלה
 יתודית. ר׳ אלעזר בן עזריה (חרש?) ישב שם (תוספתא
 כלים ב״ב פ״ב). ביטי ד׳ יוחנן ב; נורי (לפני תורבן
 ביתר) חיו רוב אנשי צפורי טשיאי; לכתונת (עיי כתובות
 ט״ו.) ר׳ ישטעאל פסק שם טזונות לאשר. (ידוש׳
, בבלי שם ק״ז:). אז תית שם ר׳  כתובות פי״נ א׳
 אלעזר בן פרטא, וביטיו באו כתבים רעים ט; תמלכות
ת אנשי צפורי ויעץ לתש ברמז לברות (בטד״ר ח  על א
 פכ׳׳נ ותנתומא שם) תם באו בשאלת לפני ר׳שבי׳נ
 (יבמות ם״ד:), ומזה נראת כי לא תית לתם אז ב״ד
 קבוע, אף כי תית אז שם ר' תלפתא (ר״ה כ״ז. תענית
 ט״ז:) שהגהיג שם מנהגים הרשים. אתריו תית ר׳ יוסי
 בנו (יחש' פ״א פ״ז ג׳, טע״ש פ״ה אי׳ בבלי שבת
 ל״נ: ועוד) הוא קבע שם ישיבה נחלה וב״ד, ובית
 תכנםת שלו נקרא ״כנשתא דבבלאה״, והיה שם הזן
.(  בשם עולא (טס׳ סופרים פי״א׳ יחש׳ יוטא פ״ז א׳
ו ישב שם רבי שבע עשרת שנת (ב״ר פצ״ו) ואז ח ת  א
 נקבעה שם הםנתדריא טתדש, אתרי תפםקת של קרוב
 לסאתים שנה (ר״ה ל״א: בי׳ר שיטת תדשה לפי ויתי).
 ביטיו היד, שם ר׳ נתן (תולין נ׳:). בר קפרא דרש
 בצפוח (םגהדרין צ״ג.). ר׳ ינאי היה שם (יחש'
 סנהדרץ פ״ז י״נ). אחרי רבי היה שם ר׳ חנינא בר
 חסא הבחן לראש (שם שבת פי׳׳ד גי׳ בבלי ערובין

ן קצר ביסי ס מ ו 2 e x - < p u p u ( , ) Sephons לראשונה בשם 
 אנסונינום פיוס נקראת Diocaesarea, ואה״כ הזרה
 להיות נקראת ציפוח (ציכפורים) בפי סופרי הרוסיים
 והיונים. תכונת העיר תיתה על ראש נבעה (ולכן נקראת
) גבוחח '  צפורי שיושבת בראש ההר כצפור, סגילת ו
 242 טיתר טן תסים׳ רתוקת ס״ז סיל סכפר תננית
 בצפונית טערבית וט״ז טיל טכפר עותני שבדרוטית
. וי״ת טיל טטבריא (ירוש׳ ה) ׳  מערבית (בכורות נ
 תענית פ״ד ת׳), אך לפי איזיביום ותירוניטום רחוקת
 רק עשרת טיל טטבריא וחיא לטערב דר תבור, שעה
 וטתצית לצפונית טערבית של נצ־־ת, ובדרום הטישור
ת דרוטית טזרתית  ״אל־בטיף״. קרוב לתצי שעה טטנ
זכר בכתובות נ  בטורד התר על דרך נצרת יש טעין נחל(
 פ״א י), וטטנו נכנם צנור העיד (ירוש' טו״ק פ״א בי)

 ולדעת הערוך (ע׳ קרונה) היה שם ״קרנה של צפורי״
), תנקרא  (מגילה הי), או קרונות של צפורי(כתובות ט״ו
 נ״כ ״שוק של צפורי״ (תוספתא כלאים פ״א, ירוש'
 ברכות פ״ד ו', כתובות פי״נ אי). אדרת תית טוב
 וטבריא (כתובות ק״ג ), אך גם קריר (ירוש׳ שבת
 פ״׳ד גי) אדטת העיר עצמת לא תיתה טובת (יחש׳
 בכורים פ״א גי), אך סביבותיה, ט״ז טיל על ט״ז טיל,
ח זבת חלב ודבש״ (שם ם״א חי, בבלי א ה ״ ת י  ה

 מגילת ו׳ כתובות קי״א:) שם נרלו תאנים טובים
ד (ספרי האזיגו), תאנים תנדלות שתי שנים (יחש' א  מ
 שביעית פ ׳ת א׳)׳ שיתין (שם דמאי פ״א א׳), שקדים
 (שם טעשרות פ יא ני), ענבים טובות (שם פאת פ״ז
 ג). קפלוטות (שם שביעית פ״ו די), קרוםטטלין ואגסים
, פול וטופת (תוספתא טכשירין  (שם כלאים פ א א)

 פ״נ).
ח היא קטרון  [קורות העיר] אם נאטר כי צפו
ן ההוא כטבואר בשופטים ט  לא ישבו שם יהודים מ
 (א׳ ל׳)׳ אך ביטי תבית השני היתה טיו׳שבת טיהורים
 ביטי אלכסנדר ינאי תתשטונאי, ולפי יוסיפום תתאמץ
 תלמי לאתירום ללכוד אותת ולא עלתת בידו ובעת
ח ע״י נביניום א  טטשלת תרוטיים כאשר נחלקח ה
 (55—57 קטה״ג) לתטשה גליליות שבכל אהד תתית
 םגהדריא טיוהדה, גבהרה אז צפורי לעיר של םנהדריא
 בעד ארץ הגליל (קדטוגיות םי״ג פי״ב הי׳ םי״ד פ יד,
 מלתטות ם״א פ״ח הי), והוא ״ארבי הישנה שלצפורי"
archive (קדושין פ״ד ה ), והוראת ארכי או ערכי היא 
 או ערכאות שלזכרונות תמשפתות המיותם,ת ושל בתי
 תסישפס, (ואץ לדהוק ולומר כי היתד, עיר ששמת
 ״ישנת״ םטיך או בתוך ציפורי כפירש״י והערוך), ואולי
״(ב״ב פ״ו זי) הורדוס בא אלית  הוא טקום ״דייני צפור,
ח הגליל. והיל אגטיננום ההשטונאי אויבו א  בהלהטו ב
ת העיר לפני בואו, והוא מצא בה צידה רבה  עזב א
ח י  (קדמוגיות שם) אתרי מות תורדום תיתת צפורי ב
 תקגאים שגלתמו בעד תרות יחודה ותרומיים שלתו את
ילמד אותה דשרפה באש׳ ואת  ווארוס עם אגשי תיל ו
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ד עד כי ר' יוסי אסר בלשון א  העיר החטרי סוב ט
 הפרזה: אני דאיתי צפורי בשלותה והיו בה סאה
 ושמונים אלף שווקים של טוכרי ציקי קדירה(ב״ב ע״ה:4
 ההתתרות רבתת שם (ידוש' ברכות פ״נ ב׳). ידועים
 היו לשם הטקולין של צפורי (שקלים פ״ז בי), וסבתי
 צפורי היו אוטנים טפורםמ־ם והיה להם ראש (ב״ק
 צ״ט: חולין נ׳:) נם התעסקו בנחל דבורים ובכתישת
 תט־ם ובעשיית נריםין (יחש׳ פאת פ״ז ני, פםהים פ״ד
, בבלי טריק י״נ:) אך טצבם הטוםרילא היה יפת  א'
ח ד ה נ ם  ביותר כי ביטי ר' אםי היו שם נגבים רבים (
 ק״ט.)׳ וכןביטי ר׳ הגינא, והוא הוכיתם על רוע מעלליהם
ג ד). גם טבת רשע , תעגית פ׳  (ירוש' טע״ש פ״ת א'
 היה שם (יחש' תרוטות פ״ת גי, ע״ז פ״ב גי). בכל
 זאת גשאר הטקום לישיבה של תודה עוד שגות טאות
 (מדרש תהלים א ) הצפוריים התטידו באיסור כבוס

 בגדים בכל תדש אב (יחש׳ תעגית פ״ד וי).
 [מטבעות מדות ומשקייות] ישגן טטבעות צפוחות
 בשם ״צפורי" טיטוה הקיסרים דוטיטיא; וטרייגום, ובשם
 ״ריוקיםדיא״ טיטות הקיסרים אגטוגיגום פיוס קוטודום
 וקאראקאלה ובהז״ל גזכדה ״טכיסית ציפורית״(תוספתא
 טע״ש פ״ד) וסתירה היה שגי פוגדיוגים (שם) וכן היו
 שם משקלות טיותדים ״ליטרא ציפורית" (ספרי האזיגו,
״ (ברכות ג׳ג:),  כתובות קי״א:), ״מלחמא של צפור,
 ״אבן" שאגשי מבריא ואגשיצפורישוקליןבה (תיםפתא
 םומה פ״ג, בבלי שם מ ) וכן מדות מיותרות ״סאת
 צפורית" מדהה ד״ז בצים (ערובין פ״ג.), ״רביעית
 צפורית״ (פםתים ק״ט ), ״תמוגתא עתיסא דסורייםא
ג של תורה (ירוש׳ שקלים פ״ג כ׳,  דצפורי" טדתה מ
 עי׳ רש״י פםתים ט״ת ) בימי קוגםטגטין הגדול עלה
 שם לגדולה יהודי טוטר בשם יוסף, וכגראה הוא יוסטא
 ההייט שעלה לגדולה ואגשי צפורי לעגו לו (שה״ש
 רבה סוף פ״ו, ירושלם ה״ב), והוא הוציא רשיון לבנות
 שם את הבטריה הראשוגה. והיא ״כופתא דצפורין״
, או ״גופתא דצפורין׳ (ידוש׳ ( ג א  (יריש׳ ברכות פ׳
 םגהדרין פ״ז י״ג) שגטגעו תכטי ישראל טלעבור שם
ס בטאגאטםשריפט הלק  טשום לתא דע״ז (עיי סחי
 53 צד 748), והיא גקראת את״כ בשם ״בםילקי״, ובגלל
י וקיסר גלום  זר, התקוממו יהודי צפורי גגד מלכות חט
 תתרים את העיר בשגת דצ״ט (339) תהו מה שאמרו
 תז׳ ל ״אסר ר' תייא בר בא טאן רבעי דלא טתתכטא
 יהיב אישפלגי על גהיריה ולא טתהכם, כהדא ביוטי
 דארסקיגס טלכא הויין צ־פוראי טתבעין והוון יהבין
 איםפלני על נתיחתון ואיגון לא טתחכטין׳ ובסיפא
 איתטד עליהון לישן ביש ואיתצידין פולהון סן בידו״
ח נעשתת  (ירוש׳ יבטות פט״ז נ', טוטת פ׳׳ט ני). צפו
 לעיר הנטונ־ת בעד פלשת־נא סקונדא, טרסלינוס תית
 שם הנטון והוא השתהף בתמועצח שבקושטא אחריו
 היה םיר־אקום בשנת 536 בהטועצה שביחשלם. נוסעי
ה במקום טגורי אבות טדים הנז׳ ח ט  הצלב בנו פה כ

(יחש' סוכה פ יא י׳),  כ״ה:) ביטיו בא שלטון לצפורי
 והיה שם נם ר׳ יוחנן (שם פ״א א׳, קדושין פ״א א׳,
 שטות רבה פנ״ב), והוא יצא לטבריא טפני ר' הנינא
 (ירוש' ביצת פ יא א׳) עם ר׳ יותנן היה ר״ש בן לקיש
 (יחש׳ נרה פ״ב ז), ר׳ תנינא טםר את טשרת רבנותו
׳ פםהים פיו א׳, סנהדרין פ״נ ת'), אז ש ח  לר טני (
 תית שם ר' תטא בר הנינא (שם פ ׳י א׳) ושני בניו

ש טרופא אתר ר ו פ ט ה ם ש ה ת  ד' פנתס שבקש ללטוד א
ו) ביטי , ודי שטואל (ב״רפ׳ ( ז נ ״  שם (יחש׳ יוטא פ
 ר׳ טני סבלו יושבי צפורי עול נלות הרוסיים (ירוש׳
 פםהים פ״ד ט ׳ ב״ט פ״ח, סנהדרין פ״נ ה׳, בבלי
 שבת קט״ה )׳ ואולי היה אז ארטבון שבדק טזוזות
 בשוק העליון של צגורי, והקםדור הענישו בתשלומי
 כסף אלף זוז (יומא י״א ) אחריו היד, ר׳ הנה תלטיד
 ר׳ יוחנן (ר״ה ל״א ), ואולי הוא חונה רבה דצפורי;

 שנקרא אולי ר׳ תנון (ירוש׳ טנילה פ״א ה׳, תענית פ״ב
, ר״ה פ״ד יי). אז היה נם ר' הונא תלטיד ר׳  א'
 יותנ; ור הנינא ור׳ ירודה נשיאה (יחש׳ ברכות פ״ד

, בבלי יוטא ע״ז  וי׳ דטאי פ״ד, ת׳, שקלים פ״א א'
 חולין נ ׳א.) לדעת סדר הדורות נלוו שלשת השטות
 ד׳ חנח ר׳ חנין ר׳ דונא על איש אחד אז היו שם
 אבין צפוראח ור׳ יצחק בן אלעזר (שבת כ״ט: לכי
 חיוהסין) ר אלעזר בן פרת תלמיד ר' יוחנן תית שם
 (ערובין נ״ד•) ר׳ איטי היחביטיו (יחש׳ שביעית פ׳ ז
ט ד׳) ר׳ אבדיטא בנו (יחש׳ ב־צ־ פ״א ט׳). י  א׳. פ
 והיד, תלטיד ר׳ טנא (שם ברכות פ ׳ד ני, נדה פ״ב
.  זי), ואטר נם בשם ר׳ הונה (יחש׳ כתובות פ״א ב)
,  ד׳ חנניה היה תלמיד ר׳ טנא (יחש' פאה פ״נ ד
, והוא בגת שם בית המדרש (מדרש מ ג) ׳  כלאים פ
 תהלים י״ב אי) ר׳ הייא היה תלמיד ד׳ אימי (יחש'
 ערלה פ״ג ב ), ואולי הוא ר' תייא בר אבא תלמיד ר

 תגיגא (שם תעגית פ״ד ו', הודעת פ ג די), ד׳ אהא
 בר יצהק היה תלמידו (שם ברכות פ״ד ג׳), ור׳ תגגית
 בר עכברי עבד אצלו עבודת (שם תרומות פי״א ת׳)

 ר׳ יהודת גשיאת מת שם וכגראה גקבר שם ג ׳כ כי
 לא גזכר אם הובילותו משם למקום אתר לקבורה (שם
, כאשר גזכר אצל זקגו רביגו הקדוש  גזיר פ״ז א)
 שגקבר בבית שערים ויען כי גם הוא גקרא כמה
 פעמים בשם ״רבי״ סתם או ״רב־גו" לכן גשתבשה
 תמסורת בפי ר״ב ממודילא וכתב כי רביגו הקדרש גקבר
 שם עם ר׳ תייא ויוגד, בן אמתי בעל ספר יתום
ת ד״ג ור״ש בגי רבי אצלו, וסי  הצדיקים הגית גם א
 שבתי ירושלם מוסיף כי על פתה המערה היה כתוב

 משמת רבי במלח עגור, דראת תמא (עיי לוגץ, ירושלם
 ה״א 1221׳ ואז גממא לו ד׳ הייא בד בא בכגישתת
 דגופגא דצפורין ר׳ פגהס היה תלמיד ר׳ הונה (ב״ר
 פ״י) ר׳ שמעון בר אבא תלמיד ר׳ יוהגן היה שם

 מלקמ עצמות (ב״ר פ מ).
 למצב החמוי ש-1 צפורי] בימי שלותה היד, מצב
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 הי) ועל המכחישים בגמול אלהים, וכופרים בהשגחתו
 לאמר לא יימ־ב ה׳ ולא ירע (אי י״ב), וגם על הגרם
ת יהודה בתהו לא דרך ישפוך  בגי גכר המתעים א
ת העם לתשובה לבקש  תוכחות תמת ה׳ ומעורר א
 צרס וענוה ומתגבא על מפלת הגוים שכגי יהודה,
 מתהיל מפלשתים מואב עמון וכוש, ומסיים באבחן
ת שרי יהודה  אשור וגינות בהזיוגו תשגי יתאר א
 ונביאיה כחיתו מרף, ומוכיח אותם על חשחתת המרות
ת  והמוסר, הממלאים בתיהם המם ומי־מה ומהללים א
 קדשי ה׳ ולא ינקת בתוכתתו שר ושופמ כהן ונביא

 ת־כו עונש וסופו יעודים טובים ונהמות, וכי נכון הי
טהר את עמו ולצרפו, ויבא יום ויכבדו נם עמי תנכר  י
 את י_ם אלה׳ אמת אשר יקנא לעמו לעשות נקם
 ברודפיהם ו קראו כלם בשם ה׳ לעבדו שכם אהד

 ויצב את שבות יהודה לשימו לשם ולתהלה בכל הארץ.
 שפת הנביא היא ברורה אך איננה נשגבת במליצות
 חידות ויש בת זרות בלשון שמוש טרם לא (בי) גם
 פש ק אחר (נ׳ ח׳) שנמצאים בו כל אותיות א״ב עם
 אותיות מנצפ״ך ושם הוי״ה, וח־א דפסוק המיוחד
ר פ  בבל תנ״ך שיש בו כל תתנאים האלה ע״ע ס

ה ר ו  ת
 מ ל. ב.

 צפנת פענח: שם כבוד שקרא פרעה ליוסף
 בעת שנ׳טא אותו למעלת טישנה למלך אתר שפתר לו
 חלומו ויציל את מצרים מרעב. וכן היה דרכם לקרוא
 לארם שם הראוי בשעה שממנים אותו על ביתם,
 וכמו שקרא משה להושע בן נון יהושע כשנעשה משרתו,
ת ת  וכן ויקרא לדניאל בלטשאצד (רשב״ם) אולם א
 פתרון השם צפנת פענח רבו המפרשים• אונקלום
 תרגם ״נברא דטטמרן נלין לית״ ויונתן הרגם ״נברא
 דטמירן טפרםם״. רש י פירש ״טפר׳ש הצפונות ואין
 לפענח דמיון במקראי/ אך לדברי הקדמונים הוא כמו
 מפעגה (מגלה) נעלמים (רמב״ן) הראב״ע יאמר אם
 זו המלה מצרית לא ירעגו פרושה, ואם היא מתורגמת
 (בעברית) לא ירעגו שם יוסף (במצרית) בעל הט, ריס
 אוטר כי צפגת פעגת בגיטטר־א מגלה גםתרים, והוא
 נוטריקון (בר״ת): צדיק בטבט נפש תאור, פוט פר
 ענה נפשו הנם. ד״א צופה בודה נביא תומך פותר
 עניו נבו; הוזה יוםיפ ם מפרש כתרנומו ממציא נסתרות
 או מגלה רמזים הירונימום יבאר ע״פ לשון נפט־ת
ת ענינו ״מעת חיים״ שהוא ת צ מ  ״מושיע חעולם" ב

 תואר משנח למלך ע״ד ״חי" פרעה.
 ב. מ.

ח תמגתר עלארבע, א ה  צפרדע: מין שרץ המים ו
 ושרץ היאור צפרדעים (שמות ז׳ כ״ה) שתי פעמים
ת  בא ביחיד כשם המין לקכק ותעל הצפרדע ותכם א
ח מצרים (שם ת' ב׳), ופעם אתת בלא ה׳ הידיעה  א
ד משמוגת שרצים ה  (תהלים ע״ת מ״ה). הצפרדע הוא א

 ויקראוה בשם ״חנה הקדושה״, ואולי עמדה במקום
ת יוסף הנז׳. שם תיתה גם מצודה גדולה שתרבותיה ת מ  כ
״ הגז׳ שם  קיימות עדיין, ואולי תיא ״קצרא של צפור,
 גקבצו חיל גוםעי חצלב ויצאו לקראת צלחאדין מושל
 מצרים עד ״המק״ ושם היתת תבוסתם שלמת ומגי
 אז והלאה הדלה ממלכת המצרים בירושלם לנצה

 בשנת 1240 נקבצו בצפורי היל נוסעי הצלב תתת
 פקודת ת־בומ מלך נבארה, ושם שתר איםמעאיל מושל
ת פניהם לכרות אתו ברית ן א  דמשק ב; אחי ציחאדי
 נגד איוב מושל מצרים. בשנת 1250 (20 יולי) לן בצפורי
 המלך לורווינ הקרוש אשר עבר מעכו לנצרת כשתוא
 לבוש אדרת שער ובידו היה רק להם ומים למאכלו

ל שיש בו ת  כהיום שם המקום ״צפוריה״, ותוא כבר נ
 500 3 תושבים ורק יהודים אהדים, ושייך להקימקמיה

 של נצרת

 ביכליוגרפיא רפאפורט בהמגיד שנה י״ז גיייין
 13 ובמאשף המעמר שיי ייונץ ח׳ א 302; שבע הכמות 205;
Robinson Researches :164 ש רער געשיכטע חייב 
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 י וו. ת.

 צפניה (צפניהו): גביא על יתודת בימי המלך
 יאשיהו צפניה גתיהם בראש ספרו בן כושי בן
ח בן הזקיה, והוא הזהיר, מלך יה־דח ת מ  נדליח בן א

 רבים חלקו ואמרו כי זה אי אפשר שהרי ־אשיהו המלך
ר חמישי, אך  היה דור רביעי לחזק־ח וצפניה הוא ת
 אין זו קושיא, כ־ מנשה מלך המש והמשים ישנה,
ד ממלכי יהירה וישראל ה  זמן רב שלא מלך ׳שום א

 צפניה קבל מהבק ק הנביא והיה בן דורו של הנביא
 יי־טיה והנביאה הולדה כ־ נ נביאים התנבאו אז באותו
: ירמיה צפניה והולדה ירמיה היה מתנבא ר ת  ח
 בשווקים וצפניה בבתי כנסיות וחולדה אצל הנשים
 (פסיקתא מייד). נבואת צפניה היתח קורם ששבו •הורת
 וישראל מרעתם ולאהר שביער יאשיהו המלך האלילים
 ו,א ניגארו כ א מקצתם שאר הבעל (צפניה א׳ ד׳)

 וזאת דיתה בשנת שמונה עישרה למלכות יאשיהו צפניה
(  היה צדיק בז צדיק ומעיר המקדש ירושלם (מנילה ט״ו

ל עמוס א מ : ״שי שאול ש ם כ י ס  ונמנה בין שכ״ונה נ
 צפניה הזקיה אליה ומלך המשיח (סיכה נ״ב: שה״יש
) נם נמנה בין ארבעה נביאים שהתמו נזר  רבח ה ז
 דינם של עמון ומואב והם: ישעיה ירמיה צפניה
ח נאמר שצפניה ת א ו ? י ל י נ פ ש ) ב א ׳ ' ט י פ ' ב  ויחזקאל י
 קבור במחא מחם־א בסוריא, וי״א ׳שקבור בצרתה

 העומדת על אהד מה־י הלבנון
 [ספי• צפניה] ספר נבואתו נקרא על שמו ״צפניה"
ת עש־ נביאים, ביז תבקוק ותני הספר ת ד מ ח  והוא א
 נחיק לשליש פר׳שיות והן שני הזיונית האחד יכלול
 ב׳ פ־ש־ית והשני כולל הפרשה השלישית הוא פוהח
ת לבבם אתרי תקות  ב עיר עונש על ייהודה שהטו א
 קעפים ׳שכניהם עובת הבעל ובפרט על הכטרים (א׳
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ת בטעמיה ׳שצדקת היתה (ט״ק ט׳יז:). נ ו מ  צפדת ט
ל כ ה ם מ מ ל טורים ביפית כ כ ה  וגקראה כומיה להגיד מ
ל כימי כי צפרה היתה גאה בכל הו מ  טורים במהרו
 ביפיה וכטעמיה (רמ׳י עה״ה מם) ובהיפך קורין סגי
א מפירתא". ה ת א  גהור לסומא. וכן תרגם אוגקלוס ״
ר ט א ג ה מ ע מ  רבי גתן אומר סרים היהה בצד צפרה. ב
 לממד• אלדד ומידד מהגבאים במהגר. (במדבר י״א
ם ל אלו א ה צפרה אמרה אוי לגמוהיהן מ ע מ  כ״ז), מ
מ ר י פ  גזקקין לגבואה מיהיו פורמים מגמותיהם כדרך מ
ד מ ל , וסר ם הגידה זאה לאהרן (ספרי) מ  בעלי ממגי
 מהלכה צפרה וישהה לה למרים והלכה סרים ומהה לו

 לאהרן (אדר״ג פ״ט)
 ימ־גב

ק ו פ ה גקרא צ  צפ ר[ (צ^רני•): בלישון ארטי
, והוא עור הקרגי בקצות אצבעוה החי בידים  טפרא
ל אדה״ר היו לרעה  ורגלים, כעין קליפה. כהגוה עור מ
ת יפת תואר גאטר מ א ק ב ו פ ת בטדריש מל צ ת  א
ת צפרגיה (דברים כ א י״ב), פירויש תגדלם  ועמתה א
ת ) והיא ׳ , יכטות ט  כדי ׳שתתגוול (רמ״י מם׳ ספרי
ט מ פ גו גוטל צפרגיו. ולפי ה ר טדרכי אבלות מאי ת  א
 הגזוז והגקה אותם כעגין לא עמח י1פטו (׳ש״ב י ט
ת אל גבר היתר, טטיבה ומיפה  כ״ה) כי בהיותה ב
 אותן בצבע כדרך דזוגות (ביגת פסרא להרא׳׳ל גארדאז)

 [.טייית הצפרנים] מלמד, דברים גאטרו בצברגים:
ד קוברן צדיק, זורקן רישע, לכן הגוטל  מורפן חסי
 צפרניו וזרקן לרמות דרבים טתחייב בגפמו ודטו בראמו
ה סעובי־ת עוברת עיייהן וטפלת (גדת י״ז) מ א  מפגי מ

ה  וכתבו בתוספות המעם ׳ש׳טורפן הסיד כי צפרנים הבאו
ה לאדם כי קמים לכ־שפים (סו ׳ק י״ת), מ  מן הגוף ק
ר לעצמו רשורפן הוא הסיד. והטעם  ואעפ״כ מהסי
ה מעוברת תעוברת עליתן כתוב בתולעת מ א  ממזיקוה ל
ל אדה״ר היה מלבוישו צפור;, א מ מ ח  יעקב דקודם ה
ט ממגו והא גמאר ממגו רק צפרגים מ פ ח א ג ט ח מ  כ

ט הטלבויש לכך טח ש פ ח ג  וטאהר ׳שהאמה גרטה מ
טב ה (באר הי מ א ו ימ להומ ליעגמ בו ה ר טסג א מ ג  מ
ר פ אהרי טזחיר לכל ה מ  ליש״ע או ׳ה סי׳ ר״ס). ו
א לעבור עליהן ור״י עראטה בעל העקדה ל  אדם מ
ה טרף ו א מ ר ע״פ הרטז כי ההיוח חדורסוח ט א ב  מ
 להן ע״י דריסה צפרגיהן, א״כ הן הכלי לפרגסה, ע״כ
ו ב מ ה , ב ע זורקן בבל טקום ולא יבטה בה׳ מ ר ה  אטרו מ
 כי בכהו ועוצם ידו יעמר, היל, והצדיק לפעטים גוגזן
 ופעטים יקהם לקיים וברכהיך בכל אישר הע׳שה, אבל
רה גפמ וטפקיר ד מורפן לגטרי ועובד ה׳ בטסי  ההסי
 עצמו הרטב ם בספרו יד החזקה לא הביא דין ז־.
מ ע, ב ף כ ו י ת י ב מו ת כןמממי ם רוח רעה, ו ו מ  ׳שמעמו מ
מ ולימול הצפרגים בע״מ א ר  י רק יאמר ׳שמצור, לחוף ה
ומל , אך הרמ״א בהגה״ת מוסיף: וכמנ ס)  | (או״ה סי׳ ר׳
ק (רק בסירוגין), דבהג״א ד ס  י צפ־גיו לא ימול אוחן כ
ו ובדאג״ח בימין (ישם! והנכק ׳שיהוץ מן חרגלים  בממאל

א מ מ ו באכילה (ויקרא י״א י׳). אבל איגו מ ר ם א ג  מ
ה ה  במגע (מהרוה פ״ה א׳)• אמר ר' אלעזר צפרדע א
ר והעל הצפרדע), וכן מ א ג ה מצרים (כמו מ כ מ  היהה ב
ה להם ק ר ה היהה מ ה ר ד״ע, וראב״ע אמר צפרדע א מ  א
ה צ״פ ו חי או  והם באו(סגד,דרין ס״ז:) בארמיח גחחלפו
= ע ד ר ־ ר פ ם העברי מרכב סן צ מ  באוהיוה ע״ו=עורדעא ה
 צפור האגם, כי ימ ממיגם בארצוה המזרה והגגב
מ עצים גבהי קומה׳ ורק בימי קר וג׳שם א  ההיים על ר
ח מ ף ירדו המימה לפי הוקרי המבע גוצר מ מ ו  מ
 המים והדגים כל צפור כגף וזכר הדבר בא כבר
ד אומר ימרצו המים שרץ ה ב א : כחו ה ל א מ ד ב  בחלמו
ח א׳ כ׳), אלמא  גפמ חיה ועוף יעופף על האח(בראישי
 ממיא איברו, וכחיב ויצר ה׳ אלהים מן הא רמה כל
מם ב י״ט) >י א״ל מן  היה המדד, וכל עוף המטים (
אל קפוטקאי אוסר חדע מהרי  הרקק גבראו ורב ממו
ה ברגליהם כדגים (חולי; מ ק מ  ימ להם (לצפרים) ק
. ם י ר צ ת מ ו כ ט האורים 706). ע״ע מ פ מ : ט ז ׳  כ

 ב מ

ת יתרו כהן מדין מגתגה לממד! לאמה  צפ רה : ב
ה מ ת גרמם ואת אליעזר (ממות ב כ״א) מ  ותלד קו א
ת עמו, ה אוהה עם בגיר, לאביה לפגי הוציאו א ל  מ
ה פעולהו הגדולה לימראל לקה  ואתר ׳שממע יתרו א
ת אל מ ת צפרת ואת מגי בגיר, ויבא עמם אל מ  א
מ הוציא ר ד מ  חמדבר (מם י״ח א׳—ד), לפי אגדה ה
א ל מי ע״ז ועמדו המריגים וגדוחו מ  יהרו כלי הממי
ח צאגו, ם מלאכה׳ לפיכך רעו בגוחיו א ד  יעמד, לו א
ה והומיען בגוה מדין הודו מ  והרועים גרמים ועמד מ
 לו וסיפרו המעמר, לאביה;. ויהרו הכיר מהסיפור כי
ד ג״כ על מ ע ל יעקב מ  האימ מהצילן הוא מבגי בגיו מ
מ •שמא ה האי  הבאר, ויאמר להן למה זה עזבהן א
ו ״ויאכל להם" הוראה גישואין מ ר ד ה מכן, מ ה  יקה א
ה אהריו כ צ פ ו ר והביאה ר פ  בלמון גקיה מיד רצחה צ
ה ואמר מ ה מ  אוחו (ממ״ר פ״א ל״ב) יחרו המביע א
 לו יודע אגי מיעקב אביכם כמגחן לו לבן בגוחיו נמל,
ה ח ח בחו א ם אחן לך א א א ט  והלך לו חוץ מדעחו, מ
ה וקבל י פ ח צ  עומח לי כך, מיד גמבע לו דחן לו א
ח י״ב—י״ג) כאישר ו מ , הגחומא מ מם ) ו  עליו לרעוה צאג
ה וצפרר, בדרך במלון ויפגמהו ה׳ ויבקמ מ  היו מ
ה ערלה בגר,  להמיתו, והקה צפרה צור והכרה א
ה ד׳ כ״ד—כ״ה), ודרמ ר• יהודה בר ביזגא, במעה  (ממו
ה רביגו מן המילה באו אף והמה ובלעוהו מ ל מ מ ר ה ג  מ
 ולא מיירו ממגו אלא רגליו, מיד ותק ח צפרה צור
, ת ערלת בגד• מיד וירף ממגו (גדרים ל״ב)  ותכרת א
ה בגד, או ם צפרה בעצמה מלה א  והדעוה הולקוה א
 דאמרה לאיגמ אהריגא ועבר, ואיבעיה אימא אתי
 איהי ואההלה ואהא ממד, ואגמרה (ע״ז כ״ז), גם
ה מרים ד ה ר דברו א מ ה א י מ ב ה ה מ א  דרמו כי ה
ה מ ה מ י מ  ואהרן (במדבר י״ב א ) צפרה היהה, וכי ב
ה בעורד אף נ ! אלא מה כומיה ממו ה מ  והלא צפרה מ
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 אצפורן(שם סי׳ י״ח די). יבש הריאת ותכבד עד
 שנפרר בצפוק טקרי יבש וטריפת (שס סי׳ ש״ו י׳׳נ).
 גם אם משרטט בצפוק וניכר תשרטוט בתם טיקרי
 יבש (הרט״א) וכן בלולב תיבש שפסול ביתנו בצפוק
 (או״ת סי׳ תרט״ה הי) אשד. הטובלת צריכת להסיר
 תצפרנים טשום תציצת של תתומר שדבק בתם. תסותל

 טנדל צפרן תאצבע והאנודל כדי לעשות תפריעת
P ר 

:(Safed באנגלית ,Sefat= בערבית שפת) 2£פת 
פת בגנב  עיר בנליל העליון (ואין לה ה ליפת בעיר צי
 יהודה, שופטים א׳ י׳ז) העיר תזאת בא זכרה בראש נח
Seph ויוסיפוס טזכירה בשם (  בספר טובי (א׳ א׳
כ ר), ״העיד אשר בראש ההר" (מתי ׳  (טלתטות ס״ב פ
 ה׳ י״ד), ונם נזכרת בירוש׳ (ר״ה פ״ב אי) ובקינות
 איכה ישבת תבצלת השרק, אבל במקרא לא נזכר שטה.
אטבצד  יש טשערים כי תיא ״קדש נפתלי" וי״א שהי

 ״יודפת" ושתי תתשערות תאלת תן רופפות.
 [תבונת העיר] צפת עוטרת בטעלת '29 35°
 לאורך טזרה, '57 32° לרוהב צפון• גבוהה 2750 רנל
 מעל תים, ורתוקת תמש שעות טטבריא צפונה־טערבה

 הרים סביב לה: לצפוגית מערבית גבל גרמק הגבוה
 3934 רנל, לרות צפונית נבל א־נטה הגבוה 2740
 רנל, לדרוטית טערבית גבל אל-בלנה הנבות 1150
 רגל, לטערב ההר הזה נבל תצור (תיא חציר של יבין
: לטזרהו ת הר צפת יגבילו שגי עטק ם  טלך כנען) א
 ואדי א־לוזיה, למערבו ואדי א־טוותין, בפאת ננב
 יתאהדו שני העמקים האלת וירדו עד שפלת ננוסר בשם
 ואדי עמוד. בראש הר צפת עורה נבעת אתת בפאת
 צפון ועלית בגויה מצודה. בצלע הגבעה תזאת בנגב עובר
 עמק קמן ולדרומו מתנשאה נבעה קמנה. תעיר צפת
 נחלקה אפוא ע״י חלוקה מבעית לשלשת רבעים:
 רובע אתר עומד בראש הנבעה תדרומית והוא
 נקרא ״דהריה א־תתתניה", רובע שני בצלע נבעת
 הטצודה בראש העמק תמזרתי, והוא נקרא ״דהריה
 אל־פוקה"; הרובע השלישי הוא טושב היהודים עוטד
ה הזקופה כמעט ד ר מ  על הצלע תטזרתית של נבעת ה
 אצל המצודה, ובינו ובין הרובע הדרומי נמצא השוק

 תבתים נבנים מאבני סיד׳ בתי היהודים הם יותר
 נרועים מבחי חםחמדים, מלבד אחדים יוצאים מן הכלל,
 רחובוחיחם צרים וחבנינים צפופים ונומים לפול מדי
 רדת נשם תזק תם בנוים בצלע תחר כעין מדרנוח,
 עד אשר נגי תרתוב משמשים בתור מדרכת לשורת
ת תר ו מצפת אפשר לראות א  הבתים שלמעלה ממנ
 תבור בפאת גגב, הכרמל בדרומית מערבית, ההרים
 אשד למזרת ים כגרת בפאת מזרתית דרומית, והדרי

ק בפאת מזרת. חו  נולן ו
 [קורות העיר צפת] מיסות יוסיפום ועד שנות
 מאות רבות אח״כ אין למקום הזה כל זכדון בהיסמוריא
 הכללית. בימי המלך פולקא בשנת 1140 בנו נוסעי

 ביום ה׳ ומן הידים ביום ו׳ (באר היטב). י״א דצפרנים
 צריך ליטלם ביום תתמישי וכן לנלת שערו, ולא ביום
 הששי טפני שגורם גדול ביום השבת, שלדעתם טתחילים
 לגדל ביום תטתרת, אך י יא דטצוה טפי ביום הששי
 לכבוד שבת, ואינם תוששים לגידול הבא טטילא, וגם
 טתתיל טיד בסוף ספר אבודרתם (רפוס ויניציא דף
 קט״ז ע״ב) נאמר הנוטל צפרניו צ־יך ליטול אותם
, יד שטאל ד׳ ב׳ ה׳  ע״ז הסדר יד יטין א׳ ג׳ ה׳ ב׳ ד
 ג׳ א׳׳ וסיטן לדבר ״קשיא בלא תירוץ״, ר״ת קטיצה
 שטאל, יטין אצבע, באזהרה לך אתת תקוץ יום רביעי
 והלאה צפרניך, והטעם שעד יום רביעי הוא טשבוע
 שעבר ומיום ד׳ ותלאת תוא לכבוד שבת. בעל טגן
 דוד כתב בשם תתשב״ץ ובשם תאר״י שלא דקדקו
 בסדר גט־לת צפרגים, אך האר״י דקדק שלא ליטול
 הצפרגים מידיו ורגליו ביום אתר קצת גוהגין לתתוך
 תתיכות עץ קטנות בתוך הצפרגים ואץ להקפיד ע״ז
 (שערי תשובה סי׳ רנ״א) אטנם כנראה עיקר תטעם
 הוא טפני שתתת הצפרנים נאסף תוסר או זיעת שיש
 בהם סכנה אם יתערבו באוכל, ולפעטים נקבץ תתתיהם
 זיעה או מיק רובים של איזה מהלה טהאיש ויש בזה
 השש של דיבוק באיש אהר, ולכן הגונזם צדיק ומי
 שמשתדל לשורפן הוא הסיד שטוגע היזק להבירו, וכמו
 שאמר ר׳ יהודה האי טאןדבעי לסהוי תסידא לקיים
). וטה שנהגו להסתכל בצפרנים  טילי דנזיקין (ב״ק ל׳
 כשטברכין על תנר בתבדלה(זתר פ בראשית ופ׳ ויקהל

 ש ע או״ת סי' רצ״ת ני), י״א שתוא לסיטן טוב בהכנסת
 השבוע מפגי שהצפרגים גדלים והגידול תוא סימן ברכה
א טהו  (הר״י על תאלפסי ברכות פ״ה), אך הטעם הפש,
 שצ־יכין ליתנות טאור בשעת הברכה וכשהוא רואה
 אותם הוא מבהין בין צבע הצפרנים לצבע העור וכטו
 שכתב תרא״ש בסס• ברכות, ובב״י מביא בשם שבלי
 תלקט׳ תתלה מכניס אצבעותיו לתוך ידיו ומחשיך
 תתתיהן ואת״כ פושטן ותנה אור במקום תשך ומברך

 ר׳ יצתק לטפרונטי אוטר שיש אנשים שאין צפרניהם
 גדלים כלל, ותיא טעיר כי בין תלטידיו היה אתר שכל
 צפרניו נרלים חוץ כצפורן אצבע יד יטינו, ואתר
 שטעולם לא נתגדלו צפרניו׳ והוא טפלאות החולדה

 (פתר יצתק ע׳ צפרגים).
 טא׳יח—צ ה. נ

 — [די.יש בצפרניס] לענין שבת הנוטל צפרניו זו בזו
 או בשיניו ובו׳ ד׳ אליעזר טחייב ותכטים אוסרין טשום
 שבות ואיגה טלאכה שאין דרך גזיזה בכך, אבל בכלי
 אפילו תכטים טורים שחייב. וטחלוקת לעצמו אבל
 להבירו דברי הכל פט,ר ר״ש בן אלעזראוטר צפורן
 שפירש רובה וציצין ׳כפ־שו רוב; ביד טותד בכלי הייב
ס ) טותר לרשום בצפורן על הספר לסי ד:  (שבת צ׳
) דריסת תיא ביד ובצפורן  בשבת (אר׳ת םי׳ ש״ט ה
 (יריד סי׳ ג״ז ו). השוחט בצפורן מתובר שתיטתו פסולת
 (שם סי׳ מ״ו ב׳), בדיקת הסכץ לשתימה צריכה להיות
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 שטות נוראות, רען כי בצפת חיה מרכז הרעדה, לכן
 לא נשארת שם כטעט אבן על אבן- ויותר מאלפים
 יהודים ואלף טתטדים נקברו תיים תתת עי טפלת
 וחנשארים נפזרו לבל רוח, ולחנדיל את האסון ארכת
 הרעדה בשלשה שבועות אח״ב, עד כי אי אפשר היח
 לפנות את נלי תתרבות נם הנשם הועיל אז רק להוותם.
 שבונה הטתטדים לא נהרסה כ״כ בהיותה בנוית על
 שטת יתר שטות טשכונת היהודים עד טהרה נקבצו
 תטיכות בעד תאטללים בבירות ובעדי תר׳ל ושליתים
 תשו ?בוא. לדושי^ יד עזרה לכל טי שצריך, ורק בטשך

פ שבד העיי־ להדמתה י ט  שנתים י
 [תדיית י-! - הירי ״יr וי״בי• ״!״יי ^ ^"*"י י.'י
. הר״ני»1.1 ר פ ו ק ר ר הב ׳־. וב, ב פ י ־ ת  היהודים יושבי ייכת ב
״ ESD ׳שלא חפרו ! : ־ ר ד א , ל פ ־ ע  ותאמוראיב מכוסים ב
ל זאת חעיד ל  יהודים שטה בבל טשך התקופות האלה׳ ו
ת יוסיפום שבצר אותה טפני הרומיים, וטשטרה ח  ע
 של כהונה עלתה טשם לירושלם ביטי רבי זעירא ור׳
 אבהו השיאו שם טשואות בלילי קידוש תתדש, ונם
 הקברים הרבים אשר בסביבותיה, אשר על רובם טבוע
 תותם טסורת העם, יעידו על תיות שטה ישוב הנון של
 יהודים. בכ״ז לא השאירה לנו ההיסטוריא רושם פרטי
 טדזטן ההוא, רק קברים וזכרונות אלטים נשארו לנו
 שראוים עב׳ פ לזכרון פה: אצל צפת, בבית הקבדוה
 אשר ליתודים, קבר ר' יהושע תתנא, והאר״י אטד
 שבטעות אוטרים שהוא הושע בן בארי(סקור תטסורת
 הזאת היא בשלשלת הקבלה) בכ״ז נשארה תטעות רזו
 בי; ההטון עד היום שם ר׳ שטעון בן חלפתא, הלאה
 מזה בעמק טווהין ר הייא הנזבר באידרא רבא פ׳
 נשא. שם ר׳ נתוניא בן הקנה, ור׳ יצהק הנזכר באידרא
 הנ ל. שם בהר המזרת ר׳ אבא הנזכר באידרא בצפץ
 העסק עדינו העצני. שם ר׳ יוסף דילהריינה, ר׳ תוצפית
 המתורנמן, במורד ההר הצפוני יהוידע הכהן במורד
 הר צפת בריר. דרב ספרא הנזכר בזהר פ׳ תרומת. שם
 במערה יוסי בן יועזר ויוסי בן משלם ויוסי בן יוהנן

 לסזרת צפת ר׳ כרוספדאי תמיד לבא• שם בראש ההר
 נבל כנען, אנמיננוס איש סוכו׳ ונתן דצוציתא. בננב
 צפת בדרום סנדל יוסף בן מתתיתו (נקרא p לפי
 המסורת) אצל שכונת תמתמדים יש מערת תנקראת
 ,,אולאד יעקב" (ע״פ מסורה סשובשה של תמתמדים
 ישב שם יעקב אבינו ויבך על יוסף בנו), ואצ^ה בנין
 יפה ושם קבר ר' דוסא בן הרכינס. הלאה דרוסה
 אתרי שכונת הסהסדים יש ביהכ״נ קדוש קדסון ושם
 קבר בניסין הצריק הנזכר בנסרא (ב״ב י״א ), ושם
. בצפון צפת קבורה אסו ו ז ס  בעטק קטן נתום איש נ
 של ר' כרוספדאי תטיד לבא. בין צפת ועין זתון יש
 כפר וטעין הנקרא ״נפר" ושם קבר ר׳ עילא, ושם
 טטעל לטיטי הנהל הזת נטוי נשר וטתתת הנשר תזה
 קבור, לפי טסורת יהודי צפת, ישו הנוצרי. ובכפרים
 אשד סביב לעיר צפת יש קברי צדיקים הרבה ע״פ

ת הטבצד שעל הנבעת הצפונית להשנב בו  תצלב א
 טפני הטתטדים, ותברי ההיכל ישבו בו ויתבצרו, וטשם
 נתנו תתיתם על כל הנליל ההוא בשנת 1157 נפל
 תיל באלדווין השלישי לפני דטתטדים ורבים טאציליו
 ואביריו תלבו שבי ותטלך נטלט בעטל רב אל תטבצר
 ההוא. בשנת 1188 (בתדש תשרי ד׳ תתקמ״ט) נפל
ח אתרי מצור א ת ל  הטבצד הזה בידי השולטן המצרי צ
 רי- יעל הטשד. י ברלייי טלכ אל־טואדים טושל דטשק
1 יתבצרו  ךזדפ 0ר ־.מבג־ ד,1־. ב״ינר 0^12 מיראתולבי
יצדט עוד הבעב בארץ ys ע יכ וידה עם שולט;  תנ
׳ י  איכטעאיל מדט׳גק בכ!נת DU1240 המבצר v2 בי
 תנוצרים׳ והבד״ ההיכל בנוהו ותהגכרן בד־יקט
 טטרשיליא תנית את אבן היסוד בו, וגם ית; נדבר־
 תפרטית לזה תבית טלאד. טטבעות זתב ובסף בשנת
 1243 בקשו הטתטדים השבוים אשר עבדו שם, והם
 היו באלף איש, להתקוטם ננד הנוצרים אדוני הטבצר,
ה בעוד טועד וכולם הובאו לעבו ויתלו ל  אך הקשר מ
 שטה בשנת 1244 נכבש הטבצד בידי הכחטים
 והטצריים ויטיתו את רוב תתושבים ואת הנשארים
 בעיר תוליכו שבי אך את״כ שבו ההיכליים שטה
 ויבצרו את הטבצר ויפארוהו טאד עד להפליא בשנת
 1266 נכבש שוב בידי השולטן הטטלוקי ביבארס
 ולטרות תבטחתו לתת לתנלתמים ידים לצאת ט; העיר
 בשלום הרנ שני אלפים טההיכליים אררי צאתם מתעיר
 ונם קבורה לא נתנה להם, ויבן את הטבצר טחדש
ח סוריא להג;  ויבצרתו ויתשוב לעשותו לבריה כל א
 בעדת טפגי שפעת היל הטוגגולים אשר התעתדו להתנפל
. מני אז והלאת לא קרו שם טקרים פוליטים ח א  ב
 השובים, רק הסופר אבולפדת (טושל תטת, טת בשנת
 1332) טזכיר עדיין את תטצודת ואת העיר שנחלקה
 לשלשה הלקים, והסופר אל־הליל א־שהין (תי באטצע
ד ובעיר א  הסאה המ״ו) מזכיר בי המצודה בצורה עד מ
 ישגם ססגדים, קברי צדיקים, בתי תלמוד, סרתצאות
 ושוהים, וכי העיר היתד. אז עיר־פלך מן ה תקופת ההיא
 יש לתזכיר שסות סופרים ערבים שגרו שם: צלחאדין,
(מת בשגת 1353) י  אבולסאפא, תליל בן עביכ א־ספד
 שהיה מלומד גדול והבר ספרים רבים, המשורר עבד
 ל־קדר בן עומר בן הביב א־ספדי, ומלומד אהד בשם
 פ?ואן מצפת באר את שיריו (מת בשגת 1500) בעת
 ההיא גפלה צפת תתת ממשלת שיך דאתר אל־עמהר
 שחיה מושל גאור ומוב לב, והוא או בגו הועיל להרב
 ד' תיים אבולעפיא(שגת ת״ק) לשוב ולבגות את טבריא
 ולשכללה אהרי היותה הרבה שבעים שגד. (ס׳ זמרת
) בשגת &175 (תשרי שגת תק״ס) היהה שם ח א  ת
 דעידת ארץ הזקה אשר הסבה תרבן גדול, בשגת 1799
 העמידו שם הצרפתים תיל משמד של ארבע מאות איש

ד מבת תקצ״ז) רעדה הארץ ( ״ כ 1 8 3  6p מה בשגת 7
ח הגליל, ת כל א  רעידה תזקה אשר החריבה כמעמ א
 ונם עד צוד צידון בירות דמשק ואהלב התפשמה, והעש
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 היון בערך שנה 1730 בשנה 1742 היתד. מגפת גדולה
 בצפת׳ ובשנת 1759 נהרנו 140 יהודים עי׳י רעידת
 דיאח׳ ואז ברהו כל בני הקהלה לדמשק ולא נותרו
 בצפת כ״א שבע משפתות. בשנת 1776 נתחדשה הקהלה
 ע״י יהודי רוםיא ופולין, ואחרי חמש שנים חביאו שם
 ר׳ ליב םנטובר ור׳ אורי מווילנא משפהוה רבוה
 מוואלין פודוליא ואוקריינא. בשנה 1799 כאשר יצאו
 היל דצרפהים מן העיד ההנפלו המחמדים על רובע

ה כל אשר בו.  היהודים ויבוזו א
 [במאה הי״ט] בשנה 1800 שרה שם ברבנוה ר׳
 ראובן ב״רברוך, אז בא שמה ר׳ דוד שלמה מםאראקא
 בעל ם׳ לבושי שרד וערבי נתל וישרת ברבנוה לעדה
 האשכנזים אשר התנדלה אז והוא נפטר כ״ב תשק
 תק״ע (1809). בשנת 1812 היהה שם טנפה גדולה
 אשר ״כריעת תתתית ארבע תטשיות טהקהלה, ואתרי
ת כל הנשארים  שבע שנים תפש עבדאללד. פתת עכו א
 ורק בעד כופר רב הוציאם לתפשי בשנת 1820 שמש
 ברבנוה ר׳ אברהם הכהן, ואהריו ר׳ אברהם אנהורי
ח א  בשנה 1824. כאשר הקריב אברהם פהד. לבא ב
 בשנה 1833 ההנפלו הדרוזים על הקהלת ויבוזו את כל
 אשר לה, ובבוא הפהה הע־רה ברהו כלם והוא השיב
ת כל נזקם בשנה 1834 היהה שם מנפה  להשדודים א
 גדולה ואז נפטר הצדיק ר׳ אברהם דוב טאווריטש
 שהיה רב לעדת דאשכגזים ובין הלטידיו הטובהקים
 היה ר' טשה צייגער. אהרי הרעש הגדול של שנה
 תקצ״ז (1837) יצאו טשם אגשים רבים ובתוכם ר׳
ה השלתן ויבואו לירושלם ויסדו שם א  ישראל בעל פ
 את עדת הפרושים, ובצפה גשארו ההסידים אשר
 התפללו נוסת ספרד. בשנת 1846 שטשו שם בדבגות
 לעדת הספרדים ר׳ תייםמזרתי, ולעדת האשכנזים ר׳
 שמואל תעליר, הוא היה גבר תכם בעז רב גדול ותכם
ה הרפואה, ויהי לצפת במשך מ כ ה  מדיגי וידע קצת מ
 המשים שגוה רבגוהו מה שהית ר׳ שמואל ם ל א ג ט
 לירושלם בששים ויותר משמת רבגוהו הוא. בשגת
 1860 (י ׳ט תמוז תר׳יכ) התגפלו תדרחים על תעיר ועל
 סביבותיה. הם בקשו לההגפל רק על הנוצרים, אך
 היהודים, אשר ידעו טכבר את זדון לב הדרוזים נגדם
 טשנת הקצ״ג, פה דו טפגיהם והיו שרוים באיטת טות
 עד אשד יצאו תטתטדים נגדם וכל נזק לא קרה בעיר

 אולם בכפרים אשר םביבותיתם עשו שטות נוראות
 ככל אשר עשו בצידון בשנת 1870 שטש שם ברבנות
 לערה הספרדים ר׳ רפאל טאטאן, בשנת 1874 ר׳
 טנשה םתהון, בשנת 1879 ר' שטואל עבו שהיד. טטלא
 טקום ציר צרפה שלשים ושלש שנה בערך שנת 1884
 נפטר ר׳ שטואל העליר ובטלה הרבנות האשכנזית,
 וטני אז ועד היום טשטש ר׳ רפאל זילבערטאן הדיין
 בתור טטלא טקום רב בשנת 1884 היה הרג לעדת
 ! הספרדים ר' שלטה חזן, בשנת 1890 ד יוסף חבים,
 י ואחריו בנו ר׳׳ט חכים שנהרנ באביב יטיו בדטשק

 טםורוה העם
 [ישוב היהודים מימי הכינים ועד היום] טכל ההקופה
 הארוכה של יטי הגאונים וראשיה יטי הרבנים אין לנו
 רטז היסטורי על דבר ישוב היהודים בצפה, אף כי
 בטבריא לא הדל הישוב בכל העה ההיא. זולה בהפםקוה
ה טובן כי ביטים ששייטו בהם ההיכליים ת צ  ק
 לא היהה ליהודים שם אף דריסה הרגל, אך כמעט
 יצאו ההיכליים טשם בשגה 1266, והגה באו שם
 היהודים. יש בצפה ביה כגםה הנקרא ע״ש ר״י הלבן
ה ה ה י  והוא קבור בהוכו, וכנראה הוא טטשפהה ר׳ פ
ן (ע״ע) בעל הסיבוב בשנת 1289 הננו ב ל  ב ר״ י ה
ם בצפה עדה שלטה, ור׳ משה בן יהירה הכהן י א צ  ע
ו עם קצה מעדה עכו לקבר הרטב״ם  הלך עם ביה תנ
ה נוסה ההרם על ר׳ שלמה  שבטבריא ושם שנו א
 פט ט שההריטו ראש הנולה ישי בן הזקיה וביה דינו

 ביגתים קרה תמורה גדולת בעדת צפת, כי רודאלף
 השכטי (50—1336) מודיע כי לא מצא שם ב״א ־חודי
ח  אחד ואשתו טוםטפלן בשנת 1491 דיה שם רב פ
 קולוטבו, הוא היה עני ומשכורהו לא הספיקה לפרנסתו
 והוכרח לפהוה לו הנוה של טבלה. אהרי נרו שספרד
ת קרנה  גוםפו לעדה זו כהוה גדולים אשר הריטו א
 בכבוד ר׳ יוכף םרגוםי רבו של הררב ז היה אז רב

ב (ע ע) שבקש ,  בצפה אחריו היה רב טחר״י ב י ר
י ם) ! ה זק ג כ י ט ה טגהג הסמיכה (ע׳ע ם  לחדש א
I ,וחמשה ועשרים מרבגי צפה ההמו על ההסכמה הזאה 

ח עצחו,  אך טהר״ל בן הביב רב בירושלם הפריע א
 ורק בעמל רב ובטעט במסירת גפש הצליח מהרי״ב
 להסמיך ארבעה זסגים, וטהם ר' יוסף קרא ור׳ טשה
 טטראני ה קן ואחרי מוה טהרי״ב גשהקע עגין הסמיכה.
י בעל ספר הרדים היה שם רב ר כ ז  ר׳ אליעזר א
 בשנת 1570 אז עלה תאר״י טטצרים לצפת ושם פרסם
ת למותו בקבלה, נם ר׳ טשה קירדובידו פעל חרבח  א
ד בהטון ספריו בקבלה לעשות את צפת לסן א  ט
ו היה ר״י ק א ר ו (גפמר השל״ה— י  הטקובלים. אחי
 1575) בימיו עלתה צפת לטרום פםנת כבודה בתורה
 ובסבלה, עד כי אפשר היה באמת לקרא לה ״אם
 בישראל", כי כל גדוליה היו גם אבות ספרות הרבנים
 והטקובלים בטאה ההיא וטה שלא עלה בידי טהרי״ב
 לפעול ע״י הסמיכה עלה בידי טהר״י קאי־ו תלטידו
 לפעול בספרו שלתן ערוך, לעשותו למרכז ההלכה
 בישראל ר׳ משה א לש י ך היה מוםטך טהרי״ק ושמש
 אחריו ברבגות, ר׳ טשת גאלאגטי הראשון ג״כ מוסמך
 טהנ״ל תית שם לרב בשגת 1580, ר׳ טשה טטראגי
 תשני בשנת 1590, ר׳ יהושע בן נון קרוב לשנת 1600.
 אתריו ר׳ נפתלי אשכנזי׳ ר׳ טשה נאלאנט• השני בשנת
ז בשנת 1643, ר׳ ברוך בחילי י ג  1607 ר׳ משה ת
 בשגת 1650, ר׳ טאיר ברזילי בשגת 1680 ר׳ יצתק
 הכתן רפאפורט בעל בתי כהוגה ואתריו בגו ר' יעקב
 בערך שנת 1690, ר׳ היים בר״ד אבולעפיא ור' טשה
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 שלהן ערוך או״ה הראשץ נגסר הדפסתו בבירית ב'
 אלול שנת השב״ה=1555, ןבסוף יו״ד כתוב שנגמר
 בצפת בשנת שט״ז—1556, וזה נרם לרבים לתשוב כי
 נדפסו בביריה ובצפת הרב התסיד ר׳ ישראל ב״ק
 יסד שם בית דפוס בשנת 1832, והדפיס: סדור
 תפלה (תסצ״ב), תהלים עם באורי זהר ומצודת ציץ
 (תקצ״נ), תהלים בלא ביאור (באותה השנה); תוטש
 ויקרא עם תרנום אונקלוס רשי׳י בעל הטורים ונתל
 קדוטים (תקצ״ד), ולפי דעת לונץ נדפסו נ״כ ספרי
 בראשית ושטות, סבר קטן טר׳ נסים אזולאי; ס׳
 פאת השלתן טרי ישראל ב״ר שמואל טשקלאוו(תקצ״ו)

 ביבליוגרפיא: בורקהארדט, ר״זען ח״ב; רובינסון,
 פייסתינא ח״ג; יי ו נץ המעמר 260; לוח א ׳י ה׳ 94
 י. וו ה

 [זכרונות צפת בספרים] הנוסע פרץ ההברוני שהיה
 בא״י בשנת 1211 טזכיר ״וטשם (טתיטנח) הלכתי
 לשיפט והיא בנליל העליון" (כ״י באוקספורד) בשנת
 1517 הניעו התונרטים למציים ויערכו טלהטה עם
 הטטלוקים אשר ברהו לנפשם והנה איזה אנשי היל
 באו עד ״שפיט" וינידו שם לתושבי העיר הערביים
 כי התונרטים הוכו, ויעטרו על היהודים תושבי העיר
 וישללו את כל אשר להם באטרם ״ליה די! ולית דיין"
 ויסורו נם בנדיהם מעליהם, וערומים הלכו בה־צות,
 עד אשר עלה בידי יהודי אהד לבוא מצרימה ולהודיע
 לאהיהם כל הקורות אותם׳ אז עמד בפרץ ר נסים
 ביבאס אחד מרבני מצרים ויאסוף נדבות יותר סשל״״ת
 אלפים פרהי זהב ומלבושים ושסלוח ויבא אל שפיט
 ויהלק הכסף והשמלוח בין העם (דבי אליהו כ״י לר׳
 אליה קפשלי פרק קכ ז) נראה הדבר שלסבח רדיפוח
 הערבים אח היהודים נהטעט הישוב הישראלי בעיר,
 עד אשר ההלו הספרדים להתישב אהרי הנירוש טשנח
 1492, ובהיות שהשבו שהעיר הזאת היא צפת הנזכרת
 בכה״ק הסבו את שטה p שפת כאשר נקראה בפי
 היהודים והערבים ל״צפת" ובשם הזה נודעה ט! היום
 ההוא והלאה נוסע איטליאני שהיה בא״י בשנת 1495
 מזכיר שהלך בלוית ר׳ יוסף סאראנוסי עד צידון ואהרי
 עטרו איזה שנים נסע צפתה ושם הידש הישוב
 הישראלי, ויטת שם (דרכי ציון). נוסע איטליאני אהר
 שתית בא״י בשנת 1521 כתב צפת היא בנליל
 העליון׳ יהודים יש בת יותר טשלש טאות בעלי בהים
 ויש בה שלשה בתי כנסיות של ספרדים של טוריסקי
 ושל טערבים, וקודים לה כנסת של אליהו ז״ל העיר
. והארץ רתבת ידים בסהורה, ויש ב.  מלאה כל טו
 דרבה סותרים מכל סיני סתורות מיהודים . ארבע
 מלאכות מובות בא״י: האורנים והצורפים האושכפים
 והבורסקים ונם הבנאים׳ נם התייט מרדת מזונותיו
 (סוף ס׳ שבהי ירושלם). עשרים שנה את״כ כתבו רבני
 צפת: כי כאשד ראה ה׳ את עני עטו ישראל אשד
 זה קרוב לאלף ותטש שגת גדתו טעל אדטתם טגוי אל

 בשגת 1900 היה הרב ר• יעקב הי עבו, וגם הוא היד•
 ציר צרפת כעת (1912) עוטר על טשטרת הרבגות
 ד טשה טאטאן, אך טשטרת הכם־באשי גהנה להרב

 אלפ גדרי.
 [ישיבות ומוסדות לצדקה] בשגת 1906 בא לצפת
ז טסלוצק (ע״ע) ב ד י  הרב הגדול ר׳ יעקב דוד ר
 ובעזרת ר״ד סג״ל יסד שם ישיבת תורת yntt ישראל
 וגם ת״ת׳ ותתגו הרב ר׳ יוסף קאגאווק טגיד שם
 שיעור. גם כולל לבוב וכולל זיבעגבירגען יסדו להם
 ישיבות, ו ב ט י ר ו ן (ע״ע) הסטוכה לצפת גוםדה ישיבה
 בעד זקגי צפת. להערה האשכגזית יש שגי בתי כנסיות
 גדולים ובתי מדרשים רבים, ולהערה הספרדית יש
 ארבעה בתי כנסיות: ביהכ״ג של מהר״י אבוהב, של
 סהר״י קארו בשם ״אסתטבולי", של ר׳ יוסי הבנאי, של
 האר״י לעדת האשכנזים יש בית עקד ספרים עתיקים
 ותרשים, ולעדת הספרדים שני בתי עקד המכילים
 ספרים תלמודיים רבים, ובית עקד פרטי נכבד של
 הרב ר׳ תיים סתהון. תברת כי״ה יסדה שם בית ספר,
 גם יש סניף לאגודת תברת ״בגי ברית" ואגודה ציונית.
 ואגודת ״בנות הגליל" יש שם בית תולים ובית תבשיל
 אשר יסד ר״ט טויבעגהויז ועתה עבר לפקידות גדיבי
ת הקוגסוליא הצרפתית טגהל ר' יצהק הי  פפד״מ א
 עבו, והקוגסוליא הפרסית ר׳ אברהם הכהן עגטי.
 מספר כל תושבי צפת עולה בערך י״ה אלף, ומהם
 טספר היהודים 11,000׳ טתמדים 7,000׳ יוגים 400.
 היהודים רובם אשכגזים שבאו טרוסיא גליציא ואוסטריא־
 אוגגריא, והם טתהלקים לפי כולליהם וצדיקיהם שבהו״ל.
 כמעט כלם טתפרגסים בדוחק מן ההלוקה וטעסקיהם
 במסחר ובטלאכות שוגות ורק טעטים הצליתו להתרומם

 לטעלת בעלי בתים אמידים

 [מייאכת הדפום בצפת] בית הדפוס הראשון בצפת
 יסדו ר׳ אברהם בן יצתק אשכגזי ואליעזר בן יצחק
 אשכגזי, ובשגת 1563 הדפיסו ס׳ תבצלת השרו; פי׳
 על דגיאל טרי׳ט אלשיך (גגטר כ׳ אדר שגי שנת
 החיש״ה! בשגת 1577 הדפיסו ס׳ לקה טוב פי' על
 אסתר טטהרי״ט צהלון (גגטר א׳ סיון לפרט ה׳ הי״ה
 עז״ר לנ״ו) בשנת 1578 בי׳ על קהלת טהג״ל (גגמר
קהלת אס׳  יו׳ ד אלול לפרט הגגו של״ת לכם), ובשגהההי
 יעקב פי׳ על קהלת טר׳ טשה גאלאגטי (הותל יום ג׳
 כ״ה השון לפרט כ״י קרוב״ה ישועתי לבא, וגגטר יום
 ד' י״ר אלול שגה זו<. בשגת 1579 ס׳ שר שלום פי׳
 על שה ׳ש טרי שמואל אריפול (הוהל א׳ דר״ה השק
 לפרט א״ך הוא צור״י וגגטר נ׳ ניסן שנה זו). בשגת
 1587 ס׳ זמירות ישראל שירים טר׳ ישראל גגארה
 (לפרט ואציניה) בשנת 1626 טדרש אגור, לפי עדות
 הכטי הספרדים בירושלם (לונץ ידשלם שנה ב׳ צר
 76 בהערה) גדפס בעין זיתק גם ס׳ סדר היום פי׳ על
 התפלות ע״ד פרד׳ ס טר טשה בן טכיר שהיה רב
 בצפת, תדב תיד״א סזכיר שגדפס בשגת שג״ט (1599)
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 גדולה״ חלאה הוא פורמ מחיר כל אחד ואחד מצרכי
 אוכל נפש חזולים מאד, ובמכחבו לר׳ ישכר דוב מקרעמנא
 מכ״ה חשון שנה זו היא כותב: ״וכמו מכ״ת ובי נפשות
 ביחו צריכים לפזר ב' מאליר לכל שבוע וב״ב יחיו
 חיים נעימים בעז״ת בבשר דין ופירות ופח נקיח סולת,
 והסתפקות שיתנו למכ״ת מישיבת של אשכנזים תהיה
 הצי מאליד לשבוע, כי כן נותנין ליתן לכל אתר מתכמי
 הישיבה״ (יז״ה) ובהיות העיר הזאת מרכז התודת
 תשתדלו היתודים מתו׳׳ל לתמוך בידי הישוב, ובן הדור
 תהוא כתב מת שאין כן בצפת ת״ו שמארבע כנפות
 הארץ מריצים להם כספם וזהבם לפלא נדד או לנדבת
 (בעי היי סי' ר״כ) אולם אתרי תתנפלות הדרחים
 בפעם בפעם והסנפות ותתלאות תרבות והצרות תתקופות
 נתמעמ תישוב בצפת לאמ לאמ, ואתרי הרעש בשנה
 תקצ׳׳ז בא יתר תפלימת לירושלם ורק בעשריות השנים
 תאתרונות תתל הישוב להתתרש ולתתתזק, ויש תקות
ל בא״י זולת ח  כי יהנבד שם, ויהיה הישוב היותר נ

. ת ו י נ ו ל ו ; ק ל א ר ש ץ י ר  ירושלם ע״ע א
 ש״ר

ג (ציקלנ): עיר שנפלה בנורל לממת יתודת ל ו ל  צ
ן(י״מ היי. בימי ו ל״א) ועברה לבני שמעו  (יהושע מי
 שאול נפלה לידי פלשתים עד תת אותה לכיש מלך
. בה (  נת לדוד ותהי העיר למלכי יהודה (ש״א כ״ז ו
 נושבו לאתדונה בני יהודה מעולי תנולת (נתמיד, י״א
 כ״ת) תכונת צקלנ תיא לדרום א״י מצד צפון לנתל בשור
 קרוב לים תתיכוני בעת מלתסת דוד עם תעסים סביביו
 תתנפלו העמלקים על צקלג וישרפוה באש וישבו את
 תנשים ותילחם ושלל תעיר ודוד רדף אהריהם וינצהום
ת תשבי במלתמה תזאת פנרו מאתים אנשים  ויציל א
 מלכת אחרי דוד ויושיבום בנחל הבשור לשמור את
 חבלים ואשר נישאר בעיר, ובשוב דוד מחמלחמת עם
ח חשלל חלק כחלק, למרות  הבזה חלק עמהם א
 האנשים אשר תלכו עם דוד שלא רצו לתת להם דבר
 מתבזת. ויאמר דוד לא תעשו כן אחי וגר ומי ישסע
 לכם לדבר הזח, כי כחלק חיורד במלחמת וכחלק
 היושב על הכלים יחדו יחלוקו, וישימה לחוק ולמשפמ
. וכן פסק הרסב״ם (  לישראל עד היום הזה (ש״א ל

 להלכה (מלכים פ״ד מי).
ב.  מ. ל.

: להיצה, רעה. בלשון ארסית עקא. יום צרה ה י י  צ
 ומצוקת (צפנית א׳ מ״ו)׳ ועת צרה היא ליעקב(ירמיה
 ל׳ ז׳), צדות רבות ורעות (תתלים ע״א כי). וכדי שלא
 לפתוח פח לשמן רגילים חז״ל לומר על כל צרת שלא
״מ) ותיו מתעגין על צרת שבאה.  תבא (תעגית י
 על כל צרות מתריעי! עליחן חוץ מדוב גשמים לפי שאין
 מתפללים על רוב מוכת (תענית פ״ג ת׳). סדר תעגיות
 וכוי אל ה׳ בצרתה לי קראתי ויעגגי, וחותם בא״י
 תעוגה בעת צרה (שם ס״ו.) המזמור לא לגו ה' לא

 גוי, טמסלכח אל עם אחר בכמח גרושין וכמה שמדות,
 זכר לתם ברית אבותם . ויתישבו בעיר צפת צבי חיא
 לכל תארצות, ותיו פרגסית ומגתיגית סתגתגים כהוגן
 לשאת במשא העם העגיים והאביוגים ולומדי ההורה .
 ובכן הית כרם ת׳ בית ישראל יפת זיף געים פרתת
 חגפן הגצו הריסוגים ראשי ישיבות ותלמידיהם לומדים
 על תלם, אין שמן ואין פגע רע ולא שמעו קול גוגש
 (אבקת רוכל סי' אי) ברבות היתודים בצפת ובתיות
 שהבתים והמעוגות צרו סהכיל אותם עלת בדעתם
 לדרוש מאת הממשלה שתבגר, להם ״כאן" דהייגו
 •שכונה בעד היהודים, וכש׳שלתו לשער בקושמא ליד
 איש שישתדל בדבר שאל ׳שיתנו לו אלף פרהים בשכר
 מרהו, וכשראו העוסקים תתשובת סלקו ידיתם אתר
 איזה שנים בא דמשקת מושל תדש ובראותו החסיון
ח שירוית בשכר תבתים נתן על לבו ב חל בצפת ו  תנ
 לבנות הכאן ראשי הקתלות מנו את ר' משת מבאס
ת שבפסגה וגתגם במתגת גמורת לפתת ח ש  שיקגת כל ת
(אבקת רוכל סי׳ קג״מ) בכל  וגגמד הדבר ובנה תכאן
 לילה היו סוגרין שער המבוא ותושביה תיו יותר ברשותם
 פן הערבים כי שם הפהה גקרא עליו (שר׳ת מבימ ת״א
 סי׳ רפ״ז) מלבד התגיות אשד בתוך הכאן היו היהודים
 אותזים בתגיות אשר בתוך שוק תסותרים, רבים היו
 שלתגים ואהדים צורפי כסף וזהב׳ השוק גקרא ״צאנה"
 (שם ח״ג סי' י ג) היהודים תיו עוסקים במלאכת
 הבגדים (אבקת רוכל סי׳ קכ״ד) גם במסחר היין
 והרבה יהודים היו לתם כרמים (שר׳ת מבימ ה״ב קצ׳ו)

 בשגת 1599 היה שרב גדול בעיר, ושגה אתת את״כ
 עלה הארבה ויאכל מגדי׳ש ועד קמה, וגם מבית גוגשים
 באף ותימה הפשימו עורם מעליהם (שו״ת מהרימ״מ
 ח״א). אז שלחו תצפתים שגי שליחים את ר׳ יוסף
 ממדאגי ור' אברהם שלום לעיר הבירה לבקש עזרה
 בצרה, וקרוב לשגה אחת ישבו חשליחים בקושמא,
ה לעדתם ע״י ראשי כ ח  וכגראה עלה בידיהם להביא א
 ישראל הקרובים למלכות ועל כלם העשיר יום סוב
 בן יעש, כי כן רואים אנתגו במעשה ב״ד ׳שהיה שם
 בשנת 1601 תתומים רוב תרבנים שתיו תושבי צפת
 קודם לכן (שם סי׳ פ״ב! במכתבו של ר׳ שלמה ׳שלוסל
 בתר״ת מיינשמרל שכתב בכ״ד תמוז תישם״ז (1607)
 יאמר: ״היא (צפת) עיר נחלת לאלקים, עיר מלאה
 תושיד, קרוב לשלש סאות רבנים נדולים כלם הסירים
 ואנשי מעשה. וי״ת ישיבות מצאתי בצפת תוב״ב. וכ״א
חל ובתוכם קרוב לארבע  בתי כנסיות ובית מדרש נ
ם שלומדים ח ס ל  סאות ילדים ונערים ועליתם עשרים מ
 אותם בתנם סבלי קבלת פרס מתלמידים, שנמצאים
 עשירים בקושמא שפורעים שכירות תמלסדים ונס
 מלבושים עדשים מדי שנה בשנה. שני ראשי תישיבות
 הם: ר׳ ססעור סני נהוד, ור׳ שלמון מערבי. ואני
חל תנמצא בא״י וראיתי שישראל  כשראיתי תשפע תנ
 אץ להם זכות לאכול פרית ולשבוע מסובה בכיתי בכית
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 להברוהיה (סוטת י״א.). צרות וצרות צרותיהן (יבמות
. ן י י ) ע״ע י ם ו  ב'

 ב. ט
פ  צרופים (צירופי אותיות) הידיעה לדרוש ע׳
 צירופי אותיות ההורה, היינו לצרף האותיות שלא על
ק  דרך התתברותן עם הטלות נטו שלפנינו ב״א הבו
 עם אותיוה שלפניהן או לאהריהן, ובאופן בזה אפשר
 לעשות טלות אתרות אשר תוראותיתן שונות, וכוונת
 נסהרה צפונה בהן בעלי הקבלה טאטינים כי תתורת
 שנתנה לטשת טסיני כל אותיותית תיו נפרדות, וטשה
 רבינו תברן לטלות ע״פ הפשט וע״פ תקות תתורת אבל
 אפשר לתבק באופנים שונים לבאר בהן כוונות נסתרות
ז ר איך ט נ ע  ע״פ רמז דרוש וסוד (עיי טצבת א ש
 תאותיות גפרחה גם בה! גם ת־כולת בידי צריק
 לגבאות עתידות בצייופי אותיות ושמות ע״י אותות
ת ו י ת ו א  ומופהים, כהוראה השם ״אות״, וגאמר הגידו ת
 לאתור וגו׳ תאותיות שאלוגי וגוי(ישעיה מ״א כ״ב, מ״ה
 י״א), ואפור יוכ־ה (מעריך המערכות מלת ״אהה״),
 והוא ע ׳ד אמרם על למען שתי אותותי אלה בקרבו אל
 תקרי אותותי אלא אותיות׳ וכבר אמרו במדרש אגדה
 על בצלאל שידע לצרף האותיות שבתן גברא תעולם

ה (ע״ע) ואצל המקובלים שמנו ר י צ  ומחכר בספר י
 צרופ• האותיות בסרר רל״א שערים שונים (עמק המלך
 שער שעשועי הסרך; הקרמת הרכב״ן על ההורה; ס׳
 כה ה ליש״ר מקנריא). נם הכמי ישראל שלא יתהשבו
 בין המקובלים הרבו לדבר בסודות תאותיוה(כמו הראב״ע
 בם' צתות, והכוזרי ברבדיו על ס׳ יצירה׳ וספר שלטי
 תגבורים, וס׳ ערוגות תבשם, ועוד). ובם' מקנת אברם
 כותב: ויש כת בפשוטי לשון תקדש, ר״ל באותיות..
 כמו שבארו הכטי הקבלה, אף כי אפלטון תעיד ע״ז
 על מקצה לשון היוגי בספר קארמיליוס וכוי. גם קצה
 חכמי האומות מצאו רזי עולם וסגולות כמוסיוה בהכוגוה
 תאותיות בשפת עבר, כסו שלעגעל בספרו ״געשיכמע
 דער לימעראמור״ (ה״א 126), והוא מעיד שם ;184)
 שגם הבגוי ״אלרוגען״ להאותיות אצל הגרמגים בא להם
 p הכגעגים הם הפיגיקים אשר לשוגם תיא שפת כגען
 עברית תעתיקה וכ״ז הית למקור קבלת מעשית כבר
 בימי הרמב׳ם (שמדבר על כותבי תקמיעות), ואת״כ
 ביהוד בדברי האר״י והרה״ו עד הבעש׳מ ובותבי
 הקסיעית בימי הר״י אייבשיץ עם צירופי אותיות ושמות.

. ת ו י ת ו  ע״ע א

 & דץ

 צרי: ע׳ בשמים
 צר^ה : סין דבורת דובקת ודוקרת (Wespe), וגס
ת הצרעה ישלה ה׳ אלתיך בם (שמות כ״ב כ״ת,  א
 דברים ז' כי), תרגומו ערעיתא, כ« יסוד ער בארמית
 ענ״נו דבוק, ולמה נקרא שמת ערעיתא שעומדת לקראת
 אדם ומכה אותו כדכתיב אשר קרך בדרך ומתרגמינן

 לנו(ההל־ם קמ״ו) נביאים שביניהן היקגו להם לישראל
 שיתיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה
 וצרה שלא הבא עליהם לישראל (פסתים ק־״ז.). כתוב
 בספר בן םירא. אל תצר צרת סתר כי לא תדע סד,
 יולד יום שםא מתר בא ואיננו נמצא מצסער על תעולם
 שאין שלו (יבמות ס״נ:), ולפעמים צדיק מצרת גתלץ
 דכא רשע תתתיו (משלי י״א ועי׳ ב״מ סוף פ״ר) אמר
א (רעש) תרתי שעי לא קאי׳ לקיים פ ע  אביי נמירי ח
 מת שנאמר לא תקום פעמים צרה (נתום אי), והא קא
 תזינן דקאי—רמפסיק ביני ביני (ברכות נ״מ.) וריד,
 לצרת בשעתת (ברכות מ' ). ר׳ יותנן כי ממי לתאי
 קרא בכי: והיד, כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות
 (דברים ל״א), עבד שרבו ממציא לו רעות וצרות תקנה
י מאי רעות וצרות? אמר רב רעות שנעשות י ו  יש ל
 צרות זו לזו בנק ז־בורא ועקרבא, שתי נשים שצרות זו
 לזו ואין להן תקנה כמו הדבויה והעקרב שתכונתם
 שונות דק רירי קשה לעקרב והמ־מי קשה לזיבורא (הגינה
 ה' רש״י) ואמרו צרות אתרונות משכהות את
 תראשוגות. משל למה״ד לארם שהיה מהלך בדרך ופנע
 בו זאב וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשת זאב, פגע
 בו ארי וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה ארי, פנע
 בו נחש וניצל ממנו שכה מעשר שניהם והיה מספר
 והולך מעשת נתש, וכן נאמר אל תזכרו ראשונות
 וקדמוניות אל תתבוננו זת שעבוד מלכיות ויציאת
ג  מצרים, הנני ערשה הרשה עתה הצמה (ישעיה מי

 בי־כוה י״ג). הגגיה בן הזקיה וסייעתו שהיו מחבבין
 חצרות כתבו מגילת תענית. אסר רשב ג אף אגו סהבבין
ת תצדות אבל מת געשת, שאם באגו לכתוב אין אגו  א
 מספיקין, ד״א אין שומה גפגע (איגו מכיר בפגעיו);
 ד״א אין בשר המת מרגיש באיזמל (שבת י״ג ). צרה
 באה על האדם על ביטול תורה, וא ר מבי א״ד יאש־ה
 כל המרפה עצמו מרברי הורה אין בו כה לעטור ביום
 צרת, שגאמר תתרפית ביום צרה צר כה כה (משלי כ״ד,
 ברכות ס״ג), בעון גבלות פה צרות רבות וגזרות קשות
 מתתדשות ושבת ל״ג). ר׳ יוסי בן אלישע אומר, אם
 ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובחק בדייגי
 ישראל שכל פורעגיות שבאת לעולם לא בא אלא
 בשביל דייגי ישראל (שם קל״מ). א״ר יותגן דור שבן
 דוד בא בו ת״ת מתמעמים והשאר עיגיתם כלות ביגון
 ואגהת וצרות רבות וגזרות קשות מתתדשות עד
 שהראשונה פקודה שניה ממהרת לבא (סנתדרין צ״ז).
 דש הוראה אתרת למלת צרה נטי ל׳&ק סורדא, כמו
ת שקר, ושמא תאמי־ו ח  באיום תערים שלא לתעיד ע
ה לנו ולצרה הזאת (שם ל״ז,) כלומר למת לנו לתכנים  מ
 ראשיגו בדאגה הזאת אפילו על האמת (רש״י) שתי
ד הן צרות זו לזו, בהגה גאמר ה  נשים נשואות לאיש א
 ובעסתה צרתה (ש״א א׳ ו׳) על פגיגה. ואשת אל
 אתותה לא תקת לצרור (ויקרא י״ת י״ת). ודרשו ובגי
 חלאה צרת וצהד (דהי״א ד׳), צרת שנעשית צדה
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ת למתנת וישב בבית תתפשית עד יום מותו(דהי״ב ת  מ
 כ״ו) נעמי שר צבא מלך ארם היה איש גבור תיל
 מצורע והלך אצל הנביא אלישע לאספו מצרעתו והוא
ח כבשר נער ש  צוהו לטבול בירדן שבע פעמים וישב ב
 קטן ויטהר ונתזי נער אלישע שלקח מתנה מנעמן
 למרות תפץ אלישע, קללו תנביא שצרעת נעמן תדבק
 בו ויצא מלפניו מצורע כשלנ (מ״ב ה־). ארבעת אנשים
 שהיו מצורעים מתוץ לעיר, הודיעו ממנוםת תיל ארם

. ם י ע נ  שהצירו את העיר שמרון (מ״ב זי). ע״ע נ
 ב. מ

חלה שהיא חלק  צרפת (Prance) ארץ ומדינה נ
 המערבי טאירופא התיכונית׳ בזמן הרומיים היתד! מכונה
 בשם גאול (Gaul), ובלשון תז״ל נליא בספר עבדיה
 גאמר וגלות ההל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד
ת וגלות ירושלם אשר בספרד (כ). והרד׳ ק פ ר  צ
 בבאורו מביא בשם י״א כי צרפת בפסוק זת תיא
 פרגצא (פ־גםיא), וכה גשאר השם הזה לסופרי ישראל
 בדורות הכינים, כמו תשם ספרר למדינת שפגיא(ע״ע
) ובאמת תשם צרפת בבה״ק תוא מקום אתר ד ר פ  ס
 בין צור וצידון, ואליהו נטלט סתתת אתאב וילך צרפתת
) וכנראה השם צרפת טורה  אשר לצידון (ט״א י״זט׳
 שישבו שם צ רבי זכוכית שהמציאו הצידונים טעפרות
, והיום כט  ארצם בכתב היתירות רשום השם םארי
 שמה םרפנד. אולם רוב הסופרים העברים החזיקו בשם

 צ־פת תתת פרנציא או פרנםיא (פראנקרייך)
 [תח^ת ישוב היהודים בצרפת] כנראה התל תישוב
 של היהודים בצרפת או בנליא בסוף הבית השני, שבאו
 שם לרגלי טםחרם ופרגםתם. ארכילאום גלה למדינת
 גליא לעיד ווינא בשגת שש לטםפר הגהוג (יוםיפ״ם
 קדטוגיות םי״ז פי״ג בי) והורחם אגטיפם גלה לעיר
 לונדונים (ליאון) בשנת 39 לטה״נ (שם םי״ת פ״ז ב )

 בטאה תרביעית גתרבה טםפר היהודים בגליא, והסופרים
 טהללים את טעשי הילארי טפאיטירם (טת בשגת 1366
 על איכר בתר לברות מחברתם הקיסר תיאודוסיוס
 השני והקיסר וואלנטיאן השלישי כתבו לאטאטיום נצ ב
 גליא (9 יולי 425) לאסור ליהודים ועובדי אלילים להיות
 עורכי דינים ושלא יישאו שום פקודה טרינית(טיליטאנדי),
 למע! לא ישתעבדו להם הנוצרים ולא יהיו מתויבים לציית
 להם, וגם לא יםיתו איתם להמיר את דת הנוצרית בכ״ז
ת הבישוף  תשתתפו היהודים עם הנ צ־ים לספוד א
 מארלי שמת בשנת 449 והיהודים שרו לכבודו מזמורי
 תהלים המועצה בוואנים בשנת 465 אסרת לתכמדים
 לאכול בבית היהודים, מפני שהיהודים לא יאכלו אצל
 הנצרים כי מאכלם תועבה להם, לכן היא לתרפד,
 להכמרים, כי נראה מזה שחם פתותים בעדכם מהיהודים

 במאה תששית נמצאו יהודים בערי מרשיליא, נדבונה,
 אודליינש, פאר ם ובודדאו, והיו להם בתי כנסיות,
 ובתי דינים בפני עצ8ם כמו בסתוזות תתת ממשלת
 הרומיים. תיתודים התעסקו שם בסתירות שונות וםמכר

 דערעך (רש״י) כיצד האמור״ם היו מתים אמר ר׳ לד
 שהי צרע ת היה מזווג לכל אהד ואתד, וכל אתת ואחת
ו ומיד חיה מת (תנתומא י נ  היתת ש,פכתארםד,בת,ךעי
 טשפטים סי׳ י״ב), הצרעה לא עברת את הירדן׳ ומת
נכ״ת) ת הכנעני (שטות כ׳  רכתיב ונרשה את הח,י א
 הכוונה על םיחון ועוג לפיכך מכל ז׳ אומות לא טנה
ת הצרעה  כאן אלא אלו, ונאמר ואשלח לפניכם א
 ותנרש אותם מפניכם ־שני מלכי האמורי (יהושע כ״ד
 י״ב). אמר רשב״ל על שפת הירדן עמדת וזרקת בתם
 טרת וםתטת עיניתם טלטעלת וםירםתן טלטטת, שנאמר
 ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם ואשמיד פריו
ת׳ ורב פפא אמר שתי צרעות היו  מפעל ושרשיו טת־
 חדא דמעה וחדא דיהושע, דמשת לא עבד דיהושע
) וחראב״ע פירש: ׳צרעה מכת בנוף ו  עבר (סוטה ל
 טגזרת צרעת שתתלש כת הגוף, והזכיר טשבעת הנוים
 שלשה והוא הדי; לכולם גם יתכן לתיות זו המכה יותר
 קשה בגזכרים מהאתרים״ דבריו האהרוגים הם לדברי
 ר פפא שהצרעת היתד! גם בארץ כנען אבל עיקר השם
 צרעה הוא שממית מזקתשגמצאת גם באפריקא וממיתה
 אנשים הרבה בעקיצתה ואפשר שהוא כעין הזבוב
 אשר בקצה יא,רי מצרים והדבורה אשר בארץ אשור
 (ישעיה ז־ י״תן אף כ׳ נאמר בדרך משל ומליצה. ואפשר
ח א ב  שהיא הצרעה שבניגוד! שנחשבה עם הזבוב ש
 מצרים והעקרב והנתש שנחרנין אפילו בישבת מפני
 שסזיקין (שבת קכ״א:) אך צרעה סתם הוא דבורה
 או זבורא׳ וגם בין תצרעות האלת יש שמזיקות, ואמרו
 תינוק בן שנת שעקצתו צרעת אינו יכול לתיות אלא
 ברפואח ברוקח וחיא למשוח אותו ולתשקותו במי
) הבולע צרעה אינו יכול לתיות, '  תמרים (כתובות נ
 ואם ישקוהו מעט הוטץ חזק אולי יחיה טעט עד שיצוה
 לביתו (ע״ז י״ב) גם רפואה למי שעקצתו צרעה לשתות
21, עי׳ לבוש ו n קט״  טי רגלים שעברו עליתם ט' יום (
 יו״ד סי קט״ז ו׳). דבש צרעין טהור וטותר באכילה
) פי׳ טהור שאינו כשבעת טשקין  (מכשירין פ״ו ד
 לתכשיר׳ ומותר באכילה כי הצרעין הן דבורים מדבריות.

 ב מ,
 £י_רעת : םפתת (Leprosy), גגע בעור תבשר, צרעת
 עור בשר צ־עת הרא׳ש או הזקן, צרעת גושגת, צרעת
 ממארת, צרעת פורחת (ויקרא י״ג) והצרעת זדתת
 במצחו (דהי״ב כ׳ ו י"ט) כי הצרעת לבן כשלג הפצ,רע
 גבדל לשבת בדד בבית תטצורעים טתוץ לטהגה כי
 היא מחלה טתדבקת. ע״ע ג גע י ם הצרעת היתה
 עונש וקללה, ואטר ריש לקיש החושד בכשרים לוקה
 בגופו דכתיב ויען משה ויאטד והן לא יאטיגו לי ולקה,
 דכתיב וה.ת ידו פצ רעת כשלג (שמות ד׳ ו׳), וכן
 לקתת טרים בצרעת על שדברת לשון תרע בטשה (בפדבד
 י״ב י־), וטלטד שאף אתרן גצטרע (שבת צ׳ז). עזיהו
 תפלך נצטרע על אשר גבה לבו ויבא אל היכל ת׳
 להקטיר קטרת. ו־פץ להשתמש גם בכתר כתונת׳ ונשלת
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 וכרמים יש טםורה כי היהודים עזרו לקרל תנחל
ח הערבים, ויהודי אחד י  לכבוש את העיר נרבונא מ
 תציל בנפשו את נפש המלך, ובעבור זה נתן לתם הלק
 שלישי מהעיר וסביבותיה לשכונתם עם זכיות מיוהדות
 ויוכלו לבהור להם נשיא לעצמם אשר ימלוך עליהם.
 ר׳ מאיר ב״ר שמעון סנרבונא (1240) בספרו ״מלהטת
 מצוה״ מזכיר המאורע תזאת הנשיא או ״המלך״ היה
 רבי מכיר שקרא המלך מבבל לבוא לנרבונא, והוא
 תית ממשפחת הנשיאים או ראשי הנולה ממלכות בית
ה בכל זאת הנביל נם חוא זכיות נ ו ב ר  דוד. ע׳ע נ
 היהודים שלא יעבדו עם הנוצרים ביום הראשון
 בשבוע, שלא יקהו בערבון שום דבר השייך לבית
 תפלתם, שלא יםחרו במטבעות, ולא ביין ולא ב־טים,
 ובל דברי ריבות שבינם לבין הנוצרים יחיו נהתכים ע״פ
 הטלך, כי הם עבדי המלך ולא עבדי האצ לים או שרי
 תטדינות היהודים הורשו להכניס ולה צ א סחורות
 טסדינות אחרות. והטלך בעצטו היד, לו סיכן יה, די
 שהביא בשבילו סחורות יקרות טארץ ישראל. בשנת
ה אח היהודי יצהק עם שני טלאבים אל הר^  707 שי
 אל־רשיד הכליף טבנדאד, ויבקשהו שישלח רב מוסמך
 מעירו להחישב בנרבונא (ספר הקבלה ד צ r,t נייבויער
 ח״א 82), ואח טשפחח קלונימום ק־א טל קא ל: ד
 טאינץ (עמק הבכא צד 13). ומאז והלאה החלח הק בח
 הרבנים בצרפח בנו המלך לואים חבונייר (814—833)
 חטה נ״כ הסד ליהודים, רנן עליהם והרחיב אח זכיחם
ם ט א מ  בהור סוחרים הוא חכיר לטוב אח חרב ה
 והרב שמואל, ויחן להם חרשוח לחן דיני ישראל אף
 תתיר ליהודים לגייר אח העבדים, לטרוח הבישוף
 אנובארד עם עוד שני בישיפ ם שכחבו להטלך סבר
 שטנה ננד חיחוחם, באמרם כי חם טאמיניפ בדברים
 טפלים שטצאו לדעחם בחלטוד בספר יצירה ובהיכל ח
 ושיעור קוטר״ וכי יחרפו אח טשיה הנוצרים בספר
 ״תולדות ישו" שבדו טלבם, ועוד מלשינוח אשר ספדו על
 היהודים. הבישופים טזהירים אח הנוצרים להחרחק
 טהברת היהודים אטולון תית הלטיד טובהק של אנובארד
 וישתמש בבלי זינו של רבו גגד היהוחם אך המלך
 לא שמע להם ויגיה את היהודים לעסוק במםהר כא ת
ת רתוקות ויגיעו ו  גפשם, ויעשו מסתרים גם עם מחג
 עד הודו וחיגא. ממחצית המאה התשיעית עד המאה
 חייב היהה עת טיבה לצמיהת סברות הרבנים בצרפת,
ד־ טוכשרח גם לצמיחת כח האצילים  אך העת ההיא הי
- אשר ידם תיתח תקיפה על עבחהם ח א  ועריצי ה
 עובדי האדטה והכבידו אבפם על היהוחם הסיהרים,
יצ-ם סבלו היהודים גגישות ת עם הנ ח ת ת  ולרגלי ה
(Sens)ונירושים בשנת 876 נורשו היהודים טשאנץ 

 בשנת 899 ההרים קרל ״התם״ את נכסי היהוחם
 טפני שטנעו לשלם סעשד.

י  [בתקופת ממיינת הקאפיםים—987—37י1] לפי דבי
 הסופר ריכטער הטיתו תיהוחם את יוה קאפיט ״אשר

 עבחם, נם היו בעלי טוכםין ורופאים.
 [ה,קי הכמייש נגד היהודים] המועצות תשונות
ח בי; הנוצרים ודיהוד־ם, המועצה פ  השתדלו להרהיב ה
 באורל־ינש בשנת 538 והמועצ־, במאקון בשנת 581 נזרו
צחס במשך ארבעה י ע ס לא יכואו בתכרת י מדי  כי הי
א יניירו אח  יטים אחרי יום ו׳ קודם פסחם; שי
 העבחם, נם הנבילו זכיותיתם בתור בעלי מוכס•;, ויטלא
 ינשאו למשרת בק־די המדינת ובפרט לטשרת שופטים,
ם ליח,דים ״העם אשר תי ם צי ־ צ נ  למען לא יהיו ה
ז בנרבונה אסרה ליהודים לשורר צ ע ס ״ ה  מאם ה׳
 מזמורי תתלים בעת קבייח המת המלך שילדבירמ
 חיח תראשון בין מלכי צרפת לקיים את גזית המועצה
 תשלישית באורלייגש גגד היהודים שלא יתראו החוצה
 בימי השבוע הקדוש של הנוצרים (קידם פסהם) ויג־יש
 את תביש ף פ ריול מבני שתתרועע עם היהודים (555)

 המלך שילפריק היה נ׳ כ אדוק באמו״הו, ובשנת 582
 הכריה יהודים רבים יטבילה ולקבל עליהם דת הנוצרים

 את היהודי פריםקום שהיה נזכרו או ס כנו רצת נ״כ
אטר  לתכנים בדת הנוצרית, וישיטהובבית הכלא עדשי
 רוצה אני, וישלה אליו את המוסר פאמיר להתוכה עטו
 בעניני האטונה פריםק־ס הבטיח כי יתיעץ בדבר
 ובזטן קצר יפיק רצ ן הטלך, ויצא להפשי ויהי כראות
 פאטיר את פריםקום הולך לבית הכנסת רקם עליו
 ויהרנהו, וינם לביח הכמריה סט׳ יוליאן אך נואלי הדם
 של פריםקום לקחו נקמתם מפאטיר ויסיחוהו חטלך
 נונטראן בבואו לאורליינט יצאו לקראתו היהודים לברכו,
 אך הוא השב זאת לצביעות כדי לטלאות בקשתם לתת
 להם תרשיון לבנות ביהכ״נ אשר הרסו הנוצרים, ולכן
 לא טלא בקשחם נונדבאוט טבורנונדיא הוציא חוק ב׳טנת
 517 כי היהודי אשר ירים ידו על נ צרי לרכותו הקצין
 כפו, או ישלם כופר 75 םאום (מטבע צ־פתית). אם
 יכה לכומר נוצרי עונשו בטיתת ונכסיו דפסר. בכלל
 תתאמצו הכמרים לתמיד את דת היהודים. הבישוף
 ארמוס מ; קלירטונט עלתה בידו להמיר יהודי אהד
 בשנת 576, וכאשר בזו אותו בני הבורתו וישפכו קתו;
 של מים על ראשו, התנפלו הנוצרים על בי־כ״: ויהרם הו
 עד היסוד, והבישוף תודיע את כל היהודים שמוכרהים
 הם להתנצר או לעזוב את מקוסם לפי הידיעות התנצרו
 אז כהט־ט מאות יהודים לפנים, והנשארים תעתקו
 משכנם למרשיליא. וממנו ראו בישיפ ם אהרים רעשו
 כמוהו, ונזרת השמד תתפרצת בצ־פת בשנת 629
 רצה המלך דאנובירט לתמיד את כל יה די ארצו או
 לנרשם. הרדיפות האלה נדמו לישוב היהודים בצרפת

 לתתטעט, עד סיף תקופת ממשלת מלכי מוריוויגגיא

 [בתקופת ממייכת בית הקארליים] טן תאגרת ששלח
 האפיפיור סטעפאן השלישי (770) להבישוף אריברט
 טגרבוגא גראה כי בעת ההיא היו גרים יהודים בטה ז
 גרבוגא ופרוביגצא, וכי טלכי צ־פת גטו להם הסד
 כי הקילו להם הטם הכבד. תיתודים תיו בעלי גכסים
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ה ת ט חו תם ר' ע  דוטת לו בין כל תטפרשים. בין תלטי
ד  ב״ר שטואל בעל טתזור ויטרי; ר׳ שטואל ב״ר טאי
 (רשב״ם), ר׳ ׳שטעית ורבנו תם ׳שתיו נכדיו; ר׳ ׳שטרית,
 ר׳ יתודת ב״ד נתן ור׳ יצחק תלוי ב״ר אישר רש״י
ן ש ׳ ר ד שת ת  טביא דברי תפר׳שן ׳שקדם לו ר׳ ט׳
 ׳שתית רא׳ש תי׳שיבה בנרבונא, ורא׳ש הפר׳שנים בצרפת,

 ר׳ טנתם ב״ר תלבו׳ ועוד.
 [נוסעי הצייב ועלילת הדם] תיתודים בצרפת לא
 סבלו כ״ב מנוסעי תצלב כטו שסבלו תיתודים בא׳שכנז,
 זולת במסע ישנת תתנ״ו(1896) ׳שאז סגרו את היתודים
 מעיר רואן (Rouen) בתבמרית ותרנו כולם מאייש ועד
 א׳שת ולא תניתו בתיים רק אתרים אישר תתנצ־ו. אך
 פהדו מאד מתמת תתמון תנוםעים וקראו צום ותתפללו
 לח׳ להושיעם (עי׳ תכתובת בספר שטערן, רעברעאיישע
 בעריבמע איבער די יודענפערפאלנוננען וועתרענד דער
 קרייצצינע, צד 47) בזמן המסע תישני׳ לפי דברי ר׳
 אפרים סבונא׳ פרצו תנוסעים בבית רבינו תם וי׳שללו
 את רכרשו, וספר תורת שמצאו קרעו לקרעים, ויםתבו
 את תרב תהוצה והיו נכונים להרגו, אך אציל אתר
 בא לעזרתו ויצילו מידם (׳שם צד 64), לא נודע אם
 נהרגו יתודים בצרפת במסע הזה׳ ורבינו תם בעצמו
 אינו מזכיר תמאורע. בעת ההיא החלו יהודי צרפת
 לתתעכק בתלואות ברבית. וכנראת למדו זאת מן הגוים
 •שבניתם אישר תלוו כסף רב לתנוםעים לירדשלם להציל
ת קבר מישיתם ולשלול שלל תמתמדים. ר אפרים  א
 מבוגא יאמר כי הנוסעים תשבים במתו בהאפיפיור
 אשר םלת לתם תתובות שהייבו ליהודים (שם 64)

 עלילת הדם תיתת אז כעין קורת רותלהגוםעים ותצמדקות
 על מעשיהם תרעים, באמרם כי תם גוקטים דם תגוצרים.
 היהודים גהשדו כי צלבו איש גוצרי בעיר פונמויז
 בערך שגת 1170 בעיר בלויש גשרפו ל״א יהודים
 בעלילת דם, כי מגעו לקבל עליתם דת תגוצרית ויקדשו
 שם שמים, ביום 26 מאי 1171, ורביגו תם בשמעו
 זאת צוד, לכל תקתלות לקבוע תעגית באותו תיום (שם
 צד 31 ותלאת) בשגת 1177 גתרגו איזת יתודים בעיר
 פאריס בעלילת דם של סמי וויליאם תמלך פיליפ
 אוגוםטום בימי בתדותו שמע תמיד עלילות כאלה
 שספרו לו תביריו על תיתודים וכאשר עלת למלוכה
ת כל  בשגת 1180 בהיותו כבן מ״ו, צוד. לאסור א
 תיתודים במאסר ביום תשבת בעת שגתאםפו בביהכ״נ׳
 ותוכדתו לשלם כפר גפשם ט״ו אלף כסף מארק

 טשטטת הגוצרים גדלה על היהודים׳ על בי רובם תיו
 עשירים ובעלי גכםים. פעם אתת תתיעץ הטלך עם
 רועה אתר ויתן צו כי היתודים ישמטו ידיתם טתובות
 חנוצרים לחם, וחלק חמישי מתתובות ישלמו הנוצרים
 לאוצר תמלך. בתדש אפריל 1182 תוציא חמלך פקודת
 לגרש את תיתודים מארצו, ויתן לתם זמן שלשה
 תרשים למכור את תפציתם, אך נכסים דלא ניידי
 החרים לאוצרו. ולא הועיל שום השתדלות, כי נאלצו

 בל נופו תית מכוסת במבות מריות״, יש אומרים כי
 כוונת ריבמער תיתת לומר כ׳ רופאים יתודים תמיתו
 אותו ברפואותיהם. בשנת 996 תלשין מומר ירודי
 בזעיר בלו ש על קהלת לימונים בי בשלש רנלים הם
ת  דוקרים פסל של ישו הגעשה מדוגג. ונם דוקרים א
 המצה הקדושה שלהם עד אשר יזוב דם ומן תעת
 תתיא צמחה העלילה במצה הקדושה אישר הכריעה
 למבת אלפי יתודים בשגותתמאות את״ב. בשגת 1010
 הציע תבישוף אלדואין מ! ליסוגיס לפגי תיתודים לתמיר
ת דתם או לצאת מהעיר רק שלשת או ארבעה  א
 התגצרו ותגשארים ברתו ויש שהקריבו גפשם למות על
 קדוש השם בין הגהרגים תית תרב תזקן ידורי עשיר
ת  בשם יעקב ב״ר יקותיאל תלך לרומא לבקש ולתבן א
 האפיפיור לרהם עליהם, והוא שלת שר גדול לעצור
 בעד תרעה והרריפית חדלו (אוצר מוב צד 46) רוברמ
 ,,התשיד״ תית אדוק באמוגתו וגודע בישגאתו
ת תבלתי מאמיגים  ל״הבופרים״׳ והית תראשון שעגש א
 בשרפת. ת חודים היו בפחד גדול כי בשנת 1009 נתפך
׳ ם ת מ ח מ  בית קבורת ישו בירושלם לבית מסגד של ת
 והגוצרים תתעוררו לקתת גקמות מתם, וזו תתלת תגועת
 נוסעי הצלב, גם חשדו כי יד היהודים באמצע, כי
 תם בקושרים עם תישמעאלים, ותהשד הזה היה גורם
 לגירו׳שים רבים בצרפת ובמקומות אתרים שישררו

 תגוצרים
 [נדריי ישראי1 בציפת] חמוץ תתלאות לא עצר,
 את היחודים בצרפת טלעםוק בתורת ותבטח, רק שטטו
ת תתג״ך ע״פ ת א א ב  ידיהם סהפילוסופ א סהם דרשו ו
ח התלטוד עם פירושי ט  הפשט והטדרשים, אך רובם ל
א נים ובםקי הלכותיהם. בין התכטים הראישוגים  הנ
 גהשבו בפרט ר׳ טכיר, הגאון טודרום, ור׳ טשד, ב״ר
 אבון ראשי ישיבות בגרבוגא; ר־ שטעון טשאגץ׳ בגו
 ר׳ יוסף וגברו ר׳ אבו; הגדול; ר׳ יתודת ב״ר טאיר
 הכתן (ליאונטין) רבו של דבגו גרשון; ר׳ טשה טארלי.
 בטאה תי״א נתרבה כספר הנתלים ומהם היו טאורים
 נתלים בי׳שראל אשר צורתם עודנה ניכרת בספרות
ה נ מ ט ן ה ו ש ר  התלטודית היותרטפורסם הוא יבנו ג
 ״טאור הגולה״ (ע״ע) שעישה תקנות נתוצות לתתזקת
 תיתדות בין תלטידיו טצרפת היו: ר׳ •הודה ב״ר טשה
 טטילוז, ד׳ אליה הזקן טטאנם, ור׳ שטעון תזסן טטאגם
 דודו של ר׳ש״י אתר רבנו גרשון עלה במעלה ר' יוסף
 ב׳ ר שמואל טוב־עלם (Bonfds) רב בערי ליטוםין
כףב״רשלטת ו ם בר׳ י י טנ  ואגנו שתית תלמודי גדול. פי
 מקרקםון, ור׳ בגימין ב ׳ר שטואל טקוטאגצים׳ ור׳
ם; ר׳ יצתק ב״ד אבא  אליהו הזקן ב״ר טגחם טטאג
 טרי בעל תעטור טטדםיליא ר׳ יצהק הלוי טויטדי ור'
 יצהק ב״ד יהודה שתיו רבותיו של רש״י הלבו לאשכגז
 ויסדו ישיבות בווארטם וטאיגץ. בסוף הטאת תי״א
 תתגשא הגשר תגדול ר׳ שלטת יצחקי הטפורםם בר״ת
ת ״פרשגדתא" (1106-1040) אשר אץ  רש״י הטמג
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 ואחיו ר׳ יעקב עם עוד רבנים. ומלבד אלת שתשב
ר יצחק מחבר דב״ ארם לתזכד: ד' מאי  הנוסע הזה, ו
 ״ספד העזר״׳ ר' זרחיח הלר שבא טםפדד לתתישב
 בלוניל ותבר ספר תטאור, ר' אברתם ב״ד נתן הירחי
 םלוניל מהכר ספר המנהינ, משפתת קלוניםום בלוניל,
 ד' יצתק ב״ר מרון הלוי וכר. נם נודעו לשם המעתיקים
 ממשפתת אבן תבון, והפרשנים ממשפתת קמתי ועוד
 נוספו עליתם בעלי המקובלים כמו ד יצחק םני נהוד
 בן תדאב״ד, ובנו ר' אשר. ד׳ משולם ב״ר יעקב ובניו,
 דבינו ירוו־ום בעל תולדות אדם ותות, וד׳ יצדוק מקינון
 מהבר ספר הכריתות. (עיי נראם במאנאמםשדיפמ

 1874 צד 173).

 חכמי צרפת שואייים איש לרעהו לשלום
 [במאה הי״ג] אחרי נלות היהודים בשנת 1198,
 דאה המלך פיליפ אונוםמום ונוכת, כי חיהודים נחוצים
 מאד לכלכלת המדינה ולהרבות הכנסותיו, ויתתרמ על
 מעשיו, והוא בעצמו תוכרת לבקשם שישובו לארצו
 ובפרט לעיר הבירה פאריס, למרות תלונות הכמרים
 והסותרים. ויתן להם הרשיון להלוות כסף בדבית
ת שטרי התובות באישור תטטלכת  טונבלת, ולקיים א
 בשכר קצוב ההכנסה הזאת והטם אשר שם עליתם
ל ח  תיו למקור נאמן לאוצרות המלך, ועלו לוזשבון נ
 בשם Prodmt des Jmfs (תכנםות היהודים) הוא ע שה
ת היהודים לקנין כספו כמו שאר נכסיו׳ שאם הביאו  א
 לו ריות הית מקרבם׳ ואם לא תביאו לו ריות תית
 מניתם ועוזבם, או כי ההליפם ״בטהורה״ אתרת לאיזה
ת אתדת ולכן לא יפלא בעינינו  שר אציל ובארון במחנ
ע הנינו המלכים והיטחם בעד היתודים בעת חחיא ח  מ
 ננד הכמרים ותםותחם הנוצרים וההמון הפרוע אשד
 רדפו את תיתודים, כי עשו כ; לא מאתבת היהודים רק
 מפני שקשה היה להםלמעמ תכנםותיתםולפםודפםירת
 רבת ע״י נלות ה־הוחם ממקומם. המלך לא שעה נם
 לחאפיפיור אינוצינץ חשלישי אשר שלח לתטלך מחאה
ד ליחודים ס  עצוטת בשנת 1205 על אשד נטה ח

 ובשטעו כי האפיפיור קרא שטיטת כספים לחומת

65 
 לצאת בגולה בתדש יולי בשנת ההיא. ובתי כנסיות

 נתפכו לבתי תפלות תנוצרים.
 [חכמי צרפת] בטאה האתרונה לפני הנלות, הית
 טצב תיתודים בצרפת יותר טוב טאשר באשכנז, ובפרט
 היה נעלה טצבם הרוחני. בעלי 'התוספות עשו את
 צרפת לטרכז לטור תתלטוד בראשם עטד ר׳ יעקב
 תנקדא רבנו תם ע״ש ויעקב אייט תם, רבים טהם
 נקראו ע״ש עדי טושבותיהם בצרפת, כטו ד׳ אברהם
 טאודליינש (טכות וי), ר׳ אברהם טבורניל (ביצה טי),
 ר' אליהו הצרפתי (סוטה י״ז)׳ ד' אליהו טבודניש(ר״ת
ץ (שבת ל״ז) הוא רבינו אבי י ט  כ״ד)׳ ד' אליעזר ט
 העזדי וטתבר ספר יראים, ר׳ אליעזר טשאנץ (יבטות
 צ״נ)׳ ר' אליעזר טפלירא (ב״ב ע״ט), רבינו אשר טלוניל
 (ב״ק ם״ד )׳ ר' דוד טטיץ (ברכות ל״ז), רבינו יהודה
ש (ע״ז כ•), ר״י בר נתן תתנו של רש״י, שסיים ח פ  ט
 פירושו על מם׳ מכות׳ רבינו יתיאל טפריש (יוטא י״ת ),
 ר׳ יוסף ממרשיליא (ברכות נ״א), דבינו יעקב מקורביל
 תסדוש (שבת כ״ז), רבינו יעקב מאורליינש הסובא
 בכמת מקומות, ר' יצחק מדנפיירא (שבת קמ״נ) ר׳
 מאיר מבורנינא (מכות ד), ר׳ משה מפונמיזא (יומא
 ו׳) ר' משה מפויישמוש (ע״ז ל״ו), ר״ש טטרויש
 (פםתים כ״נ), ר׳ שמואל סלוניל (תמורה י״ב) נם
 פייםנים ומתברים ופוסקים כמו בעל העימוד, בעל
 הםס״נ ובעל הםמ״ק, ר׳ שמשון ב״ר אברהם משאנץ
 מפרש המשנה והספרי; ר׳ יוסף ב״ר יצהק מאורליינש
 הנודע בשם ״יוסף בכור שור״ פרשן מצוין, רבינו תם
 קרא איזת פעמים לרבני דורו לתתאםף יתד לעשות
 תקנות ולנדור נדרים להתזקת הדת ותמדות ולתתבצר
 ננד רדיפות תנוצרים. ותאםפות האלה תיו כעין אספות
ת את״כ במאה תי״ז. ביתור עשו ו צ ר ע א ב ר ד א ע  ו
 היל בלמודם בנגב צרפת במתוז פרובינצא, בערי לוניל
 מרשיליא, מונמפלייד, נרבונא, פםק־יי־א ועוד ר׳ בנימין
 הנוסע היה בנרבונא בשנת 1160 שתיתה אז מרכז
 תתורה, והוא סצא שם את ד קלונימום בן הנשיא
 םודרום שהיה ראש הישיבה ד אברהם אב־כית־דין
 מתבר ספד תאשכול, ר׳ יתודד, ותבמים אתרים
 ותלםידיתם, בעיר בדרש מצא ישיבת תתת הגהגת ד'
 שלמה תלפתא ור׳ יוםףכ״ר גתגאל; בעיר מוגמפלייר
 תיו ר׳ ראובן ב״ד טודרום, ר' גת; ב״ר שמעון, ד׳
 שטואל ודי טרדכי ב״ד שטואל, בעיר פםקיירא ראת
 את הראב״ד בעל ההשגות על הרטב״ם והוא התזיק
 ישיבת טכםפו, וד׳ יוסף ב״ר טגתם ועוד, בעיר סטי
 גילים טצא בטאה תכםים ובראשם ר' יצחק ב״ר
 יעקב, ר' אברהם ביר יהודה, ד׳ אבא טרי ב״ר יצתק,
ת יהודים  ועוד; בעיר אדלי מצא קהלה של שתי טאו
 וביניתם ד משת, ד׳ גתן, ר' אבא מדי ועוד, בעיר
 לוניל היו הונים בתורת יומם ולילת, וראש תישיבה תית
 ר׳ משולם ב״ד יעקב ותמשת בניו שהיו נודעים בהכםתם
ת די שמעון ב״ד אנמולי  ועשרם; בעיר מרשיליא מצא א

 אוצר״ ישראל!
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 הוציאו כ׳׳ד ענלות ספרים אשר שרפי לעץ גל בתוצית
 פאריס. כנראה לא הספיקו הכמרים לשרוף כל הכ״י׳
 כי הצריף האפיפיור להדש את הגזרה על שרפת
 תתלםוד ביום 15 מאי 1248. ומן תעת ההיא החל
ת  לטור תתלטוד לתתטעט בצרפת ולאט לאט תעתיק א
ן הטלך פיליפ האטיץגתתזקו רדיפות ט  טקוטו לאשכנז. מ
 חיחורים, ונתעוררת עלילת הדם, ועלילת הרוף וגדוףנגד
 להם קדשם. אה״כ בעיר טרויש נהשדו היהודים בהרינת
 ילד נוצרי ונשרפו י״נ יהודים עשירים על הטוקד ביום
 25 אפריל 1288 (עי׳ .R E J ה״ב 199) בשנת
 1290 נשרפו איש ואשתו בפאריס כי העלילו עליהם
 שדקרו את הטצה הקדושת, ונוצרים תעידו כי ראו
 בעיניהם איך הדם היה זב טהטצה ולא יכלו להשתיקו

 והאות תזת נשאר לדורות׳ וטספרים תנס באותו היום
 בכל שנה ושנה בבית תפלתם סם׳ דשיאךסט׳ פראנ־
(Bouquet, xx 658, xxi צויס ברהוב שארלוט פאריס 
) המלך פיליפ היפה לא חש לאסונה x u ;132 ,127 32 
 טפלה כזו, רק האטין כי היהודים שווים כסף, וכאשר
ת טתוז שאטפיין בשנת 1284 קודם טלכו קבל  כבש א
 מתנה טהיהודים שישבו שם סך כ״ה אלפים ליוורים, ובעד
 הסכום הזה אישר את זכיותיתם. בשנת 1288 תודיע
 כי כל היתודים בצרפת הם יהודי הטלך ואינם שייכים
 להאצילים אדוני האח• וכדי להוכית אטתת תרבר
 לא הניה להשופטים ודפקידים לתפוש איזה יהודי
נד הדת בכ״ז נרש  ולאסרו בכלא על איזה הטא ועון נ
ת היתודים שבאו טגאסקוני ואננליא בשנת 1290,  א
 כי לא תפץ לתעלות עליו כעס שכנו תטלך טאננליא

ה את היהודי טנשה טקריצי לטוכס  בשנת 1292 מנ
 על המס שהעלת על תיתודים. בשנת 1295 תפש כל
 היתודים ותכרית אותם לשלם המס כמו שהעלו עליהם
ת אוצרות המלך בשנת 1303  פקידיו כדי למלאות א
 הוסיף על המס, אך היהודים תתאוננו כי לא יכלו
י כי הנוצרים הדלו לפרוע להם תובותיהם.  לשלם מפנ
ת חנוצרים לשלם חובותיהם ליהודים  ויצו תמלך לאלץ א
 כדי שתהיה היכולת בידם לשלם המס הכבד להמלך

 אך בכל אלה לא הית די לרוות את צמאון דטלך
ת כיסו הנקוב. ולכן ההליט  לתון, ולא יכול למלאות א
 לנרש את תיתודים מארצו ולהתריס את רכושם בפעם
 אתת, אף כי עי״ז סכר בעצמו את תמקור הנאמן
 להכנסותיו תרבות ויתי ביום 22 יולי 1306 (לטוזרת
ת  תשעת באב שנת ם״ו, לפרט וינרשהו ויל״ך) תפש א
 כל היהודים, ובבית הכלא תודיעס כי ננזרת נזרת
 טלפניו לנרשם, ועליהם לעזוב כל אשר להם ולא יקתו
 עמהם רק מלבושם לעורם וסך י״ב סאוס לכל אהד,
 ויצאו במשך הדש ימים. היהודים יצאו בנולה להלק
 הדרומי של צרפת: למתחות לותיר, סאוואי, דאופין,
 ראסיליון, והלק מפרובינצא מספר הנולים לא נודע

 נרעץ ישער כי מספרם היה מאת אלף, אך אין יסוד
 י להשערה הזאת.

 צרפת אוצר

 הנוצרים ליתודם, אמד כי אין כת ביד תאפיפיור לעשות
 חוק כזר. בלתי הסכמת המלך. בנו לואיס השמיני
 היה עושה פשרה בענין הזה כשדאה שתנוצרים מונעים
 מלשלם חובותם, הניתם שלא ישלמו תרבית אבל
 הכריתם לשלם לכת״פ את ייקח בעזרת הממשלה
 או ע׳יי תבארונים בשנת 1223 יצאת פקודת המלכות
 כ׳ אסור לשרים ונם למלכים ללוות כסף מיהודים,
 ובשנח 1224 חשטיט חלק שלישי מכל חתוכות שתייבו
 חנוצ־ים ליחודם, ויבטל תתוק לאסור את חלוח בכלא
 אם לא רצה לשלם קודם שהלך עם נוסעי הצלב
 בשנח 1249 רצח לנרש אח ה־חודם׳ אך חחהרט, כ׳
 היה הושש פן ינרע טהכנסוח הטדינח לאחרונח הוציא
ם שנקרא ה ד נ  הוק שהיהודים ישאו אוח קלון על כ
א כשנח ט ח  roueiie אשר הטציאו הכטרים בועדם ב
 1215. אות הקלון היה חחיכח בנד אדום רהב כארבע
ק ת  אצבעות בתבנית עגול, והיה צריך להיות תפור ב

 על טקום תתזת
ד  [ויכוחים ושרפת התלמוד] הכטרים התאמצו תטי
ח אטונחם, בח׳שבם כי ח דם על א הו  לתתוכה עם הי
 יוכלו להראות באותות ומופתים כי הצרק אתם וכי
דם הם קשי עורף שלא יאבו להמיר את דתם. הו  הי
 פרש אהד ששטע הויכוהים בהכטריה בעיר קלוני שאל
 לראש תיתורים ״התאטין כי הבתולה טריא אשר
 נתעברה בבן אלהים נ׳שארה בתולת אחר שילרת
 אותו ?" וכאשר ענה לא, הכת אותו בתרבו וכאשר
 הניד לו ראש תכמרים כי לא נבון לענות בדרך הזת,
 אמר כי לדעתו רעה נשקפת לאמונתם אם יוכל היהודי
 להשיב כתפצו׳ כי ע״י וימת כזר• יתפקרו הנוצרים
 השומעים. ותמלך לואיס תקרוש תזק רבריו ואמר כי
ל לתתוכה עם ח  לדעתו ״אין ראוי לאיש •שאינו מלומר נ
 ה הודים, אבל איש פשומ השומע מפי יתודי תמנאץ
ת אמונתו יש לו רשות להצילה בהרבו, וינעץ אותת  א
 בקרב נוף היתורי עד מקום ישיח מנעת״ תוצאות
 הויכותיס היו תוברות רבות של הכמרים אשר בהן
דעו רק מה ששאלו הם ולא מה שענו היהודים.  הו
ת אשר כתבו היהודים אך ח ת  ונמצאו רק תוברות א
א ל  יראו לדוצ־אם לאור, כמו תויכות של ר׳ י ת י
ם בשנת 1239 י ת ו כ י ס (ע״ע). ע״ע ו י ר א פ  מ
 הלשין המומר ניקולוס דונין לפני תאפיפיור נרינורי על
 התלמוד כי הוא מלא תרפות ונאצות על דת הנוצחת
(Bull) ועל ישו. וישמע לו תאפיפיור וישלת דברו 
ת ספרי  לתבישופים בצרפת אננליא וקשטיליא לתפוש א
 חחלטוד לבקרם ולבחון אותם אם ראוים לקרות בהם
ח 1240 א  ויתפשו את כל ספרי חחלטוד ביום 3 ט

ן י  וביום 12 יוני באותה השנת, נתאספו לויכות בין חנ
 ובין ארבעה שליהים באי כה היתוחם, ותם ר׳ יתיאל
, ר' יהודה ב״ר דוד טטילק, ר׳ שטואל ב״ר  ספאחס
 שלטה, ודי טשה טקוצי. ואחר הויכוה השני הרצי
ת חתלטוד. ובשנח 1242  הכפרים טשפםם לשרוף א
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 צרפת

 התגפל תחשק גם על תטצורעים אשד שרפום באש
 למען לא תדבק בם הצרעת, ובדרך אגב שרפו גם
 מאה וששים יהודים וביגיתם ר׳ אליעזר ב״ר יוסף
 טקינון (27 אוגוסט 1317) המלך קרל הרביעי שמלך
 אהרי פיליפ היפה בשגת 1322 הכביד עול המסים
 והקגסות על היהודים עד כי עזבו את מקומם ולפי
 דברי איזידור לעב גתבטל ישוב היהודים מהשגה שעלה
 על כסאו עד שגת 1359 (גרעץ יובעלשריפט צד 51
 והלאה) הטלך יוהן הטוב גשבה בשגת 1356 וכסף
 פדיוגו עלה לשלשה טיליון איקוס זהב, וטצב צ־פת
 בכלל היה גורא טאד, והיל הצבא שלא קבלו טשבורתם
ת היו גטושות ח ש  טהטטישלה בזזו טכל תבא בידם ת
ח א ח להאכרים הזרעים ותגטיעות׳ רהודים אין ב ס  כי ה
 להלוות להם כסף. אז תתיעץ הגסיך קרל טגורטגדי,
 שתית העוצר בטטלכת צרפת, לקרוא את היהודים לשוב
 לטקוטם, ויציע לפגיהם תתגאים שיבואו להתישב
 ולטהור בארץ בטשך עשרים שגה ושכר הכגיסה י״ד
 פלורין זהב לכל טשפהה, ועוד פלורין וטהצה בעד כל
 ילד וטשרת. טלבד טס תשגתי של שבע פלורין בעד
 כל טשפתת ופלורין אתד בעד כל ילד וטשרת. וגתן
 להם הרשיק להלוות ברבית של ארבעת חגרין לליטרא
 בכל שבוע בהיות הטלך יוהן בדרום צרפת הרשה
חם  ליתוחם לתיות רופאים אהר שקבלו הסכמה טטו
 גוצרים אך את״כ תתתרט ולא תגיתם לרפאות תולים,
 גם תכריתם לשאת אות הקמן על בגדיהם כגראה
 היו היהוחם ההדשים טעטים ולא היו בגי תורה כי לא
 גשמע דבר טהם טשגת 1359 עד שנה 1394. ביטי
 הטלך קרל ההטישי (80—1364) היו היהודים בשלוה
 בפאריס ופקיד העיר אובריוט הגין עליהם, גם ההזיד
 ילד• ישראל שתובאו בברית דת תגוצרית גגד רצו
 הוריהם. שוגאיו אטרו עליו שהטה תסד ליתודים טפגי
 שאהב גערת יתוחת יפה אך טשטטת האצילים גברה
 על היהודים על תרבית שהוכרהו לשלם להם, ויבקשו
 את תטלך לגרשם, וכבר גאות הטלך לטלאות בקשתם
 בראשית שגת 1368, אך התהרט בטרם הוציא התוק

 בשנת 1370 אישר תטלך את זכיות היהודים דקת טהם
 סס אלף ותטש טאות פראנק. בשנת 1378 תתנת
 עטתם שיתנו לו עשרים אלף פראנק זתב, מאתים
 פראנק לשבוע, ולא יעלה עליתם טס אחר אתרי טות
 הטלך הזה טלך קרל הששי, ואז הורע טצב היהוחם
 בצרפת, האצילים תתאהדו עם ההטון לבקש טהטלך
ח בשכונת פ ת ת היהודים וההטק הפרוע ה  לגרש א
ת רכושם,  היהוחם ויתרסו אדבעים בתים רבוזו א
 ויהרגו הרבה טהם. הטלך לא אבה לשטוע בקול
 חהטק, וישהדל להגי; על היהודים, אך לא עצר כח
 לעטוד גגדם. רבים נסו לנפשם ואמה םהם תתנצת
 פרעות כאלת קרו גם בשנה 1382, לטרות יצק הטלך

 שבעת יהודים טפאריס נאשטו כי התדרו טוטר אהד
ם לשרפה, אך הפרלמנט הפך נ  לדת ישראל, גיצא ח
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 [אחד הגלות של שנת ס״ו] עוד קודם דנירוש כבר
 נתטעטו תכסי ישראל בצפון צרפת ע״י תרחפות ושרפת
חם  התלטוד, ור׳ יהיאי! טפאריס בראש שלש טאות תלטי
ח ישראל, אבל עוד נשארו א  רבנים נסעו טשם ל
 תרבד תכטים בדרום צרפת ובפרט בפרובינצא נם
 תכטים שגורשו טאננליא תתישבו שם בעת ההיא
 התלת ספרות ההתגצלות של היתדות גגד הגצרות. ר'
 יוסף קטתי כתב ״ספר הברית״, ר׳ טאיר ב״ר שטעון
 טנרבוגא תבר ״טלתטת טצות״, ר׳ טרדכי ב״ר יוסופיא
 ספרו ״טוזזיק אטוגד,״ גם תית הזמן טוכשר לבעלי
p תרכותים  תשגות ובראשם הראב״ד גגד תרטבי׳ם ו
 עם הגוצרים גולח ויכותים גם בין תכטי ישראל בעצטם
גחם  בגוגע לעקרי ויסודי הדת, ובכלל גמצאו בצרפת טתג
 רבים לדרכי דפילוסופיא של הכסי הספרחם אשר
גחת תצרפתים  לטדו טהערביים ונורע בפרט התג
ט ו ני) אולם י  לספר הטורה של הרטב״ם (ע״ע ט
 הנירוש של פיליפ היפה עשה קץ להכסי ישראל בצרפת.
 ואפילו כשהזרו היהודים לצרפת לא הזרה עוד תכמת
 ישראל לקדטותה. אהר הגירוש, אהד שהפשיטו את
 עור דיתודים טעליתם, ואתר שלקת הטלך כל אשר
 עזבו אתריהם, ראה המלך התדש לואיס תעשירי
 (16—1314) כי גהוץ עתה לקרוא את היהוחם עוד
 הפעם לארצו לטען יהיו טוכנים למצוץ טהם דטיהם
 וטטונם וי.ציא פקודה ביום 28 יולי 1315 כי נתן
 רשיון ליתודים לשוב לצרפת על טשך של י״ב שנים,
 ואיש לא יטהה בידם לעשות טסתרים כתפצם. אך
 יהיו ניכרים ע״י אות טיוהד על בנדיהם, ולא יתוכהו
 עם הנוצ־ים בעניני אטונה. וישיבו להם ספריהם זולת
 ספרי תתלטוד. טותר להם להלוות כסף על טשכנות
 אך אסור לסתת רבית יותר טן שני חנרין טכל ליטרא
 בכל שבוע רקת את תיתוחם תתת טתסתו והזתיד
 שלא לתבל אותם ולא להקניטם ובשכר זאת נתנו לו
 היהודים 500 122 ליוורים הטלך פיליפ גבה הקוטר,
 (22—1316) עוד הרתיב את זכיותיתם בשנת 1320
 היהה צרה גדולה על יהודי צרפת, כי תתפרצו הטון
 של רועים (Pastoureaux) ובראשם היה כטד אהד
 אשר גורש מכהוגתו, ומספרם עלה לארבעים אלף רובם
ת  גערים שובבים, ויתגפלו על היהוחם ויהרגום ויבחו א
 רכושם. ובמבצר ווירחן גתאספו תמש מאות יהודים׳
ח תערלים. שרי י  וישתטו איש את אתיו כדי שלא יפלו ב
ת לא יכלו או לא רצו לעצר בעדם, ותתמון ג ח ט  ה
 הפרוע עזרו עטהם ויקבלום בזרועות פתותות בתור
 ״אהים שבאו בשם הטשית תאתוב לקתת גקם טאויבי
ם את״כ בראות הטלך כי י ע ו  תאטוגת״ ע״ע ר
 הפרעות האלה הטעיטו את תכגסת הטסים של היתודים,
ת הערים  רפקיד ועד לחקור ולדרוש בדבר, ויקגוס א
 אשר שם תיו תפרעות בעוגש כסף בעיר טורם גאשמו
 היהודים כי השליכו סם טות בגהחם והסלך ענשם
ת אלפים ותסשים אלף ליווחם. בעת ההיא א  לשלם ט
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ם (ע״ע) תחלו לדרוש ת א  הנוצרים תנאוריפ כמו ר
 בשבה היהודים ולבקש שיווי זכיות בעדם. יתודי
 אלזאסי בשםצערףבער, שפעל תרבה,לטובת הממשלה,

 תיה לטליץ תיתודים לפני תטלך לואיס תט״ז. ושר !
 הטטשלה טאלםהירבם שהיה איש ישר ואתוב לבריות

 קרא לאספת ועד של ראשי תקתלות מצרפת לתתיעץ י
 עמהם איך להטיב מצב היהודים. בץ תברי תועד תית ן
 בער• פורטאח, נראדים׳ יצהק רודריניס, לופיץ דוביק 1

 ועוד. ולמלי תשתדלותם בטלה תטטשלת בשנת 1784
 את תטם לגלגולה היהודים, והורשו לבוא ולהתישב בכל
ד שגי גחלי העם הגסיך טיראבאו ג ח ט  טקוטות ה
 ותאב גריגורי תתאמצו בשביל זכיות היהוחם, תדאשון
אחת סנדלםון ותקגית , , בטתברתו  הית טודע לטגרלסון ו
 הפוליטיקאי' (לוגדון 1787) תוכית כי לא גכוגים דברי
 מתגגדי היהודים בין הגרמגים כמו טיכאלים ותביריו
 האומרים להבחל את תיתודים מזכיות תאזרתים.
 חמחברת תזאת עוררת שאלות ותשובות בעגין הזה

 ותתברת ללימודי תכמות ואומגות שגושאת תותם
 תממשלת בעיר מיץ תציעת לתת פרם לתאיש אשר
 יכתוב המאמר תיותר תשוב לפתרון השאלה: ״מת
ת תיתוחם  הם האטצעים תיותר טובים לעשות א
 טאושרים וליותר תועלת לצרפתי" תשעה טאטרים
 גכתבו, ורק שגים היו גגד היהודים. תפרם גיתן לשלשת
 ביתד, אתר גכתב ע״י זלקיגד fmm יתוח פולגי
 שתית טתורגטן בבית עקד תםפרים בפאריס, תשג׳
 נכתב ע״י טתירי בתיר תפרלטנט טטתח נאנםי והשלישי
 כתב האב נרינורי בינתים פרצת תטרידת, ונפילת
 תבאשטיל תיתת לאות לבני טרי ופריעת תתטון, וביק
 שניתן רשות לטשת ת תתתילו בירוחם תחלה. באיזת
 טתוזות תרסו את בתי תיתודים אשר נטלטו לבאזיל.
 תאב :ריטרי תאר את הטראה תנורא לפני תפרלטנט
יבס. שהם לתת שיווי זכיות ליתוחם (22 דעצ׳ 1789)  ו

ח לדורשי טובת היהוחם ורק ג  אד בדידי עלזאס תתג
ח אביניון נתנו זכות אזרת  ליתודם פורט, :׳זים רתו
בח אותבי  (28 יאגואר 1790) אך לאתרונת תתנ
 תיתודים על שוגאיתם ובראשם רופורט אשר תביע
: ״טאטין אני כי תרשות לכל  לפני הגבתדים לאטד
 איש לדרוש את אלתיו בתפצו ורצונו, ולא נכון לעשות
 תבדל ופדות לבני אטונות שונות בדבחם הגוגעים
ע לא תעשו תבדל לטאטינים ת  לעניני הפוליטיקא ט
ד תזכיות של ע אתם דותים תטי ח ט  בדת טתטד׳ ו
 תיתודים ? טבקש אני כי תיתודים יתיו שווים בזכיותיהם
 ליתר תאזרתים!". דצעתו נתקבלת פת אתד, וכאשר
ד לת תנבתר רעוובעל, ענת לו ראש תפרלטנט נ  דתנ
נד : ״כל טי שטדבר נ  רינגאלמ די םט׳־דזיאן לאטד
 התצעת תזאת, צריכין לשתוק אותו. כי תרי תוא כאילו
 טדבד נגד הקוגסטימוציא בעצמה" וגעשה הדבר לחוק

 ביום 27 םפט׳ 1791
] שיור זכיות של היהודים חיז ״ ״ ה מ  [אחר ה

 בזכותם כי יענשו בטלקות בפוטבי בשלשה יטי שבת
, ולתתריס את רכושם לאתרוגת ח א ת  ואת״כ ינורשו ט
 לא יכול הטלך לעטור בפגי האצילים והתטון אשר
 בקשו בגלות תיתוחם, גם אשתו הטלכה הםהה אותו
 לנרשם, ופתאום תתליט לתוציא כתב תדת ביום 17
pi ׳ 1394 לגרש את תיתורים טארצו ויתן להם ט  ״
 לעשות תכגות לדרכם, וטלבר היתוחם בטתוז דאופין
 לא נשאר שום יתוח בצרפת בטשך ל׳ץ שנת, ואת״כ

 שבו עוד תפעם
 [במאה הט״י] עד הטאה הט״ו סבלו היהוחם
 הרבת בגםיכות וויגאיסין(Venaissm), אך ראשי הגתגת
 תערים תתאטצו להגין עליהם מפגי תטת תעם, כי
 היהודים תיו נתוצים לטובת הארץ אולם במאת הט״ו
 אתרי אשר תביאו כבר תיתודים את כל תתועלת אשר
 יכלו לתביא, תדלו תנתנות תערים לתנין עליתם, וטני
 אז היו תיתוחם טוכרתים לפנות לעזרת אל האפיפיורים
 ברוטא. בעלות קליטונט השביעי על כסא נשיאותו
ת תזכיות אשר נתנו  פנו אליו תיתודים בבקשת לאשר א
 להם האפיפיורים שקדטוהו׳ ובראשית שנת 1524 טלא
 את בקשתם אולם טושלי תגסיכות תתגגדו ליהודים
 בכל כתם, ופיוס תשגי נאלץ לתוציא פקודת אשר
 אסרת על תיתודים לטבור תבואות וצרכי אכל גפש,
 ושלא לקחת בערבון את גכםי תגוצרים ביטי םיקטוס
 הרביעי שלתו היתוחם טלאכות טיותדת לתשתדל לפגי
ת חגזרה תזאת, ויועץ עם הקרחגאל  חאפיפיור לבטל א
 ארטיליגו והוא תראת פגים טםבירוח ליחוחם, יען כי
 תםר אז כסף לאוצר תאפיפיור בטלתטתו גגדשוגאיו,
ד טעשרים על רכוש היתוחם בטשך ח  ויטיל טס של א
 הטאה הזאת באו יתוחם אגוםים טםפרד, ותגרי הרביעי
 גתן להם תיכולת לתתישב בצרפת, לטרות טתאת

 תםותרים אשר תתקוטטו נגדם.
 [במאה הם״ז עד המהפכה הכלילית] בשנת 1481
 נספתת פרובינצא לצרפת, ובשנת 1501 הוציא לואים
ת היהוחם, ולא נותר יהודי  חי״ב תוק לנרש טשם א
 בכל תטתוז תחוא זולח בטרשיליא שישבו שם עד שנת
 1758 בראשית תטאת תי׳ז תתלו יתוחם לבוא לצרפת,
 אך בשנת 1615 יצאת נזרת ע״י לואים תי״נ לאסור
 לנוצרים להכניס איזה יתוח בביתם או אפילו לדבר
 עטם, ואם יעברו על ההוק הזה יענשו בסיתה ובהרס
 על גכםיתם בשגת 1683 גדש לואיס הי״ד היהוחם
 שנאתזו בתקולוניא טרטיניק כאשר גתוםפו טתחות
 עלזאם וליתיר לצי־פת רצת תמלך לאסור ישיבת תיתוחם,
תי טוב לתניתם ולתרבות ו  ך ן״ד טהרת ראה כי י
 בהכנסותיו, ובשנת 1675 נתן להם זכיות מיותרות,
 ויקת אותם תתת םחסתו, אך סצבם לא תומב סאשר
 תית תחת טטשלת אוםטר־א. במשך שגות תסאת
 תי״ה ההלה שמש התשכלת ואתבת תאדם להאיר על
 שטי צרפת ולאט לאט תניםו את ענני תבערוח ושנאת
 חדת וקנאת העם, נלבני ישראל היה אוד בסושבוהם
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ף כרמיה בשנת 1846, ?)היד- מליץ ל ח  Judaica) ע״י א
 בבית המשפט בנימש בעד רב אהד שמנע להישבע
 ב׳שבועת מיותרת ליהודי שהיא לדעתו פתיתת כבוד
 לעם ישראל במתצית השניה ממאת תי״מ נשתוו
, לא רק  היהודים בצרפת בכל דבר לאזרתי האח
 בזביותיהם המדיניות רק נם בזכיותיהם התברותיוה
 בכלל, אף כי י׳ש איזה פרמים היוצאים מן הכלל, כי
ת דוה השנאת והטשטמה  קשה לתפיך בפעם אתת א
 ששררה בלבות הנוצרים על היהודים כאלפים שנה

 היד. דים בצרפת נתעלועל נרם המעלות של הפוליטיקא,
 תתכמות והאומנות והם בין ואישי הצבא ביבשה ובים׳ ודבר
 כזה מרם נתפתת נם בממשלת נרמניא שכנהה ולמרות
 הקשר של איזה אנמישמיים בין ראשי הצבא יצא

ס לאור (ע״ע) ו פ י י ר  טשפט הקאפ־מאן ד
 [הקהלות, הרבנים, ומספר היהודים] לפי ההוק
 טשנת 1808 נבהרו הררי הקונסיסטוריא טטעם תמסשלה
 ע״י שרי הטתוזות בכל טהלקה, ושבע טתלקות תיו
 בראשונה. בשנת 1846 נתנה הטטשלה תזכות לכל
 איש יהודי טבן כ״ה ישנה ולטעלה להיות בין הבוהרים.
 בכל קהלה היו טנהלים הטשה או ששה שבהרו תברי
 הקונסיסטוריא, או כל הברי הקהלת טתהלה תיתה
 תרשות לכל קהלה שטספר תכריה יותר טטאתים
 לבהור להם רב ודרשן, וקתלות קטנות בערים שונות
 יכלו לתתאהד לקבל עליהם רב, שהיה יושב בעיר של
 הקהלה הראשית. טשנת 1872 והלאה היתד. בתירת
 הרב נתונה לידי הברי הקונסיסטוריות ונוספו להם
ת ת הרכ יודיעו א  שליתים סתקתלות ואתרי שבתרו א
 ישמו לדקונסיסםוריא הראשית בפאריס אשר צריכת
 לתת את הסכמתה עליו בראש הקונסיסטוריא תסרכזית
ח צרפת שנבתר ע״י ועד של  עוסד הרב הכללי לכל א
 י״ב ההברים סהקונסיםטוריא הטרכזית, ושני שליהים
 מכל אתת טתי״ב קונסיססוריות שיש בצרפת, והשליהים
ת הקהלות p כ״ה ולטעלה. ב  ההם נבהרים ע״י ה
 בעת שיצא תוק נאפוליון בשנת 1806 היה מספר
 תיתודים בשבע תטתלקות 160 46 בנהר רהיי, תתחתון
 נר! 16155׳ ובנתר רתיין דעליון כעשרת אלפים, וביתר
 ערי צרפת 20,005 מושבות תקונסיסמוריות היו בערי
 פאריס, שמראסבורנ, ווינצתיים (את ב קולמאר) מיץ,
 נאנסי׳ בורדאו, סרשיליא כאשד נתרבה מםפד
 היהודים נוסדה קונםיסמוריא נם בעיר ליאון בשנת
 1857׳ ובעיר באיון בשנת 1859. במדינות השייכות
ח נ כ סונסיסמ ריות כמו באי נ ר בשנת ס ו  לצרפת נ
 1845 אתרי מלחמת צרפת ופרוסיא בשנת 1870 במלו
 שלשת קונסיסמוריות במדינות עלזאס ולותיריננן. אך
 ספני שרבים מיושבי המדינות האלה תעתיקו מקוסם
 לערי צרפת נתוספו שלשה קונס סטיריות אחרות בעדי
 וויסול, ליל, ביסאנקון. בשנת 1903 היה, סספר
 המתלקות י״ב ולתן פ״ט קתלות, ול״נ רבנים, וסספר
ת אלף ומהם מששים אלף א מ  היהודים בארץ צרפת יותר מ

 מרותים בכתב אך מרם נתקיימו בפועל׳ והסקרים
ת  תסוערים אשר נקרו ויאתיו לרנלי המרידת תראו א
 פעולתם נם על מצב היהודים. ראשית פעולת היהודים
 תיתה להתנדב לעבוד בצבא, ובין היותר ספורסמים
 היו נקה, כרסיד, סלוואדור. היהודים הקריבו את נפשם
 וםאודם על מזבת המרידה הזאת בשביל הופש תדעות
 והאסונות. יהודים רבים ונ׳שיהם מכרו את תכשימיהם
 לצורך המלהסה, ויש אשר סכרו את סנורות ביהכ״נ
 לצורך הזה. הזכיות שרכישו להם היהודים ע״י המדפכה
 לא תנית את רוה נאפוליון, וכדי להפיק את רצון
 תריאקציונירים בונאלד, פ נמאניס, סולי ועוד אתרים
ת ח  אשר התננדו להם, מצא תנואות ננד היהודים א
ת אשר לקהו, ובשובו טנצהון אוסטרליץ (1806)  תרמ
 תתיעץ עם יועציו לתקן את התוקים בנונע ליהודים

 אסנם רוב יועצ ו דברו טוב על תיתוחם ובפרט השר
י בכ״ז תוציא נאפוליח תוק (30 סאי  הפניטי שאטפאנ
 1806) שלא יוכלו הטלוים ברכיה בעלזאס ובטתוזותעל
ת ח ה א  הריין לנבות תובותיהם בבתי הטשפטבטשךשנ

 ובאותו תתוק קרא אספת טנדולי ישראל בצרפת, אשר
 ישאו ויתנו איך להמ־ב את מצב היתוחם ע״י אוטנות
 ומלאכות נקיות. ובאמת תפץ לשאלם אם אסונתם
ן י ר ד ה נ  לא תתננד לתובותיהם תמדיניות (ע״ע ס
) נאפוליון הפץ שקהלת ישראל בצרפת ת פ ר צ  ב
 תהית נשמעת להמסשלה, ולכן יסד אותה ע״פ חתו
ח 1808 א ם 17 מ ו  בדרך סרכזי׳ וע״פ ההוק שהוציא מ
 נהלקה הקהלת למתלקות (קונסיסמוריות) במהוזות
מהן חוא הרב  שונות אך כולן היו אנודות וראש על נ
 הכללי ראשי המחלקות תראשונים תיו צריכין להשבע
 שבועת כזו: ״קונם אני ומבמית על אמונתי בה׳ ובכתבי
 הקדש להיות ציית להקונסמ־מוציא של הממלכה. אני
נד המלך או  מבמיה להודיע אם אשמע דבר שהוא נ
" ע״פ הוק אהר נצסוו היהודים לשאת ה נ ח מ  ננד ה
 שם סשפהה זולת שם ערים או שמות בתנ״ך ובאותו
 חתוק תונבלו זכיותיהם לסשך עשר שנים כי יהוחם
 סארצות אתרות לא יתישבו בסתתות נרסניא שכבש
 נאפיליון, והיהוחם מהסתחות האלת לא יתישבו במתוזות
 צרבת, שום יהוח לא יתעסק בסהורה בערי צדפת
 בטרם יקבל הסכמת ראש העיר, ראש השופמים וראש
 הקונסיסטוריא של הקהלה׳ והסותר שאין לו הסכטה
 כזו כל קבלנותיו בטלים; היהודי צריך לסלאותתובתו
 בצבא ואין לו רשות לתשכיר אתר תתתיו אך אתד
 שעברו עשד שנים בטלו התנכלות תאלת טטילא ולא
ן לא מ ד  נהת־שו נם הסלך לואיס הי״ת טבית מ
ת זכיות היתודים ובשנת 1831 הבירה הטטשלד.  דנביל א
 יאת היהדות לטובה לתת פרס להרבנים כטו שעשתת
 לאסונות הקתוליקים והפרוטסטנטים׳ ועל תתוק הזת
ת סדרש הרבנים  הסכים תטלך לואיס פיליפ נם מ
 שנוסד במיץ בשנת 1829 קבל פרס שנתי. ולאתחנה
Mom) ."ת ״שבועת היהוחם  העבירה הממשלה א
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ת שנקרא נ״כ רדאל צרפתי כ נ  פאם בטאה הט״ז, ו
 היה רב הכולל בפאם והבר ם' ,,צוף דבש״ פי׳ על
, י ת פ ר ל צ א ו ט  תתלטוד (בערך שנת 1660); ר' ש
 נ״כ רב הכולל בפאם תבר ״נםוקי שטואל״ התנצלות
ו ה י ל ת ד׳ א כ  על הרטב״ם׳ וטת שם בשנת 1713 נ
י היה נ״כ רב תכולל בפאם בערך שנת 1770. ת פ ר  צ
י היה רב המלל בתוניס בראשית ת פ ר ת צ ט  ר׳ צ
 הטאה הי״ת, ותיו לו תלטיתם הרבה וטת בירושלם,
 איזח טחידושיו נדפסו ע״י ר׳ יוסף הכהן טאנני בספרו

 ״בני יוסף״,
 ביבליונרפיא: אזולאי, שם הגדולים בערכם • קורא
 הדורות ל״ט, הוצאת קאםעל; צונץ, צור געשיבטע צד 166,

 ב ח.
 צר¥ה, שמואל ן׳ סיניח (בד״ת ש״ץ, נ״כ
 םרםת): פרשן, תי בוואלינםיא בשנות 80—1360 חוא
 פירש את דברי תתורה בדרך הניון וחשכל כטו הראב״ע,
ן  ופהנמו היה: ״טי שאינו הוקר וטכיר הוא איננו טאטי
 נ״כ, מי שמכיר ומשכיל הוא מאמי;״. צרצה לא היה
 פילוסוף מקורי, אך מה שתמר לו במקוריות השלים
 ע״י קריאתו הנפרזה לאסוף בפירושו השקפות פילוסופיות
 שונות, וקרא שם פירושו ״מקור חיים״ (סנמובת 1559),
 שהוא ביאור על פירוש הראב״ע עה״ת וטעטי חטצות
. בספרו זה יתאטץ  כדעת הרטב״ם והראב״ע והרטמן
 להוכית כי תעולם תוא מתודש ולא ק דסק׳ והאטין
ז היה מ  בדברי תתורו! ככל שלומי אמוני ישראל׳ אך ב
 בעל הקידה תפשית, ולא האמין בכשוף ושדים, וכה
 יאמר דע בי מעשה הכשוף והנחוש והשדים הוא
 הבל וריק, כי אין מעלין ולא סורידין, אבל יוכלו להזיק
 לאיש הנמבע בהם בכה דמיונו שמדמה בהם. ולכן
ה וכוי׳ ולבן צותה תורתנו ת פ  אמרו מאן דקפיד ק
 הקדושה לעקור זאת האמונה מן העולם (מקור היים
 פ׳ קדושים) ותאריך לבטל אמונת הנלנול באמרו:
 ועוד כ־ יש מופתים מהפילוסופים שמבטלים זו הדעה,
 ומסיים א״כ הנלנול תוא שקר (שם פ׳ תצא) ותבר
 עוד ספר בשם ״מכלל יופי״ פירוש על אגדות ומדרשים
ת אגדות תז׳׳ל  בדרך רפילוס פיא, ובו התאמץ לקרב א
 אל דרכי המבע והשכל, והאמין כי כל דבריהם בגים
 ואטתים, ואטר כי ״אם לפעמים גראים רבת תז׳׳ל
גתם לשכל האדם ולדרכי הטבע, יש לגו לתלות  כטתג
 זאת בתוםר יתעתגו וקוצר תשגתגו ולא להלע־ג עליתם,
״ ר־ יצחק ת עטוקים טאד ת ו  כי בדבריהם צפוג־ם ס
ים:  בן שלמד, אלבדיב יאמר עליו בסוף ם׳ מקור תי
 ממקום שמואל הרואה יצאתי... טכינל יופי מציון,
 ומעידני עלי שוכני םנת, ותשם בכל פיות מענה, כי
 בוער באש הסגת, לרוב זתזותו ותידודו בכל דבר טבע
 ומושכל, אך תמנה איננו אכל, כי מיום היותו על
ה ואת זת לא  אדמתו, היתד• תורתו אומנתו, ויאהז מ
. הנמצא כזה ה י  הנית, וכל אשר הוא עושה ה׳ מצל
. בי אדוני הכס כמלאך ״  איש אשר רות אלהים מ

 בפאריס. מספר כל התושבים בצרפת כארבעים מיליון.
 אכגם לפי ההוק התדש של תפרלמגמ משנת 1911
 נבדלת ממשלת העם מעניני הדת פירוד גמור׳ ואין
 עוד תממשלת נותנת פרם לכמתם או לרבנים ולא
 תחזיק עוד בשום בית לימוד מאיזת דת ודבר אק לה
 עם אמונה כלל, ומעתה כל בתי חתפלות של תנוצתם
 ושל היהותם אינם ברשותה, והם נתמכים ע״י יהירים
 של תברי תאמונות. הרב הכולל הראשק היה ר״ד
ם (ע״ע), ואהתו ר׳ אברהם תי די קולוניא, י י ה צ נ י  ז
ד ענית, דרי אולםאן, דר  ר׳ עמנואל דיימץ׳ מארשאנ
 איזיתר, תרב ר׳ צתק כתן. ודרי לעוו בשנת 1831
ת הקונםיםטוריא המרכזית שלא ידרוש שום ב  ההליםו ה
 רב לפני תקתל בלשון אתרת רק בלשון צרפתית בשנת
 1856 תתת תרבנות של דר׳ אולטאן ההל־טה תקונ־
 סיםםוריא להבר סדור טגהג צרפת אשד השטיטו טמנו
 איזה פיוסים אך לא ע״ד הר־פורטים באשכנז בכלל
י לת בצרפת, טלבד שהםכיטו  לא טצאה הריפורם ק
 להכניס את העונב בביהכ״ג, והרבגים ילבשו בגדים
 שהורים כמו הבטתם בשנד טעט׳ כי בטקום ההזה
 והמסגרת סביב הצואר הוא של לבן ונהנו להביא את
 הילתם הנולדים לביהכ״נ לקבל ברכת הרב, ועל ארק
; י ל ר ; א ש נ י י ל ר ו  המת ישימו פרהים ע״ע א
; ר י ל פ מ נ ו ; מ ן ו א י ; ל ל י נ ו , ל ש י ו ל ; ב ו א ד ר ו  ב
א צ נ י ב ו ר ; פ ס י ר א , פ ן י ר ד ה נ , ס א י ל י ש ר  מ

 כיבליוגרפיא: ר׳ יוסף הכהן דברי הימים למלכי
 צרפת ומלכי בית אוטומאן החוגר, אמשטרדם 1733 ; מאהר,
 שביייי עויים ח״א אירופא, יוזעפאן8 1880; השייח ה״ג
 266; צו-ץ ליט%אמורגעשיכטע ברייין 5ל18; גרעץ גע־
Cannoly, Biographie des Israelites ;שיכטע ה״ט 
1868, Gross, Galliade France, Frankfort 
1897, Renan-Neubauer, LesJudaica, Pans 
Rabbmo Francavs, Pans 1877, T Remach, 
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: משפתות שונות תמכונות ת ח פ ש , מ י  צרפת
ח צרפת. ביגיהם א  משם צ־פת־ מפנ• שאבותיהם באו מ
, ותוא ר׳ מאיר תכת; מנרבונת י ת פ ר ר צ י א  ר' מ
 שתעתיק משכנו למולירא ומת שם בשנת 1263 (הכרמל
ד השתר״ י סתבר ״תמי ת פ ר ם צ ה ר ב ז 58). א  ה׳
ץ ר  שהעתיק אברהם מקינון בערך שנת 1370 פ
 מרבומ(Trevaux) תמכונת ת צ ר פ ת י קמלאנו, כנראה
 היה יליד צרפת שהתישב בקאםאלוניא. נם תרופא
, בסאה הי״ד, היה יליד י ת פ ר ב ב״ר שלפה צ ק ע  • י
 אביניון בצפון צרפת, והבר ם׳ ״משכנות יעקב״ ובם, פו
 ״אבל רבתי״ על מות שלשת בניו בשנת 1395 (כ״י
ף ס ו  בית עקד פאריס סי׳ 137), בעל התשבונות י
י נם משפחת בשש צ־פתי בארצות ת פ ר  ביר משה צ
 הקדם אשר לפי תתיד״א סיותםת לרבנו תם ר׳ י ו ס ף
ד י ״ ם ש לוחבר ספר דרשות ב פו ו , חי באדתנ י ת פ ר  צ
, תלמודי, תי בעיר י ת פ ר ל צ א ד י ׳ ו ר  יזםף"(1617) ;
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. וכאשר הבטיחו הסלך כן, הוסין*  לך דבר אטת?״
 לשאול: ״האם יזוע האיש אשד ירחץ באטבטא הם
 ביטי ההודף?״ כן אטד הטלך.—״אבל הלא זה הפך
 טה שיחזה ההוזה בכוכבים? ענה צרצל וכן עונך
ת נמלך״ (שלשלת  ותטאת השדים תיו כעובדך לתפוך א

 הקבלת; ישורון ח"ו 201).
 ב ח

 צרה![ (צדדח או צררה) טקום בצד ״אדם״ העיד
 (יהושע נ׳ ט״ז), שהיא ״א־דטיח״, טקום טעבד בירק
ת  אצל ״קרן סדטבא״ ולכן יש אשד בקשו לאהד א
 צרהן עם סרטבא, שטבטא השם הזה קרוב להטבטא
 ״צרה־בא״. ולעוטה זה טצאנו שתוא אצל בית שאן
 טתדות ליזרעאל (ט״א ד׳ י״ב), ואז נוכל לאהדו עם
 תל א־צרם שתוא לדחם בית שאן בבכר תירק, ושם
 לצפון בית שאן נטצא נ״כ את בית השטח (שופטים
 ז׳ ב״ב) שהוא שטה, ושם נטצא נם את סכות שהוא
 ״עין א־זכות״, לדרום תל א־צרם ולטזרה ״ראס א־בזיק״
 (בזק, ט״א ז׳ ט״ו, דהי׳יב ד׳ י״ז). ולכז יש לתתליט
) בצד אדם תעיר כנ״ל, ביידוע  כי שהי צרהן היו: א
 שקרן סרטבא טפס־ק את ככר הירק להצאין, ובני
 ישראל שעטדו בשעת קריעת הירק בירתו לא יכלו
ה הקרע ביידן כ״א עד קרן סרטבא ולא  לראות א
, ולכן נשאר לזכרון בפיהם כ׳ הסים ו  לטעלה טסנ
 היורדים טלטעלה נשארו עוטרים הרהק טידחו, באדם
 העיר אשד טצר צרהן(או לפי הקרי הדהק טאד טאדם
 העיד ונר, בי טקום אהד לטעלה מטקום זה אי אפשר
ד א  לראות טירתו, רדעו רק בי תטים תיו רתוקים ט
 טאדם העיר). ושם היהה סכות בעבר הירדן הטזדתי,
 שיעקב ישב שם לפני בואו שנטה׳ ולפי דעת טור
ת הטקדאות ״בבכר הירק יצקם תטלך  שטנסת א
דק  בטעברת תאדטה בין סוכות ונו׳״״ לאטד בטעבר הי
 אשר אצל אדם העיר, הנה תיתה סכות זו אותה של
ק סרטבא בי) בצד  יעקב, וצרתן זו אותה שאצל ק
 בית שאן, ביה השטה ועין א־זכות, ואין צרך כלל
 לנסת את תטקראות כרצון טור, כי אפשר שיציקת
 הנתשת היהה באטה בסערה אשד בין עין א־זכות וכץ
 הל א־צרם, ששם היה ביה ההרשה של תירם.—עד
 צרהן נם טהנה טדין טלפני נדעון(שופטים ז' כ״ב),
 ושם ישב ירבעם בן נבט בילדותו (ט א י א כ״ו). שם
 ישב יוסי בן יועזד (אבות פ״א די), ובן אתותו יקום
 איש צרודות (ב״ד פס״ה ב״ב, טדרש תהלים י״א). ולא
ח צד א ת תבואות ה פ ס ח ע״ז ב א ו ו  נמן םח שכתב ש

 ע״ט ור״ט. י. וו. ה.

 האלהים וכר. תם ד' שלטת ב״ד יצתק הראובני
 טברצלונה שבההו והללו טאד בטליצותיו (בס ף ס׳
 טכלל יופי ב״י). חולה שני ספתו הנ״ל הבר עודם׳
 מהדת קדש, עצם הדה, צרוד הטור, טנן אברהם ד
 שטואל שלום הטניה הראשק לס׳ היוהסי; יספר לנו
 א דוה צרצה טעשה נפלא שקשה להאט־ן, וטעיד

 שטעהי שהרב הנדול כטהר״ר יצהק קאנפאנטון היה
 סיבה לשרפה זה האיש (ר״ש סדסא), שפעם אהה
 בעת שנהקבצו כל הרבנים האלה לקתאה כהובה אתת
ת כך וכך לבריאת עולם כטנהנ תכתובות, תה ט א  ו
 סרסא נתן ידו על זקנו ואטר וכן כך וכך, רטז אל
 קדטות העולם, וקם הרב על עטדו ואטד טדוע לא
ה? (כשטו הכנר אבן סיניה). והוליכותו  יבער הסנ
 בערכאות ודנו אותו לשתפה על שתורת בקדטות העולם
יהם נ״כ״. אך כנראה אין יסוד לההנדה תזאת  כתנ
 טכטה טעטים, כטו שהוכיהו בעל סה״ד ושולטאן, שלא
 היו רי׳יק ורש״ץ בזטן אתר, חולת זה אנו יודעים שצרצה
 היה שוטר אטונים ולא האטין בקדטוה העולם כנ״ל

 וקרפעלעס טתפלא איך היה אפשר להשוד איש הסיד
 וצדיק ודורש אלהים כטוהו בטינות וכפירה? ובודאי
 היה הטעשה באיש אהד אך טפני שצרצה היה
 פרשן טבעי והבנוי שלו סיניה נזדטנה אליו ההגרה
 כדי להברה עם ביעור הסנה באש. לפי צונץ, השם

 Zarza בספרדיה הוא הוראה סנד בעבריה

 ביבליונרפיא סדד הדודות ה״א ה״א דנ״ג; שולםן
 תולדות הכמי ישדאל ה״ד 11 ; קרפעלעס ליטעראטור געשיכטע

 ח״ב 143
 ט ה ה

 ^ז־אל, אברה• ן׳ (בערכיה טכונה צרצר):
 רופא ואסטרולונ׳, הי בטהציה הראשונה טטאה הי״ד
ח בן אברהם ן׳ צרצל  וטה בשנה 1369 נם אביו פ
 היה רופא בנראנדה ספרד אברהם צרצל העהיק
 טשכנו לקשטיליא, כי היה ירא פן יהשדוהו כי ידו
 בקושרים על השד רידואן להורגו, ויהי לרופא והתה
 בכוכבים להטלך פידרו האכזר צרצל היה השוב ונכבד
ם ת ה  בעיני הטלך ויהי בהבדהו הטיד׳ וכטו החים א
 התנבא לו עהידוה טובוה כי יהיה טלך אדיר ועצום
, וכי יצליה על אויביו הטוריים ויכבוש את ירושלם.  טאד
 בהיוה הטלך באשביליא, שבועוה אהדים קרוב לטוהו,
 קרא לצרצל וישאלהו: ״הגידה ל׳ אברהם,טדועזה לא
 נהקייטה נבואהך? הלא קורוה יטי היי נשהנו טאשר
 תזית בכוכבים אהה וכל רעיך האוסטתלונים?״ רען
: ״הוד כבודך, הלא תתרעם עלי אם אניד  צרצל ראטד
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 במיץ והבר שרית ״קריה חנה״ שנדפס ע״י בנו יעקב
 (מיץ 1785) אהרי הרב פאפעדם היה ר' אליעזר
 ליפטאן בן ר׳ יצחק בנימין וואלף שהיה רב בברלין
 ומהבר ״נהלה בנימין" ר׳ אליעזר היה מורה לשמעון
 פץ געלדערן זקנו של היינע אחרי מות ר׳ אליעזר בשנה
 17 היד. ר׳ מאנילי וואליך שהית נ״כ רופא ומת ביום
ב (1762). מתבר״מפתח הים" חידיש־ם  א׳ שבועות תקכ׳
 עה״ה (אפענבאן־ 1788) הוא ר׳ יעקב מאיר ב״ר וואלף
 קאבלענץ. ר היים ליב גונדערםהיים מפפד״ש ה ה
 רב בקאבלענץ ל״ת שנת, ושב לפפד״מ להיות שם דיין
 ומה בשנה 1803 אחריו היה הרב הדרשן בךישראל
 ומת בשנה 1876, ואהריו דר׳ אדאלף לעורן עד שנה
' זיננעד ו  1878 ואז נקרא לרב בפרייבורג, ואהדיו ד
ה בשנה 1901 אדאלף קאבלענץ יליד נאנסי מ  ש
 (1812) היה רופא בצבא צרפת, ובשנת 1846 תשתתף
 במלהמה נגד עבד אל־קדיר, והרף נפשו לרפאוה
 החולים במחלח החולירע במחח אוראן באלג ר בשנת
 1849, ואה״ב במלהמה קרים בשנה 1856 הוא גתעלה
 לרופא ״גדול״ (major) בהילדצבא, וחשינ אות מטבע
 זהב ונבחר לחבר ואח״כלראש ״הל־ניון הנכבד", ומה
 בפאריס 18 ספט׳ 1872. בשגה 1905 היה מספר
ה בין 53,902 הושבים  היהודים בקאבלענץ כשש טאו

 ביבליוגרפיא מא.אטכשריפט ה״ז 183; ייט,גרא־
 טורבלאט דעש אריע-טש 6;19 צד 194, צייטשריפט שיר
 געשיכטע דער יודען אין דיי^שייאנד ה״א 2, ה״כ 199 חיה
 191; באר, אורקונדען אונד אקטען צור געשיכטע דער
 פערפאסונג אונד פערוואלטונג דער שטאדט קאבלענץ ביי

 «,ס יאהרע 1500, בא! 1898
 א

 סאהוט, חנוך יהודה (אלכסנדר): רב
 ובלשן ועורך אה ערוך השלב; נולד ב1 י פנ־יעגיהאזא
ירהרנ״ד  באוננריא בשנה 1842, וטה בנו־ארק י״ט אי
 (1894) הוא היה מטשפתת רבנים, ואבי אבי אביו
 היה ר׳ עמרם המכונה ״הגאון״ שמת בצפת (עי׳
־ 94 בהערה). אביו ר׳ יעקב  ריינעס, דור דור וחכמיו צ
 היד. יודע לשונות שונות ובקי בספרות הרבנים, אך
י ליסוד בעד בנו, ב  היה עני ב־והר ולא יכול לשלם ש
 ויגדל הנער בלא הורה, ובדיוהו בן שטונה ש: ם טרם
 ידע אפילו ראשיה הלטודים בעבריה או בשפת המדינה.
ה אמו למכור מנדנים בשוק, וכמעט נפל בידי  ויעזור א
 הצוענים אשר בקשו לקחה אוהו בהברתם. ורק אתרי
 שהעתיקו הוריו אה טשכנם לעיר קעטשקעטעט ההל

 קאהוט לחגות בחור־ ולמד גמרא אצל ר׳ גרשם ו

: עיר בצורה בפרוסיא על גהר רהיין• ו מ ע ל ב א ן  ל
 ה הורים ההישבו שם בין שגוה 1135—1159, וגזכרו
 לראשונה ברשימה זכרונות קוליניא בשם ״יודעגשר״גם־
 כוך" עוד בשנה 1100 נזכר כי בכיה המכס בקאבלענץ
 שלמו היהודים המכס של ארבעה דינרין בעד כל עבד
 שהעמידו למכור ב׳טוק. אך בפנקס הקהל נאמר כי
 בהשהדלוה יצהק ואשהו בילא בטל המס הזה ר׳
 בנימין הנוסע עבר דרך קאבלענץ (קופלינס) ומצא שם
 קהלה גדולה. הארכיבישוף היינריך טטריוויש פטר אה
 היהודים בקאבלעגץ טלשלם טס בטשך שגה 1265, אך
 באוהד. השנה גרדפו שם היהודים ועשרת טהם גהרגו

ה היהודים נקראו ״יודענ־  הריסים והפוחזים הטכים א
 שלענער" בשנה 1349 ההה הטושל־ם פלאגעלאנטים
 נהרגו כמעט כל היהודים בקאבלענץ בשנה 1352
 התרימו את בתי היהודים וכסף ממכרם נמסר למושל

 העיר.
 [הקהלת והרבנים] ביה הקברות של היהודים
 מבר כבר בשנה 1322, ושכונת היהודים בשנה 1333

 בשנה 1356 הסכים המלך קארל הרביעי לבקשה
 הארכיב שוף בעטונד השני מטריורש להה רשוה ליהודים
ה היהודי  לההישב בקאבלענץ, הבישוף לקה לו לרופא א
א נרשם מכל המהוז מ ט  שמעון אך הארכיבישוף א
 בשנת 1418 הנבחר ריכארד הרעת לשתי טשפהוה
 לההישב בקאבלע״ץ בשנה 1512, ושבע שנים אח׳ כ
 חשינו עוד חמש משפחוה הרשיון הזה, אך בשנה 1583
 גורשו היהודים עוד הפעם מקאבלענץ. יוהן השביעי
 התיר ליהודים סוהרים לההישב בטדיוויש ובקאבלעגץ
ח אך טרכז דהם י  ולעשות טםתרים עם ארצות המז
 היה בפפר״ט בשנת 1723 יצא תוק להרשות ליתודים
 להתישבבקאבלעגץ ולבהור להם רב. הנבהרוויציסלאו־ס
 בבואו לקאבלעגץ בשגת 1786 יצאו היהודים לקראתו
 לברכו, והוא קבלם בפנים טסבירות בשגת 1851
 נההגך ביה הכנסה ההדש בין הרבנים והחכמים
 בקאבלענץ גהשבו; ר׳ טשה הכהן בן אליעזר טהבר
 ״ספר הסירים" (1473) ר׳ וואלף טקאבלעגץ בא
 לאספה הרבנים בבפד״ט בשנה 1603 בשנה 1650
 היה שם רב ד׳ ידודד. ליב היילברון. בשנוה 9—1666
 ד, ר. שם לרב ר׳ יאיר היים בכרך מהבר שו״ה ״הווה
 יאיר", אהריו ר׳ טשה טאיר גראטוואהל שהיה ריק
 בפפד״מ, אחריו בשגה 1691 היה ר׳ אהרן שפ א

 ומשגת 1697 עד 1717 ר׳ יעשב הבהן פאדערס והוא
 תבר שו״ת ״שבות יעקב" ומת בפפד״מ בשגת 1740

 תלמידו ר׳ גרשון ב״ר יצתק משה קאבלענץ תית דיין
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ד להוניס בספרי הרבנים, ונהשב אתר סהספרים א  רב ט
 היוהר מצוינים בספרוה העבריה. בקרה נטרצה נכהבה
 על הערוך השלםע״י אייזק היחש ווייס בביה הלמוד
 א' (צד 286, 317), וסטאלענסקץ קם לתבוע עלבונו
 בה׳שהר (׳שנה עשיתה הוברוה ה׳ ר) בשם ״משפט
 לעשוקים״ ראשיה טפל ווייס על קאהוט עק נאות
 בקראו לספרו ״ערוך ה •ש ל ם״ ואץ שלםאלאהקב״ה,
 וטי נבר יהיה בבלי איזה רפיה ושניה יאשיטהו בננבה
 דברים חיוף והעלטה דבחם סטאלענסקץ יאטר ע״ז
נו  כי הם ״דברים קטנים אשר אטנם רבים טהכטי
 וסופרינו דישים בעקביהם, ובלי ספק נם לגבי הטבקר
ה קאהוט כי יש  הזה טלהא זוטרהא היא״ וטצדיק א
 לטלה שלם שהי הוראוה שלטוה בכטוה ושליטוה
 באיכות, וההוראה אשר לטלה ערוך השלם היא שלטוה
perfectum ולא שלטות באיכות completum בכטות 

ו י -

 הרב דר ׳אלכסנדר קאהוט

 שהוא אהד טהוארי הקב׳יה, ואין בהוראה תראשונה
 נאוה כלל. ומוסיף סטאלענסקין לשאול: טה כל
 ההדרה הזאה ׳של הטבקר ? ״וזאוטנם הטא הטא בע$
 עחך ה׳שלם במעשהו ? האוטנם ראוי ויישר הוא ליסרו
 במוסר אכזרי על פעולהו? לפי דברי המבקר שגה
 לפעמים או גם הרבה, לוא יהי כף אבל במלאכה
ה אשר לה דרושה הכמה הרבה לא רק בהלמוד א  מ
ה גדולה בשפוה הקדם ע ד ח ישראל ב׳ א גם י פ  ובל ס
 ושפוה יון ורומי ועוד ועוד, והמלאכה באסה לא לאיש
ד היא, ומד ההרדה אם ימצאו בספר כזה שגיאוה? ח  א
 הלא להפך עלינו לשבה ולפאר להודוה לאיש אשד
ה והוא ההנדב ה  בו נקבצו הורה והבמה במקום א

 לעוויגגר, ונם למד בביה הניסנסיא בלםוחם היצונים,
 ובגטרו לטודיו בהגיטגסיא הלך לבודאפעשט ואה״כ
 לברעסלוי ולטד שם בביה טדרש הרבגים בשגה 1864
 השיג ההואר ״דוקטור לפילוסופיא״ בהאוגיברסיטא
ח ״איבער ח יירישע אנגעלאלאגיע  בלייפציג בעד הבו
 אוגד דעטאגאלאגיע אין איהרער אבהעגגיגקייט פאם
 פארסיססוס״. הוא השיג הורה הוראה בשגה 1867
ק גים), וגבהר לרב ב ה ז י  (עי׳ סטיכהו בערך ס ט
 בעיר שטוהלווייסענבורנ באונגריא הסופר והמשורר
 האוגנדי הבארון יוסף פון עאטוועס- שנעשה אה״כ
ה קאהוט למשניה על כל  ״הקולטוסטיניסטר״ טנה א
 בהי הספר באוננריא, ווזההטגוה הזאה נמסרה ליהודי
 בפעם הראשונה בשנה 1868 נטנה לסופר וטזמר
 ׳של גחלי ישראל שנהאספו בבוראפעשט בשנה 1872
 נבהר לרב ראשי בעיר פינפקירכען באוגגריא עד שגה
 1880, ואז גקרא להיוה רב בעיר גראסווארחי! עד
 שנה 1884 בשנה שלאהריה גבהר לרב בקהלה אהבה
 הסד בנויארק, ובבואו לאטריקא היה נוטה בדעוה לצד
Ethics of the הטטוצעים דרשוהיו נדפסו משם 
, נויארק 1885). ה מ  Fathers (מסורה או טדוה א
 הריפורטים הקיצונים ההננדו לו וקראו אספה בעיר
 פיטסבורג להווה דעהם כי אינם סהויבים להיוה אנוד
 לטסורה הישגה. קאהוט השההף עם הרב שבהאי
 טוראים ביסוד ביה טררש לרבגים בגויארק, וקאהוט
 היה הפרופ סור ללטודי ההלטוד בשנה 1889 השלים
ה עבודהו הערוך השלם איזה שבועוה קודם טוהו  א
 דרש בשבה קאסוט שהשהדל בהופש אוגגריא,
 ודספידו בדברים גלהבים עד אשר גהעוררו רגשי לבבו
 ויאהזהו השבץ, וטה אהרי שכבו על ערש דוי שבועוה
 אהדים. ראשי קהלה אהבה הסד הדפיסו ספר זכרון
 הטדבר בשבהו, וט״ד טהכטי ישראל הברו טאטרים
Smitic Studies in Memory of Rev. לכבודו בשם 
 Dr Alexander Kohut שהו״ל בנו ג״א קאהוט (ברלץ
 1897) ר׳שיטה מפורטה טםפרי קאהוט נדפסה בטהברה
 של האספה הרביעיה טטהזיקי ביה טררש הרבנים

 בנויארק (1894).

ת היוהר נכבד הוא ״ערוך פ  [ערוך השלם] ס
 השלם״ שהר׳ל ההלק הראשון בשנה 1878 ונטר ההלק
 השטיני בשנה 1892. וכבר בשנה 1873 הההיל לעבוד
 עבודהו זאה משכה אשכנזיה בעין פירוש על הערוך
 של ר' נ ה ן ב״ר יחיאל טרוטא. אך צונץ ובאבער
 יעצוהו לבוהבו בלשון עבר לטען יהיה דבר השוה לכל
 הוגה בהלטוד, ונעזר בכסף ההוצאה ע״י האקדטיא
 בוויגא והקילטוסטיגיסטריום בברלין ארבעה כרכים
 נדפסו בהיוהו באוגגריא וארבעה האהרוגים בהיוהו
חם  בנויארק הערוך השלם כולל כארבעה אלפים עטו
 כפולים, והשהטש בשבעה ב״י ובערוך טדפוסים
 הראשונים, וחבר טראה טקוטוה וטפחחוה רבים. הערוך
חה שיש לו ערך  השלם הוא כעין אנציקלופיחא הלטו
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 תרבה עתונים בלשון אשכנזית, וכתב תולדות תתיאטרק
 בדרעזדן ותולתת בעלי הטחיקא. הטלך פרנצים יוסף
 טאוםטריא כבדהו באות כבוד של טטבע זתב בעד
 פעולתו לטובת תםפרות האוננרית, ונבתר לתבר
 בתאקדטיא בבודאפעשט אדאלף קאתוט תוא סופר
 טתיר ותר׳ל כטאתים ספרים וטתברות. טםפריו תנונעים
 לספרות ישראל טהם נכבדים: ״אלכסנדר פון הוטבאלדט
 אונד דאם יודענטום״ (לייפצינ 1871), ״סאזעם
ד זיינע פאסיליע" (דרעזדען 1886); נ  סענדעלםזאהן או
 ״נעשיכטע דער דייטשען יודען״ (ברלין 1898); ״בע־
נד פררען״ בי׳ת  ריתטטע איזראעליטישע סעננער או

 (לייפצינ 1900)
ר ד נ ס כ ל נ א ר ו א י  בנו של רתי׳׳ק הוא צ
, נולד בשנת 1874 בעיר שטוהלוריסענבורנ ס ו ת א  ק
 אוננריא, ובא עם אביו לאטריקא, ולסד בקולוסביא
 אוניברםיטא בנויארק, ובתאוניברםיטא בברלין, ובבית
 ספר תנבות ללטודי תיהדות שם (7—1895) בשנת
 1897 שב לנויארק ונבתר לרב בעדת עסנואל בעיר
 דאלאס טעקםאם עד שנת 1900. בשנת 1902 תית
 סשנית בבית הספר אשד להיכל עטנואל בנויארק ואת״כ
 הית עורך תירתון Jewish Home, וכתב סאסרים רבים
כחת בסה שנונע לקורות  בעתונים ותבר כסת תו

 תיתורים באטריקא וענינים ספרותיים.

 ביבליוגרפיא משר, ריינעס, דור דור וחכמיו, צד
 187,182 93 קדאקא 1890; א׳ קאהוט, בעריחמטע איזראע־
Reports of 344 ליטישע מעננער אונר פרויען, חייב 
the Jewish Theological Seminary 1894,1900, J E. 

vn. 537. 
 א.

׳ מצרים ע  קאהירא :
: רב ריפורטי וראש לבית י א מ פ י י , ק ר ע ל ה א ו  י
; נולד בעיר פיוררא בבייערן  סדרש "לרבנים בםינםינאטי
 בשנת 1843. הוא לטד תכסת ישראל בעיר האכבערנ
 אצל ווירצבורנ, בטאיגץ, אלטונא ופפד״ס (אצל ר׳
 שסשון רפאל תירש), ולסורים תיצוגים בתאוניברםיטאות
 בסינכען, ברלין, לייפצינ וערלאננען, ונכתר בתואר
 דוקטור לפילוםופ״א בשנת 1868 בעד תבורו ״דער
 זעגען יעקב׳ם״ בו תות דעתו כי הוא נוטה לבעלי
 הבקרת העצוטה על התג״ך, והדעה הקיצונה תזאת
 סגרה בעדו הדרך של תרבנות באשכנז. הוא כתב
 סאסרים בעתון ״צייטשריפט״ שהוציא דרי אברהם
י י נ ר, והוא יעצהו לפנות דרכו לאסריקא בשנת  נ
 1869 נקרא לתיות רב בקהלת בית אל בעיר ד י ט ר א י ט,
 ובשנת 1871 נבתר לרב בקהלת סיני בשיקאנא. בשנת
ה א רן בתור רב נ י ד א י  1879 סלא סקוס הותנו ח
ש סלא ר י  להיכל בית אל בנויארק, וניסו עסיל נ׳ ה
 טקוסו בשיקאנא. בשנת 1903 נבהר להיות ראש
 וטנתינ לבית טדרש הרבנים בסינסינאטי, אשר יסד
א ק ח ט א  דרי ו ו י י ז בעזרת אגודת הקהלות הח5ורםים ב

ת יטי תייו למען הקים טצבת תפארה,  ׳להקריב א
 מצבת עולם בספרות ישראל, כי כל קורא יראה כי
 וזסלאכה אשר עסל בה בעל ספר ערוך השלם לא
 ^שנת ולא לעשרת שנים כ״א להיי ״נבר בלי רפיון״
 הוא, ואת הסלאכה הנחלה עסם על שכסו והשניא בה
 חיל עד־ כ׳ נם הסבקר בעצסו בעל כרהו הודה
ח נ  בטקצת׳ ובטה נדלד. אשסתו עד כי כת תתסרסר נ
 בעל תבקרת? תידה היא!״. קאהוט לא הית נקי
 •סבקרת נם על ספריו האתרים, ובפרט בקרת בעל
 זזתלוץ על ספרו תאשכנזי על תסלאכים, ואוסר עליו
 ״שאינו לא בסקרא ולא בסשנה לא בהלכה ולא
 באנדת" וטבטית שאינו אוסר הדברים האלה ״בדרך
 הפלנד. ונחטא", וכותב תבקרת ״לטען יראו התלסיחם
ן וייראו ולא ן ויש חי  שלא שמשו כל צרכם כי יש ח
 ירהבו בנפשם עוד להכניס עצמם בדברים שתם למעלת
ם ממאמרו אשר לרעתו ח ת  טהשנתם״ ומביא דברים א
 ״יעידון וינידון כלם כאהד׳ כי לא מצא ידיו ורנליו
חעת  בבית הסדרש, ואץ לו ידיעה בספרי רד׳ל אף כי
 בר בי רב דהד יוטא, וטוטב היד! לו לילך לבית הספר
״ ואהר ם ה ח ב ד  ללטוד בתתטדה להבץ דברים פשוטים ט
 שסנה בסםפר עשרים שניאות בטתברתו זאת, אוטר
 הסבקר: ״לבי אוסר לי כי די בסה שתבאתי בזה ויותר
א ורבנא אלכסנדר על פניו ח לנלות שוליו של סדנ  ט
י כי איננו לא בסקרא  ולקיים ולאשר כל האטוד טסנ
 וכוי. אלה הם הרבנים אשר םטכו טורי בית הטדרש
ת ידם עליהם, ואלה רבניך ישראל היושבים כסאות  א
 למשפט! ואיך לא יחרה אף כל אוהב עטו, שותר
 טוב ותושיה, בתלמיד חזח שלא שמש כל צרכו חטתנאח
 לתשתטש בתנא של ת״ת ונאותו תרבנו לצאת מזוין
ד ולעפר בעפר אתרי ו ט ל ת ת ת א נ ת ק ו א נ ק  ל
ם ה ח ת ת ולקרוא א י ש פ ת ה ת ר י ק ת  האוהבים ה
, ובתפקרא ם י ב י ר ה ס ם ו י ם ר ה  מלא לאטד כי הם ס
 ניהא להוי והיד כאשר ינסה כף רנלו הצנ על שדה
 התלסוד, ילכד ברשת השגיאה כצפור הנאתז בפת וכוי.
 ואם באסת ובתסים הוא סן התרדים אל דברו׳ ישים
ח א  נא אל לבו טאטרם: אין בור ירא תמא ולא עם ה
, א נ  תסיר, ויעשת לו רב טקרי דרדקי, ויקנת לו ריש חכ
ת ת  וילטד היטב צורת תאותיות שלא להחליף ולהסיר א
 בתברתה וכו׳״(התלוץ ה״ה 95—98) טכל זה נראה
 כי כל כעסו שתוציא עליו בעל תתלוץ הוא טפני
 שקאהוט התגנד לו ולתביריו אשר תרפו ויבזו את
 דברי תתלטוד כטנתג תסשכילים בעת ההיא, חהו דוגטא
 של הבקרת התצופת ננר טתבר נכבד. אולם נם הצעיחם
 בזטנינו ההלו להכיר ערכו הנחל, וטו׳׳ל תעתון ,,הזטן*
ת ספדו הערוך השלם  נותנים בתור פרס לתתותטים א

ט נולד בשנת 1848 בעיר ו ת א ק ף ל א ד  אהיו א
נחא, ולמד נ״כ בבית מדרש לרבנים נ נדסענט או  טי
 בברעסלוי ובאוניברסיטא שם, והשינ התואר דוקטור
א בשנת 1877. הוא היה עורך נ  לפילוםופיא בעיר ת
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 ביאווא בשנת 1690, בםורינאם בשנת 1718, ובחשא־
 טייקא בשנת 1728. בשני תסקוסות תאתיונים תיו
 היהודים תנורטים לנטיעת תקאווי. ונם בזטנינו הם
 תאתים לעוויזאהן בנדארק תםוחחם תיותר נחלים

 בצסת תקאווי
 [לדינא] נוהנים לברך על הקאוו־ שהבל וברכה
 אתרונת בורא נפשות, וכן הסכים בספר פרת סםח
ק (ת״א ט׳), ויש אוסרים דלא יכרך באתרונת ה  א
 ספני שדרך בני אדם לשתות הקאווי בשהייה טנטיעה
 לנסיעת סתסת תוסו, ואין ביניהם שיעור רביעית

 אולם לדברי האומרים שצריך לברך דעתם כי הנסיעות
 טצטרפות, וא״א שישהה אדם טנטיעה לנטיעה יותד
ח אכילת פרס שהיא שלשה או ארבעה ביצים. ב  ס
 ואפילו אם ישהה כשיעור זה היה ראוי להצםרף, ספני
 כי שאני באכילה ביות״ב לענין תולה שסאכילין אותו
 פתות פתות סכשיעור זה, דהתם ביתובי דעתא תליא
ח אכילת פרס לא סיתבא דעתא, כ  סילתא, וביותר ס
 אבל הכא בהנאת תליא, וביון שהנוף נהנת ודרך
 שתייתו בכך אפילו פחות מכשיעור מצטרף לענין ברכה
 אתרונה. קאור של נוים מותר לשתותו (באר עשק
 ק״ת; בעי תיי יריד סי׳ קי״ג), אטנם בבתב; האריז״ל
 נאמר שלא שתת קאווי של נוים סשום בשולי נרם׳
 ואפשר שהרב היה מתמיר על עצמו, וכמו שכתב
 הר ׳ת בנבנשתי בסי בנסת הנחלת (או׳׳ת םי׳ ר׳׳ד)
 שהיה נזהר בעצסו ולא היה סותה לסי ששותהו. ר׳
) סשיב  יעקב רישר בשרית שבות יעקב ^ח״ב סי׳ ה
 על השאלת אם יש לברך על תקאווי ועל תםי׳ נם אם
 יש תשש איסור לשתותם בפסה, ואוסר בדבר הברכה
 רמברכין עליהם שתכל דלא רסי לסי שלקות דתתם
 אוכלין השלקות עצמן ולכן המי שלקות כמותן, סשא״כ
 תקאווי ומיי אין אוכלין כלל בעין ושותין רק המים, ואין
 מובלין בו ללפת את הפת, א׳ כ דמי לשכר דסברכין
 שהכל, וברור הוא דלא כמו שכתוב בתשובת פנים
 מאירות (סי׳ צ״ה) לברך עליהם בורא פרי האדמה
 במו מיא דשלקי ועל דבר תקאווי לשתותו בפסת
 הוא סורת: רכל שנתרבו קורם פסת ביד ישראל מותר
 לשתותו בכםח כי אף אם נאסר דהוי כסיני קטניות
 או שיש לנזור בתם משום סיני קטניות, אף שנחלים
 באילנות כפי הנשמע והוא נופא נזירת, מ״מ כיק
 שתורכין אותו קודם פסת אין תשש איסור כלל אבל
 בם״ רבים פורשים שלא לשתותו בפסת לפי שיש תשש
ח וסייבשין אותו ח  רמאות שמשסשין במיי ואת׳׳כ ת
 לממד ושמא נשתסש תהלה עם המיץ, ולכן שומר
ם י  נפשו ירתק סהם. ״ובאסת הראשונים לא הזכירו חנ
 אלו לפי שלא היה מצוי ביניהם, רק תדשים מקרוב

ח תונרסה״ (שם). א  באו מ

 א.
א,  האו^א: עיר בצורה בפלך בשם הזה בחםי
 בין הנהרות וילייא וניעמען. לפי הידיעות ברשימות

 בשם: Hebrew Union College. קאהלער השתדל
 לאסוף נדבות עד תצי נדליק דולאר לבנין בית הדש
ד קאתלער תניד תמיד  ובית עקד ספרים לצורך הזה. ד
; מראשית  דעתו בנלד׳ ומעולם לא כסת את דבחו
 בואו לאמחקא עד עתה לא שנת את דרכו תכל
 יודעים שתוא רפורמי קיצוני׳ ובאספת הרבנים
 הריפורסים בפימםבורנ בשנת 1885 הנית אבן תפנת
 ליסודות הריפורם, ותם כדךבונות וכסשסרות נטועים,
 ואינו זז סהם. הוא תלסיד סובהק לנייגר, וכסותו הוא
ת תכסת ישראל, אך אינו סאסין בלאוטיות  סתבב א
 ישראל. לדעתו ישראל בין העטים אינם עם רק כתת
 דתית ואין טתכת לנאולת. ולכן לא יפלא כי הוא
ד לציונות בכל פרטית׳ וכאשר התלו איזה נ  טתנ
 פרופיסורים בבית טררשו להתערב בעניני הציונות
 הבריח ם להתפטר טטשטרתם ונם דר׳ נייסארק שהיה
ת תציונות  לפנים ציוני נלהב, נשתנת פתאום ועזב א
 בבואו לשרת אצלו בתור פרופ סור לפילוסופיא ובאטת
 אי אפשר לתבין ולהעלות על הדעת שתהיינת דעות
 ריפורם וציונות טעורבות ביתר, כי הן שתי קצוות
 שאינן נונעות זו בזו, וקאתלער אינו בותר בדרך
 הצבועים הפוסתים על שתי הסעיפים. קאתלער בתב
 סאסרים רבים בעתונים אשכנזים ואננלים, ודרשות
 רבות על היהדות של הריפורם. והיה עורך תלק
ת י  התיאולוניא והפילוסופיא בהאנציסלופידא ה תוו־
 בלשון אננלית, ובתב סאסרים נכבחם בסקצועות

 האלה.
; נולד ן , הוא עורך ח ר ע ל ה א ם ק ק א  בנו ס
ם בשנת 1871 ונסר תוק לסוריו בהקוליג  בחטראי
 בנויארק ובבית ספר לתורת הטשפטים בקולוטביא
 קוליצ. בשנות 1894-8 תית עוזר לעורך דין בבית
 הטשפט של הטטשלה בםתח נויארק הוא היה שנים
 רבות הסופר והמזכיר לתברת חדשי קורות ישראל
ת ח , וכתב נוספית לספרו של השופט חילי א  באמדקא
 ״התישבות היהודים בצפון אמריקאי' ינויארק 1893)

ם נכבדים בקורות היהוחם בספרי ד ס א  נם כתב ט
 התברר, הנ״ל

Who 18 Who in America ביבליונרפיא ן 
Markens, The Hebrew in America, p 238; 

American Jewish Year Book 6664. 
 ב ס

: ע׳ כהן  קאהן
ד ת ג  לןאווי (Caf<§, Coffee) סשקה תנעשת ס
 Coffea Arabjca אשר הסציאו אנשי אביסיניא,
 ונתפשם בערביא בטאה הט׳ץ,ואת״כ באירופא בסצרים
ה של היתודים״ בשרית שונים ק ש ס  היה נודע בשם ״
 ובפרס בפתדיצהק נודע הסשקה בשם ״קאווי״. הטשקה
 חזה סכר היהודי יעקב בעיר אוקספורד בראשונה בשנת
 1650 (Wood, Diary p 19). נסיעת קאווי הצטיחו
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 1782 יצא טשפטם לאור כי חעיר קאוונא ומולם
 ליתודים דטי נזק ט״ו אלף פלורץ והוצאות הדיןוטשפט,
 וראש תעיד נענש בתפיסת לשני שבועות(העתק כנסת

 ישראל ת״א 57)
 [מגילת קאוונא] בבית עקד של תרב ר׳ יצתק
 זאב סאלאווייטשיק טקאוונא נטצאת טנילת עברית
 שנכתבת ביום ד אדר שני שנת ה׳ הקט״נ לזכרון
 הזכיוה שנהן הטלך פאניאטאווסקי ליתודי קאוונא
 בשנה 1783. בטנילה הזאה נאטר כי היהודים נדו
 בקאוונא טשנים קדטוניוה וכאשר נודשו טשם בשנה
 1753 טצאו טהםה בפרור קאוונא שהיה שייך להטלך,
 ונודשו שנית בשנה 1761 ואז נהדםו בהירים ובהי
 כנסיות ושללם לבת. בטנילת נזכר לטוב תםד תטלך
 אליתם. ותטיכת הנדיבים ותעוםקים בצ־כי הצבור,
 והם: ר׳ טשת רב בקאוונא וםלאבאטקא ואתיו ר׳
 אברהם בני הרב ר־ יצהק סאלאווייטשיק הם בנו
 את ביהכ״נ בפרוור םלאבאטקא שנודע אז בשם
 וויליאטפאל כותב תטנילת תותם שמו בראשי חדחים:
 שטואל תקטן טווילנא תנר בקאוונא. לדעת פ ן היה
 אבי יוסף אשד בתו צפורת קבורת בווילנא (ע״פ תטצבת

 בקרית נאמנת צד 196 ווילנא 1860)
 [בתי צדקה וחסד] בית תתולים נבנת טתדש
 בשנת 1813 ע״י בניטין זאב ב״ ר יתיאל אבי הרב ר׳
 צבי נאוויאזעד ואליעזר ליבעדטאן. תפנקם תישן אבד
 בשנת 1812 בבוא נאפוליון לרוסיא ותתושבים נטלטו
 על נפשם. וטשנת שלאתריה טההיל הפנקס תתדש,
 שהוא בידי הקהלה בשנה 1854 ע״י השתדלות של
ל ח  צבי נאוויאזער לקבץ נדבות נבנת בית אבנים נ
 בעד תתולים, ובשנת 1875 נתתדש בית תתולים ע״פ
 תנאים טתוקנים בעזרת תנתום לעווינםון תאב פדוטקין.
 תוצאות תבית עולות לט״ו אלף רובל לשנה, ויש שם טקום
 לשש טאות חולים לשנה, ובארבעת אלפים תולים ישינו
, א ש ח ק ת ד ב : ת  סטי רפואה בכל שנד. ביןתתבדותחן
 נטילות חסד, םוטך נופלים שיסד ר׳ צבי שאפיר בשנת
 1862 מספר בתי כנסיות ומדרשות עשרים ותטשה,
 ושתי ישיבות, אתת בסלאבאדקא שנוסדה בתמיכת
ד ע ז א ל  הבאנקיר לאכמאן מברלין ע״י הרב ר׳יצתק ב
 (ע״ע) שתית רב בפמדבורנ ומת בידושלם בשנת 1876
 נוסדה התבדח מחזיקי עץ תיים ע״י ד׳ זוסשאן נאווי־
 קאווימש והרב צבי ראבינאוויץ שהיה רב בטיטוי

ה ילחם ראשיה  בתלמוד תורה לומחם כשלש מאו
יחעת תתשבון. תוצאת ח תרת ונם לשק רוסית ו  למו
 תת״ה כאלף ושש מאוה רובל לשנה, ממס תבשר
 ותכנסת בית הקברות. ויש עוד ת״ת בתלק תעיר שנקרא
 ״נייער פלא;״ שהוא סניף לביתכ״נ נתלת ישראל ושם
 לומדים כתמשים ילדים מבעלי בהים דוב הילדים
 לוטחם נם בבתי ספר אשר לעם, ובהנימנסיום נפצאו
 בשנת 1887: נערים 104 ונערות 115 (וואסתאד 1888
 שנה ד׳ 4). בשנה 1903 היה טשפד תיתודים בקאוונא

 הטטשלת תיו שם יתודים םותדים בסוף הטאה הט״ו,
 ובשנה 1495 כאשד נורשו היהוחם טליטא בנזידת
 אלכסנדר יאנעלכאן היה שם אברהם יוםפאוויטש על
 תמס •כל תיהודים ע״פ תוק של הטלך זיניםטונד טיום
 25 אקט׳ 1528 נסנו אנדדיי פדאקאפאוויטש ותיתוח
 אתרן נחומאוויטש בתור בעלי טוכםין על שעות וטלת
 בגליל כאו נא (מעמדיקא לימאווםקאיא םודעבניך דיעל
 סי 4 דף 20 ע״ב) בשגת 1558 תשיגו תיתודי דוד
מ ושותפיו את חכירת המכס בקאווגא על  שמערלא \
 שע.ד, ופלת במשך שלש שגים במתיד ארבעת אלפים
 קאפ גדאשען לשגר, (אסמאווייא קגיגי מעמריקי לי־
 מאו׳םקא׳ זאפ הי סי׳ 37 דף 161). דוד מקאווגא
ו עם משת ׳אכיטאוויטש  עושה מרקתי רפואות גזבר בחג
 מעיר ליאכאווימש(20 אקמ׳ 1559). באוהו הזמן תובא
 לדין אמבראזיום בילרוקע מווילגא על אשר הכה ובצע
 הרב בקאוונא ששמו מודדום, וקיםקא גהומאווימש
 מקאוונא ההפשר עם הגוי לשלם קנם שני קאפ
 גדאשען(שם, םודניך דיעל סי׳ 41 דף 120) בשנה
 1579 תתלוננו תםותדים הנוצרים והיהודים טטדוקי
 לפני תמלך םטעם1ן באתודי כי סותרי קאוונאלא יניתום
 לבוא לעירם עם םחודהם, והמלך הוציא תוק ביום 19
חם ואתרי המלתמה  יוני כי לא יעכבו אותם בשעת תי
 יתן אוזן קשבת לתלוגתם (אקמי גדאדגאוו ווילגא קאוונא
ק ה  אי מדאקי, ת״ב 175). בשגת 1589 תתאוגן א
 שאלאטאוויטש ראש תקתל במדוקי לפגי תמלך בי
 תםותרים בקאווגא לא יגיתו ליתורים בטרוקי לעשות
 טסחדים בעירם, ותטלך נתן צו לראש עיר קאוונא, תגםיך
 אלבדעכט ראחיוויל, להנןעל יהודי טרוקי שלא יעכבום
 הםוהתם טקאוונא לעשוה שם טםהדים (שם 180)

ה ח ה  בשנה 1601 נאסר ליהוחם טהודאדנא ועחם א
 בליטא לשלות תבואות טלת ודגים טלותים לקאוונא,
ת ואכסגיות ח  והוהד להם דק לטבור ליתידים ולפתות בתי ט
ח הגוצדים כי יהגו ליהוחם ש פ ה  בראשית הטאה תי״ת ה
 תזכות לגור ולסתור בעיר קאווגא בתגאי כי ישלטו תלק
 מ״ו סכל הפסים וכן מהוצאות תעיד בטשך הזטן
 אבד שמד הפשרה והסותרים תנוצדים תתתילו לדחף
ה הסוהרים היהודים וכאשר הובא הדבר לפני ביה  א
 המשפמ הגבוה בווארשא בשגה 1753 הוגבלו זכיוה
 היהודים כי הורשו לגור ולסחור דק בגליל םמאדא־
 משיגםקא ולבוא לקאווגא דק בימי השוק בשגה 1758
 נהמגה פדאזעד לראש העיד קאווגא והוא הציק ליהוחם
 ורדף אוהם, ובשנת 1761 היה מעורר עליהם המק
ת בתיתם, ולא תנית לאיש  פוחזים לתכותם ולשרוף א
 לכבותם. ואתרי שגבגו תבתים מתדש גרש את היהודים
ם לבית המשפט ג  p העיד היהודים תביאו את ח
 הגבוה (20 יאנואד 1766) ונוסד ועד לתקור בדבר׳
 ואהדי הקידה ודרישה נמצא כי הצדק עם תיהוחם,
 והנסיך קאדל םמאניםלאום ראחיוויל אשר שייך לו
 הפרוור סלאבאמקא היה לסליץ בעד היהוחם, ובשנה
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 רבים התישנו בטחחות טאבאםיראן וקאיטאק, ועד
 היום נישאר שם טקום הנקרא ״שואיט־קאטא" (טעבד
 יחודי). ברא׳שית חטאה תי״ז תעתיקו הירודים יישובם
פ, ואח״כ  טשם ותלכו לטאצילים בירת חטאטארי
ב נ ר (ע״ע)  לנאנני־קענט (יישוב תחש) בטתתות ד ר
 ובאקו נטצאו תרבות ׳של הישוב חיישן, וחערביים יקראו
 אותם עוד ב׳שטות יהודים, כטו ״טשיפוט טיבי״ (נבעת
 היהוחם), ״טישיפוט קבור״(קבר יהורי) ועוד וגם בין
 הטשפתות שכבר התערבו עם תערביים וקבלו דתם עוד
 נמצאו ספרי יהודים שנשארו טאבותיהם. היהודים
 בקאווסאז נהלקו לארבעה מינים: קאלטוקים,גיאורגיים,
 ארמניים ויהודי ההר (בערניודען), ושונים הם זה טזה

 במראה פניהם ודרכי הייה ם.
 [מנהגי יהודי קאווקאז ואמונתם] היהודים בקאווקאז
 אינם קראים, כי הם מאמינים בתורה ישבע׳ פ, אלא
 שאינם בני תורה, שכבר נשכהה מפיהם הם מאמינים
 כרותות רעות ושדים ואמונות טפלות ולכן מכנים אותם
 היהודים הרוסים מאירופא בשם כנוי ״ביקי״ (בהמות)

 נם נשארו בידם מנהנים עתיקים כמו היבום תתת
 ההליצה. הם לובשים בנדי המדינה ונושאים כלי זיין
 גם בבואם לביהכ״נ בין היהודים בקאווקאז נמצאה
 כתו. של ״שוטרי שבת״ (״םובאטניקי"), וישומרים גם
 איזה מנתגים של דת ישראל, יש טהם כשלשים
 טשפתות בטיפלים (1894) טלבד אחרים בכפרים
 טםביב, והם יוצאי ירך הכתרים. היהוחם בקאווקאז
 עוסקים בעבודת האדטר, בזריעת בנטיעת כרמים
 ובנטיעת טאבאק גם בגידול צאן ובקר ובמלאכת
 הצביעה, בעשיית כלי זיין ועוד. טתתלת נתנת להם
 טמשלת רוםיא שיווי זכיות של תושבים אתרים, אך
ת זכיותיתם ע״ע לא-  בשנים האתרוגות הגבילה א

ם י ר ז ו ; כ ד נ ב ר ; ד ן א ט ם י  ג

 ביבליוגרפיא: יוסן» יהודה טשארנ׳, ספר המסעות
 בארץ קוקז וכו פטרבורג 1884; דרכב׳, היהודים ושפת
 הפ״אבים צד 105; ערק,רד, דער קאיקאזוס אונד ז״נע
 פעייקער צד 302, לייפציג 1887 ; מערצבאבער אויס דען
J, E ;1901 האכרעיייגיאנען דעס קאוקאזוס, לייפציג 
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 ב ט.

 קאזאסים: ע׳ המסים
 האדם (Cases), משפחת: טשפהה אשר
 טקורה טאיטליא, ויצאו טטנה רבגים והכטים ש ט ו א ל
 ב״ר ט ש ה ק א זי ם הי בטאה הט״ז, והדל ם טקוד
 חיים לר' שטואל צרצה (טנטובה 1559), וטזכירו ר'
 עזריה מן האדומים (מאוד עינים ה א 80, ה״ב 221)

, רופא; הבר״דרךישעיה״ ם י ז א ם ק ו ל ו ש נ י י ל ו  ל
 תקנות בעניני תערבות הטסים (טנטובה 1626)

ן ק א ז י ם, תית רב בטודינא נ ת ל ם ב״ר א ת נ  ר׳ ט
 ופירארא, ומת בשנת 1664. הוא תבר ם' ״שלום
 1 וברכת״ פי' על תורת הבית לתרשב״א ובדק הבית

 (עם םלאבאדקא) 37,196בין 73,743 תושבים. היהודים
 עוסקים בטםתר ובתעברת םהורה טשם לפחםיא ולתפן

 תבואות, קטת׳ טשקאות, דגים, פשתן, גתלים ואבני
 בנין נם יש ביניהם אוטנים והרבה בעלי טלאכת.
 בשנת 1887 היו מהם בעלי טלאכה טוטהים 5479
 ועחרים 1143 : תייטים 445, רצענים 380, עושים נלטי
 ציגארין 366, קצבים ודיינים 330, אופים 445, בעלי
 עגלה 509, והשאר נגרים, פחטים, בונים וטלאכות

 שונות (וואםהאד שם). ב. ט
 סאווכזאן (קאוקאזום, Caucasia) תלק טמדינת
 רוםיא אשר טצד צפון רוםיא האירופאית, בטזית ים
 הכספי, בדרום ארץ פרם ותורקיא באםיא ובצר טערב
 הים השהור. סםפר היהודים שם בישנה 1897 היה
 58471 והם 3 6 אהוז טטאה טכל התושבים. סלבד
 יהודים טוטרים, בטהוזות הדרום המירו רבים דתם
 בדת האיסלאם, ובטתוזות אהרים קבלו הדת הנוצרית

 הסופר פאן רעד תאווען ישער כי מספר כל חיהודים
ת אלף(בודושטשנאםט 1900 א ט  בקאווקאז עולה יותר מ

 גליון 52).
 [קורות היהודים בקאווקאז] ייש מיהודי קאווקאז
 תטתיתםים לעשרת השבטים שהנכה נבוכדנאצר מלך
 בבל, ויש שטיתםים את עצמם לבני ישראל אשר לקת
 עסו שלטנאםר טא״י, והם םוטכים על ההגדה כי ״תבר"
 הוא ״איבריא" השם הקדום של קאווקאז, ולכן גם
־ ס  היהודים נקראו שם ״הוריא" (קאך, רייזע דורך ח
 לאנד, הקדמה צדצ1). הבלש; וארכילוגי מיללער משער
חל מיהודים בהלק מדי שנקרא  כי מלפנים היה ישוב נ
 אז ״אתורפאטאקאן" ועתה נודע בשם ״אזירביינא;",
 והיהודים חאלה תתישבו תתלת בקאווקאז כי יוצאי ירך
 היהודים תחם נראים יותר כבני שמיים במראה פניהם
 מיהודי אירופא שבאו שם אה״כ. סופרים ארמניים
 וגיארגיים מדברים מישוב גדול של יהודים מעבר
 לקאווקאז קודם המספר הנהוג, ואומרים כי כאשר
ה םמ׳ נינא לעיר אורבניס בגיאורניא מירושלם ת ג  ה
 בשנת 314 היתד• מדברת עם היהודים בלשון הקדש,
ת קאווקאז בשנת 366 התתילו  וכאשר לכדו הפרסים א
 היהודים לדבר בלשק פרסית שקראו ״פרסי" או ״שאט"
 שתוא כעין זשארנון טעורב טעט בלשון עברית ובלשונות
 השבטים השונים שהיו שכניהם, וכתבו הלש,ן הזד,
 באותיות עברית. טדבדי הסופרים הערבים טםעדי ואבן
י ם ט א ן  האוקל נראה כי כאשר לכדו הערבים את ד א נ
 (ע״ע) בטאה תישטינית טצאו שם יהוחם רבים ורובם
 נתער_ו את״כ עם תערבים וקבלו דת טהטד. ר׳ הםדאי
 p יצחק באנרתו אל הטלך של המזרים (960) יאטד
 כי לפי הססורת היו הכתרים לפנים בהרי שעיר (והוא
ר בקאווקאז הטזרתית). לדעת טיללער כי יתוח ח  ש
ת תורת תיתדות, ויהודי  קאווקאז לטדו לתכוזרים א
ד טדי אשד שם הגלה ע  דאניםטאן באזירביינאן באו ט
, אסתר ג׳ ה׳), ויתוחם  אותם סלך אשור (ם״ב י״ז ו
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 בשנת 1858 הביאה כסה אנשים, ובתוכם יהודים
ת תעיר  סמזרת ארצות הברית לקאלאראדא, ויבנו א
 דענווער, שנעשתה לסרכז לכל הארץ ההיא. בשנת
 1861 נתנה הממשלה מתנת לעיר דענווער כברת *רץ
 למקום קברות, ועשרה אקר ממנת נתנו לתלק היהודים,
 אשד יסדו לתם תברר, קדישא. בשנת 1873 יסדו
 דיהודים בדענווער דקהלה הראשונה, ובשנה שלאתרית
 בנו בית הכנסת עמנואל רוב הברי הקהלת היו ילידי
 אשכנז. בשנת 1882 כאשר נתרבו תבדי תקתלת
 וביתכ״נ תיה צר מהכילם, בנו ביתכ״נ נדול מפנו
 ברתוב קורמים, וכאשר נשרף בשנת 1897, בנו ריכל
 מפואר ברהוב פערל אשר נתתנך בראשית שנת 1899.
 הממיפים אשד שרתו בביהכ׳ נ הזה הם בלאו, עלקא;

 שרייבער, די םולא, פ־ידמאן בסוף המאה הי״מ
 נתוםפו ארבעה בתי כנסיות מנרי דוסיא ניייציא ודומניא

 ויש שם בתי תםד וצדקת ותברות לטע׳גה הצדקת כמו
 בני ברית, קשר של בחל, בני בנימין, וברית אברהם

 אך המוסד היותר נכבד הוא בית תתולים בשביל
 יחידים תתולים במתלת תשתפת׳ ויקבלו הולים כאלה
National Jewish סכל ארצות תברית, ונקרא בשם 
 Hospital for Consumptives שנוסד בשנת 1890,
 ובין הסיסדים הראשונים היה הרב המטיף וויליאם
 ם׳ פרידמאן. האויד הצח והמזוקק אשד בדענווער הבא
 מההרים הסובבים אותה אשר שיאם עולה למ״ו אלף
ד לתולי שתפת, ואין בכל ארצות א  רגל, הוא מסוגל מ
 תכרית דוגפתו לצורך הזה, וכפעמ כל החולים הבאים
 שם בראשית התכתחות המחלה יכולים להתרפאות
 במשך זמן קצר תבדי בגי ברית התחייבו לתת כל
 אתר רבע דולאר לשנה בעד בית החולים הזה. בשגת
י י ם שלשים אלף ע נ ה  1902 ההגדבו האהים גו ג
ת בית החולים, באופן שיהיה די  דולאד להרחיב א
 מקום בעד תשעים תולים גם שולתים שלוהים בכל
 ערי אמריקא לקבץ גדבות לתמיכת התולים, ותממיף
 סאםליאגםקי הוא סשגית על תתולים תגשלתים מנויאדק
 ועל כסף תנדבות אשר יאספו שם ב׳שנת 1910 עלה
 מספד תיתודים בדענוועד כששת אלפים בין 381 213

ת י ד ב ת ת ו צ ר  תתושבים, ע״ע א
 ב מ.

א (קאיום קיסר אוגוםמום גרמניקום); ^ ו ג י ל א ו  ל
 הקיסר תשלישי מרומא; גולד 31 אוגוםמ שנת 12
 למספר הנתוג, וגרצת ברומא 24 יאגואד שגת 41

 הוא תתדועע עם המלך היהודי אגריפא, ולפי דעת
 הרומיים היה זה לרעתו, כי יעצהו להתחשב לאלוה,
 רצו לבגות לו מזבתות ולתשתחוות לו הגציב הדומי
ת עבודת הקיסר בין תיתוחם  פלאקום רצה להנהיג א
ו היהודים לשמוע  באלכםנדריא של מצרים, וכאשר סאנ
 לו התתיל לרודפם, ולא אבת לשלות בקשתם להקיםר
 לתתנצל לפניו. בשנת 38 נתסנת נציב אהד תתתיו
 בשם פולין. בשנת 40 שלתו יתודי אלכסנדדיא מלאכות

 להרא״ה ותידושים על סם׳ שבת נם שו״ת וכולם
 בב״י, ונדפסת ממנו רק תשובת אתת בם• דבר שמואל
 לר״ש אבוהב (סי׳ ע״מ, ויניציא 1702) ר׳ ת י י ס
 ב ״ר מ נ ח ם ק א ז י ם היה רופא ורב בפ רינצ והבר:
 א ) ״קנאת סופרים" על ספי־ תמצות להרמב״ם להצדיקו
 סהשנותהרמב״ן(ליוורנו 1740) , בי) אנרת לר׳ נתסיה
ת נעימות בקול בשעת ברכת הכהנים- ח  ב״ר ברוך א
 ונכלל בספר ר נ כציץ ומליץ (רניציא 1715); ני) ״תוק
 לישראל" השגות והערות על פרי תדש ליר׳ד לר׳ הזקיה
א (ליוורגו 1740); ד׳) שו״ת שלו גמצאו י  די םי
 בפתד יצתק (אות א׳ דף ק״ב: אות ת׳ דף ק״ט )

, רב ורופא, ם י ז א ה ק ש ך ב״ר ט ו ר ף ב ס ו  ר׳ י
 טת בטנטובת בערך שנת 1720. תשובותיו נדפסו
: אות ׳  בפחד יצחק (אות א׳ ע״ט. ק״ב אות ב׳ דף ם
 ק׳ דף קב״ז). טן הטשפחה תזאת התיישבו נם בארצות
 הקדם: ר׳ ב נ י ט י ן ק א ז י ם היד, רב בצפת והבר
 פי׳ על תסט״נ ב׳שם ״מניכת ספר" (קושטא 1750).
 ד י יש ר א ל ג ד ל י ה ב ן י ו ם ף ב ר ו ך ק א ז י ם, תית
 רופא ורב הכולל במנטובה וטת בשנת 1793 תוא
 תבר ״תפכות לבני ק״ק טנטובה", על נצתון תיל הטלך
 יוסף תשני, ונעתקו לאיטלקית (טנטובת 1788) כנראה
 הלכו כבני הטשפהה הזאת לפולניא, כי נטצא שם
י שהית תלטודי נחל, טובא שו״ת ז ף ק א ס ו  את ד׳ י
 טשאת בנימין סי׳ כ״ב ונזכר ביתד עם בעל תסט״ע

 בנו ר׳ שלמה זלטן טת בכבוב ב׳שנת 1612 ותרות על
 מצבתו ,,הגאון מותר״ד שלטה זלמן בן הגאון בישראל
 חרב הטופלא טורגו ורביגו מוהד״ד יוסף זצוקלת״ת קאזי
 אשד טנותתו כבוד בק ק פוזנא" (אנשי שם צד ר״ג

 סימן תק״ת) ואולי נ׳שתבש השם קאד טקאזים.

 ביבליוגרפיא: האשכול ח יא 151; לוית חן הו6£ה
 לאוצר הספרות ת״ד, 36; גירונדי, תולדות גדולי ישראל

 129 160, 254; אזולאי, שם הגדוי־ים ח״ב 140

 ב. ט.

 האטולוג: ע׳ רשימות
: ע׳ הוגין ן  סאסשי

 סאירא, שמעון: ע׳ הלכות גדולות
 (לוא^אראדא (Colorado): אתת מארצות תכרית
 באטריקא ונםפחה בשנת 1876 בין תתושבים
טש, ליאופולד טאיד,  הראשונים (1858) היו איזיחר חי
י קליין׳  א׳ יעקבם- א גאלדשטיט, פ״ז םאלאטאן׳ י
 ועוד. דעיר תראשית היא דעגווער ובה דוב היהודים
 שנטצאים בקאלאראדא׳ אך יש גם קתלות בערים
 אתרות ובפרט בערי פובלא, לעדוויל, קאלאראדא
 םפריננם, קדיפל קריק, טרינידאד. טםפר כל היהוחם
 בקאלאראדא כעשרת אלפים, בין 799,024 תושבים

 בשנת 1910.
 [דענוועי] סציאת הזהב בצוק ההד,,פייק׳ס פיק"
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 סצב היהודים בקאלין, כי בשנת 1621 נהטנד. הפרנס
ד לאהד סיועצי העיר, ובקשת הנוצרים לפני הנסיך  ח
הח היהודים לא נתקבלה  ליכטענשטיין לעצור בעד םו
 ססנו. ביום 3 פברואר 1655 נהן ליהוחם רעות לחץ
י נפשות באו נ י ססונות בבית דין של רבם, ורק ח נ  ח
 לפני בית המשפט של הטטשלה ההוק הזה היה קיים
 עד שנת 1788 בשנה 1744 נזרה הטלכת טריא
 תיריסיא נזרת נלות על יהודי ביהם. בעת ההיא היה
 ליהוח קאלין ס״ד בתים שעלת סתירם קרוב לעשרים
 אלף זהובים, אך מרת הטלכה בטלה. בשנת 1750
 השינו שלשה יתוחם את הטונופול של טכירה הטאבאק
 בקאלין בשנת 1849 השינו יהודי ביהם שיווי זכיות,
 בכ״ז לא יכלו לקנות בתים השייכים לנ־צרים, ואת״ב
 הותר לתם לשכור תניות סנוצרים. אך כל ההנבלות
 הוסרו בטשך הזסן. בין תרבנים טקאלין נתשבו: ר'
 אברהם בארנעס בשנה 1653, ובנו ד' ישעיה 1660,
 ר׳ שסעון בר׳׳ד אופנהיים טדובר ״נזר הקדש״ עניני
ה טובוה (א§ען 1831), ר׳ יעקב איללאווי ח ט  טוסר ו
 טאוננאריש־בראד 1775, ר׳ אלעזר קאליר טהבר ״אור
הםפחם (פראג  הדש״, ״הווה יאיר״ (הדש) דרושים ו
ה 1800, ר' וואלף ליב באםקאוויץ—  1792) עד שנ
 1812, ר׳ וואלף לעוו—1826, יואכים דייטשטאן, דניאל"
 פראנק, דרי יוסף נונענהייטר עד שנת 1896, ובנו דרי
) בשנת 1900 היה J E. V H 546) רפאל נונענתייטר 
 טספר התושבים בקאלין 15,025, וטתם 1321 יתוחם.

ה ם  ע״ע ב י
 ב. ט

 לןאליפור^יא: אתת טארצות הברית על הוף
 האוקינוס השקט היהודים תתתילו לבוא לקאליפורניא
ח הזהב בשנת 1849, ובאותה כ  כאשר נהנלו שם ט
 השנה היו טהפללים ביטים נוראים בצבור בעיר
. בטשךעשר שנים נתפההו ( ע ״ ע ) ו ק ס י צ נ א ר פ נ א  ס
 י״ב ישובים של יתותסבקאליפ,רניא: סונורא סטוקטון,
, ן  לוס אנגלים, נעוואדא סיטי, חשעקסון פדלטאו
 חשעזו טריא. טעריסוויל, םאקראטענטו, נראס וואלליי.
ם טהישובים האלה כבר םפו ח ת  שאםטא, פוכסום. א
 תטו. וכעת (1912) יש קתלות נכבדות בערים האלה ג
 סאן פראנציסקו, לוס אנגילים, םאקראטענטו, סטוקטק,
פחם  אוקלאנד סאן חשחיי, סאן חענו. בין הסו
 הראשונים אשר הוחעו תדשות סקאליפורניא בעתונים
 עברים נתשב תרב ת״נ ווידאוועד תלוי שכתב בהטניד
מ בשנים  שנה ראשונה (1857) ושנים רבות את ׳
ם קאליפורניא. ת ד הוחם גם ב ת תתישבו י ו  האתחנ
 בעיר רעדלאנדם התישב זאב וואלף שאלזאהן(ראזעג־
 טהאל) יליד םובאלק רוםיא (1856), שבא לאםריקא
 בשנת 1872 לעיר סט׳ איננעם טישיגאן ונבהד שם
 לראש תעיד בשנת 1888, ובשנת 1892 תעתיק טשבגו
ט ויהי פרנס הקהלה, ובשגת 1910 יצא לשבת ד ר ט ח  ל
^ ,  ברעדלאגדם קאליפורניא להטיב טצב בחאתו

ן היהודי, לבקש טהקיסר ו ל י א ובראשה פ ט ח  ל
ה ו ה ה׳ כטנהגם ולהצילם טרחפ  להגיהם לעבוד א
ן שלהו טלאכות ו י פ  היונים אך נם הגרם ובראשם א
 בעת ההיא. הקיסר לא שעה אל בקשת היהודים. נם
 היהודים בא״י סבלו םשנעונו של קאלינולא כי תיונים
 בנו טזבה לכבוד הקיסר ביבנה והיהודים הרסוהו, וכאשר
 נודע להקיסד הדבר ע״י הפרוקוראטור קאפיטו, נתטלא
 תטה רצו לשים את צלטו בהיכל ה׳ בירושלם, ופיטרוניום
ת היהודים  נציב םוריא נצטות להכרית באנשי תילו א
 לטלאות הפץ הקיסר (קרוב לשנת 40). היתודים שלהו
 טלאכות לפיטתניוס בעיר תלטיאס לבקשו ולתננו להסיר
 את הגזרה תזאת, שאי אפשר לקייטת וטלאכות שניה
 בראש אריםטובלום באה טטבריא לפגיו. ביגתים בא
 אוהבו אגריפו לרוטא ויבקשו לבטל גזרתו והקיסר טלא
ה שאלהו, אך בבוא דברי הנציב פיטרוגיוס שגם  א
 הוא בקש בטול הנזרה, נתטלא כעסו על ׳,ההוצפה״ הזאה,
 ותתתרט על תכטול, ויצו לפיטרוניוס לתטית את עצטו.
ת צלמו  ותשב לשלות בידי טטלא טקוטו לתכנים א
ת  בהיכל בתזקת היד. אך קודם שהגיעו דבריו גרצת בי
 ?אםיום כייתאס וגראה כי יום הריגתו תית בכ״ב שבט
הוחם יו״ט בירושלם דלא לטיספד  ואותו היום עשו הי
 ביה, ששלה גסקלגס (הוא קאליגולא) את תצלטיפ
 להעטידם בהיכל, אסטיל גסקלגס ובטלו גזירותיו(טגילת

 תעגית פי״א).

 ביבליונרפיא גרעץ געשיכטע ה״ג 319, 573;
 שירעה געשיבטע ה״א 495; פאגעלשטיין וריגער, געשיבטע

 דער יויען אין ראם ה״א 16.
 כ. ט

, אשר תתישבו שם ם ה י ת ב ג ח ט  לןאלי[ י. עיר ב
 היהודים בראשוגה, כבר בטאה הי״ד, והיה לתם אז
ן ט  ביהב״נ. אבן אהה שתקועה שם בבנין ביהב״ג מ
ה 1642. כאשר גורשו היהודים  ההוא נרשם עליה שנ
ח קאלין עם טטלטליהם הו  טביהם בשנה 1541 הלכו י
 וסתורתם לפולין, אך בהניעם לעיר בררנוי נפלו עליהם
 נזלנים ולקהו כל אשר להם שעלת לסכום עשתם אלף
 טטבעות שאק. בשנה 1551 הורשו היהודים לשוב
 לביהם אך יהודי קאלין לא טצאו שם טנות בשנת
ד נ א נ ח ר  1561 נלו עוד הפעם, אך אתרי טוה הטלך פ
 בשנת 1564 נתן להם טאקםיטיליאן השני רשוה לשוב
חל בקאלין עד כי  לקאלין. בשנת 1618 הית ישובם נ
 נהשבה הקהלה השניה בביהם אתרי פראנ, וסכום תטם
 שהעלו היהותם בקאלין בשנה ההיא עלה לי״ה אלפים
 טהאליר, 47 טהאליר לנלנולה. הנבלוה רבוה נעשו
רו  ליהודים, כי לא יכלו לקנוה קרקעוה טלבדהביהשנ
 בו ולא לקנוה יוהד םםום אהד, ולא לםהוד בםהורוה
ח העיר התאטצו י  אשד כבד התעסקו בהם הנוצרים. פק
ת הנוצרים ושלא לבא נ מ ש ת חיתודים ט  לתבדיל א
 בהברהם, רבנו גם ביה כלא לצורך היהוחם לעצםם
 בדהוב היהוחם. אמנם בטשך הטאה הי״ז הוטב טעט
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. על ראשי מהרים נמצאים ל  גורגוניו״ עד 13.200 ת
 עצי יער׳ ובין ההרים יש טעינות מים קרים ומים
 תםים ורותתים אשר יעלו עד 195 במעלות פארנהייט
 כטו תטי טבריא או קרלםבאד שטובים לרתיצת
נשטים מי  ולרפואד.,בי טעורבים בתם נפדית וטנניזיא. י
 יתתילו בהורף בתדש דעצעטבר ולפעטים יטשכו עד
 יאנואר. הגשם ירד בנתת שעות אתדות בכל יום,
 את״ב יעברו יטים או שבועות בלי גשם׳ ובהדש פברואר
ח יורד תנשם האהרק והוא הטלקוש תיורד א  או ט
 בכת ובגבורת כטו נתל שוטף טארובות תשטים, וירוה
 האדמה וימלא בל הבורות מים, וטהם ישתמשו
 לתשקות את הננים והפרדסים בסיץ המרה תבינונית
 של דגשם לשגר! תיא בכדי ס ׳ז אצבעות לגובה השלנ
 איגו מצוי בעמקים רק בתרים ויתקיים שם כל תשגת

 רבים הם הבאים לקאליפורגיא לתמיב מצב בריאותם,
 והמונים המונים ינהרו מכל קצוי אמריקא לנוח שם
 בימי ההורף ולהתעגג על יפעת המבע השורר כמעמ

 בכל מושבותיה.

Bancroft, California, etc , • ביבליוגרפיא 
Voorsanger׳ Chronicles of Emanuel, Am Jew 

Year Book 1900 
 וו. ש

 לןאליש: עיר ופלך בשם הזד, בפולין תרוםית, על
 גהר פראזגא לא רהוק מגבול פרוםיא ישוב היהודים
 שם הוא תיותר ישן בפולין. בשגת 1264 גתן המלך
 בוליםלאוו ״החסיד" רשיון של זביות ליהודי קאליש
 אשר היו לחגמא לפגי המלך קאזימיר הגדול בשגת
 1334 ולפני תנםיך וויתולד בשנת 1388 במאה ההיא
 סבלו היתודים בקאליש משגאת ההמון אשר האשימו
 אותם כי שמו רעל בבורות כדי להמית הגוצרים במגפה

pוקאזימיר גתן ליהודי פאלק מקאליש כתב תעודת לה 
 עליו ועל בגי אמוגתו מהעלילת תזאת (15 יולי 1364).
 יתודי קאליש גזכרו בתוק שתוציא זיגיםמוגד אוגוםמ
 ביום 16 םפמ' 1549׳ שהעלה עליתם מם לגלגולת
 פלורין פולגי לשגת בשגת 1666 התנפלו היל פולין
 ובראשם שר תצבא משארגיצקי על יתודי קאליש
 ויתרגו מתם שש מאות איש. יהודי קאליש גזברו
 בספרות הרבגים ע״י ר׳ שלמה םג״ל הריץ מקאליש,
 בספר ״שכל טוב״ לר׳ מגתם ב״ר שלמת פ' ויק־;:
 (דיהרפורט 1735) ר׳ יואל םירקיש בשו״ת ״ביה
 חדש" (סי׳ ט״ג׳ הוצאת קראקא 1617), טזכיר העלילה
 על יהודי קאליש שגנבו פסל ״הגואל" שלהם ביום
 23 יולי 1878 התגפלו הטון העם על היהודים טתטת
 ״הערוב" אשר עשו בטצות הרב ר׳ היים וואקם,
ת  ותנוצרים תשבו שהוא ״כשוף" כנגדם, ויהרסו א
 ביהב׳׳נ, בית הרב ובית תהולים ויהרגו שלשת ילדים
חת אשד שתתו  רהודים רבים נפצעו, והפסד הסתו
 וננבו עלת לשתי סאות אלף רובל. חיל הצבא השקיטו
ת ההסון ויעצרו בעדם, והוטל על עיר קאליש והכפרים  א

ד בפרס לחולים בסהלת החזה א  ארד חארץ סוב ס
 והריאה

 [מיסדי המדינה וסוחריה] בין הסיםדיס סדינת
 קאליפורניא נהשבו היהודים האלה: שלסה היידענ־
 פעלדט שהיה ראש לבית טשפס הנבוה בקאליפורניא
 בשנות 7—1852, והנרי א׳ ליאונם שהיח אהד טשלשה
 השופטים הראשונים בטדינה; וואשיננטק בארטלעט
 שהיה ראש הטדינה בשנת 1887, עלקאן היידענפעלדט
 רצתק קארדתא שתיו בין תטתוקקים בשנת 1852,
 יוסף שאגגון שהיה גזבר העיר סאנפראנציסקו בשנת
 1851, טלבד עורכי דין טצויגים. בין תםוהרים, לואי
 שלאם ולואים גערשטל שיסדו התברר• הםותרית
 באלאםקא, תאהים זעליגטאן, לאזארד׳ ווארטםער,
 שגעשו את״כ לבאגקיריס גדולים בגויארק ובתי שולתגם
, א ר ט ו  טפורםטים בכל תתבל גם גודעו אדאלף ז
 טיכאל ריס, וטאריץ פרידלענדער, תאתרון גחשב ב׳שנת
 1870 לטלך של סוהרי התבואות. בין הרופאים הטצויגים
 הם הירשפעלדער שהיה רופא להפחידגט טקקינלי,
 ראזענשטירן, נוטארק ועוד. איזה יהודים הם טורים
 בהאוניברםיטא של קאליפורניא ובתי ספר גבוהים

 יוליום קאהן הוא אהד טהברי הקוננרים בוואשיגגסון.
 די יונג הוא טו״ל טכ״ע היומי Chronicle בסאגפראג־
 ציםקו בעת הטלתטת עם ספרד בשנת 1898 לקהו
 יתודי קאליפורגיא תלק בראש, ובגדוד תראשון שנוסד
 בםאנפראנציסקו טאלף וטאתים אגשי תיל טתגדבים
 היו טאה יהודים שנשלתו לאיי פיליפינים בין תיל
 טגיגי הטדינה נמצא ם יהודים רבים לפי ערך טםפרם,
 ושר ד צבא הוא הייטאן פ׳ בוש. בשנת 1910 היה
 סםכר ד.תושביםבקאליפ,רניא 377,549 2 וטהם כשלשים

. ב. ס ו ק ם י צ נ א ר פ נ  אלף יהודים ע״ע ם א

 [קאלי6ורניא הדרומית] האקלים בקאליפורניא
 ובפרס בחלק הדרוסי הוא סוב וסבריא׳ אולם באשר
 האח סלאה הרים ונבעות ובקעות לכן יש תליפות
 לאקלימה. סזנ האויר שונה לפי רום או עומק המקום,
 בעמקים תם בימי תקיץ ונועם בימי הורף, ובהרים
 קר בימי ה, רף ויפה בקיץ כאויר א״י בקיץ מדת התום
 בצהרים עד 100 במעלות פארנתיימ, ויותר בהדשי
 יולי ואונוסט, ובבוא השטש יורד החום למטת מן 75
 טעלות. ותטועט ביטי הורף עד 26 פארגתייס. ההום
 איננו מחליש וטרפה׳ כי בתכונתו הוא לח ויבש. העטקים
 אשר בננב האח נודעים לתתלח בנלל חדר המבע
, רעדלאנדם, א נ י  ההופף עליהם תמיד כסו פאסאד
 ריווערםייד. תאדמת שמנת ופורית ותתן פרי עץ
 למכביר, תפוחי זהב (אורגנים) לימונים, פרי ענבים
 (grape fruit), עצי זיתים, תאנים, אפריקוטים, ופירות
 שונים אשר י׳ציאו לממכר בכל ארצות תברית. בעמקי
 הצפון ובמבור האח תוציא האדמה פדי יבולה וכל
 סיני תבואה׳ ירקות ואבמיהיס, גם צמד גפן. ההרים
 מיותר גבוהים הם של עשרת אלפים תל ואחד ״סונט
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ד ה סה נלך ולא בחפזון ביום א ו ל לא בטנ ב  היטים א
 ב״א טעט טעט הבוא הגאולה׳ וראשיהה החיה עי׳י
 חחעוררוח רוח נדיבים וע׳יי רצון הטלכיוה לקבץ טעט
ה קדש״. וע׳׳כ הציע עצחו ט ד א  טעט טפזורי ישראל ל
ח ה נדיבי ישראל לכונן וליסד ״הברה א  ובא לעורר א
 נושנח״ או ״ישוב א״י״׳ לקנוח אחוזוה קרקעוה בא״י
.  ולהושיב עליהם אנשים טוכשרים לעבודח האדטה
ה יטיו לא נה ולא שקט בטחשבה ה 1830 עד אהרי  טשנ
ם בענין חזה בעתונים,  זו׳ וכפעם בפעם הדפיס טאטרי
בים עם נדולי ישראל ועשירים כסו כרםיה,  ובא בכחו
ח ר ב ח אל ראשי ח נ  טונטיפיורי ואלברט כחן נם פ
ח ס, והיה נוסע בערים שונוח לעורר א  כי״ח בפארי
וסדח  הנדיבים לצאח לישע הרעיון חזח. בפפד״ס נ
 על ידו הברה ״ישוב א״י״ והברה בי׳׳ה יסדה הקולוניא
ה 1861 אשר הכליהה ללסד  סקור, ישראל אצל יפו בשנ
ה ועל ידו ט ד א  נערי בני ישראל ידיעה עבודה ה
כהב ספרו ״רוטא  התעורר גם הסוציאלי סשה העס ו

 וירושלם״ הבגוי על יסוד ס׳ דרישת ציון

גה ישרה״ גרפס ו ״אסו ר פ  [עבודתו הספרותית] ס
 בקראטאשין בשגי הלקים (1871,1843)׳ והוספה לת״א
 פי׳ על איוב וקהלה אך איגו בשליטוה, ההלק השלישי
 דורש לציון גרפס בליק (1862) ובסופו קול קורא להזק
(  הישוב בא״י בהלק הזה יש שלשה עגיגים א׳
) השועה ה ה הגביאים׳ ב ס ב  השועה ישראל ע״פ ה
 ישראל בדרך הטבע, גי) היתר הקרבה קרבגוה בירושלם
ר הזה געתק לאשבגזית ע״י פאפער פ ס  בזטן הזה ה
 (טהאר; 1865), והוצאת שגית בעברית ע״י פרידלאגד
 (שם 1866). גם הבר ״אבן בוהן״ פי׳ על איזה עגיגים
ר ״סאזגים לסשפם״ פ  בש״עה״ט (קראםאשין 1842); ס
 בשלשה הלקים על כל הה״ס (שם׳ קעגיגסבערג 1855),
ש בווילנא, ד ת ב הגהוה על ש״ע יו״ד שגדפס ס ה  וכן כ
 ״שפר הבדיה״ פי׳ עה״ה; ס׳ ״יציאה טצרים״ פי' על
. גם ה ; הידושים על איזה ססכהו ה ס  הגדה של פ
ם בטכ״ע הטגיד, הלבנון ועוד. בכלל י ד ס א ב הרבה ס ה  ב
 היה הרב קאלישער הראשון בין הרבגים ההררים אשר
ח ישוב א״י ע״י עבודה וסלאכה, ואהריו  דרשו לחזק א

ר (ע״ע) ב ו ל י ח א  היה ר' שסואל ס

 ביבליוגרפיא: פין, כנסת ישראל 289; בנסת ישראל
 ח״א 837 ; ספר אנשי שם צד 31 ווארשא 1892 ; אלגע־

 סי• נע צייטונג דעס ׳ודענטומס 1874 צי• 767.
 ס ל ב.

 כןאלישקר, אברהם ב״ר אלכסנדר
ה א ט גח פרוסיא ב  הכהן: רב בעיר קאליסקא בטדי
ד לפגי חגאון ס  חי״ח, וסכוגח ע״ש עידו. בבחרוחו ל
ו רדבק ברי דוב הסגיר ג ס פרד ס א, ואח״כ נ רלנ  סו
 טטעזריטש חלטיד הטובחק טחבעש״ט, ובסוף יסיו
ע לא׳׳י ויסד שם הברה של חסידים ס ת 1777) נ  (בשנ
ם טענדיל סוויטעבסק. בהחלה ח נ  בא״י ביהד עם ר׳ ס

ף ענושים 120,000 רובל, והרב ס בה לשלס כ  סבי
. בין רבני קאליש השובים ו ר ססשסרה ם פ ה ה  הוכרה ל

״ (פדאנ ה ס כ ר ״שערי ה ב ה  ר׳ יהיאל סיכל אריה ס
סר ם״ (שם 1675) על עניני סו  1657), ו״שערי שסי
ר ב ה  ודרושים; ד׳ סשה ב״ר בניסין וואלף הרופא, ס
ם ד ר ט ש ט א ) ״ ה ש  ״ירושה טשה״ (פפד״ס 1677), ״ירים ס
 1679) שניהם על עניני רפואה וסנולוה כהובים בלשון
ב י נ ר; ר׳ ם אבלי נ ו ס ה ר ב  יהודיודאשכנזיה; ר׳ א
ך א ב ר ע י ו , ר׳ טאיר ב״ר יצהק א ה ו י  צבי הירש ה
וה 1855—1860 והלך לירושלם,  שהיה רב בקאליש בשנ
ה נ ש ואקס; ד' שטשון ארנישטיין ס  ד׳ היים אליעזר ו
ר היהודים בעיר פ ס ה 1903. ס  1886 עד יום סוהו בשנ
ר 21680 פ ס ה 1897 היה 8026 בין ס  קאליש בשנ
 הושבים, ובכל הפלך היו יהודים 70907 בין 846719

(J E vii 422) הושבים 
 ב. ס

 כןאלישער, צבי הירש: רב ודורש ישוב
 א״י; נולד בר״ה ניסן הקנ״ה (1796) בעיר ליסא פלך
ה ביום ה׳ השון הרל״ה(1874) בעיר טהארן. ס , ו א נ ח  פ
ד אצל ר׳ יעקב סליסא והרב ר״ע א י נ ר ס  הוא ל
ה שם נהסנ הו ההישב בטהארן, ו נ , ואהרי ההו א  טפתנ
, ושרת ועזער) ם הרב(ראבינאטספערו ססלא סקו  לדיין ו
ס ש ארבעים שנה בלי קבלה פרס, וההפרנ ד ק ה ה ר ט ש ט  ב
ר קטן אשר נהלה אשהו הוא הקדיש ה ס ס  א״ע וב״ב ס
ה ישראל, ולא רצה להנוה כלום ס כ ה ל  כל עהוהיו להורה ו
ם זה לא קבל אפילו ההשורה שהביאו ע ם ס , ו  סהורהו
נה בהו הצעירה. ונם סבעלי  לו ראשי הקהלה לההו
פ  דינים אשר דן להם דין הורה לא קבל שכר ורק א
ה עבור ישוב א״י קבל, וכהב נ ה ב איזה ס ד נ ה ה  רצי ל
י נדבוה א״י שהיה פהוה לפניו בכל פ ס אה זכרון ב  ז

 עה.
ה  [פעולתו לישוב א״׳] רצ׳ה קאלישער הקדיש א
 רוב ימי הייו לרעיון הישוב בארץ ישראל הוא האסין
ך ראה כי הובה על היהודי  בביאה הסשיה בעהו, א
ה האטצעים הדרושים  לההכשר אל הנאולה ולהכין א
נה ישרה״ ה׳ ג בספרו  לזה, ובאר דעוהיו בספרו ״אטו
 זה הטציא לו שיטה הדשה סעין פילוסופיא דתית

 הלק א כולל דרכי הפילוסופיא והבטה טה שאהר
ם ברורים, ונלור, פהי  הטבע בדרך קל ולשון צה בסו
ת קשים וטאטרים פלאים. בה״ב ת טקראו נ ב  לתם ת
 טדבר על ענין היצירה והידיעה והבהירה ותורה מן
ב ובע״פ וטעטי הטצות ה״נ נקרא נ״כ ת כ ם ב  השסי
ר על ישוב א״י ותתזרת עטרה ב ד  ״דרישת ציון״ והוא ס
ו תוכים אסר ״נאולת ישראל אשר אנתנ  ליושנה. בו י
ם ירד הש״י טשטים ו א ת  לה אל יתשוב התושב כי פ
ח לאמר לעמו צאו, או ישלה משיהו כרנע סן  א

ל על נדהי ישראל ויקבצם ח  השסים לתקוע בשופר נ
. לא כן קורא בו סת אש ו  יחשליסה ויעשה לה הו
ה ח ה א  משכיל! ודאי כל יעודי הנביאים יתקייסו ב
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 נעשיבטע גאלילעאס״ (סהקרים לקורות *רץ הגליל׳
 ברלין 1890), ״די גאונים אונד איהרע שריפטען"
 (נאוני בבל ותספרות התלטודית׳ טרעוועס 1892) 5 *די
ל  ליטעראטור דער נאונישען צייט״ (בספר תבולל מ
 ווינטער־ווינשע יידישע ליטעראטור); הוצאת ״תהבטוני*
 לר״י אלהריזי עם טבוא (1899); ׳שירים ״צהרים״

 (1899); טאטרים וישירים בטאספים ׳שונים.
 ביבליונרפיא: סאקאלאוו, ספר זכרו ן צד 98;

E. V11 431 
 ב ט

א (Canada) טיםהאטלאנטיקעדהפיסיפיק, ל א ^ א ן  ל
ה נחלת באטריקא לצפק ארצות הברית ו׳שייבת נ ח  ט
א אבל יש לה הנהנה וטט׳שלה טיותדת י נ  לטטלבת בחט
ת קאנאדא נתלקת לטתחות או פלבים נ ח  לעצטת. ט
ל ח  ׳שונים בטו ארצות הברית. טלפנים היה תלק נ
 מקאנאדא שייך לטלבות צרפת וטלתטות רבות נלתטו
 אנ׳שי תיל אננליא וצרפת אלה באלת עד בי נצתו
 הראשונים בין פקידי הצבא ׳של אננליא תצובאים על
ל (1759) היה היהודי אהרן הארט (נולד א י ר ט נ א  ט
 בלונדון בשנת 1724) שהיה טטציא צרכי אובל להצבא
 בקבלנות, ובין ראשי הצבא היו היהודים עטנואל ח
 קורדובא, תננאל נרציא ויצתק טיראנדא בעת התיא
 ההלו היהודים לתתישב בטאנטריאל וביניתם לאזארוס
 דייוויס, אוריאל טוריסקו, שסואל יעקבס, שטעון לעווי׳
 אבדתם פראנקס, פרנאנדיז דא פונסיקא, יוסף בינרונא,
 לעווי סאלאטאן ועוד, ובשנת 1768 נוסדה הקהלה
 תראשונת ״שארית ישראל׳׳, וטפני בי רוב הבאים היו
 טיוצאי הלצי היהודים שבאו טנלות ספרד ופורטינאל
 לבן תתנתנו ע׳׳פ נוסת ספרד. בעת טלתטת הדרור
ת ובראשם ח ב  עם אננליא, באשר פשטו תיל ארצות ת
 טאנטנוטרי בערי קאנאדא, נפקד לעווי סאלאטאן
ת תיל ארצות תברית שתובאו לבתי התולים,  לפרנס א
ל ועושר, טסתרים בסאנאדא ח  בי סאלאטאן תית סותר נ
ט־  עם ערי אלבאני נויאדק ולונחן. ואתרי שנפל טאנ
 נוטרי בטלתטת אצל סוויבעק ואנשי תילו שבו אתור
 לארצות הברית, לקת תניניראל ארנאלד את בל צרכי
 אובל נפש בעד תילו טאוצרות סאלאמאן ולא שלם לו
ת  טאוטד. ולא עוד אלא שאנשי אננליא תאשיטו א
 סאלאטאן בי הוא נוטה לצד ארצות הברית, ותניניראל
 בורנואין נרש אותו ובני ביתו טטאנטריאל, ואתר שסבל
 תרבת תלאות נתרצה דניניראל לתת לו רשות לשוב
 שטה בת סאלאטאן נשאת ליעקב פראנק שתרתיב
ת טסהרו עד הטתתות תיותר רתוקות אז בטערב  א
 קאנאדא בני טשפתת סאלאטאן תתערבו בין הטשפתות

 תטיותסות בישראל אשר באטדיקא.
 [זכיות היהודים בקאנאדא] בשנת 1807 נכתר
 יהזקיה תארט לבית הטתוקקים, ובאשר תתאספו
 תטחוקקים בבית הטועצה ביום 29 יאנואד 1808 לא
 רצה הארט לישבע שבועת תאטון בנוסת הטודנל:

 תתישבו בצפת, ובאשר תתננדו לתם הכטי העיר הזאת
א ח ב  בתרו לשבת בעיר טבריא, וטאז והלאה היתר! ט
 לעיר התסידות בא״י ר״א קאלישקר בתב הרבה
ת טצב היהודים בבלל וטצב ח  מכתבים טא״י לתר׳ל א
ר ו א י נ  תתסידים בפרט, ותתליף מכתבים עם ר׳ ש
 זלמן מלאדי. אה״ב באשר האשימו אותו בי שלת יד
 במעות רמבה״נ אשר באו לידו לתמיכת עניי א״י
 הצדיקו ר׳ זלטן והבטית לאנשי בריתו בי באמונת הוא
 עושה והוא הף טבל אשטה ר״א קאלישקר בתב
 הידושים עה״ת בדרך נסתר, ותוא תהלק השני טסי
 תסד לאברתם (לבוב 1858). אתדים טטבתביו נספתו
 לסי פרי תעץ (קאפוסטא 1814) ובאגרת תקדש(ווארשא
 1850), גם בקובץ ״אגרות קדושים״ ב״י בבית עקד

 תבללי בנויארק.

 ביבליונרפיא: שין כנסת ישראל 9; השלוח ח״ה
 487; שם הגדולים החדש ה״א 13.

 ב ט
: רב וטטיף ח נ מ ר א ן ( ר ה , א א ן כ נ י ן ה א ן  ל
 ומבורר ועסקן בצרבי צבור; נולד ב׳ אייר תרב״ו
 (1866) בעיר ברדיטשוב רוסיא אביו ח זאב היה
 איש טשביל ותורני(טת באדעסא טטהרה יו״ב תרס״ב)

 קאטינקא לטד טשנת 1880 והלאת בברלין תתת השנתת
, ויבקר בטתלקות ר ט י י ת ס ע ד ל י  הרב עזריאל ה
 העליונוה של הנטנסיום בהטבורנ. הוא השינ העודה
ה ברינא בשנה 1886׳ ואז טרם נברה הרשעה, ח נ  ב
 וסוד תטורים נעתר לבקשהו ביטי הבהינוה לדהוה
 לטענו ביהוד אהה טהבהינוה שהיהה צריבה להיות
 ביום השבת, ליום א׳ שלאהריו, לבל יצטרך לכתוב
 בשבת, ותהידוש הזה נתפרסם בתטניד בהדש יולי
 באותה השנה אח״כ בקר את תאוניברסיטא בברלין
 ואת תסטינאר שם, ואת תסרבונא ובית טדרש לתבטות
 טדיניות בפאריס (1887) תעודת רב וטטיף קבל מבית
 הטדרש לתבטת היהדות בברלין בשנת 1892, ובשנת
חל בפראנ במקום  שלאהריה נקרא למטיף בהיכל הנ
 הרב תמנות פרופ׳ דר׳ שאול יצהק קעמפף. בשנת
 1897 נתמנה לרב הבולל בעיר עסענ ומדינת סלאבוניא
 (אושטריא־אוננריא). p שנת 1901 ואילך הוא עומד
 בטשטרתו בווינא: בתור טזביר לתברת בי״ת תורנית
 ודרשן בבית הטדרש הנדול בווינא. טטעם התברת
 תנ״ל תשתהף בסדור תעזרת בקישינוב בשנת 1903,
 והיד, ציר אוסטריא בבל תטועצות של תאנודות באירופא
 בעניני העזרה הטשותפת ליהודים ברוסיא רוטניא
 ונליציא, וביהוד נהל סדוד האטינרציא הנדולה דרך
 אוסטריא בשנות 6—1904, וספעל העזרה ברוטניא
 בשנת 1907. בקוננריס תראשון של תציונים תית
 בין ראשי הטדבחם, אבל ההנתנת לא ישרת אתי׳ב
 בעיניו האטינקא תבר ״טבוא לשירת היונים״ (כנסת
 ישראל ת״ב תרט״ז), והעתיק ספר ב״א של האיליאדא
ס 1889) ; *שטודיען צוד , ״אםפת שיחם״(פארי (שם)  י



 83 אוצר ישראל קאנסריני יצחק חיים

Canada, Brockville, 1855, J E 111. 524 
 ב ט

 יןאנשריני, יצחלן חיי• (ונקרא ג״כ רפאל
 בן יצחק הכהן) רב טחבר, סשורר, רופא; נולד
 בשנת 1644 בעיר פאדובח באיטליא, וטח ׳מם ערב
 שבועות תפ״ג (1723). בספריו הוא טכגח את עצטו
 ״טן תתזגים״ כתודאת שטו Cantanm. תוא לטד
 תלסוד אצל ר׳ שלטת טאדיגי טתבר תקון עולם׳ ועם
 ר' טשת קאטאלאנו, ותכטות תיצוגיות אצל בדגאגדו
 די־ לאורגטיום. חוא השיג תעודה בתור רופא בשגת
 1664׳ וזולת אוטגתו זאה היה דרשן בקתלת תאשכגזים,
 וגוצרים רבים באו לשטוע דרשותיו לפעטים תית ראש
ת הבהורים, וביוה״כ היה התזן  ישיבת ולטד תודת א
 בביהכ״ג. גם תית פיסק ותשובותיו נתקבלו להלכה

ת נכסיו בעגין דע והי היי צער.  בסוף יטיו אבד א
 בטותו כתב עליו קינת תלטידו רט״ת לוצאטו, ובספר
 זכרון נשטות דבניפאדובת נאטד עליו: •׳יזכור אלתים
 לטובת את גפש הגאק ההכם הכולל הרופא הטובהק
 כטו״ה יהכ״ם עם גשטוה אי״ו על העבודה עבודת
 הקדש שעשה הרבה אל עם ה' אשר היו טםתופפים
 בצלו, בדרשותיו הטםולאות טזתב וטכתם אופיר אשר
 תגית אתריו יותר סאלף׳ ועל ספריו שהבר סהם בדפוס
 סתם בכתב וכו׳ ועל קדוש שם שסים שעשת בין
 גדולי ושרי האוסות בתכסתו ובעגותגותו תגדולת, ועל
 גסילות הסדים שגסל לבגי עסו לדפאוהם בצדקה
 ותםד, ועם כל תסרדות תרבות לא עזב תורת ה׳

 סגעוריו ועד זקגתו לסד וליסד לשסת וכו׳״.

 [ספריו 1 תוא תבר: א׳) ם׳ ״פתד יצתק״ בספור
ה קהל פאדובת ע״י תסק תעם  ההלאוה אשד סצאו א
 ביום 20 אוגוםס 1684 וגעהקו בו רשיסוה רבות
 סהססשלה אדוה הקהלה הזאת וקהלה ויגיציא
 ;אסשסדדם 1685׳ ועי׳ אוצר גהסד ה״ג 131); ב׳)
 ״עת קץ״, עגיגים שוגים בהשבון הקץ ויסי הגאולה
) ״עקב רב״, כתבי טעשה ודיבות על  (שם 1710); ג
 דברת שבועה ה' שגותגים פורעי תמס לראשי הקהל
) ״פי  בפאדובת, עם לשק איסלקית (שם 1711); ד
 ספרים״׳ שירים חסידות לסיום סם׳ תולין, כתום פלפול
 תופשי התורת אלופי ישיבת ק״ק פאדובת(שם 1669)

 גם הרז דוב סזסודי תתלים בשירים ולא גדפםו, וגמצאו
 ממגו קובץ שירים הידוה וזסידוה בכ״י. אהדים משיריו
 גרשמו על כוהלי ביהכ״ג של האשכגזים בפאדובה
ת עת קץ הוא מזכיר עוד שגי פ ס  בעת תגובתו ב
 ספרים שתבר: תיי בשרים׳ לב סרפא. ונשארו ססגו
 דרשות לשבתות ולסועדים ותשובות בתכסות הרפואה,
 והשגות ותערות על ם׳ תתשבי לדי אליהו בתוד הוא
 בא בכתובים בלה״ק עם הכם גוצדי בשם אוגגד בגוגע
 לתולדות גדולי ישראל באיסליא, וגדפםו ע״י שד׳׳ל
 (באוצר גהמד ה״ג). תשובותיו בהלכת גסצאו בספרי
 הכסי דודו: פהד יצהק לר״י לאמפרונטי, ושמש צדקת

 ׳,באטונה שלטה של נוצרי״, רק בשבועת ישראל על
 ההוטש ובראש טכוםה. וטיד נהעודרו שקלא וטריא
ה נוסה השבועה, גח לשגות א  בין ההברים, ורבים התג
 וגם גטצאו אלה שהפצו לאסור לאיש יהודי להבהד
 בץ הסהוקקים ואף כי הוכיה האדט וטליציו כי הוקי
 הטלך גיאורג השגי והשלישי גותגים שיווי זכיות ליהודים,
ת בתירת הארט,  בכ״ז התליטו ברוב דעות לבטל א
 ורצו לעשות תוק לאסור את בתידת איש יהודי, אך
 גציב אגגליא קרייג (Craig) שלא היתד, דעתו גותת
ת הגבהרים ת אגודת הסועצת ויפטור א  סזה התיר א
 וישלהם לסקוסם. וכה גשאר הדבר תלוי ועוסד עד
 שנת 1831 שנתקבלת בקשת היהודים ובראשם שסואל
 ביקאנקור הארס, וביום 16 0*רץ באותה השנה הוצעד,
 ההלסה להה ליהודים שיווי זכיוה׳ והםכיסו עליה דוב
ה  תברי בית הסהוקקים וביה הסועצה׳ והסלך אישר א
 ההתלסת ביום 5 יוני 1832, ונעשת לחוק קיים, וסאז
 והלאה היו היהודים שווים להנוצדים בבחירה הפדלסנס
 בקאנאדא, והציר הראשון שנבהר היה היהודי נהן
 סבדיסיש קולוסביא בשנוה 8—1837 קסה סרידה
 בקאנאדא, אך היהודים עסדו בצד הססשלה׳ וסן
 הטהנדבים בצבא היו טבני טשפהוה דויד שהיו בין
 פקידי הרכב והפרשים. אהרן פיליפ הארט שהיה
ת אוסגתו ואסף נדוד של סהנדבים  עודך דין עזב א
 להגין על הסריגה ספגי הסודרים׳ וכאשר גברת יד
 הטטשלה והסדירה שפסה, שבו היהודים תסתגדבים

 בצבא לעבודתם ולאוטגהם.
 [התפשטות ישוב היהודים והקהלות] בשגת 1845
 גוםדה קתלת עיר טודוגטו ותיתה הקהלת תשגיה בקא־
 גאדא, ובשגת 1852 קגו שם סקום לבית תקברות

 בשגת 1853 גפתת בית תפלה בעיר קוויבעק. בשגת
 1857 גהגלה זהב בבריסיש קולוסביא, וגהרו אלית
 אגשים רבים ובתוכם יהודים אשר בגו ביהכ״ג בעיר
 וויקטודיא בשגת 1862. את״ב בשגת 1882 בגו ביתכ״נ
 בעיר האסילסק, ובשנת 1884 גוםדו שגי בתי כגםיות
 בעיר וויניפענ ואה׳ כ בעדי האליפאקם, סס' דזשאהן,
 אוטאווא ועוד אהדי הפרעות בדוסיא בשנות 2—1881
 נהרבו הישובים ע״י הנולים טדוםיא דוטניא ונליציא,
 ורבים סתם התישבו בקולוניוה בעזרה הועד של הבארון
׳ וכשלש סאות נאתזו ( ת ו י נ ו ל ו  די היחש (ע״ע ק
 סביבות וויניפענ, עד כי בשנת 1905 הית סספר
 הירודים שם כשלשת אלפים עם ששה בתי כנסיות.
 בשנה 1901 היה סםפר היתודים בסאנסדיאל 6,790׳
 סורונסו 3,090׳ וויניפענ 1,156 ובכל סדינה קאנאדא
 16,060, בי; 371,315 5 הושבים, ועשר שנים אה״כ
 נהרבה סםפרם יוהד ספי שנים עד הסש פעסים, עד
 כי בעיר טאנטריאל לבדה עולה סםפרם לשלשים אלף
 ובכל סתחות קאנאדא סםפרם לכה״פ ששים אלף בין

. ל א י ד ט נ א  יותר מששה סיליון תושבים ע״ע ס
John McMullen, History of :ביבליוגרפיא 
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 ההנוך הנוסד ע׳׳י האישה טרה דינה נויען. בשנת
 1850 נהטנה לטורה בביה׳י׳ס לנערים ולנעחת לקהלה
 ישראל בברלין, ואה״כ בהוד סורה לביה״ס אשד לסורים,
 ודרש לפני הלטידיו בשבה וטועד אהר הצהרים. בשנת
 1873 נהטנה להיוה שם טורה בביה טדרש הנבוה
 להבטה היהדוה, וילטד דעה באורי כה״ק שפת עבר
 ודקדוקה ודברי יטי ישראל והספרוה בכלל בנונע
ה הטקראוה כ״א  לכה״ק לא הלך בדרך הטסרסים א
ד ובראוהו כי  השהדל לישבם כטו שהם טבלי שנ
ה יסודי הדה בהוד  רבים סהבסי אשכנז קסו להרוס א
ה ה ס ח ללהום כננדם, ד פ  סהקנים, אזר הלציו לעסוד ב
 בטהאה נחלה ננד אלה האוטדים לההרהק טטנהני
 ישראל שנהיישנו ולבהור בדרך הדשה ע״פ הוקוה

 הנוים.
 [ספריו] ראשיה פעולהו בספרוה ישדאל היהה
 סתברתו ״די פזאלסענאיבערשריפסען", אדות הסאסרים
 בראש הטזטורים שבההלים, ובעד טחברתו זאת קבל
 התואר ״דוקטור״ הטאסר נדפס בט״ע ״ליסעראסוד־
)״פלאןדער  בלאס דעס אריענסס״ (לייפצינ 1840) ; ב׳
 ריעל־ענציקלאפעדיע דעס יודענסוסס* ;קראסאשין
 1844), שעשת בעזרת שסיינשניידר, חאת היתד,
 ההתהלה ליסוד אנציקלופידיא יהודית, אך זסנו לא
 היה עדיין טובשר לבך, ני) הוא הו״ל ס׳ ״קורא
 תחרותי׳ להי׳ד קונפורטו עם טבוא נדול המלל הולדוה
 הסתבר והערות (ברלין 1846); ד׳) ס׳ ״זכרון יהודה״
 שו״ה לר״י אשרי שנדפס ע״י ראזענבערנ עם טבוא
מה נאונים קדסונים״  והערוה לקאסעל (שם), ה׳) ״השו
 שהעריך סכ״י ישן עם הקדסה רפאפורס (שם 1848);
) ״־סוד עולם״ לר״י ישראלי שהו״ל ב״נ, עם הקדטה  ו
; זי) ״קובץ  וההעהקה בלשון אשכנזיה ע״י קאסעל(שם)
 מעשי ידי נאונים קרטונים״ שהו״ל ראזענבערנ עם
ח״  הערוה וט״ט ע״י קאסעל (שם 1856); ה׳) ״המז
 עם העהקה אשכנזיה לקאסעל והקדמה עם הערוה
ר עינים״ לר״ע מאו  (לייפצינ 1840—ברלין 1869); מ׳) ,
 מן האדומים עם הערוה קאסעל (ווילנא 1866, י׳)
ה ספרי היצונים ואפוקריפים) טלשון יוניה  העהיק א
 לאשבנזיה (ברלין 1864—1871) , י״א) הנדה של פסה
 עם העהקה אשכנזיה, הקרסה והערוהיי בנוגע לשאלוה
ם: י״ב) ״וואהער אונד וואהיף״ רטי נדהחפו  הזמן, בהב נ
 (ברלין 1845); י״נ) ״די קולמוספראנע אין דער יורי־
ו ר׳ חד ה מעמי י  שען געמיינדע פאן ברלין״ ויצמדק א
 מיבאל זאקס אשד ההנגדו לו איזה אורהודוקסים.
 י״ד) נם הדפיס נ״ב מדרשוהיו לבני הנעורים, בשם

 ״שבה־שמונדען צור בעלעהרוננ אונד ערבראונג״(ברלץ
ן דער  1868); ט״ו) ״לייטפאדען פירדעםאונטערריבטאי
 ייחשען נעשיבסע אונד ליסעראסור״ (ב״ה שם 3—
 1872); ס״ז) ״אפפענער בריף איינעס יודען אן פראפ׳
ח הפרופיסור הזה ב  דר׳ ודרכאוו". והיא סהאה נגד ד
 אשר הרציא בטשאו על דבד בתי החולים בכלל ונגע

 לד׳ שסשון סורפורנו (א״ה סי' ד׳ וה״ס סי׳ ל״נ).
 ובתב פסק ננד נהסיה היק הנדפס בספד טלהסה
 לה' הוא כתב בלשון רוסית Vindex Sanguinis השובה

 לעלילת דם שבתב יאקוב נייזע (אסשסרדם 1681)
 [משפחת קאנטריני] טבני טשפהתו נטצאים עוד
 איזה רבנים ורופאים, בטו דודו ר׳ •הודה (ליאון) בן
ה בשנה 1694. ב ח א פ  שמואל (סימון) הכהן, שנולד ב
 הוא יסד ישיבה לאשכנזים ועמד בראשה, וכמוהו בהב
 עליו הספד ר׳ יצחק חיים בן אהיו. דודו הזקן היה
 קלוגיסוס אהרן(קלימונמ), שהיה רופא ונולד בפאדובה

 בשגה 1593 וסה בשגה 1631 במגפה.

 ביבליונרפיא: ניפי־גירונדה תולדות גדולי ישראל,
 צד 143, 154, 302; לוצאטו באוצר נחמד ח״ג 148;
 אלמנעי כרס חמר ה״ג 115; פין כנסת ישראל 611;

 צונץ צור געשיכטע צד 282
 ב. ס

ה היא ח ר פ ס א (הוראה הטלה ב ן ל נ א ל ב א ס א ן  נ
 בית־לב!, ובערבית ״ביה אל־אביאד״:) עיר על חוף
 טורוקא באפריקא בשגה 1902 היה טספר התושבים
 בקאסאבלאגקא בעשרים אלף וטהם כששה אלפים
ה ובשסים, ויש א מ  יהודים, רובם עוסקים בטסהר ה
 בהם גם בעלי סלאבות ובפרס פהסים הקהלה סתגהגת
 ע״י שבעה טובי העיר אשר יתטבו בידי העגיים ובתי
 הספר והה״ה טטס הבשר וגדבוה יהירים. תברת
ה יסדה שם שגי בהי ספר לגערים בטספר 295 ״  מ
ה  ולגערות בטספר 161 בת״ת ילטדו כהטש טאו
לדם וגמצאים בעיר י״א בתי בגסיות, ואתד טהם  י
 בעד עניים נוסרה בשנה 1750. בהב״ג ״אליהו" נבנה
 בשנה 1800 טשנה 1837 היה בה רבנים כוללים
וסףטהאלם,  האלה: ר׳ היים אלימלך, מה1857 ; ר׳ י
 מה 1867, ר׳ דוד קואקיני;—1873; ר׳מסעודנהמיאש—
 1876; ר׳ יהודה אוהמא—1882; ר׳ יצהק מאראש.
 בי; ההברות השונות הן הברה לומדי הזהר, הברה
 אליהו הנביא, והברה ההלים (עי׳ מודעוה של הבי״ת

 משנה 1901)
 ב מ.

; נולד שראל חהי הבקו בו  לןאם^ל, דור: הוקר ו
 עריית אדר שני תקע״ה (1818) בעיר נלונא רבהי אשר
 בשלעזיא הפרוסית, ומת ה׳ שבמ תרנ״ג(1893) בברלץ

 קאסעל תתודע להבמי זמגו: צוגץ, גייגר שמייגשגיידר
מלסחם  ועוד. בילדותו לסד גפ״ת אצל אביו ר׳ צבי ו
 t אתרים. בשגת 1835 תלך לברלין וגבגס להאוניברסימא
 שם ושמע לקת בהבסה הפילוסופיא ולשוגות בגי קדם,
 והתפרנס בתור מורה עברית. בשגת 1842 גמר למוחו
ר לפילוסופיא" את״כ עמד  ויצא מובתר בתור ״חקמו
 על הבחינה לפני הרבנים ר׳ יוסף עמיננר ור׳ זכרית
 פראנקל והשינ מהם הורה הוראה אולם קאסעל לא
 מצא קורת רות ברבנוה, דבהר להיוה מורה דהי לבני
 הנעוחם, ובשנה 1846 הפקד למשנית ראשי על בית
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 ותתפללו במגינים מיותרים׳ אך הסכימו לימד תלמוד
 תורת בשנת 1804 שעודנו עומד שם היום (1912).
 ביום 29 סארץ 1814 השיגו היתודים בקאפגהאגן שיור
 זכיוה, ורבים מצעירי היהודים בקרו בבתי ספד הכללים
 ובהאוגיברם־מא שם והההברו עם הכמי הגוצרים׳ והם
ח שב־ן שגי הדודוה הישן והתדש. פ ה ה  דהבו עוד א
, ™ p n הדרשן הדאשץ שעמד בקאפגהאגן לפי רוה 
ד (ע״ע) שגהמגה לממיף הקהלה ה י י מ נ א  יצהק גה מ
 בשגה 1816 בהיוהו כבן כ״ג שגה, אך לא היה לו
 מקום קבוע להמיף רבדיו כי ביהכ״נ ההדש לא נבנה
 עדיין, ויהי ממיף לעם בבהי הפלה של יהירים אך
ה הצעירים מלהההבד עם  נם הוא לא יכול לעצור א
 הנוצרים וללכה בדרכיהם, עד אשד רבים מהם עזבו
ה דה ישראל וההנצרו׳ כמו שעשו הלמידי מנדלםון  א
 באשכגז. הממיף מאגהיימד גקרא לווינא׳ ובמקומו
 גהמגה הממיף לעוויםון אך גם הוא לא פעל מאומה.
ה הרב ד׳ אברהם גדליה לא רצו  בשגה 1827 כאשד מ
ה בגו, אף שהיה הלמודי  רוב בגי הקהלה למגוה א
 גדול, ויבקשו להם רב שמלומד גם בהכמוה היצוגיוה,
 ויבהרו בהדב אברהם אלכסנדר וואלף שהיה לפגים
ר  רב בעיר נניםען שהיה סוכהד נם בהואד הקמו
 לפילוס פיא והיה סרוצה לשני הצדדים, וההאהדו יהד
 ויבנו ביה הכנסה כשנה 1833 הרב הזה שמש במשמדהו
ה שנה בשנה 1901. א  יותר סששיפ שנת, וסת כבן ס
 הוא לא עשה שנרם בסגהני התפלות, דק תרשה
 לסשודרים לעזור את ההזן, והיה דורש לפניהם דרשות
 בלשון אשכנזית או בלשון דאנית אך הדרך דממוצע
 הזה לא היה נוהה לא להיראים ולא להקיצונים איטר
 חפצו לההפלל בלשון המדיגה בדרך קצרה ולתתעדב
 עם הגשים, עד שגפדדו בגי הקהלות לשלש מפלגות
 ולכל אהה ביהכ״נ מיותר בשגת 1849 השיגו היהודים
 בדענמארק שיווי זכיות, ומאז נתמעטו המומרים, כי
 רובם המירו דתם מ־נים מפגי שלא יכלולתשינ משדה
 מהממשלה בהוד יהודים במוה הרב הפרופ וואלף
 לקה מקומו דדי דוד םימוגם; עד אשד התפמד ממשמרתו
 בשנה 1902 בשגה הזאה היה מספד היהודים בקאפנ־
 האגן כשלשת אלפים ותמש מאות בין 400-575 תושבים

ק ד א מ ג ע ) ע״ע ד v . J. E 1 2 5 8 ) 

 ב מ
: משפהה נכבדה  יןאצנעלנבוגן, משפחת
 בישדאי אשד מקורה מעיר Katzenelnbogen בפדוםיא
 במהוז העםע־נאםוי. ובני המשפהה נתפשמו בנרמניא,
 עלזאם׳ פולק, אימליא. רש מהם רבנים והכמים שנודעו
 נ״כ בשם תכנוי ״אשכנד״ בשנת 1312 נתן המלך
 הנדי השביעי רישות להנםיך דיתד קאצנעלנבונן להתזיק
 י״ב יהודים בעידו שנקראת על שמו, ורשוה ליורשי
 הנסיך לההזיק כ״ד יהודים (בעהסעד, רענעסמען סי׳

 501) תיותד נודעים הם
, ן נ ו ב נ ל ע נ צ א ק ק ת צ ד י ״ ד ב י א  ד׳ ס

 ככבוד ישראל באסרו כי היתודים בשבתם על אדסתם
 לא תשו לתקנות ההולים וקאםעל השכיל להוכיה את
 שננתו (שם 1869); י״ז) ״יוסף קארו אונד ראם בוך
, אשד בו הוכית ננד דברי נרעץ  סניד סשרים׳
 כי הספר הזה לא כתבו סרן הב״י (שם 1888) נם
 כתב סאסרים רבים הנונעים לתולדוה ישראל וספרותו

 בלעקםיקאן הכללי של בראקהויז, ובסאםפים שונים
 ביבליונרפיא בראד׳, תויידות ר׳ דוד קאסעל,
 קדאקא 1893; האכפעייד, דוד קאפעל געדענק־־רעדע אויף

 זיינעמ הייםגאנג, ברלין 1894 ; בנסת ישראל ה״ג 261
 נע״ם

 £5אפנהאגן: בירת דענמאדק היהודים הורשו
 לבוא לתתישב במדינה הזאת בשנת 1657, והתישבו
 בראשונה בעיר קאפנהאנן, וביהכ״נ הראשון נפתת שם
 בשנת 1684, לבקשת ישראל דוד ושותפו מאיר נאלד־
 שטידט שהיו צורפים וטוכדים תכשיטין להקרובים
 לטלכות, אך בתנאי שיהפללו בהשאי ולא ידרשו דרשות,
 והדלתות ההיינת םנורותלמען לאישטעקולםבתוץ אך
 כבר היה ליהודים בית הקברות, והקבורה הראשונה תיתה
 בשנת 1670. כנראה היו היהודים הראשונים מצאצאי
 הספרדים והפורמינזים, אך ברוב הימים נתרבו עליהם
 האשכנזים שבאו מהמבורג וערי הולאנד ופולק יהודי
 קאפנתאנן נזכרו בשו״ת לענין ענונה, כאשד עבדו
 מספד יהודים סתולאנד לקורלאנד בשנת 1691 והספינה
 נשברה באדשמראנד קרוב להוף שוועדן, וכאשר שמעו
 זאת יהודי קאפנהאנ; שלהו שני עדים והשמש סקהלתם
 להקוד ולדרוש בדבר היהודים המומבעים כדי למצוא
 היהר לנשותיהם שנשארו בפולין (עי׳ שאנה אריה
 וקול שהל, דפוס שאלוניקי 1746 דף ל״ה) כי בעת
 ההיא לא היו יהודים בשוועד; כאשד נתרבו היהודים
 בקאפנהאג; בגו להם בית הכגםת גדול בשנת 1729

 בין הרבגים אשר שמשו בקאפגהאנן היה הראשון ר׳
 אברהם ב״ד שלמה, ואהריו ד׳ ישראל ב״ר יששכר
 בעדעגדמ שהיה רב באלמוגא והבר ספר קמן על דיגי
 השהימהבשם ״אהל ישראל״(וואגדםבעק 1733). אהריו
 היה ר׳ מרדכי ב״ד דוד, ד׳ צבי הירש ב ׳ד שמואל הלוי
 וד׳ גדליה ב״ד אדיה, ואהדיו ביו ד׳ אברהם בשגת

 1793 ולפג־ם היה רב בעיר גגעזען אצל פחגא.
 [במאה הי״ה והי״ט] אהדים ממשפחה וויזל וביגיהם
ל ההישבו בקאפגהאגן, וגם אתר שעזב את ז י י  דג״ה ו
 העיד הזאה כשמעו כי בונים שם ביהכ״ג הדש בשגה
 1766 כתב שיד ההנוך ובא לדרוש לפניהם מעניני
ל ואהיו נאמליב היו סותרים כ  דיומא ד׳ יצהק א י י
 בקאפנהאנן בשנת 1795 נשרף ביהכ״נ הנדול,
 ובתפצם לבנות בידכ״נ תדש נתעודדת מתלוקת בץ
 הכמי הקהלה, בין הדוד הישן והדוד התדש הנותים
ן שרבים מהם היובקאפנהאנן ו ם ל ד נ  אתרי תלמידי מ
 וביניהם מ״ל נאמאנזאהן. ולא יכלו לתםכים לדעה
 אתת אדות הבנין, ולכן עבדו כמה שנים ולא נבנה,
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 יוסף, תאר״י והרט״א כבדוהו, ותיח חשוב נם בעיני
ת הנסיך הפולני  תכסי הנוצרים. הוא קבל בביתו א
 ראחיוויל בעברו דרך פאדובת, ויתמוך בידו לנסוע
ו לנטות תסד  תלאה כי אזל תכםף סכיסו, ויבקש ממנ
 ליהודים בארצו ולתנין עליתם מעלילת דם בסותרשי׳׳ק
 נשא עליו ד״י סודינא קינה ונהי׳ והספדו נדפס במדבר
 יתודת (דף ם נ ע׳ב). רשי״ק כתב אתת שרית שנכללו
 בשו״ת הרס״א (סי׳ כ״נ, קכ״ו, קכ״ז, קכ״ט) ובשו״ת
 של ר׳ שטואל קלעי. נם י״ב דרשות שנדפסו ע״י
 תלטידו(ויניציא 1594 ושנית בלכוב 1811, אך בטעות
 נתיתםו לר״י טינץ) רשי״ק תנית בן את ד׳ שאול
 ו ו א ה ל (ע״ע). ואתריו בנו ר׳ טאיר וואתל, רב בבריסק
 דליטא (1631) שנשא בת ר׳ פנהס הלוי הורוויץ ניסו
 של תרט״א. ובנו ד׳ טשת תרכ טתעלסא שנשא בת ר׳
 בניטין אויערבאך טפחנא. וכנו ד׳ שאול טפינטשוב
 שנשא בת ר׳ יעקב שור טבריםק דליטא (1655) ובניו
 ר׳ נפתלי הירש ודי טשה טאנשבאך׳ וזה תאתרון
 נשא את בת ר׳ אליעזר היילפרין טפ וררא (טת בשנת
 1700) ובניו ד׳ פנחס באסקאוויטש ודי אליעזר עלזאס,
ת יוכבד בת ר' שטואל תייטן ממיץ.  דאתרון נשא א
 ובנו ר׳ נפתלי תירש מפראנקפורט דאדד שנשא את
 רתל בת ד׳ פייבול סנלונא (עי׳ תיתוס בשער תספר
 של ״שער נפתלי״ לר׳ נפתלי צבי קאצנעלנבונן,

.(1797 
, ן נ ו ב נ ל ע נ צ א ל ק א ו ר י ״ ב ב ק ע ף י ס ו  ר׳ י
 נולד בשנת 1549 וסת בלבוב בשנת 1637. הוא ואתיו
 ר׳ סתתיתי ליבערסאן לסדו אצל ר׳ יצתק קאצנעלנבונ!
יישטאדט ומתבר ״מולדות יצחק״. ר׳ יוסף  הרב טנ
 יעקב היה רב ביאנאוו ואת״כ בלבוב בשנת 1615
 בטקום ר׳ טשת תריף. אתה טהיתשי ר׳ יוסף יעקב
 נזכרו בס ברבת טוב לד׳ משה טטיץ, ונזכרו נ״כ
 בשו״ת של ד״ס סלובלין, ובס׳ איתן האזרתי לר׳ ישראל
 יתיאל רפאפורט בנו ר׳ אבדתם, ונכדו ר׳ יתזקאל
 שחפליג בשבת זקנו בהקדטתו לס׳ יתזקאל ואוטר
 שאהד היה אברהם ולא היד, בדורו כטוחו ולא חניח
 כמוהו. ונראה כי סלפנים היה שסו אברהם ושינה
ת שטו סתסת הולי ונקרא יוסף יעקב ובנו נקרא  א

 אתריו אברתם
, ן נ ו ב נ ל ע נ צ א ס ק ת ר כ ר א ״ ל ב א ק ז ת  ד׳ י
 נולד בליטא בערך שנת 1670 וטת באלטונא כ״ז תטוז
 תק״ט (1749) טתהלה היד, רב בקיידאני, ובשנת
 1714 השתדל בעדו ר' יששכר תכתן טאלטונא שיטנוהו
 לרב שם. ותתנו של ר' יששכר לקה סקום ר' יחזקאל
 בקיידאני. לדעת ר' יעקב עטדין לא תית די יחזקאל
ל ולא דרשן ח  ראוי לאיצטלא זו כי לא היד, רב נ
 ספואר (סנילת ספר 121—140). וכנראה נשא עליו
ן טינא בלבו טרוטת שהיה נוטה לר״י אייבשיץ.  ד״י עטח
ל בדורו, וחבר שו״ת ח  ובאטת היד, ד׳ יתזקאל פוכק נ
 ״כנסת יחזקאל״ (אלטונא 1632) נם כתב *טיס

 חנודע בשם ר׳ טאיר טפאדובה: נולד בעיר קאצנעלנבונן
 בערך שנת 1482 והיד, רב בפאחבת וטת שם בשנת
 1565 (עי׳ טצכתו ככוכבי יצהק ט״ו 14), והוא תית
 תראש לטשפתות קאצנעלנבונן אף כי הוא בעצטו נודע
״ תוא לטד בפראנ אצל ר׳ ת ב ח א פ  בשם ״טהר״ם ט
ק (ע״ע), ואה״כ הלך לפאדוכה ולטד ל ו  יעקכ פ
ת בת בנו ר׳ אבדתם  כישיבת ר׳ יהודת טינץ, ונשא א
ח טותו טלא ת א  טינץ שהית רב תכולל בפאדובת׳ ו
 את טקוטו וטצודתו פרושה נם בויניציא, ונקרא לבוא
 שם איזה פעמים בשנת (עי׳ שו״ת סי׳ ט״נ וט״ת).
 ר״ט תית פיבק ותלכותיו נתקבלו ככל תפוצות ישראל,
 בין השואלים הלכה ממנו תיו ר׳ משת אלשקר, ד
 עבדיה ספורנו וקרובו ר׳ משה איםרלש(הרמ״א) שקרא
 אותו ״הרב מויניצא״. שו״ת של מהר״ם מפאדובה
 (או פאדוואה) מספרם צ׳, ונדפסו ביתר עם ט״ו
 שרית מהר״י מ נץ שאסף תר״ם ״תלמידו וחתן בנו״
 טהנשאר לפליטח אחרי ששלטו בהם ידי זרים אשר
 שללו אח העיר וקרעו ספריו לקרעים ושרפום (ויניציא
 1553 פ ורדא 1766) נפלא הוא כי הטחבר תותם
 לבעמ־ם תשובותיו ביום לחדש הנוצרים, כטו בסי ל״ח:
 ״כחבחי חיום יום ו' נ׳ יוניו ש״ו לפ׳ק פה פדואת
 נאום טאיר בכט״ר יצחק קצנאילבונן", וכן בסי׳ ע ׳ז
 ״ב׳ דיצטברש״, טח שלא טצינו בפםסים של הרבנים
 שקרס, תו ר׳ יוסף ב״ר טרדכי נרשון בשו״ת שארית
) אומר בי ר״ט באתת טתשובותיו כתב  יוסף (סי׳ א
 עליו שבל יםמך על דבריו שכתב אז אם לא יטצא
 סכך וסעד לתם טהתלטוד, כי בעת התיא נשרפו כל
 ספרי התלמוד שהיו בידו׳ חשרפה הזאת נזכרת כצטת
 דוד ובסדר תחרות ת״א 245 שהיתה בשנת 1553 או
 בשנה שלאהריה, בזמן האפיפיור יוליום השלימי ע׳׳י
׳ ע״ה הוא משיב לר׳ אליה  מלשינות מומרים. גסי
י (ע״ע) אשר רצה לבטל מנתנ קרטון בקושטא ל ש פ  ק
 שנהנו לקרות ביריב בהפטרת יונה נ׳ פסוקים הראשוגים
 לבד בלה״ק ולתרנם אה״כ כל הנביא טראש ועד סוף
 בלעז יונית, ולדלנ את״כ לקרא בטיבה נ׳ פסוקים
 ילתרנם אותם כנ״ל. ואוטר ר״ט כי ״לא זו תדרך
 לתשען על בינתנו ולבטל טנהנ קדום, אך צריך לבקש
 בכל עוז למצ׳א םטך לישב אותר׳ וכו׳ פסקים רבים
 ממנו נטצאו בישו״ת הרט״א. ר״ט תוסיף על תשובותיו
 ׳סדר גיטין והליצה״, וכתב הנחות על תרטב״ם (ויניציא

ץ נ י ; ט ש ל ר ם י  )155). ע״ע א
ן תיה בנו נ ו ב ל ע נ צ א ה ק ד ו ה ל י א ו ט  ר' ש
ת וטת שם ב  של ר״ט תנ״ל, נולד בשנת 1521 בפא ח
 בשנת 1597 תוא נתקבל לרב בויניציא בשנת 1565
 אתרי טות אביו רשי״ק הית טרביץ תורת ברבים
 יהיו לו תלטיחם תרבת, ואתד סתם תרת דטות תדב
ת ו א  על עץ והעטידו כבית תספר לטען תהיינה עיניהם ח
 את טורם ורבם (עי׳ דעת קדושים צד 82) רשי״ק
 היה טכובד לבחות, ותכטי ישראל כטו טרן הבית
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 ההדשים נטיותיו לחקירות הטשכילים נראח נ״ב
 טטאטרו בהטאסף ת״ד (132—137) בשם ״ברכת
 הצדוקים״. הוא הית אתד טדורשי הישוב בא״י, ושתי
 אנרותיו בענין תזת נדפסו בס׳ ״שיבת ציון״. שנים
 טכניו הם רבנים, אתד בלבוב ואתר בטהארן. ובן
 שלישי הוא פרופיסור בהאוניברסיטא בברעסלוי(אהיאסף

 תרנ״ה)
 ב ט.

 PKD־lfi/ יצחס (פרנאנדו)• רופא פילוסוף
 וטתבר; אבותיו תיו אנוסים בעיר סילודיקו בטתוז
יחנא  ביירא בפורטונאל; נולד קורם שנת 1615 וטתבו
 אתר שנת 1680 הוא לטד ידיעות תדפואת ופילוסופיא
 בעיר סאלאטאנקא, והתישב בתור רופא בעיר וואלא־
(physico mor)דוליד בשנת 1632, ונתעלה לרופא נחל 
 בעיר טאדריד שם הו״ל טאמר על ההר תשרפת
 וויזוביוס ועל סיבת רעידת הארץ בשנת 1635 תוברת
ת הניש לכבוד הסלך פיליפ הרביעי. פרגאגדו(כך ח  א
ת ספרד עם אתיו טינויל וילמ  שטו בהיותו אנוס) עזב א
ת דת היהודית, ונקרא שטו  לויניציא, ויקבלו שם א
 ״יצתק" תתת פרנאנדו ומשם הלך לוירונא וישב שם
 עד יום טותו, ויהי נכבד בעיני היהודים והנוצרים

 ר׳ טשה הניז אוטר עליו כי היה רופא תכם ררא שטים
ת  (טנתת תכטים דף ק״ב <, והיה טשבת תטיד א
 היהודים וטצדיקם ננד טלשינות ועלילות, כנראת
 טספריו שכתב אדותם (עי• אוצר נחטד ח״נ 167). אך
 היה טתננר להקבלה. ובפרט תתננד לבעלי שבתי צבי.
, נולד בספרד בערך שנת ו ז ו ד ר א ל ק י ו נ י  אהיו ט
 1630 וטת כקאירא בשנת 1705 הוא התיהר ונקרא
 בשם ״אברהם", והיה נ״כ רופא, והתישב בליוורנו
 והתפרנס טאוטנתו אח ׳כ לקתתו אותטאן הביי
 מטריפולי לרופא, וטאז הוטב מצבו ר׳ אברהם התל
 לחתעסס בחכטת הקבלה וישם כל עיונו בה, ויהי נוטה
 לשבתי צבי, חפך דעות אחיו יצחק ר׳ אברחם היה
ת הרבים בתלוטותיו וחזיונוחיו, ובחיותו  תועה וטתעה א
ת לב שוטעיו ויעשה נפשות רבות  דרשן נפלא לקת א
 לכת תשבתאית, הוא תאטין כשבתי צבי נם אתרי שעזב
ת היתדות וקבל דת טתטד, באטרו כי זה אתד  א
 מדרכי הטשיה להיות נלכד בעונות ״ואת פושעים
 נטנה" (ישעיה נ״ג). דנבא על עצטו כי הוא ״טשית
 בן אפרים״. ושבתי צבי הוא ״טשית בן דוד״. אך
 בהשתדלות תעשיר ר׳ יצתק לוםברוזו נורש קארחזו
ת ו  טטריפולי ונם הרבנים התדימוהו, ויהי נע ונד בטחנ
 שונות עד אשד תשינ טשרת בתור רופא להפווה

 טטצרים דתישב בקתירא בשנת 1703

 [ספייו] טינרל קארדתו כתב ספרים רבים על
 הקבלת ותורת כי ת׳ אינו ״תאין סוף״ רק ״כתר עליון״.
 טספחו נשארו רק שנים הנודעים לנו: א׳) *מקד
 אברהם״ ב״ת (נייברער קאטולונ בודליי כ״י עבדים
 סי׳ 144), וקיצור טטנו נדפס בס׳ *מר טצרף האםונות״

 יהזקאל״ דרשות עה״ת׳ ״להם יהזקאל״ היחשים על
דפס, ״צוואת יהזקאל״ ״תפלות  הש״ס אך לא נ
 ליאהרצייט״. לפי שטיינשניידר הוא הטהבד של הס׳
 ״טעודר זכרוף (אלטינא 1727) טראה טקוטות טהש״ס
 עם פסקי רש״י ותוספות מצבתו נזכרת בםפר ההיים
 של בלאנ (צד 337 הנובר 1862). הוא הנית ארבעה

 דורות של רבנים בפולין.

 ביבליונרפיא אור החיים סי׳ 118, 210; שם
 הגדולים בערכם; דעת קדושים, עי׳ מפתח; השחר 1874 צד

 299: אוה למושב, קראקא 1903: קריה נאמנה 321
 ב מ.

P לןאצנעלםון, יהודה ליב (מכונה ״מקי 
 ינלי״): רופא ומהבר, נולד בעיר באברויסק רוסיא
 בשנת 1848, ולטד בבית ספר לרבנים בזיטומיר, וכבית
 ספר הרפואת בפטרבורנ וגמר שם תוק לטודיו בשנת
 1877 הוא נלוו־, בטלהטה ננד תורקיא, והקיסר כבדהו
 באותות כבוד. את״כ נתטנת לרופא בבית התולים
 אלכסנדראווסקי בפטרבורנ. תוא כתב בלשון רוסית
 על תכמת חגחוח בחלמוד ורט״ח איברים והשיג בער
 זת תתואר ״דוקטור״(1889); ״די ריטועללען רייגהייטס־
 געזעטצע אין דער ביבעל אוגד אים תלטוד״(טאגאטם־
 שריפט ט״ג וט״ד). ובלשון עכר תבר ״שירת תזטיר״
 ספור (ווארשא 1895) וטאטרים רבים בטכ״ע השלות
 ותיום ועתה הוא אהד טהעורכים של תאגציקלופידיא

( J . E , vii. 456) תיתודית בלשון רוסית 

 ב. ט.

 קארא: ע׳ קרא, יוסף בן שמעון
 קארא, יוםןש חיים בן יצחס זעליג:
 רב ודרשן; גולד בפולין בשגת 1800 וטת בעיר
 וולאצלאוועק פלך חארשא כ״ז גיסן תרג״ת(1895). הוא
ת ר׳ צבי תירש אטשטרדם טקאגין פלך ת ב  גשא א
 קאליש ולטד אצלו, את״כ געשה סותר בעיר גגעזען
 אצל פוזנא, ובתיותו כבן ארבעים קכל רבגות עיר
 פיגע בטהת פוזנא, ואה״כ היה רב בפארדאן בטתת
 ההוא בשנת 1860 גתטגה לרב בעיר וולאצלאוועק

 ויכהן בטשטרתו זאת עד יום טותו
 [ספריו של דרשות] קארא היה כטעט הרב הראשון
 בין תרבנים האורתודוקסים בפולין שידעו לדבר כן בלשון
 אשכנזית ולישא טדברותיהם כשפה הזאת דרשותיו
 בספרו ״קול אוטר קרא״ היה לסמל הדרוש הוא תבר: א׳)
 ״טנהת שבת״ תעתקה של פרקי אבות בלשון אשכנזית
 באותיות עברית עם קצת פירוש באשכנזית ופירוש
 ארוך בעברית (קראטאשין 1847) ; ב׳ז ״טבת והכן״
י שתיטת ובחקת בדרך שיתה (לייפצינ 1859); נ  על ח
 ג׳) ״קול אוטר קרא״ קובץ דרושיו בסדר התורת
 בארבעה הלקים (ווארשא 1860—1880, והוצאה שניה
 בורלנא 1895) , ד׳) ״יורה וטלקוש״, דרשות לרוב
. ספריו נכהבו בלשון צה ע״ד הסופחם ם ח פ ס  ה
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 בניקופול(קורא תחרות דף ל״ה, ברכת אברהם הקדסה)
 בשנת 1536 נסר בדעתו לנסוע לאיי, ויםעדרך אדרי־
ח ט  נופולי וקושסא, וישכור אניד, עד מצרים, ואתרי ע
 קרוב לשנת אתת בסםעו תגיע לצפת בתחש אלול רצ׳׳ו
 (אבקת רוכל סי׳ קכ ד) ושם סצא את רבו ר יעקב
 בידב שהיה מאריה דאתרא והוא תית לו לעינים בהמשך
 תבורו ב״י. ופת תפס ישיבה אשר נהרו אליה תלמידים
 רבים לשסוע בלסודים (שם סי׳ קס״ג) גם תית משיב
׳ אך רוב ה נ ח ס  תשובה לכל שואליו בצפת ובערי ה
 עסקו תית לאסוף תתומר ולהכין תתבור הענקי בספרות
 ישראל ״בית יוסף׳ על הסורים, ועליו תסדיש קרוב
 להצ׳ שנות תאדם בצפת סתת עליו אשתו וה׳שאירה
 לו בן אהד ר׳ שלמה שנולד בערך שנת 1554, ובשנת
 1565 נשא אשתו השלישית בת ר' זכריה בן ר׳ שלמת
 זבשיל אשכנזי ותלד לו בן שני את ר יהודה קארו
 בשנת 1571. ד״י קארו •חי איזת שנים בכפר ביריאה
 תסמוך לצפת ושם תרפים תבורו שלתן ערוך בדפוס ר׳
 אברתם אשכנזי׳ כנראת בעת תסגפת אשר שררת איזדו
 שנים בתסידות בצפת עד אשר גתלח גם חוא (אבקח
 רוכל סי׳ ר״ט), ובשובו צפתה נמנה לרב חבולל (שב
 סי׳ קמ״ג) אבל סרת הקהל לא תפריע אותו מהתסדתו
 בישיבתו הגדולה אשר ממגה יצאו רבגים רבים. סר

 הב״י נפסד בשיבה סובה ב, שבע ושמוגים שנת.
 [הספר גית יוסף] ע״י הספר הזה עלה בידו לתה
 ליהדות תסונת שלסח וסיוחדת אשד לא עלה בידי איין
 זולתו סיום סתן תורת ע י תסתוקק סשה רבינו, פ
 בתלסוד ובספרי תאתרונים נמצאות דעות שונוח
גחת על כל דין דתי ותברתי כבלי שיתיה מכריע  ומתג
 ביניתם. בפרט בתיות היתודים מפוזרים בין תעמיס
ת אשר אסר רב  גסשך בלבול גדול בכל תגולת, כי א
 אתר תתיר השגי וכן להיפך׳ ובכל הפוסקים ותוראות
 תדין כל רב ורב בתר בדעת הפוסק תקרובת לדעתו,
 עד שגעשית תתורת לא רק כשתי תורות אלא כתורות
ת  אין סםפר לסבת רוב תםפרים שגכתבו לבאר א
 סשפסית ותקותית ולפי סבע תעגין תיו סתלוקות
 ומרוצת מכתבים בין כל רבגי תגולת אשד עי״ז נתנו שם
 ישראל לשמצת בעמים׳ והתלישו רגשי האמוגה בק
 תתמון ובפרמ בין קמני תאמוגת. ד״י קארו תעמיס
 עליו תעבודה הכבודה תזאת לדרוש ולתזור אהרי מקוד
 כל דין ודין ולמצ א דוב תדעות תמכריעות לצד אתר׳
ב סמך על דעת שלשה עמודי תתוראת ר׳ ח  ועל ת
 אשר ב״ד יתיאל, ר׳ יצחק אלפסי ור׳ משת בן מימון

 אך בהיותו סגזע תםפרדים אין לתמות שנמר, יותר
ת עצסו  מדאי אל דעות תרבגים תםפרחם. גם מגע א
 מתביא בתוך תמרו בהתלס דעות וסברות תזתד
 ותקבלת אשד תיו לתם מתלכים בין תעם ותרבנים
 ולתכריע באיזת דין לפי רותם אולם בתיות ספרו שוש
 לכל נפש ודעותיו סתקבלות על לב כל איש בזירתקת
ת חסוח של איש  הספקות והשקלא וסריא חםבלבל א

 לר׳ יצתק לופיץ; בי) ״הכתב״ נדפס ע״י ווייס בהמאםף
 /׳ביד. המדרש״ (1865) יתר כפריו חם: זח אלי,
 תכמתו של אברחם, ספר תסאור, אור צת וסזוקק׳
 רכות כללי, סולם יעקב, תרב פיפיות, אלהי אבי׳ שמע
 קדישא טוב אדני לכל, דרוש אמן, אח ישראל, סוד
א דרזין נצר ח  תי עולמים, דרוש תכתב, ם,לת נקית, ו
 תטשפתה הזאת תתפשט באטריקא, ובראשו היה

 אתרן קארדחו, שבא טלונדון לנויארק ב׳שנת 1752
 ביבליוגרפיא: כהנא, אבן התועים צד 53; גרעץ
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 ?ארו, p CpV אפרים (גודע בתואר ״טרן״)
 פוסק וטתבר הבית י, סף על הטורים ותשלתן ערוך,
 גולד בטוליטולת (טולידא) בספרד בשגת 1488 ומת
 בצפת ביום ת׳ י״ג גיס; ה׳ של״ת (1575). תוא תתל
ב (ע׳ע), ר י  למוריו בטולידא בישיבת ר׳ יעקב ב
 ובהיותו כבן תטש שנים גדר אביו עטו לפורטוגאל
ת רבו  בנרוש 1492 ויתישב בליסבון, ושם מצא א
 ויתמיד בלטודיו אטגם גם בליסבון לא הונה לו,
 ובנירוש שנת 1496 הוכרת לעזוב אותת עם אביו ולילך
 לטרתוק עד קושטא, ועסד שם איזת שנים עד מות
 אביו (דברי יוסף כ״י). בעיר ההיא התל לעייןבם׳ יד
 החזקה להרטב״ם וכתב עליו הערות ופירוש שהיה היסוד
חל (בית יוסף יו״ד סי א ) אך לא נדפסו  לתבורו תנ
 טקושטא העתיק מושבו לאדרינופולי בהיותו כבן שלשים
 שנה, ושם נשא את בת תתכם תתםיד ר׳ תיים בן
 אלבכג(שם או״ת סי שמ״ג), אך לא ראה תיים עם
 האשד, דזאת כי הלתת את תלית ותסת׳ ואתרי איזה
 זמן נישא אשה שניה, בת ר יצתק םבע ואתות אוהבו
 ר׳ שמואל םבע (שם או״ת סי׳ רכ״ה). בעיר תזאת
 התרועע עם ר׳ אבדתם צרפתי (אבקת רוכל סי׳ י״ג)
 אשר תריץ אליו ׳שאלות רבות, ושם תתל לתבר תבורו
 הגרול בית יוסף (1522) ׳׳כי תתתלתי באדריגופולי
 בשגת רפ׳ב (ם,ף בית יוסף) בעת ההיא גקרא מן
ל לעמוד שם בראש הישיבה ו פ ו ק י  העיר הגחלת ג
 ויתישב שם בערך שגת 1523 בעיר תזאת עמד בראש
 תעדר, תכם ספרדי זקן אישר לא יכול לתתאים ברע, תיו
 עמו בכל עת והיד, סקניסו, וע״כ גראת בכל תשובותיו
 משם שתתם עליתן ׳׳תמרוד ווזעלוב״ ובכ׳ז היד, נבבד
 בעיני בני דודו ופעסים רבות נשאל בענין תלכד, מעצם
 העיר בשנתי 1536 ועוד, גם ספליונת, ם פיא, צפת

דם בישיבה.  אמנם עיקר עסקו הית בליסוד תתלמי
 ואומר ״סלבד שאין לי פנאי בסבת למוד תתברים
 יצ״ו בבקר ובערב וקביעות למוד לעצמי, כי עתות
 סרגועי ספורים׳ יום ליום ולילד! ללילת, ואינו יכול
 לדתעםק בדבר אתר״ (אבקת רוכל סי' י״ב) ורוב
 עתותיו־ תית מקדיש לתבודו בית יוסף, וע׳׳כ תוכרת
 לנסוע בשגת 1533 לשאלוגיקי וקושסא לאסוף תמר
 ולדרוש מעל איזה ספרים שלא תיה באפשרי מציאותם



 קארוואליו, סרדכי ברוך

ה 1785 זקן ושבע יסים הוא קבע  וסחבר; סת במנ
 שעות להורה. וה־ה תלסיד טובהק של הרב ר יצהק
ה •מקיטו בהור רב  לוטברוםו, ובשנה 1752 מלא א
: *הועםוה ראם״ ם  לקהלה ליוורנו בהונים ספריו ה
 פי׳ על המזרחי(ליוורנו 1761) , *מירא דכיא׳/ חידושים
ו(1759) יאבי ק שמהבהי ה צ  בנפי׳ה (שם) בנו ר' י
 הבר ״ספר הזברונות והיי יצהק״ הידושים על מזרהי
 והידושי שיים וארבע דרשוה של הספדים (שם 1761).
 מבני המשפחה הזאה נמצאים בצרפה ואהד מהם
 יולי ם קארוואליו חיח אחד ממיםדי חחברה כיי׳ה
 ומלומד נדול במלאכה מסילות הברזל ויש מבני
 הסשפהה נם באמריקא וחם מוסחים להכיר כהיבת

 יד וההיסות של אנשים ידועים ואם הם מזויפים

 ב. מ

 סאריגאל, רפאל חיים יצחה: שד׳׳ר
 ודרשן, נולד בהברון בשנה 1733. וסה ברבראדום,
 באיי הודו המערבים בשנה 1775 הוא נסמך להוראה
 בהיוהו בן ט״י, ובשנה 1754 נשלה בשליהוה מצוד!
 טהברון לתו״ל, ויהעכב שהי שנים בקושטא, ושהי שנים
 בקוראםוא מאיי הודו המערבים ושב להברק. ונסע פעם
 שניה בשנה 1768 וההעכב בלונדון שהי שנים וסהצה,
יסא, ושנה אהה בקאנאדא בשנה ה בחשאמי ה  ושנה א
 1774 נסע לםורינאם ובשנת 1775 בא לברבאדום.
 ומה שם, בלונדון היה מורה בבית דסדרש וקבל פרס
 מאה ל״ש לשנה בסוראסוא היה דרשן בשנה 1773
 היה בנויארק פילאדלפיא ונופארט, והיה דורש לפני
 הקהלוה וטבקש הטיבה בעד א״י בנופורט נהודע
 להטלוטד הנוצרי עזרא סטאילם וההרועע עטו םטאילם
 נהטנה אהי׳כ לראש יעיל קוליג בעיר נוהייוון הם
ה הטשיה, ח  ההוכהו לפעטים בפירוש הבהובים א
 וההליפו אנרוה בלשון הקדש. האנרוה עודן שטורוה
ח האוניברםיטא שם םסאילס פ  בכ י בביה עקד ס
ה ח א  בזכרונוהיו שנדפסו סםפר בשבה ידידו קאריגאל, ו
 מלבושיו טנהניו וטדברוהיו. שהים טדרשוהיו נדפסו

 בנופארט בשנה 1773

G A. Kohut, Ezra Stiles and ביבליונרפיא 
the Jews, New York, 1902 

 ב ט

ה ונכבדה חל  סאשטח/ משפחת: טשפהה נ
 אשר מוצאה סםפרד ואחר שנוסדה האינקוויז ציא
ה אהרוה, והסתעפו לענפים שונים אשר ו  ברהו לסחנ
 ההפשטו בכל הארצוה: הורקיא. טצרים, הולאנד,
 אשכנז, א־טל־א, אננליא ואטריקא. וטבני הסשפהה

 הזאה הכמים וסופרים ורופאים טוטהים
: נזבר הטטבעות ו ר ט ש א י ק ם ד ה ר ב  א
ם ח צ  ושר על הסכס להשולסן סולייטאן בקאהירא מ
 בטאה הט״ז. הוא היה עשיד ונדיב גדול׳ ופזר צדקה
ה  לעניים שלשת אלפים פלורין לשנה. בשנה 1524 נתטנ
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 בינוני, לכן עלה בידי ר״י קארו להשינ הנחלה והתפארת
 לאהד כל עם ישראל בארבע כנפוה ה*רץ ההה דנל
 תורת אתת, עד כי נעשת ספרו לדבר הכרתי בדורו

 וסוכשד לדורות תבאים
 [הבוריו] א׳) בית יוסף, דפוס ראשון תלק אורה
 היים והלק יורה דעה ויניציא 1551, אה״ע והי׳ס
 סביוניטה 9—1553 , ב׳) שלהן ערוך, ההלק אוי׳ה
(  , נדפס בכפר ביריאה, וכלם ביהד בויניציא 1565 , נ
 בסף משנה על הרמב״ם די. הלקים, ויניציא 6—1575 ,
 ד׳) בדק הביה׳ שאלוניקי 1585 , ה׳) כללי ההלמוד,
 שם 1595 ; וי) דרשוה על ההורה ושה״ש שנקרא נ״כ
 אור צדיקים, שם 1799 ן ז׳) שאלוה והשומה על אה׳ ע,
 שם 1588; הי) אבקה רוכל׳ אזטיר 1799; ט ) פירוש
ה ה טימאה ט מ ל  הטשניוה, טזכירו בכסף טשנה ה
) פירוש על רש״י; י״א) פירוש על הרטבין, , י ט י י  פ
 טזכיר ׳שניהם ר׳ יהודה קארו בהקדטה ם׳ שו״ה.
 וסיהםים אליו ההבור ״טניד טשרים״ ללא צדק, כי
 נהעו אהרי בעל קורא ה׳־ורוה, ר׳ דוד קאםעל היה
 הראשק להטיל םפקוה בדבר הזה אך סופרים אהרים
, אולם בס׳ דברי יטי ישראל בהונרפהה״ב ח נ נ ממו  ההקו
 (הוםיאטין 1912) רשומוה ראיוה מוכיהוה שזיופו ניכר
 טכטה טעטים טעצם הקרטה הטביאו לדפוס,
 טההננדוה עצומה בין הדברים המובאים בספרים
חת הטניד טשרים נ  האחרים של ר״י קארו, טהתנ

 בעצטו בין שני הלקיו׳ טדברי ר״י קארו בהבוריו
 ! [משפחת קארי] טקור הטשפהה הזאה טסשטיליא,
 היא ישבה בטוליטולא, הראשון הנודע בשם קארו
 הוא ר׳ אפרים הזקן ובנו יוסף (אבי זקנו של הב״י)
 ובניו של זה היו ר׳ אפרים ור׳ יצחק ר' יצהק נולד
 בערך שנת 1440 ודרביץ הורה בטוליטולא, ואה״כ
 נקרא לליסבון בפורטינאל ושם עטר בראש הישיבה,
 ואתרי תנירוש של שנת 1496 נסע לתונרטה׳ אך בדרך
ה הטלטול הנורא, וכאשר תניע ט ה  טהו כל בניו ט
 לקושטא ההעכב איזה שנים ובסוף נסע •רושליטה ושם
 נפטר. הוא הבר פירוש פילוסופי עה״ה בשם ״תולדות
 יצהק״, ור׳ יוסף קארו בעל הבי׳י היה בן אהיו. בנו
 של הב׳׳י היו ר׳ שלטה קארו שהיה כל יטיו בקושטא
ח שו״ת של בני דורו ר יהודה קארו אחיו פ ס  ונזכר ב
 הצעיר היד, בשאלוניקי ותרפים בשנת 1588 ס שרית
 אה״ע של אביו בנו של זה היה ר׳ יחדיר, קארו הברו
ת ר' דוד קונפורטי ר׳ רפאל  של בעל קורא תחרו
 קארו בנו של ר׳ שלטת קארו תית באדרינופולי, ובנו
 תשני יצתק קארו חית רופא בקושטא וקדובלטלכות

. ( ת ד ט נ  (ע״ע ת ו
 ביבליונרפיא: פרידבערג, תולדות רבינו יוסף קארו;
 רוזאניס דברי ימי ישראל בתוגרמה ה״ב, גרעץ דברי ימי

 ישראל ה״ד. ש״ר

 סארוואליו, מררכי ברוך (ונכתב נ״כ
: סוחר עשיר בתוניס ( 0 & נ ־ ^ 0 0 0 1 ^ 1 1 0 = ו י ט ב א ד א  ק

 אוצר ישראל
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 ביצים השם קב תושאל לחתיכת עץ חקוק לשים בה
 רגל תתגר, תקימע יוצא בקב שלו(שבת ס״ח:), ונקראים
ת  בעלי קבין (ערכין י״ט:), ועשו מזה פעל, המקבה א
 רגלו, ר״ל שמשים קב בשוקו לההראוה כהנר (כתובוה
 ס״ת ) נם לתורות על תקטנות והתשיבות, במו משנת
 ראב״י קב ונקי (בכורות כ״נ:), פי׳ טעט וברור מכל
 ספק כסולת נקיה, רוצת אשת בקב ותפלות טתשעת
 קבין ופרישות (סוטת בי. ועי׳ בערוך ע׳ קב פי׳ אתר).
 קבא רבא וקבא זוטא נייננדר ואזיל לשאול (יבסות
 י״ז), פי׳ קב גדול וקב קטן שניתם יורדים לשאול שבו
 יורדים כל הפסולים, ואין יתרון ביניתם קבא טארעא
 ולא בורא טאיגרא, פי׳ טוב ללכת לטקום קרוב ולתשתכר
 מעט, טלתשתכר תרבת לילך לטדינח ת־ם (פסחים

 קי״נ.)
 א

 קבוע: ע׳ רוב
 קבורח : לטמון תמת בתור תפור בעפר האדמת׳
 או במכין, בבית תקברות. תקבורת טרוטזת בעונש
 תאדם שאכל טעץ תרעה עד שובך אל האדטה כי
 טטנת לקתת כי עפר אתת ואל עפר תשוב (בראשית
 נ י״ט). בטוה שרה קנה אברהם,,אתוזת קבר" במערת
 הטכפלה ויקבור אוהה שם (שם כ״ג). יעקב הציב
 טצבה על קבורת רתל (שם ל״ת כי). בסות יוסף הנטו
 אותו ויושם בארון(שם נ׳ כ״ו). במשה גאטר ויקבור
 אותו בגי ונו׳ ולא ידע איש את קבורתו עד תיום תזת
 (דברים ל״ד ו׳) את יהושע קברו בגבול גתלתו (יתושע
ת גדעק תשופמ קברו בסרב יואש אביו  כ״ד כ״ט) א
 בעפרה (שופטים ת׳ ל״ב). את שטואל תגביא קברו בביתו
 ברטה (ש״א כ״ה א׳) והיה טקום טיוהד לקברוה גדולי
 תעם ובפרט הטלכים׳ וטקום טיוחד להטון העם׳ ולכן
 גאטר באוריה הגביא כי הטלך יהויקים שהכהו בתרב
 תשליך את גבלהו אל קברי בגי העם (ירטיה כ״ו כ״ג)
 בתור עוגש בזיק ותגביא תזקן מבית אל שלא טלא
 אתרי דבר ת' געגש כי גבלתו לא תובאת לקבר אבותיו
ה הקבורה ד ש ת עתיהו תמלךקברו ב  (מ״אי״גכ״ב) א
 אשר למלכים (ולא במערת) כי אמרו מצורע הוא
 (דתי״ב ב״ו כ״נ). ואת אחז קברו בעיר ירושלם ולא
 הביאוהו לקברי מלכי ישראל (שם כ״ת כ״ז). ד״ל ולא
 לקבר תמלכים בעיר דוד דוד לקת את עצמות שאול
 ובגיו רקברם בקברות אבותיו (ש״ב ב״א י״ב). קבורת
 בזוית תיתת ״קבורת המור״ שגהגו בת מגתג בזיון ״סתוב
 והשלך מהלאה לשעת ירושלם" (ירמיה כ״ב י״ט).
 ובפרט ״אם קבורה לא היתה לו״ (קהלת ו׳ ג׳). והיא
 אתת טהתובחות ״ותיתה גבלחך לטאכל לכל עוף
״ (רבתם כ״ת כ״ו). הטת ח א  השטים ולבתטת ת
 לירבעם בעיר יאכלו הכלבים והטת בשדה יאכלו עוף
ת איזבל צוה יהוא לקבורה  תשטים (ט״א י״ד י״א) א
 כי בת טלך תיא וילכו לקברה ולא מצאו בת כ״א•

ד לפתת בטצרים בשכר שעזר לכמש את רותס, ט ח  א
 דקשר קשר לתתם יד בשלטק ולתמן לו טטשלת
ת לעשות טטבעות ט ש  לעצטו בטצרים, רצו את די ק
 ולתרות עליתם שטו תתת שם השולטן. ת קאשטרו
ת אחן תשולטן׳ ת טצרים בהתבא לגלות א  טתר לעזוב א
 ויקבלו בבבוד גדול ונתן לו טתגות ואתטד לקת גקטתו
ת טצרים, והעלה עליתם סס כבד ובקנס תטור הו  טי
. אך השולטן שלה ו  על המעלים כספו ורכושו ממנ
ת אתמד, ואתרי מותו שב ת קאשמרו  תיל לתמית א
 למצרים והביא עמו פירמאן השולמן שלא לגעת בם
 לרעה ולזכרון יום המאורע בשגה 1524 הגגו יהות

 מצרים את יום ב״ז וביית אדר כמה שגים את״כ
ר ו תית ראש ישיבה מ י ק א ש ת ד ש  ר׳ מ
 בקאהירא׳ ובערך שגת 1530 בא לתתישב בירושלם,
 ויתאתד עם תרב ר׳ לוי בן הביב לההנגד להסמיכה
 שרצה פהר״י בירב לגתוג בצפת (פרוסק־ן, אבן שסואל

 צד 40)
ו (סתריק״ש), הי ר מ ש א י ק ב ד ק ע  ר׳ י
 במצרים ומת שם בשגת 1610 תוא חית בן אתי ר'
 אברהם קאשמרו הג״ל בבואו לצפת גתארת אצל ר'
 יוסף קארו. די קאשמרו זת תחליף תשובות עם ר׳
, ותבר ס׳ ״ערך לתם״ תידושים על א נ ת  שמואל די מ
 ארבעה מורים (קושמא 1718) ; ״אתלי יעקב״ מנהגים
 (ליוורנו 1783), ״קול יעקב" דרשות עת״ת (ב״י);
 ומאמרים על תתלמוד׳ ומהם נדפסו בס׳ תלכותקמנות

 לר״י תאניז (רניציא 1704).
ם י ס ו ג א ת ן מ , ס א מ ר א ו מ ר מ ש א י ק ק ד ח צ  י
 וקידש שם שמים וגשרף על המוקד של חאינקוויזיציא
 בליסבון ביום 15 דעצ' 1647. הוא חית פילוסוף
 ובלשן, ובגערוהו גסע לבראזיל ויהי שם איזה שגים

 וכאשר שב לפורמיגאל המרו בו האיגקוויזימורים שהוא
התת ולקבל  יהות. השופמים האיצו בו לעזוב את הי
 עליו דת תנוצרית, אך הוא לא אבה לשמוע להם,
 והובל עם עוד חמשה יהודים אל המוקד, ויהי בעלות
 הלהב קרא בקול גדול ״שמע ישראל" ויצאה נשמתו
 ב״אתד". כל בני הקהלה באמשמרדם התאבלו עליו
 ושאול לוי מורמיירא נשא עליו קינת ותספר בעברית

 וספרדית.
 ב מ

)׳ או כ״ד : מרה שיש בה ד׳ לוגין(ב״ב פ״ט: ב  ה
 ביצים,_שהם קע ג אצבעוהבחלל המדה=־רפ״ה דראמי
 שקל קטת תטים=תל״ב דראמי שקל המים׳ והוא ששית
 הסאה, כי הסאת קט״ד בצים= 1038 אצבעות=17281
 דראטי שקל קטח חטים=2־259 דראטי שקל הטים.
 את״כ תוסיפו על תקב (עתות פ״א), מ הוסיפו גם על
 הסאה, ה' סאין ירושלטיות תן שש סאץ טדבריות, ושל
תת יתירד, על ירושלטית שתות (טגחות פ״ז) וביטי ו  צפ
 רבי תסאת תיתת טתזקת רי״ז ביצים (ערובין דף פ״ג),
 גטצא בי תקב שתוא הלק ששי טהסאת יש בו ל״ו
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 מביא דברי האגרות במאסף (1772) םםגדלסון שרצח
 להתיר לינת הסתים שלמת יםים בטענו כי לדעת
 הרופאים לא נדע נבול הםנביל בין תיים למות רק
 בעיכול תבשר, וראיה סםתניתץ סוף נדה הזב והזבה
׳ שםתות ץ עד שיתעכל (שימוק) תבשר, וכן ממס א מ מ  נ
 פ״ה שםבקרין על תםתים עד נ׳ יםים ופ״א תי אתד
ן והיה  אהרי כן כ״ה שנים והוליד בנים׳ ואז קברו במכי
ח א  אפשר לדפוק על קברו, אבל בזםנינו שקוברין ב
 ממש, ההיוב להלינו אך רם״ס םבםל דבריו ע״פ
 הרב יעמ׳ץ באסרו דבלי ספק היה נםסר להז׳׳ל שיעור
 םיתה ותאי עובדא רסס שמתות הוא םסרה בעי״םא
 םםקריים הרתוקים א׳ לאלף שנים׳ ואפילו םיעוםא
 דמעוםא לא הוי כסו הוני הסעגל שישן שבעים שנה׳
 ואינו נכנס בנדר הוששים לםיעום וכוי. וסיים בהא
 סלקינן, אנו אין לנו אלא דברי תתורה ולקבלת אבותינו
ה ואיסור נ מ ש  וכל המהדהד אהריהם כםהרהר אהרי ה
 תלנת מתים במקומו עומד ,,זולת במדינה אשר יש

 קפידא מהמלכות על ככת״ (עיי פתתי תשובת שם)

 [גולל וחשק] בימים מקדם ונם בזמן המשנה
ן (ע״ע כוך), ולפעמים הניהו שם  היו קוברים במכי
 את המת לפי שעת ואתר שנתעכל הבשר היו לוקמים
 תעצמות וקוברים אותם במקום אתר לרוב בבית הקברות
 של אותה המשפתת. מכין תרבה היו במערת אתת,
 וסתמו את פתה המערה באבן נחלה אשר תתנלנלת
 בפתיחתה, כי האבן סבבה בצירת על אבן אחרת שהיתת
 כמו םסגרת סביב לה, והםסנרת הזאת נתאתדד, בבנין
 המערה כל זת נעשת באומנות נפלאת עד שלא ניכר
 פתה הסערת בעת שנסנר, ורק האיש שהפקר לשמור
 את המערה ידע את סוד תפתיהה התמצאה תזאת
 תיתה ידוע בפי תכמי תמשנת בשם נולל ודופק, ואמרו
 הגולל ותדופק מטמאין במנע ובאתל ואין מממאץ
ן במשא. ר׳ יהושע אומר  במשא, ר״א אומר מממאי
 אם יש תתתיתן עפר קברות מממאין במשא ואם לאו
ן במשא. איזתו הדופק? את שהגולל גש;ן  אין מממאי
 עליו, אבל דופק דופקין מהוד (אהלות פ״ב די) פי׳
 ״דופק דופקין״ האבן שמגיהים לפעמים מן הצד להזק
 את הדופק. כל זה גראה גם היום במערות תעתיקות
 בא״י וכן במערת המכין הסיותסת לבית קברות המלכים
 בירושלם ומפרשי המשגיות שלא ידעו מזר. לא תביגו
 הדברים כפשומן, ובפרמ מחר בזה פירש״י כי גולל
 הוא כסוי הארון ודופק הארון עצמו. כי לדבריו םה
 הוא הענין: קורה שעשאה גולל לקבר או בהםה שעשאה
 נולל לקבר (אהלות פס״ו) ? אבל לפי הפשס שהיה
ח  מניה קורה או בהמת על פתה המערה לפי שעה כ
 שלא יכנס שום אדם לפני המערה היה הצר שגקרא
ה אדם פ  תצר בית הקברות. וע״ז אמרו סאיסתי מ
(לסימן אבלות אהר הקבורה), ר' יהושע אומד  םםתו
 עד שיסתם הנולל, סעשה כשסת ר״נ הזקן כיון שיצא
ת הםםות (סם׳ שסחות  םפתה ההצר אסר יכפה א

ס (מ״ב מ׳ ל״ה). האיש ח י  הנלנלת והרנלים וכפות ה
 שהוסת על הטא הנ־דוף נתלה על עץ, אך נאסר לא
ת נבלתו על תעץ כי קבור תקברנו ביום ההוא  תלין א
 (דברים כ״א כ״ב). נם את הללי האויבים קברו, ויואב
 שר תצבא עלת לקבר את תתללים שדכת באדום (ם״א
 י״א מ״ו). ובמלתמת נונ ומגונ נאמר ״אתן לנונ םקום
 שם קבר בישראל ונו׳ ובנו אצלו ציון עד קברו אותו
 המקברים אל ניא תמוז נונ״ (יתזקאל ל״ט י״א—מ״ו).
 [הובת הקבורה] ההוב היה מומל על הקרובים
, א׳ תשמונאים ׳  לקבור את מתיהם (מובי ו׳ מ״ו, י״ד א
 ב׳ עי). ונם תובת מין תאנושי שלא לתנית מת בלא
Hyppothe-קבורת (יוסיפום ננד אפיק ב׳ כ״מ; פילון 
 tica ה״ב 629). לקבור הסת שאין לו קרובים תוא ״םת
 סצות״ (שםתות פ״ד כ״ם׳ ספרי אסור, םנילה נ׳ נזיר
 ם״נ: ם״ז ) נם בספרים תתיצונים נתשבת קבורת
 תמת למצוה׳ ובין המעלות של מובי הן כי מלתםו נתן
 לרעבים וילבש את הערומים ויקבור את תתללים ואת
 תמתים (מובי א׳ ב', ועי׳ שם ב׳ די) תז״ל למדו
 רמז לקבורת סן תתורה םתפסוק כי קבור תקברנו (דברים
 ב״א), איבעיא להו קבורה משום בזיוגא תוא או משום
 בפרה הוא? למאי ג״מ דאמר לא בעיגא דליקברוה
 להתוא גברא, אי אמרת משום בזיוגא הוא לא כל
 כמיגית ואין שומעין לו ואי אמרת משום כפרה וכו׳ צדיקי
 לכפרת צריכי י—אין דבתיב אדם אי! צדיק באח וגוי
 (סגהדרין מ״ו:) ובפרט הקבורת בא״י שגאמר וכפר
) בפרקי דר׳ א ל א ר ש ץ י ר  אדמתו עמו (ע״ע א
 (פכ א) גאםר כי אדם הראשון למד הקבורת מעוף
ת הבל היו אדם והוה יושבים  השמים כשתרג קין א
 ובוכים ומתאבלים עליו ולא היו יודעים מה לעשות
 להבל, שלא היו גהוגים בקבורת בא עורב אתר שמת
 לו אתר מתביריו לקת אותו והפר באח וממגו לעיגיהם

 אמר אדם כעורב אגי עושה, מיד לקת גבלתו של תבל
 וחפר באח וממגה

 [קבורה מיד אהד מיתה] אף כי הפסוק ,,לא תלין
 גבלתו על העץ כי קבור תקברגו ביום ההוא״ גאםר
ח םםגו תז״ל שהוא ם  רק בםגדף שתוםת ע״פ ב״ד, ל
 גוהג בכל מת, והמלין את הסת עובר בלא תעשת
 (םגהדרין מ״ו.). ובפרמ היו גזהחם שלא ללק את תמת
. ב ׳  ביחשלם (תוספתא גגעים פ״ו ב׳, בבלי ב״ק פ
 אדר״נ פל״ה) ואמר רב אסי ביהכ״נ שמהשבין בו
ת הסת, או סופו שילינו בו מת  תשבונות םלינין בו א
 סצוה (םנילת כ״ת ) ההו עונשו על כל הסתים כולן
 מדהה םםתו (םםהד להוציאו לקוברו) הרי זה סשובה,
 על אביו ועל אמו ה״ז מנונה; היה ערב שבת או עיו״מ
 הרי זח משוכה (אם ממהר לקוברם) שאינו עושר אלא
 לכבוד אביו ואמו (מ״ק כ״ ב). וכן אם הוא לכבוד
 המת לתביא לו ארון ותכחכין או מקוננות או כדי
 שיבואו קרובים או להשמיע עייחת (ש״ע יו״ד סי׳
 שנ״ז). ר׳ משה סופר בשו״ח (ה״ס יו״ד םי׳ של״ה)
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ת המים מן הקברות ולא מ  בית העצים, אין טוציאין א
 יעשה שם שביל ולא ירעה בהטתו שם ולא יטייל שם
 ולא ילקט טשם עצים ועשבים ואם לקטן אסור בהנאה
 (שטתות פי״ג). ואפשר שזתו תטעם שתולשין עשבים
 טבית תקברות אהר הקבורה וטשליכין לאתוריהם. לתורות
ח שלשת קברות תן: ט  בי אסורים בהנאה. בברייתא א
 קבר תנטצא (ר״ל שנמצא בו טת והקבר נעשה בלי
 רשות תבעלים, ואינו טת טצות שקונת טקוטו) טותר
; קבר תידוע אה  לפנותו, פינהו טקוטו טהור וטותר בהנ
 (שנקבר ברשות וידוע שהוא קבר) פינהו טקוטו טהור
ן התלטוד היו ט ׳ (סנהדרין ט׳׳ז:) מ מ  ואסור בהנאה ו
ת בית הקברות טפני שכהני הפרסים היוטדוטטים  שוטרין א
 הקברים לצורך כשפים, או טפני שתיו טאטינים שטוב
 לטתים שלא להקבר, רק שיהיו לטאכל לעוף השטים
 (ע״ע צ ו ר ו א ם ת ר) ומסופר כי אטנושא תט ט שכבי
 תפסיד. ר״ט בדיקנית, א״ל זילו תבוטו קבורא דאבוכק
) נם היו יראים טפני היה התוטטת הקברים, ה ״  (ב״ב נ
 ולכן אטרו הרוצה שלא תשרה היה רעה בצל קבר
 (ותריה הטת ותהטטנו), נועץ קנה בארבע שעות ביום
 (בעת שהשמש טתהטם ותצל נות וצונן) ףראת להיכן
 צלו נומה (ובצד הזה) משפע ועולת משפע ויורד
.), ר״ל שממלא עפר עד נובה הקבר ומשפע  (עירובין מ״נ,
 העפר במדרון במרהק עד שיכלה הצל. ד׳ יוסי בן
ד לתלמידיו העמיקו לי ארוני (בקרקע) מ  קיםמא א
 שאין כל דקל ודקל שבבבל שאין סוס של פרסיים נקשר
 בו ואין לך כל ארק וארון שבא״י שאין סוס מדי אוכל
ן צ״ה.). ולבן צוד• לשום אותו בעומק  בו תבן(סנהדרי
 כדי שלא ידיהו בו הסוסים. אע״פ שתארק נקבר בקרקע
 ט״ט לא םתטוהו טכל צד, והיו שוטטין הדף טלטמה,
מ ורק לכהנים נתנו  לקיים טה שנאטר ואל עפר תשו
 ליקה ארונות שלטים והוא טשו ם תשיבות כי טעלה
 יתירה להם (ש״ך על ש״ע יו״ד סי׳ שם״ב אי). ועתה
 נותנין לעשות בארון נקבים טלטםה, ובמקומות שהוקי
ח טתננדים לזה טניתין בארק סגור טכל צד בשעת א  ה
 הטנפה היו פקידי הטדינה מצוים לשים סיד בארק
 כדי שיתעכל טהר, ונשאלה שאלה אם טוטב לקבור
 הטת ביער ושם לא היו צריכין לשורפו בסיד, והשיב
 בעל שבות יעקב דטשום כבוד הטת עדיף לקוברו
p ז  בקברות ולשפוך עליו סיד (שו״ת ת״ב סי׳ צ״ת) ב
ת הקברות בסיד, דתיור (לבן)  התלמוד תיו טציינין א
 בעצמות וסמתה (הסיד בסים) ושופך (סביב הקבר) כי
מ דניתוור ספי (ב״ק ם״ס ). רסז לציון קברות ססת י  ה
 שנאסר וראת עצם אדם ובנה אצלו ציון (יהזקאל ל״ס,
ץ לו נפש על קברו, אך אין נ  ט״ק ה׳.). מותר תסת מ
 עושין נפשות לצדיקים, דבריהם הן הן זכרונן ומי(שקלים
. נהנוהקהלותתנדולותובפרס ת ב צ :) ע״ע מ  ני: ד׳
ת הקבר להיברא  בפירארא שאתר שנקבר המת מציינין א
 ולטביעות עין עם אהד סתרעפים סכוםה בעפר הקבר
 ותותסים אותם בהותם של עץ או של עפרת שרשום

 סוף פי״א).
 [ליקוט עגםות] בזסן התלסוד כשהיו ק וברין
ן לפי שעת׳ לא תיו ספנץ הסת עד שנתעכל  במכי
 הבשר ואז היו סלקסין תעצסות ותעבירו אותם ססקום
 למקום. ובעת ליקוס תעצסות היו נוהנין אבלות יום
 אתר. לפיכך אינו סלקסן אלא עם תשיכת, לקסן בל
 אותו היום והשכר. עליו אינו תל עליו אבלות ביום
ת תעצסות  שלאתריו (שסתות פי״ב). אין ספרקי! א
 ואין ספםיקין את הנידים אלא א״כ נתפרקו או נפסקו
 סעצסן כל העצסות אדם טלקט תוץ טעצטות אביו
ת קצת בזיון והלול  ואסו דברי ר' יותנן בן נורי(שיש מ
 כבוד אבותיו). ר״ע אוסר ליקוס עצסות אינו אלא עד
 שיכלה הבשר ואין הצורה ניכרת. סרביצין עליתם יץ
, והכ״א לא שסן ולא יין שסברכץ מי  ושסן דברי ר״ע ו
 על הסיכה (שם) המלקמ עצמות והמוליך עצמות
 ממקום לסקום פסור סק״ש וסן תתפלד. וסכל תמצוות
 (כי עוסק במצוה פמור מן המצות או סשום שתוא
 ס־וד באבילות והוי באונן). ואם רצה לההסיר על
 עצמו לא יתסיר ספני כבוד עצסות ריב״נ אוסר ירתיק
 ד׳ אסות ויקרא תסעביר עצסות ססקום לסקום לא
 יניהם לא בקרון ולא בספינה ולא על נבי בהסת ולא
( ר ו  ישב עליהן וכוי אלא יתנם בנלוםקסא (שק של ע
 בדרך כבוד אמר ר׳ אליעזר ב״ר צדוק כך אסר לי
: קברני תתלה בבקעה ובסוף לקמ  אבא בשעת סיתתו
 עצמי ותנם בנלוםקסא, ואל תלקס אתה בידך ובו׳
 (שם פי׳ נ). אבא שאול היה קובר סתים וסםתכל
. אין ל ו א א ש ב  בעצסות וכו׳ (נדה כ״ד ). ע״ע א
 קוברין לא תמת בצד עצמות ולא עצמות בצד הסת
 בקבר אהד כסו שאין קוברין שני סתים זד, בצד זה
 סבלי סתיצת עפר ביניהם, רבי יהודה אוסר כל הישן

 עמו בתייו נקבר עמו בסותו (שסתות שם)

 [דיני הקבר] שיעור כל קבר ד׳ אמות לענין
 מומאת וכן לענין שתמת קונה מקומו. דרך תקבר אין
 לו שיעור ותכל לפי יקרא דשכבי, ותמוכר קברו או דרך
 קברו, סקום סעסדו ובית תספדו׳ באין בני משפתת
 וקוברי! אותו על כרתו משום פנם משפתה, ואין פותתין
 סקום לשבעה מעמדות ומושבות למת(ב״ב ק׳:) ודוקא
 אם הוא שדה אתוזת קבר משפהה אין סכירתו סבירה

 כי יוכלו בני משפתתו לעכב עליו׳ אבל שדה אתוזת
 קבר פרסי יוכל לסכור. ואם תפר בו קבר למת לא
ת לא יסכח. התוצב  יסכר וכן אבנים שתצבן לשם ס
 קבר לאביו והלך וקברו בקבר אתר הרי זה לא יקכר
 בו איש אתר עולסית סשום כבוד אביו׳ או משום
 הזמנה למת שנאסר בהנאה אבל קבר תדש שלא
 הזמינו למת מותר בהנאה, המיל בו אפילו נפל אסור
 בהנאת. ורשב״נ אוסר שאין לנפלים תפיסת הקבר
. ואפילו קבר הדש או קבר הנמצא  (םנתדרץ ס״ת)
 שלא ברשות ופינהו שמותר בהנאה אסור לתשתמש בו
 דרך בזיון ולא יעשה ממנו בית התבן בית הבקר או



 3>׳ אוצר ישראל קבורה

 ליבעי אינש רהטי אפילו עד זימלא בתרייתא שלטא
א ל ונבכר, עדשהי ת  (ברכותה ) לקבורטתים הוא דבר נ
 אתת טטדותיו של הקב״ה, שנאטר ויקבר אותו בגיא
ת כמוה  (דברים ל״ר) כביבול שהקב״ד, בעצטו קבר א
 רביגו (סוטה י״ד.). כבוד גרול נעשה ליוסף בדרך
ת יעקב (שם י״ג) אסר רב טתגא  שהלך לקבור א
 אותו היום שגיתגו תרוגי ביתר לקבורת תקנו ביבגת
 ברבת הטוב והטטיב, הטוב שלא תםריתו ותטטיב
 שניתנו לקבורת (ברכות מ״ה:) כ״ב היתה הקבורת
 השובה בעיני העם עד שנעשת לפתנם בפי האשת
 שרצתה להקים בן אתריה באטרת ״בעינא הוטרא לירא
 וטרא לקבורה" (יבטות ם״ת:) עץ שתשען עליו לעת
 זקנתת ואם תטית יקברנת זבות הסבורה נדולה, ער
 שהקברנים •שקברו טת ביר׳ט ראשון אפילו נדו אותם
 ושנו בדבר כשרין לעתה טפני שהם סוברים שטצוה
 הם ערשים ולא נדו איהם אלא לכפרה (אלפסי ונ״י
 סנהדרין פ״נ ש׳ ע ה״ט סי• ל ׳ד ד׳). הקברים נהשבו
 למקום ק תיש ובפרט קברי הצדיקים שהיו טשתטהים
 עליהם בתפלות ובקשות בלב פירש מעדת הפרנלים
; ר׳ יהושע ( ד  והלך ונשתטח על קברי אבות (םומה ל ׳
ת בית שמאי (הנינד כ״ב•); ר׳ מני ב  נ׳שתטת על ס
 בתה הוו קא מצערי ליה דבי נשיאה אישתטת על קבר
 דאבות (תענית כ״נ ) לפלא הוא המעשה המובא על
 ר״א ביר שמעון ׳שעכבתו אישתו בעליית כמת שנים
ת ת  אתרי פמירתו, יומא תר תוה קא מינצא דביתהו ב
 שבבתא (שכינתה) אמרה לה תהא כבעלה שלא ניתן
 לקבורה. ישדרו רבנן לבני בירי ואםקוהו לערםיה ואממיוה
 למערהא דאבוה (ב״מ פ״ד:) עונש נתל הוא לאדם
 שלא נקבר כהלכה, ועונש היותר נתל הוא ״קבורת
 המור" הנזכרת בירמיה, שנעישית בדרך ״םהוב והשלך״
 ונקבר מהוץ למהנה או תוץ לנדר בית הקברות. ויש
 ׳שהיו עושים כן לכפרה עק לאיש רשע ודרשו תפסוק
 נבזה בעיניו נטאם (תהלים ט״ו) זת תזקיהו מלך ישראל
 שג רר עצטות אביו על טטה של חבלים כי היכי דניהוי
) ם ט א ז  ליה כפרה לאבוד! (ברכות יי. סנהדרין ט״

ק ין בתב ספוד גדול על ״קבורת המור" ס ע נ  ל

 [איות פנוי המת מקברו] אין מפגין לא את תטת
 ולא אה העצמות ממקום למקום, לא מקבר מכובד
 לקבר מכובד ולא מקבר בזוי לקבר בזוי ולא מבזוי
 למכובד ואין צ״ל ממכובד לבזוי. ובתוך שלו אפילו
 ממכובד לבזוי מותר, שערב לאדם שיהא נת אצל
ת לקוברו בא״י מותר. ואם נתנותו שם  אבותיו ובן כ
 ע״מ לפנותו סותר בכל ענין, ואם אינו משתמר בזת
 הקבר שיש לתויש שמא יוציאותו נוים או שיכנסו בו
 מים מותר לפנותו. ובן אם התנת מתהלה לבך מותר
 לפנותו (ידוש׳ מ״ק פ״נ; שמתוח פי״ד; ש״ע יו״ד
 סי׳ שם״נ) פי' ״ובתוך שלו" מקום ששוכבין שם בני
 משפתתו (באר הנולה) ונם בישלש קברוה שתשבו
 תכמים נזבר דפנוי: קבר הנמצא מותר לפנותו׳ קבר

ת שידעו  בו ״שלום״ בכתב אשורי, טשום תטוטי כ
 שהנוים לא ננעו בקבר ולא הפשיטו הטתים ת״ו, וטגתנ
 נבון הוא (פתד יצהק ע׳ קבורה). טי שנולדה לו טבה
 ברגלו והוצרך לתתוך הרגל, יש לקבור אותו אבר,
 בדאיתא בגטרא על דרך בית הקברות שאטר ר' הגיגא
 כתוך שתגשים קוברות שם גפליד; וטובי שתין זרועותיהם
: שבות יעקב ה״ב סי׳ ק״א), ויש לוטר  (בהומה כ
 ׳שאין זה טצד הרץ, אך טגהג פירארא לקבור האבר
 של הי כמו שעשו לחזקן ר' שלטה ריאיטי (פתר יצחק
 שם) קבורה היא משום יקרא דשבבי במו דםפידא,
 ולכן תייב תבן בקבורת אבותיו משום כבור אב ואם,
 ואם אין לו קבר משפתת צריכין אגשי עירו לתת לו
 קבר, וגקרא בן העיר לקבורה אם רר ישם תשעת
 חדשים (ב״ב ת׳.) הבעל תייב בקבורת אישתו תתת
 ירושת כתובתה. אך הארוס איגו חייב שאיגו יורשה
 (ש״ע אה״ע סי׳ פ״מ). האשד, שמתת ואביר! אומר
 תקבר אצלי ובעלת אומר תקבר אצלי קוברין אוהה אצל
 אביה, ואם יש לה בגים קוברין אותה »יצל בעלה. אם
 אבית אומר לא תקבר אצלי ובעלה אומר לא תקבר
 אצלי קוברין אותה אצל בעלה מפגי ׳שבעלת תייב
 בקבורתה (שמתות פי״ר). האומר אל תקברוגי מגכסי
 אין שומעין לו, ואץ קוברין דשע אצל צדיק ולא שני
 שונאים זה אצל זה (ש״ע יריד סי׳ שם״ב) ר אתא
 ב״ר הנינא למד שאין קוברי! צתק אצל רשע ממה
 שנאמר ויהי הם קוברים איש והנה ראו את הנדוד
 וישליכו את מאיש בקבר אלישע ויגע האיש בעצמות
 אלישע ויחי ויקם על רגליו(מ״ב י״נ) ותניא על רגליו
) ואפילו צ,רבא ז  עמד ולביתו לא הלך (םגחדרין מ״
 מרבגן שגדוהו ומת׳ מסופר כי עיילותו לטערתא דחםידי
 ולא קיבלותו עיילותו למערתא דרייגי וקיבלותו (מ׳׳ק
) קבורת כלילת מותרת במקום צורך, ורבסה הוציאו ״ז  י
 ממהר, בלילה כמבואר במדרש (ישבות יעקב ח״ב סי׳
 ב״ו). מגתג חמצתים חית לחגומ את המת קודם
 שגתגו אותו לקבורה, ויחגמו את יעקב ואת יוסף שמתו
 שם, אך לא ה ה המגהג הזה גודג בא״י, ורק אריםמובלום
 גחגמ ברומא (יוסיפום םי״ר ז׳ ד׳). אבל בימי התלמוד
 חיו משתמ׳שין בבשמים אצל מת, וחזקיהו גקבר במעלה
ת בני דוד (דהי״ב ל״ב) שמלאו את קברו בבשמים ב  ק
 (ב״ק מ״ז ). ואמרו אין מברבין על הבשמים של מתים
א ה  (ברבות נ״א:), ובנראה היו הבשמים לעבות ת
 (שם ג״ג.) ויר׳מ שגי של גליות לנכי מת כתול שויוד
 רבגן אפילו למיגז ליד, אםא (ביצר, ו.) ופירש״י הדס
 היו מגיחין על ממת מת לכבודו. ומציגו בבר בי במות
ג הזקן שרף עליו אוגקלום הגר שבעים מגה צורי  ד׳

ם י ת מ ת ה פ ר  של בשמים (ע״ז י״א ) ע״ע ש
 [השיבת הקבורה וקבורת חמור] ר׳ יוחנן דרש:
 על זאת יתפלל כל תסיר אליך לעת מצא(תהלים ל״ב)
 זו קבורה׳ ודי תנינא מביא הפסוק השמתים אלי ניל
, והיינו דאמדי אינשי ( ׳  ישישו כי ימצאו קבר (איוב נ
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ד משומר, וליתן ה  תעצמות באותו בית עלמין במקום א
 רשות לבנות אה״כ יסודי הכיפה. שאם יפנו רק מקצת
 הקברות שעליהם יבנו יסודי ההומה יהיה קשת לצמצם
 מקום תסברות, ויש בזת בזיון לעצמות תמהים בשעה
ך לשורות שנשארו ם סמו ת כ א ל מ  שהנוים יהיו עוסקים ב
 בהם קברות. ואין לך צער ובזיק יותר מתעברת דרך
 הרבים על תקברים. וכן תתיר בשו״ת מהר״ם שיק
ה הברזל ושמו ל ס  (היו״ד סי׳ שנ״ג) במקום שעשו מ
ות מב יותר לפנ  דרך מתלכן בבית הקברות והורה דמו
 תקברים ולא לתנית לעשות הדרך על תקברים עובדא
ת דניאל ס׳ כהן ש  היה בנויארק (1900) שנקברה א
 בבית תקברות אשר לקהלת שארית ישראל, וכאשר
ת הבעל בשנה שלאהריה קנו תבנים שתניתו אהריהם  מ
 אתוזת קבר משפהת (plot) ויקברו שם אביהם, ורצו
ם לקוברה בקבר המשפהה ביתד מ ת קבר א  לפנות א
תם בתיים ו תם בתי  עם אביתם תבנים תעידו כי אבו
ת דעתם בי רוצים הם לקנות אתוזת קבר לכל  תוו א
. וכן תם ם כלם ביתד אתרי מו  תמשפתת למען ינותו ש
ם כי כאשד מ ת א  תיתת דעת תבנים בעת שקברו א
תת משם. כי ת קבר יפנו או ת ת  תשינ ידם לקנות א
 בבית תקברות אשר לקתלת שארית ישראל לא נשאר
ך לקבר איים אולם תלב דר׳ פריירא ד סמו ת  רק קבר א
ס (ע״ע) לא רצה לתת הרשיק לפנות תאשד, י י נ ד  מ
ד דת ישראל לעשות כן נ  מקברה באמרו כי הוא נ

ם לא יתננדו הנ ע״פ דיניהם א  והרשות לתקתלת לתתנ
 לדיני הממשלה. הדי ר הובא לפני הערכאות והשופמים
תר ם ע״פ דין ישראל מו ו קומיסיון מיותר׳ לתתודע א  מנ
ר הפנוי הזת תמומחים שנקראו לצד הקדלת  או אסו
 היו רבם דרי מינדיס, דר׳ לואיס גינצבערנ, דר זלמן
 שעכטער, הרב דר׳ בנימין דראכמאן בנויארק, הרב דר׳
. נם הביאו עדות הרב  מילדולא די סולא ממאנמריאל
ר מלונדון, מ ס א  דר׳ הרמאן אדלר והרב דר׳ משה נ
ר הפנוי.  וכל אלה העידו כי ע״פ דץ ישראל אסו
 המומהים מצד יורשי כהן היו הרב דר׳ קויפמאן קאה־
, הרב דר׳ פ׳ די סולא מסמי לואיס, נאטי סי נ  לער מסי
 הרב דר׳ רודאלף פלאומ מפפד״מ, הרב דר שמואל
 סייל׳ וי״ד אייזענשמיין מנויארק. הראשונים העידו
 ע״פ דעות הריפורם׳ והאתרון ע״פ דעות תאודתוחקשיא,
 כי הפנוי בנידון זה הוא מותר, ותובית כל דבריו ממס׳
מ הנבוה פ ש ת ומש״ע יו״ד והפוסקים ובית מ  שמתו
; ן ו ר ת הפנוי ע״ע א  בנויארק חרץ משפמו להתיר א
ה ר ב ; ה ד פ ס ; ה ה א ר ב , ה ת ו ר ב ק ת ה י  ב
; ת ע ד ו ל מ צ ד ע ב א ; מ ת י ו ; ל ך ו ; כ א ש י ד  ק
ת פ ר ; ש ה ב צ ; מ ה ר ע ; מ ה ל פ כ ; מ ה ת י  מ

. ן י כ י ד כ , ת ם י ת ס  ה
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א ואסור ס ר לפנותו ואם פינתו מקומו מ  הידוע אסו
ר לפנותו ואם פינתו  בהנאה, קבר המותזק לרבים אסו
ת (שמתות פי״ד) אבל א נ ה ר ב  מקומו מהור אך אסו
י שהמקום־ יפה ם יש צורך למת לפנותו, לא מפנ  מותר א
 יותר, אלא שהוא קברות אבותיו, או שתיא אתתתו
ך  והקבר שהוא עכשיו אינו שייך לו, וזתו תדיוק ״בתו
ם לתיות קבור ד א  שלו״, כי ידוע הוא שנות לו ל
 בהוך שלו וזהו העונש לאיש שתומה ע״פ ב״ד שלא
. וכתב ( ן מ״ו (סנהדרי ו  היו קוברין אותו בקברות אבותי
 •־,הכם צבי (בשו״ת סי׳ נו״;) מי שנקבר בקרקע של
ם לקוברו בקברות ישראל ור״מ ש רם יבולי; להוציאו מ  נ
ת בית תקברות ב אדו ת  סופר (בשו״ת ח״ס סי׳ של״ד) כ
פת ולא ניתן  שניתן ליהודים לקבור המתים בשעת המנ
 להם לתלומין לאתוזת ונם אינו מוקף תומה ואינו
ם העצמות חורעים י  משומר, והנוים אהרי שש שנים מפנ
 שם והנת עתת יש מקום אתר לקברות להלומ ן
 שיכולים לקבור שם תמהים האלה׳ ופסק דפש־מ
 שמותר לעשות כן ומצות רבת איכא להשתדל בזת

 אולם בעובדא שבא לפני ר׳ יתזקאל לנדא, ע״ר הקהל
 שקנו קרקע לקברות לא לצמיתות רק למאה ותמשים
 שנה, ואת״כ תהזוד הקרקע לבעלים להרישה או לבנין,
ה לקנין עולם׳ ר ת  ועתה רוצים הקהל לקנות קרקע א
 ולפנות הנקברים מהישן אל ההדש שבו תהיה לתם
ת  מנוהה לעולם, ותורת לאס^ר מבמת מעמים וכתב ח
ם במוהים הם שאהד כלות הזמן יהיה להם  דוקא א
ד קודם שתשוב ה  רשיון לפנות העצמות משם למקום א
ם יש תשש שאת׳ ב לא יתנו  הקרקע לבעליה, אבל א
 להם רשות לפנותם מותר לפנותם עתה. ועכ״פ מאז
ם יש בידם לקנות קרקע להלומין לא יקברו  והלאה א
 עוד במקום הראשון שאינו להלומין. ר׳ יצהק אלהנן
 ס פ ע ק ט א ד אב״ד קאוונא (בשר׳ת עין יצחק יו״ד סי'
 ל״ג) משיב להרב ר׳ בנימין בינוש זלקינד ראבינער
ת בארק מ ת ת ם מותר לתנית א  מנו־ארק׳ על שאלתו א
ם ומנועל בדלת ברזל במשך א זה י  בכוך מרוצף באבנ
 תרשים ולהוציאו משם את״כ ולקוברו בקבורת בקרקע,
 כי יראו לק־ברו מיד פ; יננבוהו אותו ננבים כדי למוסרו
ת תנתוח כאשר קדה בימים מ כ  לרופאים ללמד ע״י ת
ם יקברוהו איזת תרשים  תחם (1880) בנויארק, אולם א
 כשתתת־ל תבשר לתתעכל לא יננבותו עוד כי לא יתיר,
י  ראו־ לנתוה. והורד, רי״א שמותר לעשות כן מפנ
 שנתנוהו שם ע״מ לפנותו ר׳ מאיר לערנעד תרב
נא אצל תמבורנ נשאל ע״ד ראש תעיר שצוה  באלמו
 ל־רהיב רהוב העיר ולעשותו דרך תרבים בבית תקברות
ות כל הקברים ולקבור חם, ואם מותר לפנ תו  של תי
ד תמשומר, או ת  תעצמות באותו בית עלמין במקום א
ם שעליהם יבנו יסוד ח ב ק ות רק מרצה ה  עדיף מפי לפנ
, אלא שיעשו עליהם ת ת ב ק  התומת וישתמדו שאר ת
ן כיפה העולה על נביהם והשיב ע ם, כ  דרך הרבי
ות כל הקברים בדרך כבוד ולקבור כל ף מפי לפנ ח ע  ד
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 אחד מחאה נגד הפילוסופ א העיונית׳ הסבכרת את
 השכל על תרגש תדתי, ומצד השני מהאה ננד המוצאים

 בהיהדות המעשית ובפלפול תתלטידים תזות הכל
 [התפתחות הסבייה וראשית צמיחתה הקבלה
 ״המעשית״ ו״העיונית״] על דבר זטן לידתה של הקבלה
ד רבים טהכטי א  וראשית צטיתתת שוגות תדעות ט
 עמנו וכן גם טתכטי אוטות תעולם תתדו להוכיח״ כי
 הקבלה היא חדשה בגבול ישראל טראשית תאלף חששי׳
 וני טההלה לא גבראה כי אם גגד הטחפלספים
 המייטוגים המטילים ספק בהגסים שבכתבי הקדש ואיגם
 גוהגים כבוד בתגרות ומדרשים ואהדים ההליטו כי
 מוצאה טארץ רקדם, מתורת עטי הסזרה, טהודו וטפרס
 או מארץ תבבלים והכשרים, ואתרים מקדימים זטגה
 עד קדמות נעור־ האומד. ואומרים כי היא מורשת
 קהלת יעקב ומסורה מפה אל פה בתוד למודים געלים
 יהד עם ההורה אשר צוה לגו משה, אך לבל הדעות
 האלה אין יסוד הזק בדברי הימים ועל כן אף אתת
 מהגה לא הצליהה עד כת לערות סקור ראשית תוצאות
 תקבלת ותורת תגסתר אולם איך שיהיה אין ספק
ד ומוצ\.ה מימי קדם א  בדבר, כי תיא תכמת עתיקה מ
 קדמתה, אלא שצריך להבחין ולהבדיל ב ן תורת הסוד
 הקדמונית מיסות הגאוגים ובין הקבלה ההדשת טולדת
ש י ת ע  חרות אהרונים׳ או יותר נכון, בין הקבלה ת מ
ר ל י ת באשכנז וצרפת ובין תקכלה ת פ י ר ת ס נ ת  ו
ת בספרד ופרובינצא, השונות י ג ו י ע ת ת ו י פ ו  ס
 בצורתן ותכוגתן תכלית שגוי ואין ביגיהן כל קשר
 והתיהסות, אם כי יש לתודות שהראשונה תשפיעה
 על האהרונה במדד, ייא מעמה נלד וידוע הוא, כי
 באמצע ד.תק,פה הנאונית כבר נתפשמה תורת הסוד
 בישראל ומקומות אין מספר בתתלמודומדרשים סוכיהים,
 כי כבר היו לתלמודים האלה מהלכים כמו המשנה
 ותתלסודים. מראשית ימי הננוסתיקים הציר׳ אשר עליו
 תסוב תורת הססתרים אל התקופה ההיא׳ תיא ״ירידת
 המרכבה״, התומכת יתידותית במרכבת כבוד ה שראה
 יחזקאל תנביא ובידיעת צבאות שדי, שרפים ואופנים
 והיות הקדש, ואליה נספחהההקירה ב״סעשת בראשית",
 ההשקפה במסתרי הבריאה, בטה לטטה ומה למעלה,
 בהתנלות כבוד אלהים אל בני אדם ובכהות־הבינים
 ה׳גומדים בין ה' ובין העולם בספרים מפליאים ובהבורים
 זרים, אשר לא נודע סי אביהם ורק בנלל עתיקותם
 נתייהסו לנחלי תתנאים: ר עקיבא, ר׳ נחוניא בן
 תקנת ותלמידו ר׳ ישמעאל בן אלישע, נתבארו וגתגשסו
 אתרי כן הדעות והרעיונות האלת לכל פרטיהם
 ואופניהם מסין הספרים האלה נודעו לנו ז פרק• דרי
 אליעזר, אותיות דרי עקיבא׳ מדרש כונן (או ברייתא
 דטעשת בראשית), ספר רזיאל, שיעור קוטר, תיכלות
 רבתי, היכלות זוטרתי, ספר יצירה, טדרש רבי נהוניא
 בן הקנה, שר ההורה וספר הנוך; טלבד אלה נודעו
 לנו עיר אחדים ממין ספרים נפלאים כמו ספד
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 קביעת המועדים: ע׳ בן מאיר, מועדים
:  סבלה (או״ תורת הה״ן", ר״ל ״הכסת נסתרה")
 חק רח דניונית ועיונית באלהות, שתכליתת לבאר
 ולחסביר סוד תרות תעולם, מבע תבורא וסדר
 הבריאה והמון נסתרות שמבראשית, לדעת מה לפנים
ת סוד  ומד, לאחור, מת למעלת ומה לממת, לדעת א
 הקיום וסוד ההיים סוד הנסצא וסוד הטתהוה, אל
 החקירה תזאת נםפהה אהרי כן בזמן ט; הזמנים נם
־ ׳;,אינח קבלה אמתית כמו הכמת הפרצ־ף ושרטוטי  מ
 היד, סוד העבורוהנלנול, השפעת צבא השמים וכסיליהם
 ופתרו; ההלוטות השבעת דוהות ושדים ובתיבת קמיעות
 ולהשים תכל על פי רמזים וסודות, צרופי אותיות
 והשכונות טםפרים, והתערובת תזאת הולידה בצלטה
 ודסותת ערבוב חדעות, חקירות בלתי תכלית וטושנים
 זרים ומתסיהים, הנעלים טעל כל שכל ונשנב־ם טעל
 לנבול בינת אנוש ואשר תשפעתם ננלתד. עלינו ע ד
 כיום הזת תוראת תש ם ״קבלת" ת־א לאמר, כי היא
 טסורת קדוטים, טורשה קהלת יעקב, בתור קבלה איש
 טפי איש טאבות כנסת ישראל טרור דור, והראשון
 אשר השתמש בשם הזח לתוראת החכטח תנםתרת
 בטובנח הטיוהד תית לפי יחעתנו טהבר אהד מארצות
 המזרח דתי בשנת אלף תקל״ד לשטרות (1223 לטת״נ),
 דור אחד אחר תרטב״ם (תרכבי בדערות־ו לסכר נרעץ
 דברי יטי ישראל, תעתקת שפ״ר, ת״ת 47) תקבלח
 נכנסח ברב או בטעט בנדר הפילוס,פיא הדתית

 בחכניסת לטורים פילוסופיים ותק־רות מדעיות בתורת
 ישראל, אלא בעוד שהפילוםופיא חדתית נמשכת רק
ן עיקר, חדרה ו י נ ח ן ועשתה את ה ו י ע  אהר ה
 הקבלה בכלל לעומק הפסיבולוניא הלאומית, יען כי
ש בכלל , תורת ה ר נ ב ל ב  תורתה היתד. תורה ש
 תיתה הקבלה נוטה יותר להתרוממות הלב, להתפעלות
 דתית ולתתעוררות פנימית ותיתד. מיכשרה איפוא לפי
 מבעה למצוא לה עד מהרת סםלות בלב כל פנות
 תעם, לתיות לתורה שלימה מקפת את כל ההיים
 תדתיימ והמוסריים ולתיות כעץ סניף וסיוע להיהדות
 דתלמודית. הנד, כי כן הלכה הקבלה בתתלת אחוזת
 יד עם היהדות התלמוחת ולכן ההזיקו בד תורנים
י תתורה המעשית אולם בתיותה תורה ת  סופלנים א
 שבלב, שימת דתית מיוסדת על תרנש, תיתת אנוסה
חת ולחלוק  אתרי זמן מת לתתרהק נם מהיהדות חתלמו
 עליה בכמת כרמים, באשר לא יכלת למצוא קורת רות,
 ודי םפוקה המוסדי בשקלא ובריא תתלמוח
, ה ו מ  באסכולסתיקא תלמוחת׳ אשד תרותה רק את ה
ת ערך  אבל לא את ד.נ פ ש תסשתוקקת, והנחלת א
 ״תובות האיברים" על זת של ״תובות הלבבות", באופן
 זה היתה הקבלה בתקופה הראשונה לתהפשםוהה מצד
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 במקרה אין לו סדר׳ ואנו רואים כי הנבראים יש להם
 סדר ועל סדר הם מהקיימים ועל סדר הם מהבמלים
 ועל סדר הם מהחדשים"׳ ואם כן איך נההוה היש
 מהאין ואיך ״נמשך ונחאצל" נעדר ה׳שלימוה מן הכלית
 השלימוה, עולם השפל והעכור p הסבה הראשונה,
 האיךסוף׳ בלי אמצעוה ומחיצה? כדי לפהוראת ההידה
 הסתומה רזאה כצאה לה הקבלה לנחוץ לבנוה שיטה
ה ההשגחה הרוממה והנאצלה  של מה להסביר על ידה א
 בדרך השהלשלוה והחפחחוה עדי הגיעה אל הנבראים
ה מדרגות  השפלים פה בארץ טטה, והגבילה א
 הההפחחוה, עשר במספר, בהדרגת זו אתר זו, וקראה
 להן ״םפירוה" ואה העשר םפירוה החלק גם כן לשלש
 מחלקוה כוללוה והן שלש בעולם השכל, שלש בעולם
 הגפש וארבע בעולם הטבע או כאשר יאמרו המקובלים
 הטאוחרים עולם השכליים, עולם הגלגלים ועולם
 הישפל, ואהרים: הטושכל׳ הטורגש והטוטבע והנה
 בגוגע לאופן תתתהוות של הספירות מחולקות בזה
 הדעות: לפי המקובלים תקדסוגים אצל האיךםוף׳ היא
ה חכח או הספירה  המצוי הראשון, ממגו בהחלה א
ה כל הםפירוה; והיא,  הראשוגה, הכוללה בקרבה א
 הספירה הראשוגה, הגקראח ״כחד" או ״רום מעלה",
 היהה גמצאה באין סוף מקדם קדמהה׳ ה״גו בטבעו
 ובמציאוהו והיא ״ההרה הדקה הפגימיה והגסחרח"

ן במובן חשיטח ו צ ר  אשר קצה המקובלים קראוה גם ה
 של הפילוסופיה של ר״ש בן גביו ל, כי באמצעות
ה עולמו ״והוא יהד שהכל  הרצון ברא המצוי הראשון א
ד יסוד החשבו, ח א  הלויעליו", סקור יהד הםפירוה כי ״
אה גאצלה השגיה, היא  והשעה ילדו" סן הספירה הז
י ג ה, ב , ״אם כל מושג", ומזו ספירה ה ה מ כ ח  ה
׳ ומזו ה ר ו ב ג ה ה ר פ , ומזו ס ד ס ח  ומזו סבירה ה
, ומזו ספירת ה צ ג , ומזו ספירת ה ת ר א פ ת  ספירת ה
. ת ו כ ל ס ד ומזו ספירת ת ו ס י ׳ ומזו ספירת ה ד ו ה  ה
 באלו תעישר ספירות גשלם עולם תאצילות׳ ותן גחלקות
ה לשהים: של־ש הםפידוה הראשוגוה הן מעולם ל ע מ  ב
ה האחרוגוה הן מעולם הבגץ, ח י פ ט  הישכל, ושבע ה
דן ובאמצעוהן גההוה הכל ומהקיים הכל, בעלי  ב׳ על י
 השיטת הזאת טטעיסים ביותר׳ כי הספירה הראשוגה
, ו ל צ א ו כי אם ג א ר ב ה לא ג ד ה  וכל תבאות א
 ותתלוק שבין בריאת לאצילות יגדיר ר׳ עזריאל, אבי
 אבות תקבלת, על פי תגדרתזת ״כל בריאת שגוטלי;
 טטגת תתטעט ותתחםר, אולם כת תאצילות שנוטלין
 טטגו ואיגגו תםר", וכתםבת הראשוגה תגן שליטות
 בתכלית ובלתי מצומצמות במקום חמן׳ ובכל זאת לא
 ודגדגה להסאציל האין ם ף בכל ההגאים והסגולות

 ולרעה קצה הגה האיךםוף לבדו הוא גצחי, בעוד
לח בזמן וגההדשו ו ג  שהספידוה וכל הגמשך אחריהן ״
 ממגר׳, מהאיךםוף, בתדוש גמור, וגם עתה איגן מתקיימות
 כי אם מכת השפע שמשפיע עליתן תא׳׳ם, שאלו תוא

ח אפילו רגע, אז יהיה הבל כלה 1 ו  היה ססלק מהן א

 הישר, אשר לפי השערה רבים אחד הוא עם הספר
 הרבא דסישה, ספר הרזים וספר שם בן גח, העוסקים
 בצרופי שמוה וגטטריאוה ובמעשי גסים וגפלאוח
 ומכילים גישמוה גפרזה לעומה זה לא ידעה הקבלה
 הזאה ממושג ״עישר םפירוה" ״ואין סוף" ומחקירוה
ת ממהוה היצירה ובטבע היוצר. הרמזים ו  פיל.ס פ
 חרא׳״ונים ינצרופי שמוה ולראישיה גצגי הקבלה גמצאים
 כבר כאמור בהלמוד ומדרשים, על הרמזים המעט ם
 האלה הוסיפו איזה חכמי בבל שהיו ״־גסי רוח ומעוטי
 תורת" כמת למודים זרים ואגדות מתטיתות לפי השגחם
 המגושיה בדעוה ואמוגוה, ומ׳שם באה הקבלת הזאת
 דרך ציגורוה שוגים לאיטליא ומשם לאשכגז וצרפה,
 אשר יגם היו ר־ אלעזר הרוקח טגרטיזא והלטידו ר׳
 טגחם האשכגזי ראשי גביאיה. בעוד אשר היהוחם
 הספרדים, אשר היו בעלי עיון וטחקר והיו רחוקים טן
ה וטהדברים הטתטיהים, המציאו קבלה אחרה, ח ז  ה
 שיטח חדשה, אשר ההאיטו אוהה לפי רוהם עם טושגי
 הפ לוכופיא, ודיא הקבלה שגתחדשה בסוף האלף רחטישי
 וראשיה השישי על ידי ר׳ עזרא ור׳ עזריאל׳ רבוהיו ישל
ם לההשערה שישגיהם אחד הם), או ד  הרמב׳ן (ויש י
 על ידי ר׳ יצחק םגי גחור בגו של הראב״דבעל ההשגות,
 הגזכר ברישימוה הקדומוה בהור הראשון בשיטה זו.
 הגה כי כן במר הוא, כ׳ ההפחהה הקבלה בזמגים
ה שוגוה באופגים ובצורוה טשוגוה על ו  שוגים ובמדג
ד אנשים שונים זה מזח באופן חנוכם ובדעוהיהם  י
 הרהיוה, ועל כן לשוא נעמול למצוא מקור אחד לכל
ד ח  השיט. ה והדעוה הנמצאוה בה, באשר לא ממקור א
 יצאו ולא על ארמה אהה צמהו הקבלה היא בעיקרה
 בעי ת גוונים רבים, אלא שנחאחדו ונצטרפו בזמן מאוחר

 >צ ,ר אדר ליגיטח מוגבלח וטסו״טח, אישר עד פחדה 1
 רחבה ונסבה ותוסף אוטץ על ידי הטקובליס השונים

 אשר סטו בארצוה שונוה עד היום הזה.
 [שיטת דקבייה הפייוסופית *אין-סוך״ ו׳ עשר ספירות״]
 היסוד, אשר נוסדה הקבלה בתקיפה הראי_ונה
 לההבשטוהר, הוא לקרב אל המושכל וההשגה האנושיה
ל ממקור אל עליון פ . ה ר״צאוה הבריאה והעולם ה  א
 העומד ־־מעלה טההויה והמציאוה דאלה ם, או המצוי
, גשגב מעל כל מחשבה י  הראשון, הוא עצם מחג
 ואובגחא דלבא, ואין לייחס לו כל מוישג הכולל ומקיף
 בקרבו צמצ.ם וגבול, ארךוחשוואח׳ שגוי והמורד״ וכסו
 כן אין לייחס לו מחשבח ורצון, חפץ והכליה, כי הוא
 1צם תשלימות, בלתי מוגבל בכתותיו ובלתי טצוטצם
 במקום pn ולפיכך כנוהו ״איךםוף". וחגר, מביו; שאין
 לייחס לטבע המצוי הראשון לא פעולה ולא שום תואר
ח חעולם,  חיובי, לא נוכל לוטר עליו, כי הוא ברא א
ה באופן שנאטר, כי נ ו ו כ  וכל שכן שלא הפול בו ה
ן לברוא העולם, ואולם טצד אחר הלא נראהו ו ו כ ת  נ
 כי ״העולם לא נפל במקרר,, רק מסדר אתד סדרו
 באופן התיקק והוציאו מאין ליש", כי ״כל דבר חבא
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 ולא כזה, הטה תושבים לתקן את הכל באשרם,
 שתספירות תן עצטות וכלים גם יהד, ור״ל שיש בהן
 גשטה וגוף, והגשטת תיא עצטות והגוף תוא הכלי
 (פרדס רטונים שער ד׳ פרק אי—ד) על הערבוביא
א, דחי פ י  הזאת התעורר לראשונה ר׳ אברהם א בו ל ע
 קרוב בזמן לראשית צטיתת הקבלה ובטקומות רבים
 שבספריו תוא קורא תגר על הלמודים האלה, אם כי
 כבר גתקבלו בימיו בכל תפוצות הגולה. לפי דעתו
 הוא, תכל תיא אחדות גטורת וטותלטת ועשר הספירות
 ת! רק צרופי שמות שתם פעולות האל המיוחד, כי
 ״כשהתיר כל קשרי הספירות תיתרם בעל ברתך
 וכשתיתדם תכלית תיתוד לא תמצא בם כי אם תיהוד
 וכשתתיר, טיתר סן תמיותר לא תמצא בם שום ספירה,
 כ־ אם תסבר, תראשוגת לבד" (יעליגעק, הקבלת

 והפילוסופיא עטור 38).

 [ארבעה העולמות ׳. אצילות, בריאה, יצירה ועשיה]
 בעקבות התקירה במתות רבורא וביתם היש להאין
 היתה כרוכה מאז גם ההתבוגגות בסוד הבריאה ובעגי!
 התהוות תעולם וחדושו וברבר הזח הלכה הקבלה
 בעקבות הפילוסופיא האפלטונית ההדשה הקבלה
 העמידה לעיקר, בי למסה מאותן העשר ספירות, שהן
 עולם תאצילות, נמצא עולם הבריאה, אשר קצת הבמי
 הקבלה קראו לו גם ב! ״כסא הכבוד", והוא מתתלק
 לעשר מדרגות מכווגות לעומת עשר ספיר! ת שבעולם
 האצילות. לטטה מעולם הבריאה גמצא עולם היצירה,
 ובו עשר כתות של טלאכי שלום ועור עשר כתות של
 מלאכי תכלת לעוטתם. ולטטח טעולם תיצ־רת עוטד
 עולם העשיה, שהוא העולם הההתון ובו גמצאו עשרה
ח עומדת באמצע. באלו ארבעה העולמות: א ה  גלגלים, ו
 אצילות, בריאת, יצירה, עש־ח (אבי״ע), בארה לה
ת סוד תוית העולם ותדושו. לפי דעתת  הקבלה א
, בבחינה שהכל היה נמצא בכה ן ו מ ד  העולם הוא ק
 במציאות ״האיךסוף", אבל הנהו נם מהדש, בבחינה
 שיצא באמצעות הרצון האלתי מכת אל הפועל ממש
 בדרך שפירש לו בן־נבירול סור מעשת בראשית. וסדר
 ההשהלשלות טטבע ״האיךסוף", שתגהו כלו רותגי,
 אל עולם תעשית יתבאר באופן כזה: בתהלה גאצלו
 מ״תאיךסוף" עשר ספירות רותניות בהדרגה זו לטטה
 מזו, וכל טה שהתרהקה הספירה טתנקודת דיראשינה

 טאור הפניטי הקרטון, תתעבר, נם טבעה, ער בי גנעה
 כבר הספירה תאתרונת(מלכות) בעולם הבריאה, שהוא
 רק נושא תוית העולם בלי סדר ונעדר הצויה ועולם
 הבריאה לפי דעת המקובלים הוא במובן תיסוד הכללי
 של רשב״ג׳ אשר הוא רק בבתינת ״תלות" המוכן לקבל
 ״הכתב", ועני! נתיגת הצורה בהומר, שהוא עולם
 היצירה, פרשו לתם באופן קרוב לשמת ״תאטומית",
 כי בתהלה נטצאו נקודות דקות וקטנות (״הויה דקד,
 זבת ונקית״) בלי סדר וצורה, ואלו הגקודות נתערבו
 ; ונזדווגו זו בזו, עד כי נצטרפו לסדר וצורר, כלוטר בי

ו  ואובד, ר׳׳ל אז ישוב הכל אל תוך הא״ס, אשר טטנ
 יצאו (פרדס רטונים שער ה׳ פרק י״נ). והספירות
 האלה טשונות הן כל אתת טתברתה וטה שיש בזו אי!
 בזו וטה שתפעל זו לא תפעל זו (שוטר אטונים וכות
 א׳ סיט! ט״ה). יוצא טזה׳ כי הספירות הנאצלות
 סהאיךסוף ה! בלתי גבול ובכל זאת ה! הטונבל הראשון,
ן שאין ט : מ ד ה ן א ט  הן טוגבלות ובלתי טוגבלות מ
 סוף טשפיע עליהן טהשלטתו הן דוטות לו בשליטות
 ובלתי תכלית, ובהטגע טה! השבע תן תסרות ובעלי
 גבול וטבע אלו הספירות• כי כל תקודטת לחברתת
 תשובת טתברתה כי הספירה הראשוגה היא אצילות
 טטבע הטצוי הראשון בלי שום אטצעי ביגתים, ואולם
 הספירה השניה גאצלה טהטצוי הראשק ומתספירר,
 הראשונה, הספירה השלישית טהספירה הראשונה
 והי־.גיר״ ובדרך זה כל אתת ואתת בהדרגה, באוב! כי
 תאצילות טטבע תטצוי תראשון תיא תולכת וטתטעטת
 בכל תדרגת ותדרגת, עד שבסוף גתעצטו וגתעבו
 הנאצלים. באופן זה גבין איך היה אפשר, כי בסבת
 הטצוי תראשון, שסציאותו היא רותנ־ת חכה, נתהוה
 עולם הטוהשים, שהרי טטנו נאצל רק כה רוהני
 וטן הכה הזר! כה שני רוהני, אלא שזה הכת השני
 היה בו לא רק טטבע הטצוי הראשון, אלא נם טטבע
 תכת תגאצל מטגו׳ וכן גשתלשלו אלו הכתות זה לטטח
 מזה, ער שלבסוף קבל הכה האהרון (הספירה תאתרוגת)
 טבע אצילות עבה ותיא תתלת דבריאה בעולם השפל

 אבל עם כל זת אין ליתם תלילת רבוי ושגוי לאלו
 הכתות, כי אין רמי ושגוי ״לא קורם האצילות ולא
ת כל עולם  עתת אתר האצילות״, אלא כי גבי! א
 תאצילות ב א ת ד ו ת ג ט ו ר ת, בשלשלת ארוכת ״שהיא
 עשויה תוליות תוליות וההוליה השגיה טהוברת עם
 הראשונה וכל חוליה ותולית בתברתה ואי! מגירים
 פרור וקיצוץ, אלא הכל טיוהד" והמשילו הכטי הקבלה
 את אחרוח הטבע ״לרטיק האור שטדליקי! מטנו אלפים
 ורבבות אורות, זה טאיר יותר טזה, אבל בלם שיים
 בתשואת האור הראשון וכלם טעיקר אתר", ולא רק
 תבתות הנאצלים הם אתד על פי טבעם ומקורם, אלא
 תטציאות כלה היא באתדות גטורה. את תעיקר תזה
 למדו הטקובלים גם כ! טתורתו של בךגבירול, איגד
 לרוב היו ציוריו וטשליו להם לעיגים. ובדבר טבע
 מציאות! של עשר ספירות, אם יש להן טציאות בפגי
 עצטן, או שהן רק מתשפעת המצוי תראשון, בזת גסתבבו
 המקובלים וגת לקו בדעתם לדעת קצת הן ״עצטות",
 ר״ל טעצטותו של האיךסוף, ולדעת אתרים איג!
 טעצטותו, אלא תן רק טדות או כלים, ואתרים אוטרים
, שהרי לדעת הראשוגת ת ת ולא מ  שת״ו לתשוב לא מ
 תיינו טטילים דבר באיךסוף, ות״ו לוטר כן׳ ולדעת
 האתרונת ישאר תאין־סוף בלי שום טדת וכלי ויהיה
 אם כן כאילו איגו והעולם יהיה גטסר לנטרי ביר
 הספירות, וטאהר שאי אפשר להשוב בההלט לא כזה



98 

ח ה ל נם כבוד העולם התחתון׳ ש ח  יצא לנו׳ כי באמת נ
 הוא הלק מתאצילות תאלתית והשפעה אור תפנימי
 תודרת נם אל הוכו. וכשם שיש מדרגוה שוגוה בעולם
 העליון, כן נמצא שנוי נם בעולם התתתון׳ אלא שבעולם
 תעליון הטעלה תאלתית פוההה והולכת מאצילוה
 לאצילות, והעולם ההתתון תכל תולך ומשתלם מלמטת
 למעלה: הדומם יהדבק בצמת, תצמת בתי ותתי
 במדבר, ובטבע המדבר יש הנשמה העליונה, שהיא
ה לגמרי. ובדבר מהוה הנפש הלכה הקבלה י  חתנ
 בעקבוה הפילוסופיא תיונית, כי באדם נמצא רק כח
 או הכנה, ורק על ידי קיום ההורה ושמירה המצות
 (לפי מובן הקבלה) ההיה דנפש לטציאוה בפני עצמה,
 ובכהוה הנפש הבדילו המקובלים ארבעה עצמים נכרדים:
 נפש, רוה, נשמה, היה הנפש היא הכה ההיוני שיש
 בכל דבר ודבר אפילו בדומם, ולכך הוא מעולם העשיה,
 ובפי קצה המקובלים נקראה נם בשם הנפש היסוחה,
 מפני שהיא נשמוה ונופל בה ההפסד. הרוה הוא
 הכה הנמצא בכל הצמהים והמדברים שיש להם הגועה
 ומקורה מעולם היצירה, וגם הוא כלה עם הגוף. הנשמת
 היא המיותרת לאדם והיא מעולם הבריאה וגקראה גם
ה גמצאה בכל איש א  בשם הנפש העליונה. גשמה מ
ד שבאופית  מישראל השומר הרי״נ מצווה, או הסי
 העולם המקיים שבע מצווה רבני נה. הנשמת תזאת
 אינה כלה, אלא היא נצהיה׳ ולכל אדם יש הלק בה,
 בין מישראל(בקיימו מצווה ההורה) ובין מאוה״ע(בקיימו
 שבע מצווה רבני נה) למעלה מזו היא הנפש הנקראה
 ״היה", שהוא מעולם האצילוה, והיא מתת אלהים,
 הלק אלוה ממעל, לכל איש המעמיק הקר בטבע
 האלהוה על פי הורה הקבלה, ועוד למעלה מזו היא
 ״יהירה״, אשר נקניה היא רק באמצעוה הארה עליונה
 ולקוהה היא מהמקור הראשון, מאור הפנימי הקדמון,
 ואליה זוכים רק קצה יהירי סגולה בהירי האומה
 הישראליה. הגפש הזאה (היהירה) השוב אהר מוה
ו גלקהה, ״דאיהו אהר  האדם אל ״האיךסוף״, כי ממנ
 דנשמהין דעלמא וכל נשמהין המן סלקין ומהמן אהין״,
 ולכן גקרא המצוי הראשון גם ״אלהי הרוהוה״. נם
 מלמודים האלה יוצאוה לגו הורה־מוסר השובה ונעלה
 מאד, כי לפי זה אין דבר בלהי השוב בעולם וכבוד
 ויקר מאין כמוהו גהן לאדם; שהרי ההשפעה העליוגיה
 אי אפשר לה בלי ההעוררוה טלטטה צינורוה השפע
ם על פי טעשי האדם וההבולוהיו  האלהי הם טהטלאי
 למטה, כי כל דרך טוב שיעשה האדם יעשה רושם
 למעלה ובעברו עבירה הוא פוגם בהשפע האלהי. האדם
 הוא ״צורה הכדובים״׳ נפשוה האדם ״נקשרוה למיגיהן
ד  זו בזו מדרגה אהד מדרגה״, והאדם השלם בסו
ב נעשה ח  הבריאה יניע עד המעלה הראשוגה, כי ״כל כ
 לקבל כת עליוני, ובהיות הנפש מוכנת לקבל הכבוד
ק תתהדש בה צורה והיא פועלת ומשפיעה  והשפע״, ל
 נם כן על פעולה השפע האלהי. על פי הדברים תאלה

 קבלה

 היה הסדר הסר בראשיה ההויה, אבל היה נמצא כבר
ם  בכה, ומשלו בזה לאוהיוה האלפא־ביהא, אשר אמנ
 בפני עצטן אין להם טובן שכלי, אבל בהצטרפן יהד
 לטאטד שלם הן טקבלוה צורה כאטור האטיגה הקבלה
 באהדוה גטורה של טבע הגטצאים, בההליטה שההוטד
 הכללי היה גטצא כבר—אם כי בטדה טצוטצטה טאד—
 בהויוה הראשוגוה, וכל טה שהשהלשלה האצילוה
 טהויה להרה גהעבה ההוטר וגהגשם יוהד, עד כי היה
 לזה ההוטר הגטצא בעולם העשיה ולפי זה אטנם
 גטצא הבדל בין ארבעה העולטוה, אבל לא בטבעם,
 כי אם בטקריהם, הייגו כי השגוי בין זה לזה איגו
 באימה׳ כי אם בכטוה. והבוגד, בזה, כי הגה ראיגו׳
 שנשתלשלו ההויוה טעולם לעולם ובכל הדרגה טאוהרה
 נהעבה ההוטר התיולי ונתנשם יותר׳ אבל בבתו ובטבעו
 כבר נטצא בו הכנה לצורהו האהרונה נטצא, כי שוים
 כלם בטבעם׳ אלא טה שנטצא בראשון פהוה נטצא
 בהשני מרובת יותר, וכן השלישי טרובה טהשני והרביעי
 יותר מרובה מהשלישי. ולפי זה ההבדל ביניהם כאמור
מה ובדבר זה נהקרבו המקובלים  רק בכמוה ולא באי
 אל שיטה רשב״נ, אלא במה שאמר הוא׳ כי בההלה
 נתהוו יסוד כללי וצורה כלליה ולפי זה יש עוד הבדל
 בין שני העולטוה—עולם תרותניים ועולם תטותשיים—
ה הכל לידי מציאוה אהה ולא הפרידו  אהדו המקובלים א
 כל עיקר בין טבע תהומר והצורה, כי לפי דעהם הכל
 אהד והרצון האלהי פועל בכל באתדות נטורת.
 והמקובלים הטאוהרים הורו כי נם אהרי הדוש העולם
 והיוהו עוד לא פסקה תשפעת הבריאה מכה האיךסוף,
 כי ההשפעה האלהית היא המידיה והיא עוברה מעצם
 לעצם, מהאיךסוף להספידה הראשונה וכןבהשהלשלוה
ה יוצאה מהאין־ ח י ט  ישרה עד לעולם העשיה, והארה ה
 סוף ומהפשמה בכל האצילות וממנה בכל הנמצאים
 עד סוף כל ההויוה. ועוד אמרו, כי מלבד האור היוצא
 מלמעלה, יוצא נם אור מלסמה, שהוא עולה למעלה
 ומזחונעם זה היוצא מלמעלה, ״שאין שפע יורד מלמעלה
 אלא אם קודמה לו ההעוררוה מלמטה״. על העיקר
 הזה, כלומר על ענין ההזחוגוה של שהי ההארוה,
 נוסדה כל הורה המוסר שבקבלה כי כן השבו המקובלים
 ש״בכל סדרי בראשיה והוקי הטבע אנו מוצאים
 הזדוונוה הכהוה, באופן שלכל כה שבעולם יש כה
 מהאים לעוטהו״, וענין הזוונ: ״שכל הארה וההנלוה
 של האור הננת והשפעה ההיים טטקור ההיים נעשית
ח זה, שהנצהיים טאירים זה לזה ומהאימיפ  על י
החם זה בזה, באופן שכה טהי ה זה ו  וטשליטים זה א
 אהד הוא הפועל והיוצר והטשלים, והכה השני הוא
 טקבל הפעולה וההשלטה וטוליד על ידי זה כה הדש״,
 והוא שנקרא בפי תקבלת ״יהוד״ או ״זוונ״, חה הוא

 שטדברים תטקובלים ״טיתוד קוכ״ת ושכינתית״.
 [ארבעה טבעיים באדם: נפש, רוח, נשמה, חיה] על
 פי התורה הנ״ל, כי כל הטציאוה היא באהדות גטודה,

 אוצר ישראל
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 הפועל אבל נמצא כבד בהכנה חה הרצון שנמצא
 בכה הוא הנקודה הראשונה בשפע האלהי, וממנה
 נתפשםו אה״כ צנודות השפע ואז נברא הכל במאמר

ת העולם במחשבה  וחכונה בזח, כי בחהלה ברא חשם א
 לפניו ובזה לא נופל חדבור, אולם כאשד יצאח הבריאה
 מכה אל הפועל נברא הכל במאמר אלהי, ואותה
 ״הנקודה הראשונה״ לא פסקה השפעתה והיא תולכת
 ומתמדת וזהו סוד אהדות הבריאה האור הפנימי
 המתפשט בכל הבריאת דוא תרות תאלתית המרהפת
 על כלל דמציאות; אבל לא נתן במקורו הראשון
 ובטהרתו המקורית לבני אדם להנות בו, כי קליפות
 סובבות אותו (שם ה״א דף י״ב) והשתלשלות תיצירה
 יצייר לו ,,הזהר״ באופן זה תאור תפנימי (,,נקודה
 קדמאת") תתלבש קליפת, לתיות אורו גדול מאד, שאיו
 עין כל בריה שולמת בו; זכותו ודקותו תיא למעלה
 מכל השגה, הקליפה תזאת ר״ל הלבוש תסובב את האוד
 הקדמון געשה היכל, והוא מקבל שפע אלהי מאור
 הנמצא בקרבו כעין גשמה (או כעין מוה או כעץ אגוז)

 ואם כי אורו אינו דק תך כאוד הקדמון׳ הנה בכ״ז
 יהל ברוב הוד ויקר, והוא מקבל נ״כ קליפה, כלומר
 לבוש היצוני אשר יש לו אוד במדרנת פתותה מזה
 של הלבוש הקודם, ובדרך זה יתמעמ האור בהדרגה
 מקליפה לקליפת וכוונת הדברים האלה היא לדעת
 תפנתאיסמים, כי רק מציאות אתת יש והיא תמקפת
 את כל הבריאה בלי תבדל, ומת שאנו מוצאים הפרד
 בין תמציאות הרותגית ובי; המציאות התומרית איני
 הבדל עצמי אלא מקרי, כי באמת מבע אתר תוא לכל
p הנבראים, והאהד הוא נאצל מהשני, וכן השני 
 השלישי עד הנקודה הראשונה, אלא כל מה שתתרהק
 תמציאות מן הנקודה הראשית יתעבה המרה, באופן כ׳
 עלינו לדעת כי מה שבזה יש נם בזה וההבדל תוא רק
 בכמות ולא באיכות, ע״י הקליפות נמצא עבוב בתשפעת
ט - פ ת ה  האור תאלתי, אשד זולת זת תית מתויב ל
 בשוה, מאהרי שמבע כל הנמצאים אתר ה א אבל
 הקליפות נורמות עכוב, וזהו סוד המאמר ״יהי מארת"
א כ׳יו ע׳א) ואהדי שבאר הזהר סוד  חסר (שם הי
 חזווג בםפירוח חאלהיות הוא חולך לבאר גם סוד
 האחדוח בשבע האלהי ומבע הכחוח חגאצלים מהמצוי
 הראשון, תמתחלקים לשגי מבעיים באופן פעולתם אבל
ה לאלו שגי האופגים  לא בתוצאות פעולתם, הזהר מכנ
 בשם ״זכר ונקבתי' או ״אבא ואמא״, ותמקובלים ציידו
 הדבר באופן כזה: p הנקודה הראשונה ר״ל מהרצון
 תאלהי יצאו שני כתות ההכמה והבינה ומתות אלו
 הכהות כבד נתבאר למעלת, ותנת p תתכמת נאצל
 החסד (נחלה), ומן חחסד נאצלחנצח (ענין תתדוממות),
 וסן הנצה היסוד; p הבינה נאצלה הנמרה (דין),
 וסן הנבודה ההוד, וספירה ההוד נחאהדה נ״כ בספירה
 תיסוד, ובאתדות זו נאצלה אח״כ ספירח תמלכות.
 אח הכחוח הנאצלים מספירה החכמה קראו בשם ״סטדא

 הנקל היה לבעלי הקבלה למצ׳א ״מעמי המצוח״ על
 פי שיטה טחקבלח על חלב ולברוח טשיטח המחפלספים,
ח כל כבודה, ומסרם  אשר שללו טהיהדוח הטעשיח א
 כמה פירושים ורטזים על חחפלוח ומנחני חדח, הכניסו
 לחוכן חוך רוחני ונשמח היים ועל ידי זה השפיעו נם
ת והתלהבות דחיח על לב המחזיקים י  תתפעלות חתנ

 בתורת הקבלת ושיטתה.
 [שיטח ״הזהר״ באייהוח] יסוד שיטת ת ז ת ר
ת הנטורה בכל. תטצוי ח ת א  בהבנת כל הטציאות תיא ה
 הראשון מקיף בתויתו ובטציאותו את הכל, אלא כי
 בתויתו תיתת בל תמציאות בתהלה דק בהבנה, ולבסוף
 ״יצר אלה״, תיינו שיצאת תמציאות מכת אל הפועל.
 לפי זה אגו משיגים שני נמצאים בעולם שהם אהד,
 אבל גראים לגו בתור שגים י. בורא וגבראים, ואולם
 הכל הולך אל מקוד אתר. תבורא הוא מ״י, והעולם
 הנברא הוא מ״ה, כלומר, הבורא הוא נושא עגין
 הבריאה, והנברא הוא נשוא, ועל זה נאמד: מי ברא
 אלה; לא שברא רבד הדש לגמרי, שלא היה לפנים
 כלל במציאות, אלא שהוא ״המוציא במספר צבאם״,
 היינו, צי הוציא הבדיאת, שתיתד, כבד במבעו בתור
 תכנת, סכת אל תפועל וסדרת ותקנת ונתן ל־ צורה
 קבועת ומוגבלת (זתד א׳ דף ב׳ ע״א). ואולם אם נם
 נאצלה הבריאה מהמצוי הראשון לא נפסקת מאתרות
 הגמורה במציאות הכללית והכל אהד הוא על זד דומי
, ה ל ת א י ברא א  תכתוב מי ברא אלה, מ אמנם כ
 אבל ״מי״ ו״אלת״ אתר תם, שכן עולות שתי תתבות
 יהד לשם אהד, והוא ״אלהים״, וענין תמציאות תכללית,
 בי עלת כל הנמצאים הוא המצוי הראשון ״עתיקא
, והוא ״סתיפא כל סתימין״ ו״תתתלת כל  קחשא״
, היא תתתלת ולא התחלה (״רישא דלאו  ההההלות׳
 רישא״), ולא נופל בו שום מושג, ולכן שטו תנאות
 לו הוא ״אין״. ואולם מכת המצוי תראשון נשפעים כל
 הנמצאים המצוי הראשון הוא הבוצינא עילאה מסירא
 (״אור פנימי עליו;״) וממנו יוצאים המאורות, והשפע
 תאלת׳ תזה הוא באמצעות ת״רצון״, וצנודות השפע האלהי
 תם י״ג מדות, כלומד זולת תמקוד תראשון מתתלק
 בשפע לי״ב גתדות, ארבעה בהכמה (שתוא ציוד תשכל
ה (שהוא תשכל הפועל),  בזולת הפעולה), ארבעה במג
 וארבעה בדעת, שהוא ההדוש שיתהוה מהזחוגות התכמת
ג הציוד השכלי עם הפעולה) ה (הייגו כשמחו ג מ  עם ה

 המצוי הראשון הוא ״עליון על כל עליון״, ואהרי אשד
ד ח  ישבע השפע האלהי, שוב הכל הולך אל מקום א
 וכל תמציאות מתאחדח לאחדוח גמורה, ״כל האורוח
 מתקדשים ומתקשרים באהד והם אחד" והבל משתלם
 באחדוח (שם חייג רפ״ח ע״ב) ותבריאת שתיא
 תתפשמות השפע חאלחי נצייר לנו באופן כזד, תנת
א אלחים׳ ולא ר  ראינו בי אמר הכתוב בראשית ב
אמד בזה דבור או מאמר, כי תדבוד תוא תרצו;׳ ולבן  נ
 בתחלה היה הרצק רק במהשבה ולא יצא מכה אל
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 רותנ־ותו. תה מרומז במאמר הכתוב כל הנקרא בשמי
 ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עמיתיו. כי המם האץ־
 סוף תשפיע מכתו ומאורו תקדטק, באופן מנראת
 השפעתו בבריאה (שהיא תמדרגת תיותר עליוגת), ואת״כ
 גם ביצירה (שהיא המדרגה השניה), ואה״כ גם בעשיר.
 (שהיא המדרגת תתתתוגה), וכל זד. למען תתיקוןהיוצא
 מלמטה שהשכינה כביכול צריכה לה, תהו סוד
״ה ע״א). להשלמה ההבנה  ״ולכבודי״ (שם ה ׳ב דףקנ
 בדבר ההשגתה העליונה מוסיף הזהר לבאר נם צד
 השלילה שכהנהנת העולם, כה המפסיד והמכלה או
 החטא והעין׳ שערי הטוטאה בקטנות ובנדלות. יסוד
 חש טח הזאת הוא, כי זה לעומת זד. עשה האלהים,
 וכשם שיש עולם העליון הקדושה והאורח טקום שטלאכי
 השרח חטשים שערי קדושה חונים שם, כן ישנו עולם
 החושך וחמשים שערי טוטאה טקום טטשלח השט;
 מלאכי חבלה וכל רוחי; טסאבין. כללו של דבר, ננד
 עולם ההויה שכלו טוב ואטח נמצא עולם הדפםד
 וההשחחה וכשם שבעולם האטח והקדושה נמצאוח
 עשר ספירוח נאצלוח מאין סוף וטאצילוח טקרבן אח
 הנבראים שלמט־ מהן במעלח׳ כן נמצאוח עשר ספירוח
 בעולם חטומאח וממשלח חחשך והשמן, אך שני
־ נבראו  העולמות האלה בכל היוחם טובדלים זה טז
 שניהם ברצון הבורא האהד, והם רק כשני צירי הק,טב
 אשר לעולם לא יקרבו זה אל זה. העולם האהד עולם
 הקדושה הוא ליטין=סטרא דא, והשני הוא עולם
 הטוטאד. וחחשך הוא לשטאל=סטרא אהרא. הזהר
 קורא בשטוח אח עשרח חספירוח דסטרא אחרא
ם בחברחם לשטוח שרי השאול  בכנויים שונים החטי
 שבספר חנוך, כמו: סמאל עזא עזאל עוניאל אעניאל
 שעריאל כרחיאל ועוד. כל אלד. הם ״קליבין יעשר
 ספיראן דסטרא אחרא או כחרין חחאיף, וכל הרשעים
 הנזכרים בכה״ק חם בבחינח קליפה ״כל בד נש דאזיל
 לסטר שמאלא וסאיב ארחוי כל רוחי מסאבי משיר על
 גרטיה אהדבק ביה ולא יועדי סניה״ (שם ח״א נ יה )

 בדבר מהות הגבש ומקור טתצבתה הולך הזהר בעקבות
 תטקובלים הקדטוגים, כי בטרם ההדבקה בגוף דארם
 תיא לבושת שלטת אור ושטה בטרתבי עולם הספירות
 וגתנית מזיו השכינה, ובשעת שתיא גפרדת מן הגיף
 תיא שבת ולובשת את תלבוש שתית לת מקדם זכר,
 דאדם אז גשמתו מתלבשת בשלמת אורת ומתעגגת
 באור פגי הי, לא זכת אז תתיה גשמתו ככל, הנשמות
 דאזלי; ערטילאי;״, עדי הגיעה לגיהגם להטהר מעוגה
 וטחלאת טוטאתה אשד דבקה בה, ואח״כ תשוב גם
 הוא לטקומה, אל תמציאות חרוחגיח חכלליח אשר

ה לוקתד.(שם ה״ב קמ״א:)  טטנ
י א המציא שיטה הדשה ד  [האריז״ל] ר׳ יצתק ל ו
 בתורת הקבלת ותאיר נתיבותיה וטושנית בפרטים שונים

ח י  לראשונה ההאטץ לברר ולצרף *הזהר״ ולתביא ל
 שיטת אתת טכוונת לרעיון אהד טרכזי וכללי, היא

 קבלת

א״ (צד ימין) והכחות תנאצלים טהבינת קראו נ י  חט
 בשב ״סטרא דשטאלא" (צד שטאל), והכל טתאתד
 וטחדבק באחרונה. ולא זו בלבד אלא אפילו בעת
 הפרדם יש להם חכור ואחדוח ע״י ספירח תתפארת,
 אשר אותח קראו חסקובלים ״הבריח החיכון הטבריח
 מן הקצה אל הקצה״. נמצא כי כל הכתות תפועלים
 בטבע מפני שמוצאם ומקורם הוא אחד,
 היינו האור הקרטון השופע טהאין סיף, לכן אפילו
ם ונכללים לטבע אהד. ציור אלו ח ח א  בהפרדם הם נ
 חכחוח הנפרדים והמאוחרים העטידו להם הטקובלים

 כזה:
, ( « ) 

 נמר עביט

 (ט) •0,וד
 o מלנימ

 ציוד ׳,שר ספייות
 על הציור הזה חלה הזהר וחמקובלים אחריו כמה ציצים
 ופרחים. מכחד עליון ואשר קראוהו גם בשם ״מוח
 עילאה") יצאח מצד אחד מרח הרהמים, הייגו כי
 טכחר עליון נאצלה ההבמה, וטמנה החסד, ומזה הנצח;
 ואולם מצד שכננדו יצאח טרח הדץ היינו כי טכחר
 עליון גאצלה גם הביגה, וממגד. הגבורה (החן) וממגד.
 ההוד, אבל באמצעוח חחפארח (שהוא חכריח חמבריח
 מן הקצה אל הקצה) מחעיררוח שחי חחשפעוח של
 ״אבא ואמא״ ומחאח׳־וח לאחדוח גמורה, וכן הן
ח בסיף(בנקודחן האחרוגח) לכח אחד בספירח  סתאחדו
 היסוד תתתאחדות בי; כל הספירות תצוין בספירת
 העשירית ״מלכות״ ואולם כשם שיש השפעת מלמעלח
 למטה (מכתר עליון אל תיםוד דרך שגי תנתדות חכמה
 ובינ r ודרך השפע האמצעי התפארת), כך צריכה ההשפעה
 האלתית לתתעוררות טלטטה למעלה תהו סוד עבודת
 תאלהים. כי אם יעשו ״תקוגים״ טלטטה תתעורר
 תתשפעת תאלתית טלטעלת ואז טתאתדים כל הכתות
 לנקודת אתת ויתבטל תוקף תדיגים שתוא טצד שטאל

 גם העולם יקבל תקון ותתטעט הגשטיות שבו ותתרבת

 אוצי ישראל
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 יתוקן כל תעולם במלכות שדי והעולם העובר יתעלה
 ויתקדש ויהית לעולם האצילות אבל ימי הטשיה לא
 יבואו עד שתתפרד הקדושה p המומאה ויעלו תניצוצות
 הקדושות מן הקליפות וזה יעשר ע״י עם ישראל כאשר
א המהרה והצירוף מ  ישפר טע־שיו ויטהר נפשו מכל ה
 הזה יהיו ע״י גלגול נפש שנשטות בני העם הישראלי
 יתגלגלו בגפש אדם ובהטה או היה, וגם בעצים
 ובאבגים, לטרק עוגות שגע׳שו בגלגול ראשון. תורת
 הגלגולים הוא הציד שעליו תםוב כל קבלתו של תאד״י
 ותלטידיו הבאים אהריו, אך האר״י גתן לה פגים
 טיותדות. לשיטתו טתויבים גם תצדיק ים ואבות תעולם
 להתגלגל, כי גם בנשטתם גטצאת תערובת טהקליפות
ת ק בארץ שלא יתטא בזת פתר האד״י א ד  ואין צ
 התידת שלא טצאו לת פתרוגים הטקובלים שעטדו
 לפגיו איך לטשל יכלת גשטת שת בן אדם לתתגלגל
 במשה רבגו על תתורה תזאת יסדה הקבלת הה דשה
ת השקפהה בדבר התגטול בעולם תזה ובעולם הבא.  א
 הרעות באות על הצדיק כדי לצרף גפשו ולמרק
 תטאתיה בגלגול תראשון, ולפ״ז אין לתתרעם על
 ההשגחה העליונה ולראות עוות הדין בתגתגת העולם
 אם גטצא לפעטים ״צדיק ורע לו רשע וטוב לו" אולם
 צרוף הגפש חקוקה, תדתת תהטא של אדת״ד ותפרדת
 םטרא דא טםטרא אחרא לא בין רגע חהיח, כי היא
ח רובץ וטסיח וטשיא א ט  חדרוש זטן רב, באישר לפחח ח
 אוחו לדבר עבירה ואם כן הדבר, הגה אין קץ לגלגולי
 הגשטוח, אהרי אשד גם בגלגול השגי והשלישי יוסיף
 האדם חטא על פשעיו. ובכן חהייגה חגשטוח הישנוח
 חחדוח הלילה בגופים חדשים וע״י זה חחעכב הגאולה,
 ורק ברצון השם הוא למחר אח הקץ ולקרבו טלבד
טאח  הגלגול (Metempsychose) למרק עוגוח הגפש דרו
(Superfacta- "ד והוא ״העובד  גםצא עוד טין גלגול אה
 (tw יסוד חחורה הזאח הוא כל דגשטוח טעורבוח
 בטוב ורע ובאוח לעולם לחקן ולהפריד הטוב טן הרע,
 יש מי שבא לעולם הזח בסוד גלגול ויש שבא בם־ד
 חעבוד גלגול חוא ישבצאח הולד ממעי אמו גכגםח
 הנשמה בגופו וםובלח עמו כל הצער והיםודים . והעבור
חל  הוא שבאה הגשמה בהיוח האדם כבר נולד והוא נ
 ואז גכגםח גשמח חדשח אחרח בחוכו בדי לסייעו
 ולזכותו ולהדריכו לפעמים מחעברוח בהצדיס ישחים
 שלש גשמוח צדיקים, כדי לחקגן ולהביאן לידי שלמות
 אם רק קרובוח זו לזו בחכוגחן ויצאו מגיצוץ אחד,
 וזהו סוד מאמר החלמוד ״צדקה ע׳שה הקב׳יה עם ישראל
 שפזד! לביח האומוח", כי לגשמוח בגי אומוח העולם
 מזחוגוח גשמוח ישראל תקדושות, ואוחן הגשמוח
 חעומדוח אםודוח בכבלי הקליפוח, ממשיכוח עליהן
 קדושת ונ זונות מהגשמוח העוטדוח במקום קדושה
 ומוציאות אותן משם ״וכשיכלו כל אותן תנשטות
 לצאת p הקלפות תצא משם השכינה הנולה עם
 ישראל ואז יתבלע תמות, תה הפידרש בלע המות לנצת"

 סוד אצילות תעולמות העליונים ותתתונים ע״י
ו של הא־ךםוף. ובהנינו על דבר תאצילות מ ו צ מ  צ
 בא לידי ההשקפה כי ״עד שלא נברא העולם(המציאות
א ושמו הגדול בלבד, ו  תמותשית והגראית) היה ה
 האין סוף היה ממלא כל עלמין ולא היד, מקום לתתגלות
 אורו באצילות בריאה יצירה ועשיר, (אבי״ע), ואהר כך
ת עצמו כדי לתת מקום לגלוי  צמצם אין סוף כביכול א
 הכתות תאלה ולגלות אורו עליתם" כל ארבעת הנאצלים
 האלה מקבלים אורם מאין סוף, מדרג־ן עלאין לדרגין
 תתאין וגמשכים קוי האור או ההשפעה העליונה
 בפועלים וגפעלים בכתות מםטרא דא וםטרא אתרא,
ם על ידי צגורות ופרצופים  כתות המושכים וכתות תחתי
 לאין קץ ותכלית ולכל המושגים הדקים מ; תדקים
י שמות מופלאים ומחרים, עד גי  האלה קרא האד׳
 בצדק התאונן אה״כ כי לא גמצא איש שיבין שיטתו
 בקבלה לאשורה הדברים ׳שנאמרו בזהר לתפארת
ת האזן, היו להאר״י לענינים העומדם  המליצה ולשבר א
 ברומו של בנין עולם, והם אופני הדבור: אדם קדמאה,
א ונוקבא, ד כ  עתיק יומין, ארך אנפין וזעיר אנפין, ח
 אבא עילאת ואימא קדישא, אורות, ניצ־צות, כלים
 ועצמות, עבוד ויבום, יגיקה וצמיהה, זיווג ונזירות

 תתידוש תמיותד שיצא מבית מדרשו של תאדיי היא
ד/  תורת ״׳שבירת הכלים״ מהשפע הרב תמתמ׳שך ט״הטאו
 תו שבירתם של אלו תכלים ה א ירידתם מאצילות
 לבריאת או שבעת תמלכים (שבעת הספירות תאתרוגות,
 כלים תתאין, בגיגוד אל שלשת הראשוגות כלים עילא־ן).
 על תתודה תזאת בגד, האר״י אה״כ עוד שיטה אתרת,
 אשר גתגה להטקובלים הבאים עגין רב לעגות בו,
 והיא תורת ״עולם התקוך. הקבלה הטעשית תזאת
 נוסדת על תורת הנפש, וגם היא יםודתה בספר הזהר
 ותקופתת על כוגות ייתורים והקונים בהגשטות נראת
ה אין־םוף בהםוף, הגצה בהעובר, והנשטות ח ש ק ה  ה
 שוגות וטשוגות הן אשד• טרעותה לפי טדת הגצתיות
 ישבכל אתת טהגה כל הנשטות שבגוף, כלוטד בתאוצר
 אשד בתביון שדי, תגועדות לרדת לעולם השפל, גכללו
 באדם דדאשון, וכל נשטה וגשטת לפי טעלתה וטדרגתת
 קנתח לה טקום בכלי אדם קדטאה ואיבריו, ע״כ נמצאות
 גישטות טבתיגת דטוהין טהעיניםהאזנים הידים ותרגלים

 כל גשמה היא גיצ,ץ טאדם הראשון, וע״י תטאו של
 האדם קדטאה באה ערבוביא לעולם טוב מעורב ברע
 טהור בטמא, ונם בנשטה טהורה נמצאה קליפה

 תעולם תבא או טלכות שטים לא תבוא ולא תהיה
 עד שימרק תטא אדם הראשון; תנשטות הנרועות
 שבנוף נכנסו לעובדי אלילים והמעולות לישראל עם
 סגולה, אבל נם בתנרועות ישנם הלקים טובים ובהסעולות
 נטצאו תלקי תטוטאת או םטרא אתרא, והלקי הטוטאה
 אלה הם תשאור שבעיטת תאנושית תטובתדת והטת
 הטגיעים לב האדם טהורה וטצות. ליטות תטשיה
 תהדל העדבוביא שבאת לעולם ע״י תטא אדה״ד ואז
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 לבד שהסקובל או החסיד הטלוסד יורע לעצסו׳ איך
 לחדור לתוך סצפוגיו האלהיים של כל טאורע ולכלות
ת תלק תאלתות תטדות וטתיד, אותו, אלא  בכל דבר א
 צריך תוא לפרסם ולחרחיב את הסושג הזה בין תעם,
 תובתו תיא לתיות טסביר וטתרגם את הרעיון הזה
 בלשונו הפשוטה וטושגיו התטוניים של תעם, כדי
 ״שידע ויראה הכל אפילו ההסון, כי הקב״ה שורש של
 הדברים ותרתם״ (דנל טהנה אפרים בשם הבעש״ט),
 ו״שיש הילוק בין עובד ה׳ לאשר לא עבדו, דהיינו כץ
 צדיקים לרשעים׳ כי הרשעים טדבקים עצטם לנשטיות
 אותו תדבר שעוסקים בו, כטו אכילת שתיה ושאר
 גשטיות, והצדיקים טדבקים עצטם לסוד חטחשבת,
 סוד אלתי שבקרבו, וחוא חחיות שבתוך אותו דבר״
 (שם פ' תקת), תוא צריך לדעת ולתרתיב בין חחסון
 תרעיק שאין תאדם צריך דוקא תתבודדות כדי ליתד
ת תתיות תאלתית, אלא ״בכל טאבליו  יחודים ולנלות א
 וטלבושיו ודירתו וטשא וטתן שלו אפשר לתעלות נצוצי
 תקדושת של נשטתו כביכול״. ואדרבת, בין חתיים
ת תכת תאלתי כי חובתו  תשואנים אפשר יותר לטצוא א
ת נופו ולפרוש טן התיים  של חחסיד תיא לא לסגף א
 (כאשר תורת חאר״י), אלא לחדור לתוך טעטסי החיים
ת הבר טן תתבן, כלוטר לתראות לכל איך  ולבור א
 יכול וטתויב אדם טוסרי לברוא בשביל עצמו סביבת
 של קדושת אפילו בתוך אותם תהיים שאתרים טוצאים
 בהם רק סיאבו; וטוטאת; טתויב תוא לתראות לכל
 העולם ״שתתאות תגשטית היא כלי לאהבה, שעל ידי
 תאות גשטית גופא בא לידי אתבת הבורא״(קדושת
 לוי פ׳ גת). ולא עוד אלא שצריך תאדם ״לתתבוגן
 בכת תגעלם שבתרע, שגם שם יש תיות ושליטת
 אדגותו יתברך ואלתותו" בעצמותו של ההסיד תאטתי
 גבלעו כל שטתות חחיים, בכל גיסי לבבו תוא טשוזר
 עטהם, טפגי ״שאפילו בשעוסקין בתעגוגי אכילת בזה
 העולם אזי הוא טשטה בזה ג׳ כ להשי״ת", לפיכך יוכל
 ההסיד להיות היים שלוים ושאננים וליתנות מן תהיים
 האלה, כי הנאה זו אינה רק הגאת גשטית בלבד׳ אלא
 תיא אף תנאת רותנית, טפני שעל ידי תהיים האלה
ת תכת תאלתי, על ידיתם תוא יודע  תוא טנלוז א
 וטרגיש, שתשכיגת דאלתית שורת רק בתוך התיים
 בכל שאוגם ותטוגם תטדרגת תיותר גבותת שאפשר
 להגיע אלית לפי שיטת תחסידות, היא ליהגות טן התיים
 האלה בטלוא טובנם ושלא להטא נגדם, להדור לתהום
 תעגוגים ולגלות גם שם את ישותו של אלהים ותיותו
 תדותגית, ש־זרי אלטלא גטצא בתם תגיצוץ תאלתי אי
 אפשר לבגי אדם, שגם תיותם היא תיות רותגית, תיות
 אלתית, ליתגות טהם (דגל טהגת אפרים פ׳ תולחת).
ת ט  וכך גלתת תתסידות את גפש תעולם באופן אתר ט
 שגלה אותת שפיגתא. זה תאתרון טצא את גפש העולם
 דבוקת וסתובדת עם תיי תעולם טתוך הכרתתתפתתותם,

 י באופן שהם םשםשים בערבוביא ואי אפשר לתפריד״

 (גלגולים לר״ת ויטאל שער ב׳ ת ). את השיטה הזאת
 של תטשבת תגשטות קוראים תטקובלים טכית טדרשו
 של האר״י ״המשכת טיין גוקבין", שם שלא גתברד
 עוד כל צרכו בקבלת תזאת לאטוגת הגלגול טצאו
 תסקובלים ססוכים בתורת טטצות תיבום, כי גשטת
 האת שטת ובן אין לו סתגלגלת באתיו ע״י היבום,
ת דבר הגשואין כעגין טלא  ועפ״ז תראה הקבלת א
 טסתורין, כי תיא סבת צאת הגשטת טעולם תאצילות
 ובואת לעולם תתהתון, וספרי תטקובלים תטאותרים
 סלאים סודות ורטזים על דבר סדר התופת וקידושין

. ( ם י ל ו ג ל  וטעשה הזיווג בין איש לאשתו(ע״ע ג
 [הקבלה והחסידות] עי׳י ההסידות שגבראה באטצע
 הטאה הי״ה ההל זרם הדש לגשב במהגר, הטקובלים
 והטון דעות תדשות גולח על אדטת הקבלה וישפכו
 את חתן על כל כגסיות ישראל שבדור ההוא ותחרות
 תבאים אתריו טעת אשר שקעה שטשו של תאר״י
 שלטת תורת תקבלת לבדת בכל דרכי תאוטת, ותתי
 תתורת תזאת כספוג שספגה בה כל צרכי התיים

 עושר תצורות והפיוט הכולל בטסתרי תשיטות תשוגות
 של תקבלת גתגו משטר ורותב לדטיוגם תכביר של
ר תתוא לתתלתב ולתתרגש במדד• מרובת, ועל ח  בגי ת
 תתתפעלות הזאת בגתה ההסידות את בגיגת תחדש

 ההסידות לקהה בהקפה מהקבלת תמעשית והעיוגית של
ת כל צורות המהשבה, אבל מלאה אותן תוכן  תאר״י א
 הדש ומובגים מקורים; היא הביאת לתוך עולם תיתדות
 לא רק שגוי ערכין מושגי, אלא גם מגהג מעשיי.
ל ע  טטרתה של הקבלה ההסידית, זו של ח ישראל ב
ת תתורה ותדת  ש ם והגגררים אחריו, תיתה להגוזיג א
 בחיים לא רק כמצות אגשים טלוטדה, אלא בתור
ו ג ה. העיקר איגו ו  טעשח חפשי שגתחיה ע״י ה כ
 אצלת לטור תתורת׳ כי תוא רק אטצעי לדעת על ידו
 איך לתתגהג בתיים אלא תעיקר תוא תיותת של
 תתורת ״בטת שתאיש תי את התורה הוא טתית אותת,
 מוציאת מעולם תרעיוגות לעולם המעשר, ומקשרת על
 ידי מוסרה עם ההיים הממשיים" (סדר הדורות תחדש

 עמוד י״א) תגקודת תתיכוגה לתקבלת חחסידית היא
 תתפשטות האלהות בכל. ע״י השיטה תזאת גלתת
 והעירה תתסידות את תכה האלהי השולט בתוך התיים
 הסעשיים ותביאה זרם של קדושת לתוך טעשי יום
ת  יום ההסידים הראשוגים הרגישו ברגשם העטטי א
 כתת של תקדושת, ותכגיסו לכל תעולם תערובת של
 קדושה, כלוטר ההליטו ותטיפו שאין דבר בעולם שלא
 תהיה הקחשה שורת עליו, וע״כ טוטלת החובה על כל
 אדם להשוף את גלויית בבל דבר שתוא עוסס בו

 וקדושה זו איגד, אלא ״הזריעה האלתית״, ההופעה
ת ההיות בכל  הרותגית שעל ידה תזדיעת תאלתות א
ך לדעת ״שאין לך גברא בעולם ח  תעולם. וכל א-ם צ
 שלא יחיח בו גיצק קדושה תגותן בו תתיות, שאלולא
 הגיצדן קדושה לא היה יכול לתיות" אבל לא די בזת
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 הבעש״ט האהדוגים היו לפי ההגדה ״אל תביאגי רגל
 גאוה" (שארית ישראל ה״ב אי) ושהנה האלהי שורר
 בכל גקודת וגקודח שבתלל העולם, וכלתו אי אפשר
 להעולם להתקיים׳ רק ע׳ י מת שאגו מכירים ויודעים
 ״שבלתי שפעו וקיומו בכל הגטצאים בכלליות ובפרטיות
 אי אפשר גם קיום קצה, כי בכל גשימה וגשימה יש
 השגהה פרטיה״(קבוצה יעקב עין ה׳) רק ע׳יי הכרה
 כזו גגיע לידי העטה האטיתית של ההםירוה, שהגרעין
 הפגימי שלה היא ההטיטוהטעורבה בשטיגיתשבשטיגית
 גאות, וגאות טוגבלת כזו איגד, טזקה, אדרבה היא
ה כל הכתות הרעגגים שבגפש, ע׳יכ  טבריאה וטפרה א
 מותר לו לצדיק להתרומם לפעטים על ההטון ולתתגאות
 טעט לפגיו בהוד פרנס הדור ומגהיגו, ובתור מורת
 וטשפיע רוהגי על העם, והבעש״ט היה הראשון להרים
 טעלה הצריק לטדרגה עליוגה (עיי שבהי בעש״ט כ״ו,
 וכהד שם טוב היב) ע״י לטודים כאלה טצאה לה
 החםידוה עד טהרה טםלות בלב העם ופנהה דרך לפגי
 ההטון הגדול שיוכל גם הוא לההגהג בדרך זה׳ בעוד
 שהקבלה היהה טםורה רק ליהירי סגולה ובהירי העם
 וההמון עטר טרהוק ויהי בורד ועזוב לגפשו, ע״פ
 הורהן של האר״י ורה״ו הגה תתבע הלזו הוא רק
 עולם עכור ומזוהם, עולם מלא קליפוה, וע״כ הייב אדם
 למעט בעסקים ולהגזר מבער ויין כל ימי השבוע,
ה גופו ע׳י צוטוה  למאום בהענוגי ההיים ולסגף א
 וענוים, גלגול שלג וטבילוה בקרה, ולהזהר מדבר בטילי
 דעלטא ודברים בטלים כלל יהגה באה התםידות
 ואטרה ״שבכל דבר שעושר- האדם, הוא עושה גתת
ה לבוראו ואפילו בדברים גשטיים״, כי כל רב־ שיש  ת
 בעולם מלא הוא מן הבורא יה־ והוא מטלא כל עלטין
 ולית אתר פגר מיגיה, ובכל מה שיש בעולם יש
 גיצוצות של קדושה ״אי; דבר ריק מן תניצוצות הללו
 ואפילו עצים ואבגים״; ״הקב״ת מסתתר בכמה לבושין
 ומהיצוה, ולא רק כל העולם כלו אלא אף כל המלאכים
 וההיכלוה, הכל גברא וגעשה מעצמוהו כביכול כהתן
 קומצא דלברשיה מיניה וביה׳ (צואה הריב״ש). ואם
 אלהים הוא בכל, אז גם העבודה אליו צריכה להיוה
 הכל ובבל, וטטעם זד, ״אין צריך האדם להרבות
 בדקדוקים יהירים בכל טר, שעושה״ ולההעצב יוהר טדי,
ת ה׳ בטהרה המתשבה  כי העיקר הוא לעבוד א
 ובהרחבה הדעת, בשטהה וטטוב לב ״ואפילו גכשל
 בעבירת לא ירבד, בעצבות רק ישמח לחזור בהשובה
 להבורא יהברך׳(שם) כי ע״י השטהה גשלמת הקדושת,
 וע׳יכ על האדם להיוה הטיד בשטהה (לקוטי טהר״ן

 ה ״א כיג)
 [התנגדות ליהקבייה] כאשר ההלה הקבלה לההפשט
 בישראל גפרדו הכמי ישראל לשהי מהגוה׳ בעלי ההלטוד
 ובעלי הסוד בימים הראשוגים כל עוד היהה תורת

ם בראשית עלומה׳ כל עוד שלא העמיקה הקר *  החי
 במעשר, בראשית ובמסהרי הבריאה, היו שהי תשיטות

 בין הגשמיות ותרוחניות, כי תן אתחות ונעוצות זו בזו
 באוהה מדד, שהעולם והקב״ה חד הם לא כן ההםידוה,
 לפי דעהה והרגשתה אין כאן שום ערבוביא ואין מלכות
ת גוגעת בהברהה הרוהגיה כמלוא גימא׳ אבל ת מ ת  ת
 לעומת זת אין תתומר אלא עצם שעל ידו מתגלים
 תתיות והרצון האלהי, אין תעולם בכל מיגי גלוייו אלא
 הההגשמוה של הרצון האלתי, ותתיים תממשיים
 וההמריים במובנם היוהר גם, בההגלוהם של כל רגע
ת כל היוהם רק מן העולם הרוהני׳ או  ורנע, יונקים א
 בלשון ההםידוה מן ״המחשבה הקדושד". התיים
 הגשמיים הם רק המצע ההכרתי שעליו מתגלית ההויה
 האלהית בכל עצמה והדרה, אלה החיים ״שהם רבים
 מצר תיצוגיותם אבל מצר פנימיוהם הם אחד" לפיכך
ה בוראו (כלומר  אסור לבל אדם שרוצה לעבוד א
ה הרוהו, לההרהק מן ה עצמוהו) ולגלוה א  להשיג א
ה  ההיים. ומי שהגיע למדרגה כזו, כלומד לגלוה א
ה ההיים  ״הגלוי האלהי" בהוך ההיים ההמריים׳ א
ה  הגצתיים בהוך ההיים התולפים, בקיצור לפהור א
 הירה העולם על כל פסיעה ופסיעה שבהיים, הוא
 הגיע ״למדרגה הרבקוה" למדרגה הצדיק הדבקוה—
 אומרים ההםידים—היא דבר ההבוגגוה ועיון בשכל
 ״להסיר כל מהשבוהיו רק שיהיו הושיו ומהשבוהיו על
ה כל  הדבר הזה שהוא עושה" כלומר היא מרכזה א
ה ומשעברהם למרכזה הרוהגי ה  כהוה הגפש בגקודה א
 הראשי—המרכז האלהי. ובמרד, שהרגיל הצדיק את
 כדווהיו הגפשיים לתתרכזות כזו, באוהד, מרה תגדל
ה עצמו  מדרגת דבקותו בתור צדיק ״הצדיק מדבק א
 באלהים, הוא שורה במתשבתו חקדושח בעולמות
 העליוגים וגפשו ותהו הוא שם כיון שחמהשבה היא
 שם" (גועם אלימלך פ׳ של־,) תדבקות היא אהד
 מהעקרים הראשיים של הקבלה החסידית דבקות זו
 ה א טין התבודדות בתוך ההברה, היא טין טביעה בהוך
פ שהוא שוהה בין זרטי החיים. היא איגה  עצטוהו אע׳
 פתשח טן ההיים ושאוגם ולא הההבאוה באיזה פיגר,
 גםתרה הרהק מן ההברה האגושיה אלא ה א צמאה
ה עצמה  להיים ומלאה השוקה ההיים, ומשקיעה היא א
ה הסוד המוסרי הכה האלהי  בהם כדי לגלות על ירם א
ה ההתלחבות  השולט בהוכם. ההבודרוה כזו מעוררה א
 הגפשייה, שמפעפעת בגפש האדם, והיא צריכה רק
ת שההא  לתשתקעות פגיטית, להתדבקות אלתית, כ
, ה ו ג ע  לשלתבת בוערת, ללחגת אש אוכלה ע״י ה
 שהיא ההכוגת השגיד, וד-יותר אופית של התםידות, יגיע
 תאדם לטדרגת ״בטול תיש״ ו״לתתפשטיוה גשטיוה״
ת  שתיא עיקר בשעת תתפלת ועבודת ה׳ לבטל א
ת תבתטיות  עצמוהו כאילו איגד״ כרי ״ל־־םיר טאתו א
ה ה הרעוה והמגוגוה וכדי לטהר א ת מ  התמריות וכל ה
 עצטו טזותטת חגוף ולחזור לשרשו״ (לקוטי עצ ת עדך
 דעח), ״כל חחולך בקוטת זקופת כאילו רותק רגלי
 שכיגה״ היד, טרגלא בפי חחםידים חראשוגים. דברי
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 תעתק ת שפר ת״ו 277) ואתריו התזיק תלמידו ד׳
 שאול אשכנזי מקנדיא לבמל את יסודות הקבלת.
 ההתננדות תזאת תיתת תולכת ומתמדת בכל מאות הי״נ
 והי ׳ד ופעולתה נרמה דלדול השלמות המושפלת וריבות
ת אמונות ודעות בישראל. כמראה הזה ח  ומדנים על א
 ראינו נם כשלש מאות שנת את״כ בשעת שתתלת
 הקבלה תחםידית להתפשמ ולתפוס לת מקום נכבד
 בתיי עמנו, בה במרה שתורת הבעש׳מ ושימתו מצאה
 נתיבות בתוך השדרות השונות שבאומת, כאותת מדת
ת הלוך ותתהזק, מעבד מזה הנאק ר׳ ח נ נ ה ה  הלכת ה
א בעל ד נ  אליהו מווילנא ומעבד מזה ר יהזקאל ל
 נודע ביהודה ור תיים מםאנץ וסיעתם רדפו את
 התםידים ויתחמו אותם, אף כי הרבנים ההם לא
 התנגדו לדקבלה שיל הזהר והאר׳׳י ורה״ו, רק להקבלה
 של תהםידים. אולם כל תמריבות והקממות ותחרמות
 והנחים לא הורידו את כבוד תתםידות ובמרוצת
ב ושקמה תמלתמה, והקבלה תתלה ח  העתים נה ה
 להתפשמ נם כין הרבנים המצוינים תופשי תהודה
 ולתתרועע יותר ויותד אל דרישת התלמוד, וםרת קנאת
 אשת מרעותה, והית שלום עולם ושלות נצת כיניתן

 כהיום הזה.
] למרות תתאמצות ת י י ה י  [השפעת עיי ה
 בתי הקבלה ומתנגחת, עלינו לתודות כי לפי מצב
 הענינים בימים תתם תיתה כעין הכרח היםמורי וכי
 בכלל תשפיעד, מובת מרובת על תתפתתות היהדות
ד באה להנן על ה  ורגש הדתי כישראל, כי מצד א
 היהדות מפני צרתת דפילוםופ א תיונית, ומצד השני
 חפיחה נשמת תיים כתורת המוסר ׳טל האומה תישדאלית,
 וביהוד הכניסה רוחניוח וחוכן פנימי למצווח דכעשיוח
 ומנהני תרת והעירה אח הרנש הדחי שבלב העם.
 היא הוציאה מלבם של הםתפלםפ ם אשר הבינו את
 ההוויה ע״פ תתתכמותם והעמידה את היהדות רק על
 היקשי ההגיון״ ותפיתת רות תיים כקיום תשצות ע״י
ח את הדת מיראה, מ  תכוונה תצפונה בהן. לפנים ש
ח  והקבלה הנהיגה לשמור אותה מאהבה. ע״פ למו
 הקבלת וכיתור ע״פ שימת הזהר, כל מצוה ומצוה כשהיא
 נעשית בתקונה וככונה שלימה ובלב מהוד מעודדת את
 מדת הרהטים ועושר, ררגם בעולמות העליונים; תיא
 מתקנת את אהדות המציאות ומביאת לידי דבקות
 בשכינה ואולם כשהיא נעשית שלא בבונה ובפרמ
 כדי להתקדש בעיני ההמון ולתנות ממנה, היא פונמת
 ככבוד של מעלת ומעוררת דינים על ישראל הזהר
 הולך לכאורה כעקבות הפילוסופים אשד נם תם תמציאו
 מעמי המצוות, אכל בעוד כי המעמיס שהמציאו הם
 בהחחכטותם תשטתית אינם מתקבלים על הלב, נראה
 אח חקבלח טכניםח םודוח עטוקים בקיום התורה.
 טעטי חטצווח ע׳׳פ שיטח הפילוםופיא הביאו ע״פ חכרה
 פסיכולוגי לידי כפירה, שהרי אם כל אלה הם דק
 לטיבה האדם הלא אפשר ל־־גיע אל התכלית גש עיי

 האלה רקבלה והתלמוד נאחזות ומסובכות יהד אך
 כמעט היתר, תקבלת לשיטת ערובת ולספרות עוטרת
 בבני עצטה, ובעלי בריתה הדתיקו ללכת בדעותיהם
 בטכעלות אלהים, אז הששו בעלי תתלטוד פן תבלע
 החקירה האלתית ללטודי התלמוד ותפוםקים, ונם תשתית
 דעות התלמידים בטרם טלאו כרסם בנפ״ת, אז קמו
 בעלי התלמוי• ויתאמצו להסיר את לבות הלומדים
 כאחרי דקבלח בהטילם איטה על כל הנונע בהבטה
 הזאח, כי נחלים הוא חוחה על ראשו וכי צפוי חוא
 אלי מות על ידה (דשובח רב האי גאון בם׳ טעם
 זהנים לר״א אשכנזי צד 54). תדעות ותשקפות
 הפיליסופויז אשר צצו על אדמת תקבלת חחדשה
 במאה הי״ב התרידו את תתלמודים והרבנים אשר ראו
 בתתפשמותן תתירת תחת כבוד היהדות, ויתאמצו
ת דעותיחם בראיות וסברות תמוכיתות את  לחכתיש א
 ההיפך ביטים ההם התפשמ למוד ההורה באימליא
 בספרד וצרבה הצפונית במדד, נחלה, ומפניו נדהר.
 הלמוד בכה״ק ובספרי מדע אז השבו כי למוח
 התלמוד לבד מישרות את תדעת ומקרבות את תבריות
 לה׳ ״ושהוא קרוב בתפלותיהן וצעקותיה! בקראם בתלמוד
חת הרמב״ם אנ  וז,לתו מתבורי ומהברי ראשי ישיבות" (
ת לבם לעיין בספרי  דפוס ווינא דף ד' ע״ב), ולא נתנו א
 הכמה וטוםר היהודים באיטליא וספרד תיו תרדים
 לדבר ת׳ וקיימו בזריזות את תמצות תקלות בתמורות,
 אבל לא שתו לב לתקירה להבין תתכלית דנרצה בקיום
 תמצות, ולא חעמיקו הקר באמונות ודעות; ודעות
 המקובלים והקירותיהם הסודיות העירו תשר כלב
פתח פתר כי דתורת ההלטודית תהי נכדת  התורניים, ו
 טהופתת של הקבלד בין הרבנים הרא׳טונים שעורח
ה על הקבלת תיו ר' שלטת בן אדרת (הרשב״א) נ צ  ה
 מברללונא (1235—1310), ור' משת כ; תםדאי טתקו
 (90—1250) הראשון יצא תוצץ לקראת הטקובל ד׳
א בן דודו ותשני לקראת ר׳ י פ ע ל ו ב  אברהם כ; א
 יהודה התםיד (סתבר ספר תםידים) ותלטידו ר׳ אלעזר
 מנרטיזא בעל ״תרוקת׳'. כאישר נתפרסם הזהר בעולם
ם =1300) קמו ננדו כמת מן תתורנים, יען כי א ת ) 
 מצאו בו התננדות לאיזה תלכות מהתלמוד, וכאשר
 החל לחתפשמ בדפוס ולמצוא לו מהלכים בין העם

 נתעוררו רבנים נחלים לקרוא תנר על הדפסתו ודנו אותו
 לנניזה כי תששו שמא יקראו בו תלמידים ׳שלא ישמשו
 כל צרכם ויבואו לידי מינות וכפירה (תשובת ר' יצחק
 דלמאש דפוס וינא צד 126), וקצתם תכריזו בפומבי
 ויתחמו את כל ההוגים בו במדם בשלו כשרונות
 מחקרם ובמרם מלאו כרסם כתלכות הש״ם ופוסקים
 (ר׳ יעקב עסדין בספרו התאבקות א דף ת׳) ד׳ אלידו
ו היד, הראשון אשר המיל ספק ג י ד י מ ל י  ביד משה ד
 בקחשת הזהר ואשד מלאו לבו לאמד כי ״הקבלה
 נוסדה על יםוד רעוע וכו׳ ובי תרעד, מעשר ספירות
 שהן האל היא כפירה נחלת כדת״ (דברי ימי ישראל
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א, ר׳ נ סו ה באפילה מאנ ש  טניס, ר׳ אלישע גליקו, ר' ס
ר ב ה י ובניו, ר׳ ישכר בער סקרעסניץ ט ט נ א ל  טשה נ
י), ר׳ היים ׳  ״פתהי יה״, ר׳ יצהק לוריא אשכנזי(האר׳
ר ״עץ חיים״, ר ישראל ב ה ל הקאלבריזי ט א ט י  ו
ר ב ־ ד ט ר פ  םרונ, ר׳ אברהם אירירה טנזע אנוסי ס
־  ״שער השטים״, ר׳ טשה זכותא, ר׳ שטשון סאוםםרו
ר ״טנלה עסוקוה״, ר׳ ב ח  פולי, ר׳ נחן שפירא הכחן ט
ר ב ח ט ל י ט פ ע ש  ישעיה הורוויץ הלוי בעל השליה ובנו ר
ר הנלנולים פ  ״שפע טל״, ר׳ דוב ב״ר נתן נרינהוט טו״ל ס
ו בעל ״עשרה טאטרות״; ם עזריה טפאנ ת נ  לרת״ו ור׳ ט
ר ,׳טשנה ב ת ה הי״ז: ר׳ עטנואל תי ריקי ט א ט  וי) ב
ר ״םטיבה ב ה רט ט קפו  הכטים״. ר׳ נפתלי כ״ץ טפראנ
א ט ו טוובר״קל׳׳ה פתתי צ  חכטים״, ר׳ טשח חיים ל ו
ר ב ח  תכטח״ ו חוקר וטקובל״, ר' יוסף א י ר נ א ם ט
ץ כעל ״יערת י ש ב י י  ״שוטר אטונים״ ור׳ יחונתן א
ם טוב ל ש ע ה חי״ח: ד׳ ישראל ב א ט  דבש״; זי) ב
םד התםידות, ר׳ דוב טטעזריטש, ר׳ יעקב יוסף  טי
ן ט א י בעל ׳,תולדות יעקב יוסף״, ר׳ נ ה ל נ ו  תכתן פ
ת ט י םד ש לטןטלאדי טי , ר' שניאור ז ו ו א ל ם א ר ב  ט
ד טקאזניץ, י  תב״ד וטתבר ם׳ ״תניא״, ר׳ ישראל הסנ
 ור׳ אהרן קארלין, ר׳ נתום טטשערנובול, ר׳ אליטלך
 טליזענםק בעל ״נועם אליטלך״, ר׳ יעקב יצהק טלובלין
 ודי יעקב יצהק טפרשיסהא (היהודי טפרשיםהא) עי׳
ת להלקי האוצר ע״פ ו ת ת פ ט  ערכין טיותדים בקבלת ב

 תלוקת הענינים.

 ביבליונרפיא: הספרים והסופרים שנזכרו בתוך
 המאמר; גרעץ׳ דברי ימי ישראי חייה וחייו תרגומו שיי שפ״ר
 וחדשים גם ישנים להרכבי; ברנפלד, דעת אלהים ח״ב 858
 והלאה; הנ״ל בהשלח ח״ה 193 ; האשכול ח״א 99 וחייג 40;
 ווייס דו״ד ה״ב וח״ד; עפשטיין בהחוקר חיב 1—12; א׳
 פראנק די קבלה, העתקת יעלינעק מצרפתית לאשכנזית
 לייפציג 1844; יואל, די רעליגיאנספילאזאפיע דעס זוהר,
 ברעסלוי 5!-18, מיעזעס, צפ^ת פענח ב״ח קראקא 6—1862
 בידוד ע״ד שיטתם שיי האר״י ותימידיי; בלאך די ייי״ש^
 מיפטיק או-ד קבלה, אצל ווינטער־ווינשע ובמחבית מיוהדת;
 יעיינעק בייטרעגע צור געשיכטע דער קבלה ב״ח, יייפציג
 1852 ושם רשימת כל המקובלים שחברו פירושים לס׳ יצירה.
 אדות הקבייה החסידית: צווייםעל, שלום על ישראל ג״ח
 זיטאמיר 1868; מרדכי בן יחזקאל בהשלח חי״ט וח״כ;
 דוד כהנא, בהנ״ל צד 356; הורדוצקי, בהעתיד היא וח״ב;
 הנ״ל לקורות החסידות; שעכטער, די חסידים, ברלין1904;

 ברדיטשבסקי ספר חסידים ווארשא 1900,
 ע נ

 קבלה לשוחט: ע׳ שחיטה
 קבלת שבת: ע׳ שבת

 קבלנות: ע׳ חכירות
ם, קבע תוא  קבע, עראי: שני טושנים הפכי
 לשון יעוד׳ הרנל, הנבלה וקצבה שטאי אוטר עשה
 תורתך קבע (אבות פ״א ט״ו) ר״ל לקבוע עתים לתורת

ת הטצוות ם; לעוטת זה הליטה הקבלה א  אטצ*ים אתרי
 בטםתורין נעלים קיום תטצוות ע״פ תטעטים של תקבלת,
ת ב בפרט תטצוות תתביבות עליה כטו תפלת תפילין ש  ו
 טילה פריה ורביד. צדקת ועוד, קבל טאז אצילית רוחנית
ד זת תיתה הקבלה עלולה וטוכשרה ב ל . ט  נעלת טאד
ם,  לפי טבעה להתיות דוה שפלים ולהרנין לב נדכאי
 לתתליף כתם של ינעים בעטלת של תורת ולרוות נפש
 השוקקת לטםתורין ולתיים דתיים באורך תנלות, בכל
 היטים אשר תכפו תצרות על ישראל וטצו לשד תיתו,
 תיתת תקבלת כוס תנחוטים לו הטשכיל הטעטיק הקר
 בענינים רטים כאלה טצא בת תזות הכל ועל ידה
ת  ההרוטם להשקפה דטה ונשאה, טבלי להוש עוד א
נ בעולם שכלו ות תיוטיות, בתיותו טתעדן וטתענ  הדאנ
ם הפשוט נהנה טזיו ד א  הארת רותנית ואולם נם ה
ת לבו בתפלתו ובשאר תטצוות,  אורו, בשעת שכיק א
 ובהשבו להריק על ידיתן שפע ברכת טעל׳ טצא נותם
 ותרופה לפנעי הזטן, לכל תצרות והתלאות שאפפוהו
ד לתיים תרשים תיים שלוים , ויתעודד תטי ב  טםבי

 ושאננים.
 [מורי הקבלה מראשית צמיחתה עד היוד האחרון]
ת ע ת ישראל ט ט ד  בין תטון תטקובלים אשר צצו על א
ם עד תדור האחרון י ח םתרת תורת ת  הגלוה ההבטה תנ
ח הקבלה ההכטים ו ט ם ו  הצטיינו ביוהר בהוד טהברי
ה הי״ב ר׳ א ט ) ב . א׳ ם נ ט ר ז ד  הטובאים פה ע״פ ס
ר הסירים, ר' אלעזר פ ר ם ב ה רנ ט  יהודה ההםיד טרננשבו
ם ה נ ׳ והלטידו ר׳ ט ה ק ח  ב״ר יהודה טנרטיזא בעל ה
( ; ב ז  האשכנזי והטה הםקובלים הראשונים באשכנ
פ י א (עיע)׳ ר׳ ל ע ו ה הי״ג; ר' אברהם א ב א ט  ב
׳ ר׳ יצחק םני נהור בנו של (  טשה ב״ר נחטן(הרטב״ן
ם ח נ  תראב״ד בעל תתשנות, ר׳ עזריאל ור׳ עזרא בני ט
ר תם), ר׳ יתודה בן ת  (ולפי תשערת רבים שניתם א
ת רבותיו של תרטב״ן, ר׳ טוררום ש  יקר ור׳ יעקב בן ש
ר ״אוצר תכבוד״׳ ובנו ר׳ ב ת פ י א ט ל ע ו  חלוי א ב
ר כ ח ר ״טערכת אלתות״, ר יצחק דט; עכו ט ב ת  יוסף ט
א ט י ף, ר׳ רת עינים" (כ״י), ר' יצתק אבן ל  ״טאי
ר ״גנת אנוז" ו״שערי אורה״, ב ת  יוסף ג י ק א ט ל י א ט
ה תי״ר: ר׳ א ט ן (ע״ע), נ׳) ב ו א י ל י  ר׳ טשה ד
ר ״ברית טנהה״׳ ר' שם ב ה ם טרטון הספרדי ט ה ר ב  א
ר פ ר פי׳ על ס ב ה ל ט י ר ט ו ב בן יוסף ור' טשה ב  טו
ר ב ה ע ט ב : ר׳ אברהם ם ה הט״ו א ט  יצירה, די) ב
ת יהודה ת נ ר פי׳ ט ב ת  ״צרור תטור״, ר׳ יתודת תייט ט
ר ב ת א או םרקת ט ת  על ם׳ טערכת אלהות, ור׳ יוסף ש
ה תט״ז: ר׳ טתתיתו בן א ט  ״טעשת קטרת"; הי) ב
, ר׳ ו ט טקראקא. ר׳ ברוך טבינבינטי ק ר ל  שלטת ד
״ ת נ ו ט א ך ר ד ״ ר ב ת י ט א ב ר בן נ טאי ר׳ ׳ י ו ם תל ת ר ב  א
 ור' דוד אבי זטרא (הרדב״ז) טנולי ספרד׳ ר׳ טשת
ם רטונים", וגיסו ר׳ שלטת ד ר פ ר ״ ב ת  קורדובירו ט
ש י ך, ח" ר' משח א ל ר חזטר ״לכ» דו ב ת ק ב ץ ט  א ל
ש בעל ״ראשיה הבטה״, ר׳ יוסף א ד י  ח אליהו די ו
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 דסשאלי ונראה שלא תית חמקום הזח עיר או מקום
 מושב לפנים ולא את״כ אך נקרא בשם כנוי קברות
 ההאוה ע״ש המאורע, ולכן תעתיקו הת׳׳א בארמית נם
 בפעם השנית. בקברות ההאוה נהמנו השבעים זקנים

ד תתנבאו במהנה י ד מ ד ו ד ל א  ו
 מ ל ב.

 קדוש (קידוש): המושנ או תמעשת ותנמוס
 העושה סן הול קודש בין שהוא זמן כקידוש היום, או
, וקידוש בכלי שרת, או גוף  דבר כקידוש מי תמאת
 כקידוש ידים ורגלים. ולפעמים מ׳שמשים במושג זת
 גם על דבר תםותר שגאסר כקידוש כלאים. פן תוקדש
 המלאה תזרע אשר תזרע (דברים ב״ב סי), כתרגומו
 ״תסתאב״ בלשון אל תגע בי כי קדשתיך (ישעיה ס״ה
, ובלשון הז״ל בסס׳ כלאים הרי זה סקדמ (ע״ע (  ה׳
, כי הקידוש והקדש עגין שגיהם הוא פרישוה ( ם י א ל  כ

 והבדלה.
 [קידוש היום] הקידוש שאגו אוסרים בהפלה ועל
 הכוס כשבה איגגו קידושא שאגו מקדשים אוהו, כי
 כבר קדשוהו שמיא ומקדשא וקיימא אהר ששה ימי
. ו ה ש ד ק י  בראשיה: ע״כ ברך הי אה יום השבה ו
 רק הוא זכרון קדושה היום שאגו מזכירים בהפלה ועל
ה יום השבה לקדשו״ ודרשו  הכוס, ממעם מצוה ״זכור א
ה ), לאסר שהזכור א  הז״ל זכרהו על היין (פסהים ק״ו
ה קדושהו  השבת לא רק לשםירתו לבד אך גם א
 שקדשוהו שמים והזכרון הזד, תוא מ״ע לקדש בדברים
 בכגיסתו וביציאתו בקדושא והבדלתא (רמב״ם שבת
 פכ״מ א׳). וצריך להיוה הקידוש על תיין במקום סעודת
ה כיוהר או שאין ) אבל אם הביב עליו פ ז  (פסהים צ׳
 לו יי! מקדש על הפה (שם ק״ו:< ומצור, לקדש גם
 בסעודה שניה, אבל אין מברכי! מקדש דשבה רק בורא
 פרי הגפן לבד, וע״כ גקרא בלשון סגי נהור ״קידושא
 רבה״ (שם) ואסור לטעום קודם שיקדש ולדעה
 הרטב״ם גם קודם קידושא רבה אסור, ולהראב״ד
 טוהר, ויכולין לדעה הראב״ד לקחש קידושא רבה על
 הפה, ולדעה הכסף משנה אסור (רטב״ם שם הלכה
 י׳ ובהשגוה) ודין הקידוש ביו״ם כסו בשבה (שם

 הי ה)
 [קידוש החדש] יש שאגו מקדשים היום ובלהי
 קידושהגו איגו מקודש כלל, והוא קידוש ההדש כאשר
 גראד, הלבנה בזמגה הייגו ביום שלשים, שאיגו מקודש
 מאליו עד שיבואו עדים לב״ד וכאשר יקיים ב״ד עדוהם
 ראש ב״ד אומר מקודש, והעם עוגים אהריו מקודש
ה זמן ר״ה,  מקודש (ר״ה כ״ד ). ובקידוש זה קובעים א
 והמועדים אשר בהודש זה גקראו ״מקראי קודש״. ולק
ה ישראל להיום  אגו מקדימים בברכה קדושה היום א
 ואומרים מקדש ישראל ור״ה, מקדש ישראל והזמגים
 (ביצה י״ז), משא״כ בשבה םקדיםים השבה לישראל:
 מקדש השבח וישראל. ונוסח זה אוסרים גם בחדש
ה שקדשוהושסים, מפני שעיקר נ ס  שלא נראה הלבנה מ

 ולעשוה ההורה העיקר ודברים אהרים ספלים לה ר׳
 שסעון אוסר אל העש הפלהך קבע אלא רהמים
 וההנונים לפני המקום (שם פ ׳ב י״ה). ר״א אומד
 העושה הפלהו קבע אק הפלהו ההנונים. ומפרשים
י א״ר יעקב בר אידי א״ר אושעיא  בנמרא מאי קבע
 כל שהפלהו דומה עליו כמשוי ורבנן אמרי כל מי
 שאינו אוסרה בלשון ההנונים, רבה ורב יוסף דאמרי
 .הדווייהו כל שאינו יכול להדש בה דבר(ברכוה ב״מ:)

 תפלה ערביה אין לה קבע (ברכוה כ״ו), כמאן דאסר
 וזפלה ערביה רשוה. ובלשון קבע השהמשו בהפלה ר״ה
 ״הוקי ראשי הדשים להם קבעה״, ובעל הנסים ״וקבעה

 שמונה ימי הנובה״
 [עראי] ההפך מן קבע הוא ״עראי״ שנכהב בלשון
 ארמיה נ״כ ״ארע״ או ״ערע״, והוא בהוראה פגיעה׳
ח מדבר (דברים ל״ב י׳) א  מקרה ומפל ימצאהו ב
 ה״י ארע יההק שריין במדבדא ומזה במשנה וארעו
 אבל או אונס (מ״ק פ״ב א׳), שמא הארע הקלה על
 ידו(ברכוה פ״ד ב׳), על המאורע שאירע לה (שמוה
 רבה פ ׳א), מעין המאורע (ביצה י״ז.). ויפגע במקום
 (בראשיה כ״מ י״א) הרגומו וערע באהרא. אם הלכו
 עמי בקרי (ויקרא כ״ו כ״ג) ה״י ואין ההכון עמי בעראי

ה דיגיי עריי בעולם, אף אגי אעשה  אהם עשיהם א
 אהבם עריי בעולם (ספרא קדושים פ״ב ד׳) ר׳ זעירא
 בשם אבא בר ירםיה אוכל בהן (בהפילין) אכילה
 עראי ואיגו אוכל בהן אכילה קבע׳ ישן בה; שיגה עראי
 ואיגו ישן בהן שיגה קבע(יחש׳ ברכוהפ״ב גי). ובמקום
 אהר אמרו שאין שיגר, עראי, הברייא אסרין שכן אדם
 משהקע בהוך שיגהו. א״ר עילא שכן אדם יישן קימאה
(יחש׳ סוכה פ׳ ב הי). אמדה הורה כל שבעה ו י די  ו
ה עראי (סוכה ב׳.). ר ח  הימים צא סדירה קבע ושב ב

 ב מ.

 קבר: ע׳ קבורה
 קברות התאוה : סקום בין מדבר סיגי להצחה,
ה הההגיוה אשד הגו בגי ישראל במדבר ח  והיא א
 (בטדבר ל״ג ט״ז) ושמו הראשק לא גודע לגו וגקרא
ה העם ו שם א ר ב  אח״כ קברוה ההאוה על כי ק
א וי ם, זוללי בישר ה׳שלוים, והם היו האספסוף  ה ט ה
 וערב רב שיצאו עם בגי י׳שראל ממצרים (שם י״ד ל״ר).
 לפי דברי הז״ל לא ההרעסו אלא על עסק משפהוהיהם
 שגאסרו להם העריוה, והבשר לא היה להם אלא הואגה
 להרים קולם בבכי גגד משה, ולפי ששאלו שלא כהוגן
 געגשו מן השמים כי הבשר היה להם לזרא ומהו במגפה

 אוגקלוס הרגם קברוה ההאוה ״קברי דמשאלי״ (ויוגחן
 הרגם ״קברי דסשאלי בשרא״), ור״ג אדלר בגהיגה לגר
 העיר ע״ז שדרך הה״א להרגם שם המקום בהקרא לו
 שם הדש בפעם הראשוגה בלשון ארמיה, ואה״כיהשבו
 לשם עצם פרסי אשר לא יסבול העהקה ויקראהו בשם
 העברי, וכוזב שצ״ע לסד. הרגם גם בפסוק שאה״ז קברי
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ל עכשיו כלל רק עם המולד הראשון  עם המולד מ
 שהחלו ישראל לקדמ החדמ׳ וממנו מנו כי׳ט יום ושלמים
 יום, רק עלינו להשחדל בחשבוננו שלא להחרחק יוהד
 מדי מזמן המולד, וכאשר חהכםה הלבנח בעבים חדשים
 אחדים זה אחר זח ב״ד קובעים חודש מעובר משלשים
 יום וחדש חסר מכ׳׳ט יום׳ ומכוונים לעולם בחשבונם
 שאם יראח חירח בחדש הבא יראה בזמנו או בליל
 עבורו(רמב״ם קח״ח פיי׳ח ו —טי) ואם יחראח לעיני
 העדים ביום ל' דעח ראב״צ שמקדשים אוחו ודעח
 פלימא שאין צריכים לקדש אוחו, וכשלא יתראה עד
 יום ל״א אזי דעח ראב״צ שאין צריכים לקדשו שכבר
 קדשוהו שמים ודעח פלימא שב״ד צריכים לקדש אוחו,
 כי מפני שנראח שלא בזמנו צריכים חזוק, ע״כ מצוה
 על ב״ד לקדשו ואם לא קדשוחו לא קיימו מצוחם
 וחובחם, אבל חחודש נחשב מאז לר׳׳ח לכו״ע ועכשיו
ח החדש ע״פ  שאין לנו ב״ד סמוכים אין מקדשין א
 הראייח רק ע״פ חחשבון המקובל לפי קרבח המולד.
 בראשונח כשהיו מקדשין חחדש היו משיאין משואוח
 בראשי ההרים כדי שידעו הרחוקים, משקלקלו חכוחים,
ח העם החקינו  שהיו משיאין משואוח כדי להטעוח א
 שיהיו שלוחים יוצאים ומודיעים לרבים ודייה כ״ב )

 בראשונה היו מקבלים עדוח החרש כל יום שלשים,
 פעם אחחנשחהו העדים מלבא עד בין הערבים ונחקלקלו
 במקדש בענין הקרבן והשיר, חחקין ר׳ יוחנן בן זכאי
 שלא יהיו מקבלים עדוח ההדש רק עד המנהה, משחרב
 ביהמי׳ק החקין ריב״ז שיהיו מקבלים כל היום כלו(שם
 ל׳:). חצר נדולה היחד, בירושלם וביח יעזק חיחה
 נקראח ולשם כל העדים מחכנםין ובי׳ד בודקין אותם
 שם וםעודוח גדולוח עושין להם בשביל שיחיו רגילים
 לבוא (שם כ״ג:), ומותרים לבוא אפילו בשבת (שפ
ח חחדש תיו עולים ביום  כי׳א:). כשמעברים ב״ד א
 ל״א בגשף קודם עלות חשחר למקום מוכן ועושים בו
 סעודת ואין עולין לסעודת זו פתות מעשרה ואין עולין
 לת אלא בפת דגן וקטנית, תו תיא סעודת מצות של
מ (רטב״ם קת״ת פ״ג ב״ז). טציגו שגי ימים  עבור תתד
 ר״ת ביטי שאול ושטואל (ש״א ב׳ כי׳ז) ועבור תשגה

ם י ג ש ר ת ו ב , ע ש ד  ביטי חזקיחו. ע״ע ח
ת ם א י ש ד ק  [קידוש לבנה] באטח אין אגו ט
ה לבד, ש ו ד י  הלבגה, והברכה שאוטרים היא על ח
 כהרואה קשח בעג; והרואה ים הגדול וכדוטה, והברכה
 לפי גוםח חחלטוד חיא טחדש חדשים (םגהדרין םי׳ב ).
 רק גהגו הראשונים לקרוא זה קידוש לבגה (דרכי טשה
 או״ח סי׳ חנ״ו בי) ע״פ הגוםחא בטסי סופרים טקדש
 חדשים (פ״כ אי) אטגם בזטן הגאוגים היה טגחג
ת איזח זכרון גם לקידוש חחדש, שבר״ח ישבו ו  לעג
 חבורוח חבורוח של זקגים ושל בלווטין ושל חלטידים
 טן חטגחח ולטעלח עד שחשקע החטה ויראח הירח
 בלילה וטברכים על הכום בפה״ג ואוטרים ברוך אתה
 1 ה׳ אט״ה אשד גלח סוד חידוש חירח לאדם ולטדם

 הברכה גוםדה על ההדשים שישראל טקדשים אותם
 ומועדיהם, ודרשו אשר תקראו אותם .טקראי קדש,
 תקראו ״אתם״ יר״ת שם) גם דרשו תהדש הזה לכם,
ת זו מסורת לכם (שם כ״ב.), וטגו זאת לטצות ד  ע
 עשת, ובקידוש תהדש מהקדשים הסועדים והנה אם
 נראה הלבנה ביום שלשים נקרא תדש הקודם ״תדש
 תםר״, ואם לא נראת ביום שלשים תהדש מעובר,
 לאמר שההדש הקודם הוא שלשים יום והוא ״תדש
 מלא״ ואם נראת בליל ל״א נקרא ״ירה שנראה בליל
 עבורו״ וכל שלא נראה ביום שלשים ר״ת שני ימים,
 מפני שיום ל׳ היו נוהנים בו ר״ת תמיד פן תתראה
 בו הלבנה וביום ל״א מפני ראיתה בו, אך מונים
 למועדים מיום שנהקדש ע״פ ב״ד או מיום שקדשוהו
 שמים, ר״ל אתר יום שלשים, ומפני שהמועדים נהשבים
 לפי ההדש ולפי תתקופת יתד תיו מוכרתים למצא
 דרך לדשוות הדשי הלבנה עם תקופות תתמה, ובפרט
 הדש האביב שיהיה בזמנו(ר״ת ב״א ), לכן לא נמסר
חל בירושלם  קידוש ההדש ועבורי השנה אלא לב״ד הנ
ל ממנו בא״י(ברבות םי׳נ), ולא ח  או למי שלא תנית נ
 מתקדש תחדש ביום שלשים אלא ע״פ ראיית הלבנה

 שההראה בא״י דוקא (רמב״ם קידוש התדש)
 [מחלוקת בקידוש ההדש] אף שדבר פשוט הוא
 ומקובל בישראל כי ב״ד קדשו החדשים, בכ׳ז נפל נם
 בזה מחלוקת תנאים. דהניא ר״א אומר בין בזמנו
 ובין שלא בזמנו אין מקדשין אוחו, שנאמר וקדשחם
 את שנת התמשים שנת, שנים אחח מקדש ואי אתת
ם (סנהדרין י׳:) אבל אין ספק שתדש י מ  מקדש ה
 תשרי לכולי עלמא מקדשין שהוא בכלל קידוש שנים
ת תכתוב נ  לשמיטה וליובלין (ר״ה ב' ), ואולי זהו מ
 תקעו בתדש שופר בכםת ליום הננו בי חוק לישראל
 הוא טשפט לאלהי יעקב (תתלים פ״א די) ונמצאת
ו אין נ ט  עוד דעה שלישיה והיא דעת פליסא דאמר מ
 מקדשי; אוהו, שלא ממנומקרש־ן אוהו (סנהדרין שם)

ה שאם לא נראה בזמנו אף שידענו ע״פ נ מ  ואי; ה
 תשבו; שיצאד כבר הלבנה ורק עננים כםוה בכל זאה
 כת ב״ד יפת לקדש את תיום שלשים ואתר ולתשוב
 ההדש והמועדים ממנו- ואם לא קדשו אוהו תב״ד אזי
 היה צריכים למנות מיום אשר יצא לפי ההשבון —
 שאם נפרש כן יהיה בזמן הזה שאין ב״ד כל המועדים
 שלנו לדעת פלימא שלא בתורה, רק בשבא ר״ת ביום
 תמולד, ושנת זו שנת תרעי נ אשד מולד ניסן תוא ביום
 א׳ כ״ה אדר שני ור״ת ניסן אצלנו ביום נ׳ אנו
 נאכל לדעתו שלשת ימים תמץ בפםת, ות״ו להשוב
ם דברי הי״א שמביא התוספות י ה וכמו כן לא נמנ א  מ
 (םנהדחן שם ד״ה שכבר) דב״ד של מעלה מקדשין
 ההדש הסיד בשעה המולד רק שכה ב״ד יפה לעקור
ד מוסמכים ׳  בקידושו מה שקדשו שמים, א״ב כשאין מ
ך ר״ה להשאר לפי השבק המולד, ויהיו ה״ו כל ח  צ
 מועדי ישראל שלא כתורה. אמנם אנו אי! לנו ענין
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 בזה חלוקים ואופנים שונים (שם תום• ד״ד. אמר). ע״ע
ם י ל  כ

 [קידוש ידים ורגלים] מצות עשה מן התורה שכהן
 העובד עבודתו במקדש, מקדש ידיו ורנליו מן הכיור
, וכהן שעבד ולא  או משאד כלי שרת (זכה־ם ב״ב)
 קידש ידיו ורנליו שתדית תייב מיתת בידי שמים(שמות
) ועבודתו פסולה (זבהים מ״ו:) לא הכלי שרת  ל׳ כ
ך ו ת  מקדשים הידים ותרגלים כי לא מובלים אותם ב
ו (שם כ״א ),ונם לא המים נ מ  תכלי שרת׳ דכתיב מ
ת הידים והרנלים, שאין דמים קודש קדשים  מקדשים א
 שיקדשו הנוגע בהם. רק המעשה של רתיצתם שמניח
 ידו הימגית על גבי רגלו תימנית וידו השמאלית על נבי
 רגלו השמאלית ושוהה מעומד ורוהץ (זבהים י״מ ).
 הגמוס תזת מקדש אותו וגקרא עבודה דכתיב לשרת
 (שם)׳ וכל דבר הפ׳סל בעבודה פוסל בו. שם קידוש
 לעבודה זו גסצא כבר בתרגום אוגקלס ועשית כיור
 גתשת ובגו גתשת לרהצה=ותעבד כיורא דגהשא ובסיס
 גתשא לקידוש וגו׳ ורתצו=ויתקדשון(שמות ל־ י״ז), ולא
 רתוק לתשוב שאיגו מלשון קדושה רק שם לגקיות׳
 כמו והיא מהקדשה מטומאהה(ש״ב י״א די), או מלשון
 הכנה כמו צויהי למקודשי (ישעיה י״ג ג׳), שמכיגים
ה הידים שהם עסקגיוה ורגלים הדורכוה על כל  א
 טומאה ואיגן דאויוה לעבודה רוהצים אוהן ומכיגים
 אוהן לעבודה. לכן אין צריך לקדש לפגי כל עבודה
 ועבודה אלא פעם אתת טקדש בבוקר ועובד והולך כל
 היום כלו וכל הלילה אם לא טסיה דעתו(זבהים י״ט:).
 חד. הבלל היד. בטקדש כל הטטיל ט־ם צריך קידוש
 ידים ורגלים (יוטא כ״ה.), וטוקי לה בגטרא טשום
 שפשוף וטשום גצוצוה (שם ל־) אם קידש בלילה יש
 טתלוקת ההגאים אם ליגה פיסלה בהם (שם)׳ אבל
 הטיפ סתטא דטתגיתין שגפסלים בליגת (שם ל״ז.),
 ולכן עשה בן קטין טוכג׳ של גלגל להכיור לשקעו בלילה
 בבוד שלא יהי טיטיו גפסלים בהוך הכיור בליגה כי
 לא כבוד הוא לקדשיפ להפסל(שם וברש״י ד״ד. טוכגי).
 בעבודת כ״ג ביוה״ב אטרו אין פוההין טהטש טבילוה
 ועשרד קידושין, שגי קידושין לכל טבילת (שט ל״ב )׳
 וכ״ז הוא רק לכבודו של יוט ושל כ״ג אבל איגט
 טעכבים לפסול העבודה׳ רק בקידוש הראשון של בוקר
 שהוא שוד, לאהרן ולבגיו (שם ל־:) כל הטיטות
 כשרים לקידוש, ובלבד שלא ישתגה טראיהם, וכל
 תסשלים לטי טקות טשלים לטי כיור (שם ב״ב:).
 צריך להיות בכיור לא פתות טבדי לקדש טטגו ד׳
ק ובגיו ופיגהס עטהם, אבל תרתיצת לכתן ה א  בהגים כ
ד לא צדיך רביעית. אם צריך רביע ה לטקדש ה  א
 טבלי שדה אהרים טהלוקה הרטב״ם והדאב״ד (ביאה
ה ל י ; ג ט ר ו י . ע״ע כ ׳ ועי׳ ר״טשם) א ה ״  הטקדש פ

ם י ד  י
 הדה ׳׳ה

 קדוש השם: ע, חלול חשם

 זטגים הדשים ויטים טובים׳ טינה גבוגים טסדרי עהים,
 פילס צורגו קיצי רגעים שבהם טהק; אוהם הרשים
 וטועדים, דכהיב עשה ירה לסועדים שטש ידע טבואו

 אליהו הגביא במהרה יבא אליגו, המלך הטשיה יצטה
 ביטיגו כהיום הזהבירושלם, ששים ושמהים כולנו בבנין
 ביהט״ק ירבו שטהוה ויענו אטן ויאטרו אטן, ירבו
 בשורוה טובוה בישראל, ירבו ימים טובים בישראל

, טקודש ו ח, טקודש מטנ  טקודש ההדש, טקודש בר׳
 בעיבורו, טקודש בתורה, טקודש בהלכה, טקודש
 בעליונים מקודש בתתתונים, מקודש בארץ ישראל,
 מקודש בציון, מקודש בירושלם, מקודש בכל מקומות
 ושראל, מקודש בפי רבותינו, מקודש בבית הועד, בא״י
 טקדש ישראל וראשי תדשים (טס׳ סופרים פי״ט מי).
 סזת נשתרבב השם קידוש לבנת בטקום תירוש לבנה.

ה נ ב  ע״ע ל
 [קידוש מ׳ חטאת] מי תטאת או ״טי נדה״ תם
ה (ע״ע), ט ו ד ה א ר  הטים הדדים הטעורביםבאפר פ
,  ונתינת האפר על הטים בכלי נקרא ״קידוש טי המאה"
 וצריך הכלי להיות טלא והאפר נראה על פני כל הטים
 (סוטה ט״ז ), וגקראים ג״כ בפי הז״ל ״טים טקודשים״
ן לקידוש הטים הוץ  (דטב״פ פרה פ״ו אי). הכל כשד
 טהרש שוטה וקטן (טשגה פרה פייה די), כי צריך
 למין לקדש (הוספהא שם פ״ה) הגוטל שכר לקידוש
 הטים איגם טקודשים׳ וגעשה לטשל על ה״ה שאי;
 משרתו הולמהו ״מימיו מי מערה ואפרו אפר טקלה״
 לאמר שאיגגו ראוי לקידוש זת (ברכות כ״ת בכורות

( ט ״  כ
 [קידוש בכלי שרת] הכלי שדת בטקדש סקדשים
 דם קדשים וגסכים וטגתות ושטגים׳ בין כשרים ובין
 פסולים, דכתיב וקדשת אותם ותיו קודש קדשים כל
 הגוגע בהם יקדש (שטות ל׳ כ״ט), ובמו כן תמזבת
 טקדש, דכהיב וקדשה אהווהיה הסזבה קודש קדשים בל
 הגוגע במזבה יקדש (שם כ ט ל״ז), ואמרו כבש טגין?
, ולדעת ד יהודה גם ( ז ת הסזבת (זבתים פ״  ת״ל א
 רצפה מקדש שלמה מקדשה, דכהיב ביום ההוא קדש
 המלך תוך ההצר(מ״א הי) דברים ככהבם (זבהים ג״ט.)

ת הראוי לו (שפ פיו.) כלי  אך כל אתר מקדש א
ת היבש, ת הלת ומדת תיבש מקדשת א  הלת מקדש א
ת הלת ואת היבש (שפ פ״ה )׳ ואין  מזרקות מסדשיפ א
 מקדשיפ אלא שלמיפ מלאיפ ומפגיפ׳ ואפ דעתו לתוסיף
 ולמלאות, ראשון ראשון קדוש ועל ברוצי המדות
 מתלוקת בתלמוד (שפ) מזבה הפנימי נקרא כלי שרת
 ועדיף מכלי שרת שמקדש פסולין בין ראויפ לו ובין
נפ ראויס לו מזבת ההיצון אינו מקדש אלא  שאי
 הראוים לו אפילו פסולין כמו כל כלי שרת, אף שאינו
ה  באמת כלי שרת רק רצפת (זבהים כ״ז ובהוס׳ ד
 האי). רצפה שלמה סקדשת דק כשרים (תוס׳ שם פ יז

 ד״ד. כבש) כלי שרה כקדשים אפילו שלא בזמנם
 (מנהוה ק־.), ואין מקדשים אלא מדעה (שם ז ), דש
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 וכן כתוב על יד נביאך, ד?) כו י״ד תיכות כמו שיש
 בפסוק וקרא זה אל זה ונראה מזה כי עיקר הנוםחא
 הוא ״וכן בהובי', אך הקנו אה״כ ״ככהוב" כדי שיהיו
 ב״א הבות קודם הזכרה השם כננד ב״א הבוה שבשירה
 האזינו קודם הזכרת השם וכדי שיהיו מן תתלה הקדושא
 עד סופה בק הכל ע״ב היבות כננד שם של ע״ב ונוסה
 הקדושא של ספרדים נם היא יש לה יסוד ובה פ״ה
 אוהיוה קודם הזכרה השם כמו שיש מן האזינו עד
 הזכרה השם פ״ה אוהיוה. אך מהרגום ירושלמי נראה
 כנוסה האשכנזים שאמר וי להק לרשעיה דמדכרין
 יטמא קדישא בנדיפין ארום להד מן מלאכי מרומא
 לית אפשר למירכרא שמא מפרשא עד זמן ראינון
 אמרין קדוש קדוש קדוש ת?ת זמגין, ומנהון יליף משת
 ולא הוד, מדכר שמא מפרש עד זמן דהוה מתניך פומית
ן וכו׳ א מליןדאינין תמנין ותמשאאתי ד ת ש ר ין ו ע  ב
 (דברים ל״ב ני). בנוסה הקדושא של מוסף משבה
 ויו״ט יש הלוף סנהנ בין האשכנזים והספרדים, כי אלו
 סתתילים כתר יתנו לך וכו׳ והאשכנזים אוסרים נעריצך
 ונקדישך וכר, ודומה התהלה זו לקדושת שתרית של
 ספרדים רק שהם ססדיסים נקדישך לנעריצך וכן נם
 נוסת תרסב״ם בתשובתו (מעם זקנים צר 75, ובראש
 מעשה רקה). אסנם בסם׳ סופרים (סוף פי׳ז) נורם
 נעריצך ונקדישך ויסוד כל הקדושא הזאת דוא בפרקי
 דר״א (סוף פ״ד): ״שנים שרפים עוסדים אהד בימינו
 של הקב״ה ואהד משסאלו של הקב״ה, ומעריצים
ה שמו הגדול, זה עונה וזה קורא ואומרים  וסקדישים א
 קדרש קדוש קדוש ה׳ צבאוה מלא כל האח בבורו,
 וההיוה עוסדוה אצל כבודו ואיגן יודעוה סקום כבודו,
 עוגוה ואומרוה בכל מקום שכבודו שם ברוך כבוד ה׳
 מסקוסו׳ וישראל גוי אהד באח שהם סיהדים שמו
 תסיד בכל יום עוגים ואומרים שמע ישראל ה׳ אלהיגו
 ה' אהד, והוא משיב לעמו ישראל אגי ה׳ אלהיכם
 המציל אתכם סכל צרה". בסדר רב עסרם גאון מובא
 בשם ר׳ סעדיה גאון שאסור לומר קדושא בפחות
 מע׳שרה ביוצר, ואי אפשר לו לפתות בבורא קדרשים
 שכיון שתתהיל אסור לגמור, אלא מברך כך בא״י אמ״ה
ת הכל  יוצר אור ובורא הושך ערשה שלום ובורא א

 המאיר לאח ולדרים עלית ברתמים, ובטובו מתדש
 בכל יום המיד מעשה בראש־ת, כאמור לעושה אורים
. אך רע׳ג מה  גדולים כי לעולם הםדו בא״י יוצר המאו
 סביא כסת גוםתאות של קדושא של יהיד שגאסרה
 בדרך ספור, כסו אתר ברכו: ברכי גפישי וכו׳ אמר
 ד״ע בכל יום ויום מלאך אתד עומד באמצע הרקיע
 שתרית ופותה ואומד ה׳ מלך ה׳ מלך ה' ימלוך לעולם
 ועד וכל גדודי מעלה עוגין אהדיו עד שמגיע לברכו.
ה יש שם ששמה ישראל ועליה ה  כשיגיע לברכו היה א
מי ואומרה בקול רם  אמר יחזקאל ההיה אשר ראיהי ו
ח ח׳ חמבורך׳ וכל גדודי מעלה עוגין אתריה  ברכו א
 ברוך ה׳ חסבורך לעולם ועד עד שלא יגמר הדבר

 קדושא (קדושה): הפסוקים ״קדוש קדוש קדוש ה׳
 צבאות סלא כל הארץ כבודו״ (ישעיה ו׳ ג׳), ״ברוך
 כבוד ה׳ ממקומו" (יחזקאל ג׳ י״ב) שאוסרים בברכת
 יוצר, ובא לציון, ובשמ׳׳ע אחר ברכה מחיה הסהים
 בצבור י״א שהקדושא שביוצר יחיד אומרה לפי שאינה
 אלא ספור דברים מה שהמלאכים אומרים, ד״א שיחיד
 מדלגה ואינה נאסרה אלא בציבור, כרבי אדא בר
 אהבה שאין היהיד אומר קדושא רק בעשרה (ברכוה
. וגוהגין שיחיד יאמרגה בגיגון ומעמים כקורא ( : א ׳  כ
 בחורה ובקול רם (ש״ע אריח סי' ג״מ ג) וקדושאזו
 גקראח קדושא דישיבח וכחכ חרס״ע בקדרשא זו אם
 היה יושב ועומד ה״ז סועה, אכל אם היה עומד וישב
 גיכר שאיגו חכם (שריה סי' ק״ב) ובא לציון שאומרין
 אחר חחפלח בשחריח בחול וקודם חפלח הסגחה
 בשבח ויוי׳ס, הקדרשא שבו דיגה כמו הקדושא שביוצר,
 והחרגום אוסר כל אחד לבדו בלחש (ש״ע אריח סי'
 קל״ב) וזו גקראה קדושא דםידרא וקדושה שס״ע היא
 קדושא רעמידה והסעם שהקגו לומר קדושא ביוצר
 אור, בדי להוציא סלבם של סכחישים האומרים עזב
ח וגחן הממשלה לשמש ושאר הסאורוח א ת ה  די׳ א
 והם עושים חכצם בכל אשר ירצו, ואיגו כן שאין השמש
 וצבא השסים זזים ב״א במצוח בוראם יחייש שהרי כל
 צבאוח מעלה מקדישים וסיח דים אוחו שהוא בורא
 הכל והוא מושל בכל (סדר עבודח ישראל 79) ועל
 הקדושא דםידרא בחב חרוקה ישהיקגוה בישעח השמד,
 שגזרו שלא לוטר קדושא בחפלה שמ״ע בצבור ואבודרהם
ב מה שהקגו סדר קדרשא בסוף ההפלה הוא כעבור ^ 
 _טי הארץ הטאתרים לבוא לתפלה שלא יפסידו שטיעת
 הקדושא, דאטריגן אמאי קאי עלטא א ס י ד ר א דקדושא
 ;איהא שטית רבא דאגדתא (סוטה ט״ט עי׳ רש״י),
 ולכך תקגו לתרגם סדר קדרשא זה כדי שיביגו עטי
ח שאין טכירין לדבר בלשון תקדש אלא בלשק א  ה

 ארסי שתיו רגילים לדבר בו באותו הזטן, ותקגו להם
 כאן כמו תפלה קסגה, בתהלה אשרי ואת״כ קדרשא
ן ציון ותלטוד תורה, כסו שתקגו בלילי שבת ברכה זמו  ו
 טעי; שבע בעבור תטאתרים לבוא והסעם שאין אוטרים
 אוהו בישבה ויר׳ס בשחרית ספגי שכולם באים בביהב״ג
 בתפלה דאשוגה, אך גהגו לאסרו בסגהה לפי שהיו
 דודשים ביסים אלו קודם תפלת סגהה ורגילות היא
 לדבר כסוף הדדשה בפסוקי גאולה וקדרשא וגם עסי
 ייאח באים לשמוע הדרשה, עכ״ל. קדושת מוסף של
 שבח ויו״מ גקראה קדושא רבה, ומהר שמה קדושא

 עלאה (ויקהל צ״ב.)
 [נוסה הקדושא] בגוסחא של הקדושא בשמ״ע
 יי9! ׳שגוים כין האשכגזים והספרדים, כי האחרוגים
 מתחילים: גקדישך וגעריצך כגעםשיח סוד שרפי קדש
 הסשלשלים לך קדושה וכן כתוב על יד גביאך וקרא
׳ וגוםה הרא שוגים סובא בסוד (סי׳ קכ״ה): גקדש מ  ו
ה שסך בעולם כשם שמקדישים אוהו בשסי מרום  א



 ק-ו-״ה אוצי ישראל 110

 נקרא קדוש (ל ־עת רבא הוא העושה לפנים משורת
, והיא (  הדין, ואמר קדש עצמך במותר לך (יבמות כ׳
 הרחקה ע״י מיינות נזיר נקרא קדוש שנאמר קדוש
) מפני שהזיר עצמו מן  יהיה גדל פרע ונו׳ (במדבר ו
 היין ולדעת אתרים גקרא תוטא אם אין כוגתו רצויה
 (תעגית י״א ). ויש קדושת ע״י טבילת וגמילת ידים,
 ודרשו והתקדשתם אלו טים ראשוגים׳ ותייתם קדושים
 אלו טים אהרוגים, כי קדוש אגי זה שטן שהיו רגילים
 להביא בסוף תסעודת לסוך את הידים אהר טים
ג: רש״י). ת זוהמתן (ברכות ג׳  האהרוגים להעביר א
 גם קדושה במעשים טובים, וכאשר שלה רבי לדבר
 באשת ר״א בר״ש שלתת ליד, כלי שגשתמש בו קודש
ת ר״א  ישתמש בו תול (ב״מ פ״ד ) מפגי שתשבר, א

 גדול מרבי במעשה
 [קדושות שונות] שורש לכל הקדושות הוא יום
 השבת שגאמר זכור את יום השבת לקדשו, ומן הקדושה
ת ת ד ב ר ו ת) ר ש  תזאת הסתעפו כמה מצוות (ע״ע ע

 והבדלה מקודש להול. ועוד סוסיפין סתול על הקדש
 בכגיסתו וביציאתו בשבת ובתעגית יוה״כ(יומא פ״א ),
 איזד שעה שהיא ודאי יום וודאי לילה (ע״ע בין
. עישרת קדושות הן א״י טקוד׳שת. מכל ( ת ו ש מ ש  ה
 הארצות וכו, עירות המוקפות הומה מקודשות ממגה
 וכו׳ לפגים מן ההומה (בירושלם) מקודש מהם וכו׳ הר
 הבית מקודש ממנו, תתיל׳ עזרת ישראל, בין האולם
 והמזבה מקודש מסנה, ההיכל מקודש מהם (כלים פ״א
 ו׳—ט ). וגמירי מעלין בקדש ולא מורידין(ברכות כ ט

 טגתות צ״ט)
 [קדושה מן העריות] א״ר יהודה בן פזי מפגי טה
ם, אלא ללמדך  נסמכה פרשת עריות לפרשת קחשי
 שכל מקום שאתה מוצא בו גדר עמד, אתה מוצא
 קדושה וכוי, וכל מי שהוא גודר עצמו מן הערוד! גקרא
 קרוש (ויק״ר פכי ד וי) וגאמד והיה מהגך קדוש ולא
ג ט״ו). אר״א כל  יראה בך ערות דבר (דברים כ׳
 תטקדש עצטו בשעת תשטיש ר,יין לית בגים זכרים,
 שגאטר והתקדשתם והייתם• קדושים וסטיך ליד! א׳שת
 כי תזריע וילדת זכר (שבועות י ׳ה ). הקדושה הוא
 ע׳ י שיפרוש תאדם עצטו טתאוות תעולם ובפרט
 טהטשגל שהיא תפוסלת הטהשבה (ראשית הבטה דף
 קט״א דפ.ס סושטא) נר נקרא שנולד שלא בקדושה,
 ורב טרי בריר- דגיורא הורתו שלא בקדושה ולידתו
(ב״ב קט״ט ) שאביו ואמו גע׳שו גרים י  בקדושה הו
 בהיותו במעי אמו גתין שגתגייר קודם בטעלה לגר
 מפגי שזה (גתין) גדל עמנו בקדושה וזה (הגר) לא
 גדל עמגו בקדושת (תוריות י״ג) הרמב״ס קרא לתלק
 אתר מי״ד תתזקה ״קדושת״ ותוא התלק דכולל תדיגים
 של סדר נשים, ותרמב״ן כתב אגרת הקדושה, ור'
א ש כתב שער הקדושה התלק תיותרגדול ר  אליהו ו י
; ה ר ה ט ט א ה ו ו  בספרו ראשית הכמה ע״ע מ

ם א י ש ד ; ק ת ל י ע  י מ

ת העולם ואומרים  מפיהם שרפי תקדש מרעישים א
 בקול רם וגדול, קדוש קדוש הצמכה״כ. עד שלא יגמר
 הדבר מפיהם האופנים מתגלגלים ורועדים ומרעידים
 כל הגולם ואומרים ברוך כבוד ה׳ ממקומו וכוי ועוד
 קדו״^א ליתיד כ׳שיניע לבנהת רות אומר: נהרישמהה
 נהרי ששון וכוי מ׳שתפכ ן ויוצא־ן מלפני כסא הכבוד
 ומתגברין והולכין בשערי נתיבות ערבות רקיע, מקול
 ננון כנורות תיותיו, ומקול רנת תופי אופנים, ומקול
 זטירות צלצלי כרובים, מתנבר ויוצא הקול בקול רעש
ל בקדושא בשעה שישראל אומרים לפניו קדוש קדוש ח  נ
 הצמכת כ אמר ר׳ י׳שמעאל שלש כתות של מלאכי
 תשרת אומרות קדוש בכל יום כת אתת אומדת קדוש,
 וכת אתרת אומרת קדוש קדוש, וכת אתרת אומרת
 קדוש קדוש קדוש הצמבה׳כ, ותאופנים ותיות תקדש
 עונים אהריהם ברוך כבוד ה׳ ממקומו (סדר רע״ג
 דף ד׳ ע״א וע״בו ובקדושת תצבור: כתר יתנו לך
 המוני מעלה וקבוצי טטה וכו׳ וקדושא ליתיד (שם
א ליתיד בתפלת ובא לציו! ש ח  דף י׳ ע״ב) נם ק

 (שם י״ב ע״ב)
 א

 קדוש־ (לן׳דש) : רבד תנעלו! על כל ענין תטרי
; בננוד ׳  ונפלא טכל עני, תול, או תורם לשם ת
ת קדש ט ד  לטומאת קדש תקדשים (׳שטות כ״ו ל״ג), א
, קהלא קדישא (  (שם ג ה ), עיר הקדש (ישעיה ג בא׳
) עיקר הקדושה לטדגו טתכתוב :  דיררשלם (ברכות ט׳
 והתקדשתם ות־יתם קדושים כי קדוש אני (ויקרא י יא
 ט״ר), קדושים תהיו כי קדוש אני הי אלהיכם (שם
 י ט בי), ועני; הקדושה הוא להזהר טכל טוטאת של
 טאכלות אסורות והנגיעה בשקץ ונבלד גם קדושה
 רודונית של טתרת הטהשבה ע״י לטור ההורה והנהגה
 טוסרית. ודרשו והתקחשתם והייתם קדושים, אדם
 טקרש עצמו מעט מקדשי; אותו תרבת, מלמטה מקדשי;
 אודו מלמעלה בעוד, ׳ז מקדשי; אותו לעוה״ב (יומא
) וקדושה דלמטה מעוררת הקדושד למעלה  ל ט
 שנאמר ישלת עזרך טקר׳ש וסצ ון יסעדך (תנהומא פ

 קדושים) קדושים תהיו= פרושים תיו, כי קדוש אני
 ה אלהיכם, לוטר אם טקדישים אתם עצמכם טעלה
 אני עליכם כאלו קדשתם אותי, ואם אין אתם טקדישים
 עצמכם מעלת אני עליכם כאלו לא קדשתם אותי וכו׳
 (ספרא פ׳ קדושים) אמר הסב״ת לטשת לך אמור
״ כשם שאני פרוש כך תהיו פרושים, ;  לישראל ב
 בשם שאני קרוש כך תהיו קדושים, הה״ד קדושים תהיו
 (ויקרא רבה פכ״ד ד׳). ר״א אומר לעולם ימוד עצמו
 כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו שנאסר בקרבך קדוש
 ולא אבוא בעיר (הושע י״א), ור״ל שהקב׳ת שנקרא
ש יהיר! תמיד כנגדו במתשבתו ובכליוהיו א״ר ח  ק
 פינהס ב! יאיר תורה מביאת לידי זתירות וכו׳ יראת
א מביאה לידי קחשה, קחשה מביאה לידי רוה  הט
ת התורה  תקדש (ע״ז כ׳:). לדעת אביי כל הטקיים א
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 רשיטות של קדושים ׳שנהרגו בצרפת בערי בלוי?) וסרדש
 בשגת 1288, והקדושים באגגליא קודם שנת 1290.
 יעליגעק הו׳׳ל תזכרות גשטות טקהלות דדםייזא בר׳׳ת
 סיו; שנת ד' תתג״ו (1096) ויו״ד אדר שגי שגת ה׳
ט p!2 (1349) הסנפת השהורה, עם שטות פרטים  ק
 של רבנים פרנסים ואנשי סעשה ונשים צדקניות
 שנהרנו ונשרפו בםקוטות שונים, ורדיפות בכרכים
 עיירות וכפרים, וכיתור בערי קולוניא ודייץ םשנת שס״א
 עד שנת תקט״ד וע פ תטאטרבוך (טיטורבוך) של
 הקהלה דייץ טשנת תקט״ו עד תקע ׳ו, ונכללו בו שטות
 רבים של סדינות ואנשים שונים. על שער המאמרבוך
 התדש כותב הסופר ר׳ אברר ם ב״ד יוסף יוזפא עסא
 הלוי (מהבר ספר הםסביר פי׳ על הסל־הות ופי נוהנ

 כצאן יוסף על םנתני תתפלות), שיר ובראש• התדוזים
 ״ק״ק דייץ יע״א״

 זה ספר תולדות אדם׳ ספר תזכרות נשטות
 ובו תםצא

 קהלות קדושות וישובים שנהרגו עיי קידוש השם
 קדושים אשר בארץ ההיים המה א^שי השם

 דור לדור לספר ובעט ברזל להרשפ
 יקרים נחמדים מזהב ומפז הרגו בלי אשם
 יונקי שדים אל היה אמויזם דמם נקרשם
 צדיק אתה ה׳ על כל הבא ועלינו דאשם
 ירשו גם ר.הו כאיזבל ובל מכעיםי היבם

 על זאת יקונן ויבכה מי שישראל יכו^ר בשם
 אל נקמות ה ינקום דמם ויעשה רושם

 ביבליוגרפיא יעלינעק קונטרס ווירמיזא וקהל
 ווינא ווין 1880; קונטרס המקונן ווין 1881; זאלפ״ילד,
 מארטיראלאגיום צד 149; ברלינר, קובץ על יד T&18 ח״ב

 27 ושם רשימת הרוגי ערפויט משנת 1221
 ב. ט

 קדושין: ע׳ אישות, חתונה, נשואץ
ת : תםסכתא השביעית בסדר גשים כ ס [, מ  הדוש,
 בטשגיות תוספתא וגמרא בבלי ויחשלטי, והיתד, צריכה
 להיות קודם מס׳ גיטץ ובאה אהדיה כסדרא דקדא

 כי יקת איש אשת וגו׳ וכתב לת ספד כריתות וגו׳ כי
 יקה איש אשד, הדשה (רבדים כ״ד א —הי) וטטת
ה םביהו והלכה והיהה לאיש אהד לטדגו א  שגאטד מ
 פרק מדיגי הקדושין, כמו שגהבאר בגמרא טקיש הדה
 ליציאה (הדמב׳ם בהקדמתו לס׳ זרעים) מם׳ קדושין
 גתלקת לארבעה פרקים במשגיות. ולהמשה פ ־ק ים
 בתוספתא. תמסבתא עוסקת בעגיגי קדושי; בפ״א
 מתחיל האשת גקגית בשלש דרכים וכו׳ גקגית בכסף
 ובשטר ובביאת, ולשון גקגית היא לשק תורה ע״ר כי
 יקת איש אשת, ובפ״ב מתהיל האיש מקדש שהוא
( :  ״לישגא דרבגן- דאםד לד, אכ״עכתקדש״(סדושץב׳

ת מקודשת  וכתבו התוס' (שם ד״ה דאםר) והרי א
 לי כלומר להיות לי סקודשת לעולם בשבילי כמו הדי
, ( ה ״ ם (.דרים מ מ ש  הן מקודשין לשמים להי,ת ל

 קדוחים (קדוש): אישים סופלאים וסלאכים:
, כמו ה׳ האלהים הקדוש (ש״א ו׳ כ׳),  גם תואר לה
, וברבוי הכבוד אלהים (  קדוש ישראל (ישעיה י׳ כ
 קדושים הוא (יהושע כ״ד י״מ), ע״ש שקדוש הוא בכל
 מיגי קדושות (ידוש׳ ברכות פ״מ) ועל מלאכיו עושי
 דברו, ואשמעת אתר קדוש מדבר (דגיאל ת' י״ג), בסוד
 קדושים (תתלים פ״מ תי). על הכתן תגדול לאתרן
 קדוש ה׳ (שם ק׳ץ ט ז), וקדשתו לכל דבר שבקדושת
 לפתות ראשון וכו׳ (תענית כ ׳ה ), ועל כל הנבדל לשם
 ה , אשר יבתד הי תוא תקדוש (בטדבר ט״ז זי) צדיקים
 נקראו קדושים, ידאו את ת׳ קדושיו(תהלים ל״ר י׳)

 ועל ישראל בכלל, ואתם תתיו לי טםלכת כהנים ונוי
 קדוש (שטות י״ס), עם קדוש אתה לת׳ (דברים ז ו׳)

 ואנשי קרש תתיון לי(שמות ב״ב לי). ישראל קדושים
 תם (שבת פ״ו.) אברהם אביגו גקרא קדוש, ועליו
. השונסית ( ג ״ ח (מגתות נ א  גאמר לקדושים אשד ב
 אמרה לבעלה על אלישע הגביא: הגה גא ידעתי כי
, מגא ידעה?—רב (  איש אלהים קדוש הוא (מ״ב ד
ד שלא דאתה זבוב עובד על שולהגו מ  ושמואל תר א
 ובו׳ א״ר יוסף ב״ר תגיגא הוא קדוש ומשרתו (גתזי)
 איגו קדוש (ברכות י׳:), ד׳ יהודה הגשיא (דבי) גקרא
 ״רבנו הקדוש״ שלא הכניס ידו תתת אבגסו (שבת
ה בו רבי ס  קי״ה ועי׳ ירוש׳ מגילה פ״א), ויום ש
) ר׳ מגהם בר סימאי ג:  בטלת קדושת (כתובות ק׳
זא  נקרא בגן של קדושים דלא איסתבל בצודתא חו
 (פסתים ק״ד.) שתקוק עליו צורת הקיסר הרומי, או
 שלא גתשב המעות אצלו כלום שהיה פרוש סעגיני
 העולם ריש לקיש אמד על ד״מ בלשון בתמיד,: פה

 קדוש יאמר דבר זה (סגהדדין כ״ג)
 [הקדושים שמסרו נפשם על קידוש השם] האגשים
 שקרשו שם שמים ברבים ע״י שהרפו גפשם וגהדגו
ת אמוגתם בת׳ ובדתם גקראים ״קדושים״  כדי להוכית א
 (Martyrs), כמו שעשו הגגיה מישאל ועזריה ודגיאל
. ובזמ, רדיפות ג: סוטה י׳ סגהדדין צ׳ ג) ׳  (פסחים ג
 הרוסיים, כר׳ תגגיה בן תרדיק ור״ע וחביריו (ברכות
ל ו ל , ה ת ו כ ל י ם ג ו ר  כי: ס״א ע״ז י״ה:) ע״ע ה
. ביסי תבינים גתרגו אלפים ורבבות יהודים עיי ם ש  ה
 גוסעי הצלב בגזרות תתג״ו ותתק״ז ואה״ב ע״י הםעלניצקי
 בגזרות ת״ת ות״ט, טפג• שלא רצו להסיר דתם בדת
 הגוצרית, וקדשו שם שמים ויצאת גשסתם בקריאת
 ״שמע ישראל״ וכ״כ היתד, מצות קידוש השם הביבה
י  להם עד כי ברכו על הקידוש בשם ומלכות (עי׳ עי
 גבודים צד 102), שסוה רבים מהקדושים האלה
 גרשסו לזכחן בפגקסי הקהלוה וספרי זכדוגותיהן
 (מיסודבוך), ובקינוה לה״ב עודדו עליהם בכיה, והתפללו
ם וביוה״כ,  לה׳ בעדם בהזכרה נשמוה בשלש תלי
 והקנו לומד ״אב הרהסים״ בשבה קודם מוסף ״שיפקוד
תם והישתם וההמיסים שמסרו נפשם  ברהסים ההסי
 על קדושה השם רנקום נקסה דם עבדיו השפוך״ יש
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 עד שיהדר (קודם שטתזיר תםי׳ת להיכל) אלא של שבת
 בלבד מפני תמפמיר על תנביא וכוי שאץ אומרים
 קדיש לא בד׳׳ח ולא בתעניות ולא בשני ותמידי ולא
 בתות״מ ולא בשמונת יסי תנובת ולא בפורים עד
 שמתזירים ם״ת לסקוסו בשעת שתעם עוסדים והם
 עונין אמן יתא שמית רבא בכוונת בעמידת (שם פכ״א
 וי) בםדר רב עמרם גאון יש קדיש קודם ברכובנוםת
 תזה: ״יתגדל ויתקדש שמית רבא, אמן. בעלמא די
 ברא כרעותיה, וימליך מלכותית בת ייכון וביומיכון ובחיי
 רכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב, אמן. יתא שמית
 רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא יתברך׳ ps. וישתבת
 ויתפאר ויתרוסם ויתגשא ויתתדר ויתעלת ויתקלס שמית
 דקודשא בריך הוא לעילא מכל ברכתא שירתא
 תושבהתא וגתמתא דאמירן בעלמא ואמרו אמן." ויש
 גם קדיש ליתיד תטתחיל: על תבל יתגדל וישתבח
 ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמו של מלך מת״מ הקב״ה
 וכו׳ קדיש של ש״צ עד לעילא אתר תתנון וקדיש
 יהיר המתתיל מאי דכתיב ברב עם תדרת מלך, א״ר
 המא בר הנינא בוא וראה שבהו של הקב״ה שהוא
ת ישראל יותר מאלפי אלפים ורבי רבבות  מתבב א
 של מלאכי תשרת שמשרתין אותו ומשבחין לפניו
 ובו׳. אתר ובא לציון ואתת קדוש אומר תש״צ קדיש
 ומוסיף: ״תתקבל וכר יתא שלמא רבא וכו׳ עושה
 שלום במרומיו הוא יעשת שלום על כל ישראל" וקדיש
 של יתיר: לעתיד לבוא מגלה הקב״ה מעמי תורה
 לישראל וכוי ואומר דוד שירה לפני הקב״ת, ועוגין
 אהריו הצדיקים אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם
ק ופושעי ישראל עונין אס;  ולעלמי עלמיא מתוך גן ע
 מתוך גיתגם וכו׳ קד״ש ש״צ וקדיש יתיר אתר שיר
 של יום ואין בסדר רע״ג עלינו ולא קדיש יתום ובכלל
 גוםה ׳של רע״ג הוא במו הגוםתא של תאשכ״זים אך
 הדמב״ם יש לו גוםתא אתרת: יתגדל ויתקדש שמיה
 רבא בעלמא דברא כרעותית, וימליך מלכותיה ויצמה
 פורקגיה ויסרב משיתית ויפרוק עמית בתייכון וביומיכק
 רכל בית י׳שראל בעגלא וכו׳ ואומד כי אהד קדיש
 בתרא גהגו תעם לתוםיף בסופו תתקבל צלותהון ותתעבר
 בעותתק וצלותתון, ובעותתון דבל בית ישראל קדם
 אבוהון דבשמיא. יהא שלמא רבא וםייעתא ופורקגא
 משמיא עליכון ועלגא ועל קהלהון דישדאל ואמרו אמן.
 עושה שלום וכוי. ומביא גם קדיש דרבנן, לכל עשרה
 מישראל או יתר שעוסקין בת״ת שעל פה ואפילו
 במדרשות או באגדות בשתן מםיימין אומר אתר מתן
ש בגוםת זח יתגדל ויתקדש שמיה רבא דעתיד ד  ק
 לתדתא עלמא ולאתייא מתייא ולמיפרק תייא ולמיבגי
 קדתא דירושלם ולשכללא היכלא קדישא ולמיעקד פולתגא
 גוכראה מן ארעא ולאתבא פולתגא דשמיא לאתדית
 בזיויה ויהודיה וימליך מלכותיה וכו׳ עד וגתמתא
 דאמירן בעלמא ואמרו אמן, על דבגן ועל תלמידיהון
 ועל תלמידי תלמידתון דעםיין באורייתא די באתרא

 ופשימא דמלתא מקודשת לי מיוהדת לי לפי דעת דב
א נאק מן תאשת גקגית עד אין דבר אתר כורתת ר ד  ש
(אגרת דש״ג). ובדרך אנב  היא תוספת מרבני סבוראי
 נסנו בפ״א הרבה דברים איך נקנים ובמה נקנים,
 ומצות שאנשים תייבות ונשים פטורות. פ״ב. הקרושין
 ע״י שלית, קדושין לשתי נשים בקנין אתר, תמקדש בדבר
 שאסור בתגאת. פ״ג: קידושי טעות וקדושי םבק

ר : היוהםין הסותרים והאסורים לבא בקהל, ואגב  פי
 גקט תרבת עגיגים שיש להם שייכות לסם׳ זו וםאד
: ל״ג בשבת וכבוד  השובה האגדה בגטרא בדפים כ׳ ט
 תתורה ולוטדיה, וכבוד אב ואם, ועגיגי טסורה (ל׳.).
 וטעשת בר׳ יעקב בר רב אתא (ב״ט ), מעשת בר׳
, טעשת ברי ( .  אליעזר וד׳ יתושע וד׳ צדוק (ל״א ט
ל״ט ), טעישה ברב כהגא (ט׳), מעשה )  הגיגא בר פפי
 בינאי המלך (ם״ו.)׳ טעישה בהשבויים שבאו לנהרדעא
 (פ״א), מעישה בר׳ מאיר, בר״ע, ברי הייא בר אשי
, ובסוף דבריו שבתים על תאומנות, אבל רבי (  (פ א:
 נתוראי אומר מנית אני כל אומנות שבעולם ואינו

 מלמד את בני אלא תודה (פ״ב:)
 מ מ. ה —יש־נב

 קדיש : תפלה של שבה וקלום לה׳, ונתקנה בלשון
ד שיבינו אותה נם עמי הארץ שאינם מכירים  ארמית כ
 בלה״ק אלא ארמית שהיהה לשונם בזמן תתלמוד ורוב
 זמן הגאונים בגמרא נזכרה בשם יהא שמא דבא׳ע״ש
 שזה המאמר היא עיקר השבת ותיו עוגים אותו כל העם
 כמו אמן (ברכות ג״ז מדרש משלי יי, ועוד) ריב״ל
 אמר כל העונה אמן יתא שמית רבא מברך בכל כתו
ת קי״ט:), ואמר רבא לא לימא ב ש ) ו נ  קודעין לו גזר ד
 איגש יהא שמית רבא ותדר טברך אלא יתא שטיה
 רבא טברך בהדדי (סוכה ל״ט ), טהו להפסיק לירא
י וכו׳ אטרי לכל ט  שטו תגדול טבורך? כי אתא ר ד
 אין טפםיקין תוץ מ; יהא שטו הגדול טבורך, שאפילו
 עוסק במעשת טרכבת ם,םק (ברכות כ״א:), ובספור
 תסאורע של ר׳ יוסי עם אליתו גאמר בשעת שישראל
 גכגםין לבתי כגםיות ולבתי מדרשות ועוג ן יתא שמית
 תגדול מבורך הקב״ה מנעגע ראשו ואומר אשרי תמלך
 שמקלםין אותו בביתו כך (שם ג׳ ) ובספרי(פ׳ תאזיגו)
 גאמר: מגין לאומר יתא שמית דבא מברך שעוגין
 אתדתן לעולמי עד ולעולמי עולמים ? תלמוד לומר תבו
 גודל לאלתיגו. ובאותיות דר׳ע (טובא בילקוט יישעית
 דטז רצ״ו) טחכר גם תתלתו יתגדל ויתקדש התפלת
פדם  בשם הנהוג ״קדיש" מחברת לראשוגת במסי םו
 לעגין קטן שאיגו עולה סן תמנין לברכו וקריאת תתורה
 ו״קדיש" עד שיהא בן י ג (סוף פט״ז) לעגין ברכת
 אבלים בביהכ״ג ״ואה״כ אוטד (הש״צ) קדיש ואין אוטד
 בעלטא דעתיד לתדתא אלא על התלטוד ועל הדרש"
ת תתורה לפורים טגיתים א ד  (שם סוף פי״ט). אתר ק
 ס״ת בטקוטו ואוטר יהי שם ה׳ טבורך טעהה ועד עולם
 ומהלים קי״ג) וקדיש, שאין לך קריאת שטע ן קדיש
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 וכו׳ (עיי צונץ פארטרעגע צד 372 בהערה). וכדי
 להבדיל בין שני טיני הקדישים קראו קדיש על הליטוד
 ״קדיש דרבנן" ולקדיש התפלה קדיש של שליה צבור
 או קדיש סתט. תה שאטרו בטסי סופריפ פי״ט:
 ואין לוטר בעלטא דעתיד לתדתא (ר׳׳ל קדיש דרבנן
 כנוסת תרטב״ט) אלא על התלטוד ועל תדרש, ונהנו
 לומר נוסה זה בסיוט הש״ס. ר' אהרן הכהן טלוניל
 בארחות תייט (הלכות שבת דף ס״ב וס״ו) טכנח
 תקדיש דרבנן בשפ קדיש על ישראל ע״ש תתלתו:
 על ישראל ועל רבנן. ואין ספק שנוסת תיקופ פורקן
 תראשון תית לדונטא לטתבר נוסת קדיש דרבנן שנאסר
 נם בזת על ישראל ועל רבנן ועל תלטידיתון וכו׳ תינא
 ותסדא ורתטין ותיין אריכין וכו׳ ופורקנא p קדס
 אבוהון דשסיא, אלא שהשסים ססנו ברכת לרישי כלי
 ולרישי נלוהא ולרישי טהיבהא, ספני שנהדובר בזסניס
 סאוהרים ובארצוה שלא היו עוד ראש נלוה וראשי
 ישיבוה על כל הסדינה רק רבנים סיודודים לכל עיר
 ועיר ונם יהא שלסא רבא בלשון ארסי ועושה שלוס
 בלה״ק ׳שכולל ברכה לכל ישראל הוא בסקופ קהלא
 קדישא שביקום פורקן השני (רפאפורם כרם הסד ה״ג
 46). בזסן ראשי נליוה וראשי הישיבוה נהנו להזכירם
וה ר׳  בקדיש שאהד הליסוד והדרוש׳ כססופר בההסנ
י ראש הגולה שפהה ודרש טעין הפרישה ל ב ב ן ה  נ ה
 ועטר ההזן ואטד קדיש וכשהגיע לבהייכון וביוטיכון
 אטר: בהיי ג׳שיאגו ראש גלוה ובהיי רכל ביה ישראל,
ה הרי׳ש גלוהא  וכאשר גטר הקדיש היה ההזן טברך א
 ואה״כ מברך ראשי הישימה׳ כסו ביקום פורקן הראשק
 (יוהסין דפוסקראקא קכ״ג. שבמ יהודה דפ׳ס קעניגס־
מסי הרסב״ם היו אוסרים בקדיש  בערג צד 85), ו
 בהייכק וביומ־כון ובהיי מרגן משה בר סייסון שהשמיד
 הסיגין ההולקים על הקבלה (יוהסין דפוס ק״ב ק״ל

 ע״ב)
 [קדיש עיי המת] בסדר רב עסרם גאון סובא גוסה
 הקדיש שאומרין בכיה הקברוה ואוסר: וכ׳שססייסין
ה המה, לאהד שאומר צדוק הדין אומר השליה  לקבור א
 צבור: יהגדל ויהקד׳ש שמיה רבא,בעלמא דהוא עהיד
 להדהא ולאהאה םיהיא ולסבגי קרהא דיררשלם וכו׳
 יהא שלסא סן שסיא והיים דשובע וישועה וגהסה
^ עושה ׳שלום וכר (דף  והצלה לכל ישראל ואסרו א
ה לגוסה האשכגזים שאוסר האבל ס  ג״ה ע״א), והוא ח
 אהד צדוק הדין רב האי גאק השיב בה׳שובה לרב
אם ; י סחם ההבלי הרבא גם ביו״ם שג  גסים גאון שאו
ה (קבוצה ס  גקבר ביו״ם שגי של גליוה) בקחש על ה
ה אבל צד ג״ם) מ ל צ גיאה ה  הכםים צד 109; ח״

ב שאק אוסרים ה ף ג׳ ע״ב) מ ד ) ם ד א  והרסב׳ן בהורה ה
 בעלסא דהוא עהיד להדהא אלא על הלםיד דרשן(הוא
 סגסה בסס׳ סופרים ״על הלסיד דרשן" בםקום ״על
ץ סזביח א  ההלםוד ועל הדרש״), וטעטא דסלהא מ
 עולם הדש אלא לטי שמעשיו סוביהין עליו שהוא בן

 הדין ודי בבל אהר ואהר יהא להק ולמן היגא ותסדא
 ורהסי וסייעהא ורווהא סקדם אבוהון דבישסיא ואטרו
ה הפלה) הספרדים מ ל  אסן. יהא שלסא ובו׳ (רסב׳ם ה
 אהזו בגוסה הרסב״ם, לוסר ויצסה פורקגיה אבל לא
 יאטרו ההקדסה של קדיש דרבגן אלא בם׳ באב ובביה
 עלסין אהר קבורה הסה, והאשכגזים לא יאטרו זאה
 רק בביה עלסין. בסדר רב עסרם גאון סביא גם
ה שכורעין בקדיש: כיון שאסר יהגדל דהקדש  הבחעו
 שסיד. רבא כורע, בעגלא ובזסן קריב כורע׳ יהברך
 וישהבה כורע, שסיד, דקודשא בריך הוא כורע, עושה
 שלום כורע׳ והכריעוה הן רשוה ולא הובה. הללו
 כריעוה כגגד ארבעה שטוה שי׳ש בפסוק כי ססזרה
 שטש עד טבואו וגו׳ (אולי צ״ל הט׳שה, ורצוגו שבפסוק
 זה גטצא ג׳ פעטים שטי והי צבאוה) ואטן יהא
ד לטה? כגגד גדלו לה׳ א הי ה  שטיה רבא שעוגין מ
. ולפגי ישיבה אין אוסרים ויהקלס הח  וגרוטטה שטו י
 לא ספגי שהוא גגאי (כסו וקלסה לכל האיצוה יהזקאל
 ב״ב כי הוא גם לשק שבה כסו ובסלכים הוא יהקלס
׳ עי׳ הסגהיג אוה ג״ה), אלא כך שטעגו  הבקוק א
 סאבוהיגו שהיו אוסרים הייב אדם להזכיר כאן שבעה
 דברים ם׳שבהו של הקב״ה כגגד שבעה רקיעים׳ סי
 שאיגו אוסר ויהקלס כיון שאמר יתברך ואסר ששה
 הרי כאן שבעה׳ והאוסר יהקלס כיון דספסיקין באסן
 חהברך צריך שיהיו שבעה, ואין םעוה לא ביד זה ולא

 ביד זה (סדר רע״ג דף ד׳ ע״ב)
 [קדיש דרבנן] הקדיש בעיקרו הוא רק ישבה והודיה
 לה׳, ובפרס שבה אהד הליסוד, כעין ברכה ההורה
 לאהריה ״סכאן אסרו קרא אדם הורה גביאים וכהובים
 ויודע להשיב בהם ישמרם בידו, וישבה ויברך ויגדל
יהסם ויקדש לשמו של מי שאמר והיה העולם, ישגה  ו
ד או שגי סדרים ויודע בהם ישמרם ה  אדם סדר א
 בידו, ויברך ויקדש לשמו של הקב״ה ואצל סי ששוגה
״ וכוי (אליהו רבא סוף פ״ה) ולכן היו אוסרים ה מ ל  ה
 יהא שסיה רבא םברך רמ בבהי כגסיוה וכהי סדרישות
 ששם למדו הורה ודרשו ברבים׳ וגקרא יהא שסיה
 רבא דאגדהא (סומד, ס״מ.), ופירש״י יהא שמיה רבא
 שעוגין אהרי אגדה שהדרשן דורש ברבים בכל ישבה
 היו גוהגין כך ושם היו גקבצין כל העם ל׳שםוע לפי
 שאינו יום של סלאכה ;שם). ויהכן שסההלה לא גהק!
ה מ ר  הקדיש אלא על הדרוש ועל האגדה בלבד, אך ב
 היסים כאשר הוסיפו על עיקר ההפלה גם כרשה
 הקרבגוה ואיזה מקומן וברייהא דר׳ ישמעאל בשביל
 עסי ח$רץ כדי שיצאו ידי ת ובהם בלימוד תתורד,
ה ח ה ש  קבעו אהריהם הקדיש וכן תקדיש קודם ברכו ב
א (עי׳ ר ס ח ישהבה גקבע על אמירת פסוקי ח ה  א
 בפרדס לרש״י דף נ״ד ודף ג״ז) ואתרי תתפלה הוסיפו
 פסוקי ובא לציק ותרגוסם, ועליתם אסרו קדיש ותוסיפו
 בו גוסה הדש על ההפלה בסיוסה והוא גוסה תתקבל

ה העם בשלום בברכה יהא שלםא רבא  והפטירו א
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ה עצים הללו למה לך? א״ל ת א ח  תי ואמרתי לו אם מ
 רבי האזין לי מת שאומר לך, כשתייתי תי אני ותבירי
 הייגו עסוקין בעבירה וכשבאנו לבאן גזרו עלינו גזר דין
ת הב־רי  של שרפה כשאני מלקט עצים שורפין א
 וכשתוא טלקט עצים אז שורפיןאותי, ואמרתי לו דיגכם
 עד מתי ואטר לי כשבאתי לכאן תנתתי את אשתי
 טעוברת ויודע אני שזכר תוא טעוברת- לכן בבקשת
 ממך הוי זהיר וכו׳ טשעת שיתיר, נולד עד שיתא בן
 תמש שנים תוליך אותו לבית רבו למקרא, כי בשעה
ת ה׳ המבורך אז יהיו מעלין אוחי  שהוא יאמר ברכו א
 מדינה של גיהנם. וכעין זה נמצא בזותר תדש פ׳ לך
 ובמדרש רות הגעלם ובעל מגורת המאור (גר א׳ פ״א
 כלל אי) מביא מעשת זו בשתי גוסתאות אתת ארוכת
 בשם מדרש תגתומא פ׳ גת, ואתת קצרת ממסי כלת
 (בתוצאת קורגיל דף ד ) בריב״ש סי׳ קט״ו ותבל בו
 סי׳ קי״ד תכיאו ג״כ טעשת זו בשם רבי פלוגי ובגוסתאות
 שונות ומפורש בהם שאמר לו המת שיאטר בגו
 קדיש או יפטיר בנביא, ועל מקור ההנדה הזאת פשט
 הטגהג שתיתום אוטר קדיש בשנה הראשונה לטיתת
-אביו, כי ברא טזכה אבא לתוציאו טפורענות וטדיגה
 של נידנש ונראים דברי ר׳ היים ב״ר בצלאל בספר
 ההיים (ה״ב סוף פ יז דף י״ה ע״ב דפוס לבוב 1857)
 שאומר: עיקר תטעם (של אטירת הקדיש) לפי שאין
 טיתה בלא חטא ורובם מתים בעון הלול השם שלא
 יכופר אותו עון עד שימותו;, וכשתקב״ת נפרע טן ההוטא
 אז שטו גתקדש, שגאטרוגשפטתי וגו׳ ואת״כ ותתגדלתי
 והתקדשתי, ולכך עוטד הבן של תתוטא תזת שטת
 ואוטר לפני התיבת יתנדל ויתקדש׳ בלוטר טתנתם
 אני על מיתת אבי הואיל ושטו של אבי שבשטים
 מתגדל ומתקדש ע״י מיתתו ומיד מתכפר עו; תלול
 השם שעשת, וזתו דוגמת תגדוגים בב״ד שתוצרכו בגי
 משפתתו לבא ולומר לב״ד יפת דגתם לתורות שאין

 בלבם על ב״ד כלום.
 [מנהגי קדיש] גהגו לומר הקדיש כל שגת תאבל,
 כי אין תמת משהכה מן הלב אלא לאהר י״ב הדש
, וכל י״ב תדש גופו קיים (  (ברכות ג״ת: מ״ק ת׳
 וגשטתו עולה ויורדת (שבת קג״ב.), וטשפט תרשעים
 בגיתגם י״ב תדש (עדיות פ״ב ר״ה י״ז) וע״ז פשט
 תטגתג לוטר קדיש על אב ואם כל י״ב תדש (כל בו
 תלכת אבל) ויש שנהגו לוטר קדיש י״ב תדש ר״א
 יטים ננד שנת חחטת שיתידת י״א יום על שנת
 הלבנה, וכן טשפט דור תטבול תית שנת תטיטת אך
 כבר גחנו העולם לוטר קדיש רק י״א הדש כי היכא
ב ׳  דלא טשווי איגש אבוהו בדשיעי ישראל שטשפטם י
 תדש (שו׳׳ת בגיטין זאב סי׳ קס״א בשם ר״יטקודביל;
 דרכי טשה ליו״ד סי שע״ו) לפנים לא נהנו לוטד
 קדיש על אם בהיי האב אם היה טקפיד בזה (כל
 בו בשם הר״ם), אך ביטי ד״י קאדו כבד גהנו לאוטרו
 על אם שטהה בתיי האב בלי טניעת (תשב״ץ וב״י

 תתית הטהים אבל בסהם בני אדם לא. וכן הדין
 בבית תקברות לאתר קבורת שאין אוטרים כן אלא
 מקדישין ואומרין בעלטא דברא כרעותית ותתכלי תרבא
 וכוי. ומז המגהנ הזד, לומר קדיש אתר צדוק הרין
 נשהרבב המנהג לומר קדיש גם על אלה שכבר מתו

 מפני הטעם כי אמירת הקדיש מקיהה מעליהם דינה
 של ג הנם ונכנסים לנ״ע. אך ברור הוא כי המנהנ
 ׳״חיתום אומר קדיש בשגה תראשוגת למיתת אבותיו
 וביים תטיתח בכל שגד, (יאחרצייט) לא חיח גוחג עד
 אחר זמן הגאוגים, וכגראת תמציאו זאת תכטי אשכנז,
 ע״פ איזה הגדות שהיו מסורות בידי חעם ר׳ יצחק
׳ וי) ב ס  מייגא בספרו אור זרוע (ה״ב דף י״א וה׳
 כוהב: ״טנהגיגו ב»רץ כגען (ר״ל בארצות הסלאבים)
 וכן מנהנ בני רינוס, לאהר שיאמרו הצבור אין כאלהינו
 (שאטרו אותו גם בחול) עוטר תיתום ואומר קדיש,
 אבל בצרפת ראיתי שאיגם מקפידים על כך טי שיאטר
 קדיש אם גער יתום או גער שיש לו אב ואם, וכמגהגגו
 מסתברא משום מעשה שהית וכר. מעשת בר״עשראה
 אדם אחד ושתור ככתם ותית טוען על ראשו כטעונת
 עשרה בגי אדם ורץ כמרוצת חסום, גזר עליו ד״ע
 והעמידו ואמר לאותו האיש למה אתה עושה עבודה
 קשה כזאת? א״ל בבקשה ממך אל תעכבני שמא
 ירנזו עלי הממונים עלי איל מה זח ומח מעשיך?
 א״ל אותו האיש מת הוא ובבל יום ויום שולהים אותי
 התטוב עצים ושורפיןאותי בהם א״לבני כד, רית מלאכרך
י א״ל גבאי המס תייתי והייתי ו נ מ  בעולם שבאת מ
 נושא פנים לעשירים ומדכא עניים א״ל כלום שמעת
 אם יש לך תקנה? א״ל שמעתי שאלמלי תית לו לזה
ת ה׳ המבורך  בן שתוא עומד בקתל ואומר ברכו א
 ועונין אתריו ברוך ת׳ תמבורך לעולם ועד או יאמר
 יתגדל ועונין אתריו יש״ר מברך מתירין אותו תאיש
 מן תפורעגות ואותו האיש לא הגיח בן בעולם ועזב
 אשתו מעוברת ואינו יודע אם תלד זכר מי מלמדו.
 באותו שעה קבל עליו ר״ע לילך ו?תפש אם הוייד
 ב, כדי שילמדו תורוי ויעמידו לפני הצבור הלך ושאל
 עליו במקומו בלודקיא, א״ל אנשי תמקום ישתקו
 עצמותיו של אותו הרשע, שאל על אשתו א״ל ימדוד,
 זכרה מן העולם, שאל על הבן אמרו הרי ערל הוא,
ד נטלו ר״ע וסלו והושיבו לפניו ולמדו תורה והברכות  טי
ת ה׳ המבורך וענו  וחעמידו לפני הסהל ואמר ברכו א
 הקהל ברוך ה׳ תמבורך לעולם ועד יתנדל, יהא שמיה
ת המת מן הפורענות. מיד  י־בא וכו, באותה שעה התירו א
 בא לר׳ע בהלום ואמר יהר״מ ה׳ שתנות דעתך בגן
 עדן שדצלת אותי מדיגת של גיתנם פתה ר״ע ואכר
 יהי שמך ה׳ לעולם ה׳ זכרך לדור ודור". ונראה כי
 הסיפור הזה טוצאו טסדד אליהו זוטא סוף פי״ז בשם
 ׳־יב״ז פעם אתת הייתי טהלך בדרך וטצאתי אדם
ד שהיה טלקט עצים ודברתי עטו ולא תתזיד לי ה  א
 דבר, ואה״כ היה בא אלי אטד לי רבי י טת אני ולא
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 הש׳׳״ן בתול אחר ובא לציון כשחרית ואחר תחנון במנחה
 ואחר שט״ע במעריב; בשבת אתר שמ״ע בשהריה
 ומוסף, וביריט בשתרית אחרי חלל. ובחנוכה שאומרים
 הלל ואץ מוסף אומרים ,,תתקבל״ אתרי ובא לציון כמו
 בתול תקדיש אתר עלינו נקרא ,,קדיש יתום" בעשרת
 ימי תשובת אומרים בקדיש ,,לעילא ולעילא", ונזכר
 במנהני מתרי״ל כי במננצ״א כופל תש׳יץ לעילא בקדיש
ט שתש״ץ כופל לעילא  אהד ישחבח ומנרנ פפר׳
 בשהרית ובמוסף אבל לא במנחת וערבית נם בקדיש
 יתום אין כופלין (מתזור תוצאת היירענהיים ברייה
 שתרית קודם ברכ0׳ אך בעלי תקדישים נתנו לכפול •אפילו
 בקדיש יתום יש ננון מיוחד לקדיש ברכו, וננון אתר
 לקדיש אתר קריאת דתורה, וננונים שונים לקדיש של
 תפלת גשם וטל, ומוספים של ימים נוראים ותפילת

 געילת וקדיש קודםםליתות

 ביבליוגרפיא לאנדסחוט, סדר בקור חוייים הקדמה
 סי׳ 31 ברלין 1867 ; סדור עבודת ישראל צד 16

 א

דמוניות (ארכיאולוגז*א): דברים עתיקים  ל)
 וכיתור בגוגע לארצות הקדם; טעשים וגפלאות טדורות
 ראשוגים ובפרט ביתם כתבי הקדש יוסיפום קורא
ת ו י ג ו ט ד ק ״ ׳ , 1 a071A10AP׳ ;י<״1<5(' 0 Ka לספרו תגדול 
 תיתודים"), תמלל קורות בגי ישראל תייתם טלבושיתם
 וטגחגיהם, טטשלתם, טוםדות אטוגתם וספרותם.
 תרשיטות של יוסיפום תן באטת קדמוגיות של כה״ק.
 אולם תתוקר לדעת הקדטוגיות האלת עליו לתקור גם
 קדטוגיות של עטים אתרים שדיו שכגי בגי ישראל
 בהיותם על אדטתם דורשי קדטוגיות יטצאו תוטד
 רב לתקירותידם ע״י התפירות שגעשו בטקוטות שנודע
 שמותם וקורותיהם מימי קדם, וע״י התגלות ומציאות
 של דברים עתיקים, כתובות מזבתות, במות׳ מצבות
ע ש י ׳ אבן של מ ר ז ע ג מ ל  ואבגי זכרון, כמו מצבת ש
ת ישגות, ו ע ב ט  טלךטואב׳ כתובת מילואן וכדוטהי ט
 תטונות צורות ופסילים הנטצאים בתרבות א״י בבל
 וטצרים כלי זיין וכלי טלהסה כלי שיר וטוםיקא, כלי
 אוטנות וטתרשת׳ וכל צרכי הבית והשדה שתשתמשו
 בהם היהודים עד סוף הבית תשגי גם נתשבו בי;
 עגיגי קדטוגיות דרכי תטםתרותקגין, תתברות ותקתלות,
 בתי תכגםיות ותטדרש ובתי העם בימים האלת וכן
ת עשרת השבטים, םמבט ו; מסורות ח  ההקירה א
חת ראשוגים. חקירות על הא״ב ו  ותגרות שנמסרו לגו מד
 בצורות שוגות, ספרים תיצוגים וכ״י שגמצאו בתגגיזות,
 גגוגים ישגים םהתפלות תידועות, וכמו כן על תכרובים׳
 אורים והומים, אבגי אפוד וסגולות האבגים, בגדי
 כהוגה, בגין המשכן וביה המקדש והקרבגוה ובחמת.
 בין הספרים המדברים על קדמוניוה היהודים נהשבו
ח ה ש  בפרמ: אלדד הרגי, כפהור ופרה של ר' א
 הפיתי. ושלמי הגבורים של ד׳ אברהם הרופא תורת

 העולה של הרטי׳א הוא על הקדמוניות ע״פ הקבלה.

 לטור יריד סי' ם״נ) וטהרש״ל והרט״א פוסקים שאפילו
 אם האב מוהה לא ישמע לו (ים של שלטה קדושין
ה  פ״א סי׳ ס״נ, ש״ע יריד סי' שע״ו הגה״ה). ואם מ
 בלי בן או בה גהנו לשבור אהד לומר קדיש (ר׳ יוהנן
 בר מההיה דמרויש הובא בב״י שם). ואם אביו מומר
 ומה על ממהו אין אומרין עליו קדיש, ואם גהרג מיהר,
ש (דרכי משה יריד סי' שעיו) ח  מכפרה ואומרים ק

 באטשטרדם גפטר אהד בלי בן וצוה שילמדו עשרה
 אגשים בביהו הוך י״ב הדש ואהרי הליטוד האטר הכה
 קדיש עליו והכטי העיר ופרגםיה לא טהו בדבר. אך
 בעל תות יאיר (סי' רכ״ב) כתב: הגם כי זרעו היא
 ויש חועלח בקדיש שלה, יש לחוש שע״י יחליש כת
 מגהגי ישראל וכל אחד יבגח במח לעצטו ע״פ סברתו
 וטהזי טלי דרבגן כהוכא ואטלולא ויבואו לזלזל בם,
 ולכן בגרון זה שיש אסיפח ופרסום יש לטחוח בדבר
 (עי׳ שריח ר״ש טודיגא אריה סי׳ וי) אהד צוה שלא
 יאטר בגו עליו קדיש ופסקו שטצוה לקיים דברי חטח
 ולא יגיד קדיש (שריח אכן השהם סי׳ ט״ב). וטי
 שהאביר עצטו לדעח פסק רט׳ם שאי; לגזול קדיש של
 אבלים אתרים ולאטרו, אבל בטגין שעושר, בביתו יכול
 לומר קדיש על אביו שאבד עצטו לדעת (תתם סופר
 יו״ד סי' שכ״ו). ורבו המגתגים בעגין תקדיש של
 אבלים בביהכ״ג מי קודם להכירו אם יש שם הרבה
 בגי אדם שמתרבים לומר קדיש, וגותגי; לתת תזכות
 לפי תסדרגות האלה: בן שבעה, בן שלשים, יאהרציימ.
 אבל על אב ובן קודם לאבל אתר, ותושב קודם לאורת,
 אולם בתרבת מקומות גתפשמ מגהג תםפרדים שכל
 תאבלים ובגי יאתרציימ יאמרו תקדיש כלם באגודת
 אתת, ועי״ז שקמו וגתו כמת מתלוקות שגפלו בעגין
 תקדיטח בקדיש, והסכים לזד, ד״י עמדין בםרורו באמרו ־.
ן של האשכגזים בעגין מי הקודם לאמירת י  בהלוקי חנ
 הקדיש וטי דוהה למי לא אמפל כאן, דמלתא דמגהגא
 בעלמא הוא, ומה מוב וישר מגהג הספרדים בזה שאם
 רבים תם כולם זוכים בו ואומרים אותו כאהד, ובטלה
י חגים בדבר. אך תגותגים כן  תמתלוקת ומורת חג
 צריכין להזהר שלא יצעקו בהרעשת קול וכל אתר
 לעצמו, אלא יאמרו במתון ובלם ביחד למען יוכלו העם
 לעגות אתריתם אמן ויהא שמ״ר. ר׳ צבי תירש תיות
 במגתת קגאות (ז׳) כתב: באיזת מקומות תגתיגו כי
ש יתום כל אתד בפגי עצמו, ח  אין חאבלים אומרים ק
 רק הש״ץ עומד על הבימח ואומר קדיש והאבלים
 עומדים סביב לו ואומרים אהריו מלה במלה בין שאיגם
 יודעים ובין אוחם שיודעים כדי שלא יביישו אח מי
 שאיגו יודע. וםציגו תקגהבזו בהבאת בכורים, בהחלה
 היה כל אתד קורא פרשת בכורים, גמגעו מלהביא
ה מי שאיגו יודע וכו׳ (בכורים  ההקיגו שיהיו מקרין א
 פ״נ ד). אין אומרים קדיש בפהוה ממנין של עשרד.
ק בעלמא הוא,,הצי קדיש"  הקדיש שאומר הש״ץ עד דאמי
 והקדיש עם תהקבל הוא ״קדיש שלם" ואומר אוהו
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 : עיר בנתלת מסת נפתלי (יהושע י״ב ב״ב)
 בטערבו, לטי טרום צפונה, והיא קדש בגליל בתר
) ונקראת נ״כ קדש נפתלי, טקום  נפתלי (שם ב׳ ז
 טגורי ברק בן אבינעם (שופטים ד׳ ו׳)׳ לטען הבדילה
ח כנען אשר נקראו אף הן בשם א  טעדים אתרות ב
ה יתודה נגבת (יתושע ט  קדש כי יש קדש בנתלת ס
 ט״ו כ״נ), וקדש בין ערי יששכר (דתי״א ו׳ נ״ז) ותיא
 קשיותן (יתושע י״ט בי). תעיר קדש נפתלי נתנת לבני
 לוי (שם ב״א ל״ב) ונתיתת נם לעיר טקלט רוצת (שם),
 וביטי תבית השני תוכו שם תיל ארם לפני יונתן
 התשטונאי טכה רבד, (א׳ תשטונאים י״א ס״נ) על
 השאלה שאין עושין עיר טקלט כרכים נחלים וקדש
 היתת עיר טבצר (יתושע י״ט) וסתם עיר טבצר כרך
 נחל, תשיב ר׳ יוסף תרתי קדש הואי. ואטד רב אשי
ק ו ס עיר  בנון סליקוס ואקרא דסליקוס, ופירש״, ס ל י
 טבצר ואקרא דסליקוס כפר סטוך לה כן קדש עיר
 טבצר ויש קדש סטיבה לה עיר בינונית הנקראת על
 שטה (טכוה י'.). בסי הבואה האח טהאר קדש
 נפהלי לטערביה צפוניה ים סטכי בערך שהי שעות
 והיא עהה כפר בשם קודעס על ההר, ושם טראים
 קבורה דבורה וברק ואבינעם ויעל והבר, ושם ביה

 טדרש יהושע בן נק.
 ב ט

 קרש ברנ?5 (ונקרא נ״כ ,,קדש״ םהם) טקום
 בנבול הדרוטי של א״י ועל נבול הטערבי של אדום
 בטדבר פארן י״א יום טהורב דרך הר שעיר (בטדבר
 י״ג כ״ו כ׳ ט״ז. דברים א׳ בי). הלק טהטדבר הזה
 נקרא ג״כ טדבר צן(בטדבד י״ג ב״א, כ אי), או טדבר
 קדש (ההליס כ״ט ה׳)׳ והיא עין טשפט רשם שדה
ם בשנה ש ו נ  העמלקי (בראשיה י״ד זי), בני ישראל ה
 השניה לצאתם טמצרים (בטדבר י״ב ט״ז, י״נ כ״ו,
 דברים א׳ י״ט) ושם ישבו יטים רבים׳ ושם היהה
 טחלוקת קרה ועדהו על טשת ואהרן, והטה שס מרים
 והקבר שם. בקדש הכה טשה בטטהו על הסלע ויצאו
ה ה׳  מים לעדה׳ הטה טי טריבה אשר רבו בני ישראל א
ש בם(במדבר ב״א י״נ) ונראה בי ע״ש המאורע ד ק י  ו
 הזה נקרא המקום ,,קדש״. בקרבה העיר הזאה נמצאה
 עיר בשם ברד ושם באר להי רואי(בראשיה מ״ז י״ד),
 ואוגקלס יהרגם קדש וברד רקם והגר וקרש ברנע
 מתרגם רקם גיאה בעל תבואוה האח מצא כי
 למזרתית דרומית תכפר אלעדיש במתלך שגי ימים
 גמצא ואדי (גהי) גדול המושך ממזרה למערב ובסופו
ח אלעדיש וגקרא בערביה ואדי אביאט א  מהובר עם ו
ח גאיען, והוא א  (גהל הלבן), ובמזרהו מחובר עם ו
 מתובד מצד מזרתית דרומית עם ואדי קמן הגקרא
ח בירעין וזד. כמעמ טבוון לדרום עזת כשגי ימים א  ו

ח גאיען גקדא ע״ש רקם גיעא, ואדי בירעץ א  ולדעתו ו
 ע״ש ברגע ומוכת שתבוגח קדש ברגע במקום שמחובר

 ביבליוגרפיא בענזינגער, ארכעאלאגיע; נאוואק׳
 העכרעאייטע ארכעאייאגיע 1894; קייל, האנדכוך דער
Ball, Light from the ;1875 ביבלישען ארכעאייאגיע 
East, London 1899, Hilprecht, Recent Researches 
in Bible Lands Philadelphia, 1896, Price, The 
Monuments and the Old Testament, Chicago 
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 קךר: אתר מבגי ישמעאל (בראשית כ״ת י״ג),
 ויונתן תרגם וקדר ,,וערב" וכן העיד הכתוב לתלן ששכגו
 מתוילת עד שור על פגי מצרים, במדיגת ערב בתתלת
 תלק אסיא. קדר תית ראש לשבמי בגי קדר שישבו
 בהצרים בין סלע־ערב ובין בבל, והיו מהם גבוריס רובי
 קשת (ישעיה ב״א י״ג) גשיאי קדר היו סוהרים עם
 צ דו; בכרים ואילים ועתודים (יתזקאל כ״ז ב״א). אך
 מלךגבוכדגצר עלה על קדר וישדדו אהליהם וידיעותיהם
 וכל כליהם וצאגם וגמליהם, כי היו גוי שלו יושב לבמה,
 לא דלתים ובריה, כי בדד ישכוגו (ירמיה מ״מ ב״ח—
 ל״ב). וכן יאמר עליתם תירוגימוס בביאורו כי תיו
 בידואיגים גוסעים בעדר ויושבים באתלים (בפירושו
 לירמית ב' יי). וספגי שידיעות אתליתם שתורות תיו
 למשל בפי קתלת: שחורת אגי—כאתלי קדר (שה״ש
 א׳ הי), או שהוא סומך על תשם קדר שעגיגו שחרות
 בהוראת הום הסופרים רגילים להעתיק מאסרים ״בגי

ד פתחיה).  קדר" (עי׳ סבוב העולם ל
 ב מ

 קרר1ן (גהל קדרו;): גהל שומף בין ירושלם והר
 הזיתים, וגקרא כן עיש שאדמתו שהורה. מלשון קדר=
 חום הוא גוזל תמיד בימי חחורף ולעת גשם רב גם
 בימי תקיץ, ויורד אל ים תמלת דרך שדמות קדחן
 (ירמיח ל״א ל״מ). בכל מקום גזבר בשם ״גחל קדרק"
 ורק במקים אתר ,,קדח!" סתם (מ״ב כ״ג די), ופירוש
 נחל כמו ״ואדי" בערבית שעגיגו עמק כי הוא בעמק
 יהושפמ• השם גהל קדחן גזכר בראשונה כאישר עברו
 דיר המלך בברהו מפגי אבשלום(ש״ב מ״ו כ״ג) שלמה
 המלך תזתיר את שמעי שלא לצאת מירושלם וביום
ת גתל קדרון דמו בראשו (מ״א ב׳ ל״ז) אסא  עברו א
 מלך יהודה כרת תמפלצת אשר עשתה מעבת אמו
 , שרוף בגהל ק דחן (ט״א ט״ו י״ג׳ דהי״א א' מ״ז).
ת כל הכלים העשוים  ׳אשיר. הטלך תוציא טתיכל ת' א
ק לירושלם בשרטות קדחן ח  לבעל ולאשרר, וישרפם ט
 (ש״ב כ״ג ד׳) ואת תאשרת שרף בגתל ק דחן וירק
 י עפר וישלך את עפרת על קבר בגי תעם (שם פסוק
 ) ולפי דברי יוסיפום גהרגה עתלית בגתל קדדק
 ;קרטוגיות ס״ט פ״ז גי) כל הדטים וכל השופכין הוציאו
 שהר תבית לגתל קדח! וגטכרים שם לזבל לגגגים׳ כי
 ייש טקוטות בגחל קדדק שטגדלים צטחים ויש שם גגות
 על שפתו (יוטא ג״ת ע״ז ט״ר• עי׳ תום׳ שם). תיום

. ״ ם ח ח םיט ט א ו  נקרא גתל קדחן בשם ״
 ב ט
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 קהל רב (עזרא י׳ א׳), קהל עדת ישראל (שסות י״ב
ק: נ , קתלת יעקב (דברים ל״נ ד׳) ארבעקהלותאי (  ו
 קתל כתנים קהל לוים קתל ישראלים קדל נרים. כל
 שבט ושבט קרוי קהל, כל השבטים קרו־ין קהל (ידוש׳
 תודעת פ״א, יבטות פ״ה), שבטו של לוי לא אקיץ
 קהל (היריות ו• .A ז׳ שבטים שחטאו אע׳ם שאינם
ם של קהל (טנחןת ט״ה ) קהלא קדישא דבירושלם ב  ח
), דבי בשם עדת קדושה אטד ת כ״ז ע : ב ׳  (ברכות ט
 קנת לך דברי אוטנות עם דברי תורה (קהלת רבת ט׳
 טי), ולטה קורי! אוהד! עדה קדושה שתיו טשלשיןאת
 היום שליש להפלה שליש להודה שליש לטלאכה וי״א
 שהיו ינעים בהורה ביטוה ההורף ובמלאכה ביטוה
 הקיץ ד״ע היה טקהיל קהלוה ברבים (ברכוה ס״א )

 [צבור] בלשק הז״ל נקרא הקהל צבור ציבודא,
 ובפרט אספה אנשים להפלה ולצרכי קדושה, ואץ
 צבור פתוה טע׳שדח שהוא טנין איטהי עה רצון בשעה
 שהצבור מהפללין וכו׳ המהפלל עם הצבור טעלה אני
 עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומוה העולם וכוי.
 כל המשלים פדשוהיו עם הצבור מאדיכין לו ימיו
 ושנוהיו (ברכוה ה׳ :). והיו הוששין לטרהא דצבודא,
 ולא קבעו פרשה בלק בק״ש טפני טורה הצבור (שם
) והיא העניה שכל :  י״ב:). העניה צבור (העניה א׳
 הקהל טהענים טעשה בד״א שנזר י׳ נ העניוה על
 הצבור (שם כ׳ ה ) הלל אומר אל הפרוש עצמך מן
 הצבור (אבוה פ״כ די), ובזמן שישראל שתיין בצער
 ופירש אהד מה; באין שני מלאכי השדה שמלוין לו
 לאדם ומניהין לו ידיהן על ראשו ואומרים פלוני זה
 שפירש מן הצבור אל ידאה בנהמה צבור(שם י״א.).
 ואלה שפירשו מדרכי הצבור יורדי; לניהגם (ד״ד! י״ז)

 וכטו כן פרנס המטיל אימה יהירה על הצבור שלא
ס נ ר  לשם שטים נהשב בין הפושעים (שם) עיע פ

 אזהרה לצבור שיהיה איטה דיין עליהם ואזהרה לתק
) ושאלו מפני מה ׳ ה הצבור (סנהדרין ה  שיסבול א
 אין מצרין ת״ת לצאה ה״ה מבניה;? רב ששה בריר.
ת אומד כדי שלא יתגדת על תצבור וכו (נרדים י  דרב א
ה רשעים שבט מושלים ט א) ודרשו שבד ת׳ ט  פ ׳
 (ישעיה י״ד) מטת רשעים אלו תדיינין שנעשו טקל
 להזניהם, שבט מושלים אלו ה״ה שבמשפחוה התינין.
 טר זוטרא אטר אלו ה״ה שטלטתם הלכוה צבור לדייני
ת ט א ד עד ש א תל ט  בור (שבה קל״ט ) כה הצבור נ
 שאין נשאלין באורים והוטים אלא לטי שהצבור צריך
, ואין נוזדין נזרה על הצבור אא״כ דוב  בו (יוטא ע״א)

 הצבור יכולין לעטוד בה (ב״ק ע״ט )

 [יסוד הקהל] אהד שאבדה הטלוכה והטטשלה
 בישראל בהודב; ידושלם ונהפזדו היהותם בץ העטים,
 יסדו להם ישובים בעדים שונוה שנלו שם, ובכל עיר
ת לקהל או קהלה שקראו ״קהלא קדישא״ בר״ה ה א ה  ה
 ק״ק הטטונים או ראשי הקהל היו שבעה טובי העיד
 ועל נביהם הבדנס או הגזבר, או ,,הבד העיד" תלטיד

 ואדי נאיען עם ואדי בירעץ׳ תהו ״בדנע" ונקרא בירעין
ה שנטצאוה שם (הבוה״א הוצאה לונץ ת א ב  ע״ש ה
 כ״ו). טקום קדש נהגלה בשנה 1842 ע״י יוהז דאולאנד,
 והוא בין אלעתש והד ההד רש שם טעינוה ושם אהד

 ״עין קדש״

Trumbale, Kzdesh Barnea :ביבליונרפיא 
New York 1884. 

 ב. ט.

 קדש הקדשים: ע׳ בית המקדש
ת טשנה׳ ר  קרישים : הסדר ההסישי של ששה ס
ה וקנים, ת יו הוספהא הוץ מסס׳ המיר מ  ויש עי
ה וקנים לפנים היה ת  בהלמוד בבלי לא נמצאו סס׳ מ
ה אהדוה (הקדמה צידה  נם הלמוד ירושלמי עלססכהו
 לדרך) אך נאבדו, ובזמננו נדפסו על סס' זבהים ערכין
 הולין בכודוה ע״י רש״י פתדלנדד׳ אך דוב ההכמים
( ד ו מ ל ה ההוצאה הזאה למזויפה (ע״ע ה  הושבין א

ה: זבהים י״ד פרקים  בסדר קדשים יש י״א ססכהו
 (בהוספהא נקראה קדבנוה ויש בה י״נ פרקים), סנהוה
, הסודה ז׳, כדיהוה  י״נ, הולין י״ב, בכודוה טי, ערכין ט׳
׳ בס״הצ״א ה הי, קנים נ ת ד ז׳, ט  וי, טעילה ו׳׳ הטי
 פרקים. הסדר נקרא קדשים כי טההיל בזבהי קדשים
 שהם קרבנוה הבהנים׳ ואהד זבהים טנהוה כפי סדודם
 בהודה, וכשהשלים ענין זבחי קדשים ומה שנלוה אליהם
 דבר על ענין שהיטה שאד הזבהים על סדר הכהוב.
 שהדי אהד שאטד והיה המקום אשד יבהר ה' וגו׳ שטה
 הביאו ונר עולוהיכם וזבחיכם (דברים י״ב י״א) אמר
 רק בכל אוה נפשך תזבה ואכלה בשד והביא אהר
 טס׳ טנתות טס׳ הולין ואהדיה בכורוה, כי אה״כ אטד
 לא תוכל לאכול בשעתך טעשד דננך ותירשך ויצתרך
 ובכודוה בקרך וצאנך (שם שם י״ז) כשהשלים לדבר
 בעניני הקדושוה סדר דמי העדכין שהם כטו כן קדש,
 והביא אהד בכודוה ערכין ואהד ערכין הטורה ע פ
ה שטדבר בה על כל ם בכהוב, ואהדיה כתהו ד ת  ס
 הטצות שיתתייב כתן כדה, שכל רבד שהייבין על
 שגנתו קרבן תטאת תייבין על זדונו כדת. ואהדיה
 טעילה טפגי שהדברים שהייבין עליתם טעילת יותר
, והגיה מם׳  קלים טהדבדים שטהויבים עליהם הטאה
ד באהדוגה טפגי שהיא דק ספוד טעשה האיך  הטי
ה שזוכרה טרה ת מ  היו מקדיבין ההמיד, ואחריה ה
 המקדש וצודהו ובגיגו, ואהדיה קגים שמדבדה בהעדובה
 קדבגוה העופות אלו עם אלו׳ ובהם הוהם סדר
 הקרבגוה (הקדמה הדמב״ם לזרעים). בהוצאה הגמרא
 ישגן זבתים מגתות ובכורות כבדך העשירי, ושאר
 תססכתות ובראשן הולין בהכדך הי״א, אבל קגים היא

. ת ו ג ב ר ת ע״ע ק ת ס ד ו  לפני תמי
 יש־נב

ם; קבוץ הטק רב,  קהל: עם אסוף בקול׳ עדת קתאי
 ביום הקהל (רבתם י״ת ט״זז׳ קדשו קתל(יואל ב׳ ס״ז),
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 בשם הרשב״א). דברי הקהל אין צריכיןהנין דהוי כאלו
 נעשו בב״ד (לבוש עיר שושן סי׳ קס״ג, ש״ע ׳שם4 אבל
 אין יכולין לשנות דבר שנהגו בו הקרטונים (שו״ת
 רשד״ם ה״ד סי׳ שס״ה). קהל אתד אינו יכול לכוף
 לקתל אתר בתקגתם (שו״ת טהרד״ך בית י״ג, דברי
 ריבות סי׳ קס״ב וקצ״נ), אטגם בעגיגי נדד, טגודת
 לקהל אהד טגודה לכל הקהלות (שו״ת קלעי סי׳ כ״ט).
 בני הקהלת ששכרו להם הכם (רב) לשלש שגים ובתוך
ד טהיהידים שנהן הלק לשכירוה הרב, ה  הזטן נפטר א
 הייב האכטרופוס להה הלק הנפטר (טשפטי שמואל
 ל״ה) בני הקהלה אינם ערבים זה בזה לשלם הוצאוה
 או קנס שטטלה הטטשלה על יהירים בשביל עלילה
 פרטית רק אם עשו תנאי בפירוש לצורך תזה (לבוש
 עיר שושן סי׳ ו׳) ואם תתנת תתכם עם תקתל שקבלו
 עליתם לפרוע כל תפסד ע״י עלילת שיבא לו טן הגוים,
 ותעליל עליו שר תעיר ותפסיד תרי אלו תייבים לפרוע
 (מתר״ם טראגי ת״ב קצ ז) שתי קהלות שעשו תגאי
 ביגיתם לעזור לכל יהיד להצילו טטעגת שקר סתמת
 מסירה, ועטר אתר ותבע את תבירו לפגי ערכאות של
 גוים תביעת טטון שלא כרין, ותוציא תוצאות לדציל
 עצמו כדי לעטור בדין תורה הייבים הקהל לשאת בעול
 עשו (שרית מהר ם מלובלין סי' ק ׳כ). אבל אם היהיר
 גורם את העלילת ברצוגו אין תקתל מתויב לתתזיר לו
 התוצאות (טשפטי שמואל שם) וגם בלי תגאי אם
 תבוא עלילה שיש בה סכגה לכל ישראל בטקום שהם
 אז הקרובים והרהוקים הייבים לסייע להסיר תעלילת,
 אבל אם העלילה היא בטקום אחר ואין הסכגה וראית
 בשאר טקוטות אין להם לסייע טספק היה רשע טלשין
 בעיר ובערוהו מן העולם ועשו הוצאות ע ׳ז כל בני
 הקדלת מתויבים לשלם כי אין לך תקנת הישיבה גדולה
 מזו לכל הדרים בעיר, ואפילו פורעים סס במקום אהד
ר שאלה: ס ו  חייבים לשלם הלקם (שם). ע״ע מ
 ראובן שהוא בעל מלאכה צבע או רצען וצריך כהוציא
 תוצאות בכל שנת על טלאכתו ליתן לשופטים ולממונים
 שלא יעלילו עליו בשום דבר כדרך בעלי אומנות
 שצריכים ליתן טאוטנחם, ותקתלכטו כן נותנים לשופטים
 כשיבואו לערכאות שלהם, ותובעי! טראובן ליתן תלקו
 לזת, ותוא תשיב טת לי ולכם כי באתם אלי בעת צר
 לכם ואני אשא לברי טרוזי וטשאי» או כיס אתד יהיר,
 לכלנו ותכללו שלי בשלכם; או תשאו לבדכם טרתכפ
 וטשאכם ואני בשלי׳ ואם אצטרך אני לינופט יודע
 אני שייטיב לי בטה שאני מהנהו טדי שנת בשנת.
 תשובה, יראה אם הקהל נותנין פרס לשופט לתיות
 לתם לטנן ולתוטת בכל עת שיצטרכו לעזרתו, כטו
 שצריכים בנלות ההל הזה לשתד תתורים ותסננים בכל
 עיר ועיר גם ראובן תצבע צריך לזת׳ וא״א לו ליפרד
 טן תקהל אף כי הוא צריך לעבדו בשביל אוטגתו׳
 אבל אם איגם גותגין לשופטים ב״א לסייעם בערכאות
 וראובן אץ צריך לזה איגו טתויב ליתן עסתם (שו״ת

 הכם חטהעסק בצרכי הצםור (טגילה כ״ז. דש״י). כל
 הקהל גקראו ״בגי העיר״ הקהלוה השונוה בבבל היה
 להן ״ריש גלוהא" שהיה קתב לטלכוה וכל עגיגי
 היהודים עם הטטשלה טהגהגים על פיו׳ במצרים היה
 טכונר, בשם תתואר ״נניר״ ובטדינוה אחדוה הכם אן
 רב הכולל, רב הנליל והטדינה וכרומת, או וער
י  תאוצות עור בימי המשנה בסיף זט; תבית ה^נ
 כבר נוסדו הקהלות בערי א״י עם שבעד, ט.בי העיר
 וחבר העיר. ואמרו בני העיר שמכרו רחובה של עיר
 וכוי אבל אם סכרו ס״ת לא יקחו ספרים וכוי (מנילה
 פ״ד א׳) שמעלין בקדש ולא מורידי;, ואין מוכרין דבר
 שקרושהו נחכה מהדבר שיקנו בדמיו אמר רבא לא
 שנו אלא שלא טכרו שבעה טובי העיר במעמר אנ׳שי
 העיר. אבל מכרו שבעה טובי העיר בטעטד אנשי העיר
, ( ו ׳  אפילו לטישהא ביה שיכרא שפיר דטי (שם כ
 טפני שנעיגה בהסכטת בני העיר ע״י ראשי הקהלד

 וכחם יותר עדיף מאלו מכרו אנשי העיר במקום שאין שם
 יסור קהלה הרשות היה לראשי הקהל להטיל מס
 על הצבור ועל כל יהיד לפי אוטרנא לצרכי הקהלת
 ולארנוניות של המלכות, נם לפסוק על כל יחיר צרמה
 שצריך לתת לפרנס העניים ר יותנן אמר משום ר״מ
 בני העיר שחלבו לעיר אחרת ופסקו עליתן צ־קת
 נוחנין וכיגדן באין מביאי; אותר, עמהם ומפרנסי; בה
 עני• עירן (כי עניי עיר; קורסין לעניי עיר אחרת), ויתיר
 שה־־ך לעיר אתרה ופסקו עליו צדקה תנתן לעניי אותר,
 העיר ובפרט אם יש שם הבר העיר (שם כ״ז) ראשי
 הקהל תיו יכולין לכוף את אנ׳שי תעיר לבנות בית •שער
 ורלת לתצר ותעירות תראויות להומה וסמוכה לנבול
 כופי; לבנות תומת בצ רר, ורלתים וברית. כל אחד
 נהשב בין אנשי העיר אם נר בת י״ב תרש, ואם קנה
 בת בית רירה הוא כאנשי העיר טיר (טשנה ב״ב ז׳:),
 לענין טסים שטטילי; על הקהל, יש פלונתא אם נובין
 לפי טטון (לפי עושר האנשים) או לפי נפשות (טס
 לנלנולת), ומסקנת הנטרא שנובין לפי טטון ולפי קירוב
 בתים, בית הקרוב להומה צריך לתומת תעיר יותר טן
 הרהוק (שם ורש״י) רבי יתודת נשיאת רטא דשורא
 (חוצאה הוטה העיר) ארבנן׳ אטר ר״ל: רבנן לא צריכי
 גטירוהא והם בעצטם טגינים על העיר (שם) וכן הלכה
 כי רבנן פטורין טטס, וראיה טטה דכהיב טגדה בלו
 והלך לא שליט לטרמא עליהם (עזרא זי) מפני שהם
 היו עובדים עבודה בביה ה - וכן כל העוסק בעבודה
 ה' כמו ה״ה פטורים טטס. אעפ״כ אם היו עשירים
 כא נמנעו מלהשתתף עם הצבור במם הקהל. שילום
 הסס נעשה ע״פ הערכה של ראשי הקהל חאנ׳שים
 המשלמים הסס היו רשומים בפנקס הקהל, וכן כל
 הדברים של העיר שהיו ראוים לזכרון כחבו בהפנסס

ס ק נ ; פ ס  הזה. ע״ע ס
 [כה הקהל] מח שעשו כל קהל כאלו עשאוהו
' ב׳  כנהררין (ש!״ח קלעי סי׳ ס״ט וצ״ז, ב״י ה״ס סי
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 עגשו הקהל בטינםק איזה בעלי טלאכות בהפיםה
ה זקני הקהל וחשדו אוהם  בהקונא טפני שבזו א
 בהעלטה כסף טקופוח תעיר (דובגאוו, וואםחאד 1890
 ח״ב 102, בערשאדםקי ליטאווםקי יעווריי צד 48).
 ראשי הקהל בפולין וליטא נקראו ״זבארי זשידאו׳םקיע"
 וגם בשם ״קהל" (פריקאהאלקי") טםפר חברי הקהל
 היה לפי ערך טםפר היהודים בעיר, בקראקא היו
 ארבעים ראשי הקהל׳ בווילגא שלשים וחטש אך לא
 פחוה טשטוגה גם בעיר קטגה (והם שבעה טובי העיר
 והפרנס) וגם בטקום שטםפר החברים רב היו טהם
 שבעה ״טובים" או ״אלופים" על גביהם חחברים
 גבחרו בכל שגה בחוה״ט ולרוב בחוהט״ם. והפרגם
 או חגזבר גבחר טהם׳ ובערים אחרוה בחרו פרגם בכל
ח חדייגים  חדש וגקרא ״פרגם חדש" וחברי רקהל טגו א
 ואב״ד החזן וטשרחי הקהלה. כל צרכי הקהלח וכל
 ההכגםוה וההוצאוה היו חחה ידם׳ ולפעמים לוו כסף
 ברביה אם ההוצאוה רבו על ההכנםוה, וכאשר עלו
 המסים ונהטעטו ההכנםוה נהרבו החובוה, עד כי
 בשנה 1766 היה טםפר היהודם בווילנא 5316, הכנסה
 השנה 34,000 פלורין׳ וחובוה הקהל 722,800 פלודן,
 בבריםק דליטא היו 3175 יהודם, הכנסה השנה 31.200
דם חו  וחומה הקהל 720 222 פלורין, בהורארנא 2418 י
 דכנםה השנה 21,000 פלורין וחובוח 386,571 פיורין,
 בפינםק 1277 יהודים, הכנסה הישנה 37,500 פלורין
 וחובוה 309,140 פלורין ההכנסה היהה טטם הטלח׳
 טאבאקו, דנים מלוחים׳ זפח וטטם דנדוניא, מם על
 הטלאכוה, וטשכירוה ביה הטלון וביה השכר, וטס
ה אנשי  הבשר (קאראבקא) ועל הקהל היה לפרנס א
דם טהטטשלה  רצבא שנחו בעיר, ושכר הנוצרים הפקו
 על עניני היהודים בשנה 1827 יצא חוק כי הקהל
א (ע״ע) בשנה ב צ ה ה ד ו ב ע  יחנו אנ׳שי חיל ל
ה טטשלה הקהל ברוםיא  1844 בטלה הטטשלה א
 ופולין זולה בקורלאנר שהיה הקהל עוד בהקפו עד
 שנה 1893 בשנה 1869 הדפים היהודי הטוטר יעקב
 בראפמאן ספר לנלוה אח חטאי הקהל בשם ״קגיגא
 קאהאלא" וספר הקהל)׳ הטלא שקרים אודוה ״םודוה"
ה שקריו בספרו  הקהל ואף כי שערשעווםקי חוכיח א
ו ראבינאוויץ ד ח א $ קגיגע קאהולא" (פטרבורג 1872) ו  ״
 וטרגליח וארשאגםקי׳ בכ״ז לא יכלו לעצור בעד
ד לצעוק  האגטישטיים אשר םטכו על בראפטא; כ

 חטם על היהודים ועל הקהל שלהם

 [אהדות הקהלות] ע״י החוק שחוציא גאפוליון
 הראשק בשגה 1806 גחאחרו קהלוה ישראל בצרפה
גדא גחאחדו ג  לפי טהלקוהיהן (Consistoires). באו
י אייזעגשטאדט, דייטש־קרייץ  ״שבע קהלוה" והם בעי
 (צלם), טאטערםדארף, לאקענבאך, קאבעדםדארף,
 קיטםעע, פרויענקירכען בשגה 1870 גחאחדו ט״ז
 קהלוה בלונדון בשם United Synagogues עם הרב
 דר׳ נתן אדלר, טםפר חברי הקהל טאה והטשים
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 הרא״ש כלל ששי סי׳ י׳) וטה שטועגין קצת טחבריחם
 שלא קבלו עליהם בפעם הזאה טה שהקגו חבריהם
 איגד, טעגה וכוי דאזליגן בהר הרוב וכו׳ אם הםכיטו
 על דבר אין היחיד יכול לטחוה׳ וע׳׳ז אטרה הורה
 אחרי רבים להטוה, דאי לא היטא הכי אין הקנה
 לצבור לעולם, כי טהי יםכיטו כל הקהל לרעה אחה
 (׳שם סי׳ זי) וטשנים אפילו טטעוה ה״ה לצורך הטם
 שגוהגי; להגמון בכל שנה, לפי שהוא הצלה נפשוה,
 לפי שאם לא יהפשרו •ש כמה עגיים שאין לדם ליהן
. וששאלה (  ויכם ויפשיטם ערומים וכו׳ (שם סי׳ ב
 צבור שיש להם ליהן לרב או לש״צ אתה טהם קורם.
 אם הוא רב טובהק וגדול בהורה ובקי בהוראה וריגין
 אין ספק ה״ה קורם ואם לאו ש״צ עדיף טפי להוציא

 הרבים ידי חובהן (שם סי׳ אי).
 [הקהל בימי הבינים] בכל יטוה הכינים היו כל
 עניני היהודים נהונים בירי ראשי הקהל, והם היו
 השהדלנים לפני הטטשלה, וגבו הטכס והסם שהוטל
 על היהודים וטםרו הכסף להטלכוה. ובעבור זה ניהן
י ישראל ולההגהג ע״פ דהם ג ד  להם זכוה הישוב ולהן ב
 כחפצם והיהה הקהלה כעין ממשלה בהוך טםשלה

 הרבגים וראשי הקהל עשו הקגוה רבוח לחזק אח הדח
ה מעמדם גגד שגאה העמים אשר ישבו  ולבצר א
ה ק ז  בקרבם ועשו ״חזקה היישוב" שגורעה גם בשם ח
ה שוגוה החאחרו יחד, ו נ ד מ  םהם (ע״ע)׳ וקהלוה ב
ד א ר ב ע א ר צ ו ה (ע״ע). בין ההקנוה השונוה ע  כמו ו
 שעישו הקהל לצורך חיזוק הדה והמוסר נזכר בעקרה
 יצהק (שער עשרים׳ דפ ם ווארשא קי ר ע״א) שקצה
 קהלוה נהנו חנינה לנשים קדשוה פנויוה והיו מםפקין
ה הרווקין או  להם פרם מהקהל כי אמרו שמצילוה א
 הסכלים מחטא אסור אשה איש החמור או מםכנוה
 הגויות, וטוטב שיעברו על לאו זה טשיבואו לירי איםור
 סקילה או םכגה שרפה, אך בעל העקרה ההגגד לזה
 והסביר להם כי איגו דומה אפילו הטא גדול שגע׳שה
 בסתר ע״י יתיר לתטא קטן אם געשה ברשוה הקהל,
 כי הוא זיטה ועון פלילי ותטאת תקתל כלו ולא גיתן
 לטתילה אם לא בפורענוה הקהל במו בפילגש בגבעה

 בארץ ספרד בזטן הרא״ש היהה הרשות בידי תקדל
 לדק גם דיני נפשוה (שו״ה הרא״ש כלל י״ז סי׳ ת׳),
י קגםוה והרסוה כפי ג ה היו דגים ד ו ג ד ט  וכטעט בכל ה
 דאוה עיגי ב״ד בפולין וליטא היה להקהל תדר טיותד
 אצל ביהכ״ג שגקרא ״קתל שטובל" ואצל תהדר הזה
ק זויוה היתת תפיסת שגקראת ״קוגא" ושם הושיבו ק  ב
ה הקהל בטישך יום או ה העובר עבירה והטבזה א  א
 יוטים, הבאים לההפלל בביהכ״ג כשהיו עוברים אצלו
 היו יורקים בפגיו וטתרפים אוהו ר העשיל לעווץ
 בספר ״עלייה אליהו״ טזביר כי בשגה 1770 דגו ראשי
 חקתל אפיקורוס אהד בעוגש הקוגא טפגי שהיה טבזה
ה הגדה של פסה לפגי הגאון טווילגא׳ גם עגשו  א
ד 47) בשגת 1782  אותו בסלקות(דפוס וו־לגא 1855 צ
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 חורת וסופו דברי תורת, בתתלתו כתיב טת יתרון לאדם
׳ ואטרי דבי ינאי תתת מ מ מ  בכל עטלו מיעמול תתת ה
מ ימ לו סופו דברי מ מ תוא דאין לו׳ קודם מ מ מ  ה
ת תאלהים ירא  תורת דכתיב סוף דבר הכל גממע א
 ואת מצותיו ׳שטור כי זת כל תאדם וכר ואף כפר
 סמלי בקישו לגנוז •שתיו דבריו סותרין זה את זה וטפני
 טת לא גנזוהו, אטרי ספר קתלת לאועיינינן ואמכתינן
:) א״ר בניטין  טעטא ? תכא נטי ליעיי-ן וכר (מבת ל'
 בר יפת בק׳שו תכסים לננת ספר קתלת לפי ממצאו
ם טטים לצר טינות, כי אטרו כך תיה ה  בו דברים מ
 מלטת צריך לומר (בתמיה) טת יתרון לארם בכל
, יכול אפילו בעטלת מל תורת בכלל. (  עטלו (א׳ נ
ד תכתוב בכל עמל ומתק תיינו ט  הזרו ואטרו אילו א
 אוטרים אפילו בעטלה מל תורה, כמהוא אוטר בכל
א נו מועיל אבל בעטלה מל תורה  עטלו בעטלו הוא מ
 טועיל ר׳ מטואל בר יצהק אטד בקמו תכט־ם לגנוז
ט ם לצד  ספר קתלת לפי מטצאו בו דברים מהם מ
 טיגות, בי אטרו כך תית מלטת צריך לומר (בתטית)
ת בתור בילדותך ויטיבך לבך ביטי בתורותיך והלך ט  מ
ד ולא ט  בירכי לבך ובטראת עיגיך (י״א ט ), וממת א
 תתורו אתרי לבבכם ואתרי עיגיכם (בטרבר ט״ו ל״ט).
י כ ר ט א  וכי תותרה רצועת, לית דין ולית דיין? כיון מ
 על כל אלה יביאך האלהים בטמפט אמרו יפת אטד
 מלטת (פסיקתא דר״כ פסקא תעוטר, ד,צאת באבער
מ טתלוקת בסדר הספרים ׳שכתב  ס״ת ע״ב). גם י
 מלטת בטדרמ תזית (פ׳ מיר תמירים) כליגי בזת
 אמוראי ר׳ תייא רבה ור׳ יוגתן רת״ר אמר ממלי
מ וקהלת, ור׳ יוגתן אמר מת״׳ןן  כתב תתלה ואה״כ מה״
 טמלי וקתלת בסדר עולם רבת (פט״ו) גאמר לעת
 זקגת מלטת סטוך לטיתתו מרתה עליו רות הקדמ
 ואטד מלמה ספרים הללו טמלי •שה״מ וקהלת. בברייתא
 גאטר סידרן מל כתובים רות וספר תהלים ואיוב
 וטמלי קתלת מת״מ, וכתב רמ״י טמלי וקהלת ספרי
מ נראת בעינ־ מאטרו לעת זקנתו(ב״ב ״ ה  תכטה, מ
ב טמלי מה״׳ש וקהלת מכתבו מ  י״ד־), אך את״ב ח
 תזקית וסייעתו אך בטקום אתר נראה כי מת״׳ש אטד
 בבתרותו טמלי באמצע יטי תייו וקהלת לעת זקנתו
י ת י  (עי׳ ילקוט טמלי) נם למון תכתוב אני ק תלת ת י
ר דבריו ט א  טלך בירומלם (א׳ י״ב) בלמון עבר ט׳שטע מ
 סטוך לטיתתו, ותז״ל אטרו בדרך אגרה מגעמה אח׳ כ
י והיה טתזר על תפתתים, כל תיכא א  הדיוט ע״י האמטד
ד אגי קתלת תייתי טלך על ימראל בירומלם ט  דטטא א

 וכו׳ (גיטין ס״ת )
 [מהבר קהלת ?B׳ המבקרים] טבקרי כת״ק בין תכטי
 הנוצרים והטבקרים היהודים ההולכים בעקבותיהם
 טתליטים ע״פ תמערותיהם בי מלטה הטלך לא כתב
 ספר קתלת׳ וע״פ דרכם לאתר את כת״ק בפי האפמר
ת ספר קתלת ער סוף  ובלתי אפמר, טאחרים נם א
חס קתלת להורדום, טפני  תבית תמגי, בטו נרעץ מטי

 קתלת אוצר

 ובראמם לורד ראטמילר. קתלות תריפורם תתאתדו
 באטריקא ע״י דרי יצתק טאיר ו ו י י ז במגת 1872
ו  בסיגסיגאטי, בס״ת כטאת ומלמים קתלות ולהן ט׳
 אלף תברים• במגת 1912 גוסדת ״אגורת ימראל"
 בקאטאורץ טראמי קתלות ימראל תאורתורוקסיות.
 ה״קהלת" בגרארק גוסדה במגת 1909 ובראמם רר׳
 יהודה ליב טאגגעס, הגזבר זאב וואלףפיממאן, והטזכיר
 ב״ג ריכארד. בהקהלה הזאת גטצאים באי כת טוסרות
 מוגים בטספר 688, וטהם 328 תברות, 133 בתי
 כגסיות, 58 לישכות, 44 בתי צדקת והסד. בוער
 תפועל ייש כ״ג תברים, ובועד תטועצת מבעים ואתד
 אימ גם ועד רבגים תטטוגים על כמדות, ועד על
Jewish) ,למודים ובתי הספר, ועד על אוטגות ועור 
; Communal Directory N) ע״ע ת ב ר ו ת . Y. 1912 
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 החלת : ספר אחד טכתבי תקדמ טסדר תכתובים,
 או אתת טתטמ טגילות. הספר הזה טיוחס למלטח
 המלך, וקתלת תוא כגוי מלו כמו ״אגור״ (טישלי ל׳
ם פרטי לבן בא גם בה׳ הידיעה אטד  אי), ואיגגו מ
 הקותלת (י״ב הי) או אטרה קהלת (ז׳ כ״ז). המבעים
 העתיקו ^Ecclest1astes=rt ׳שהוראתו ״הבר האספה"
 או הבר הכגסיה, או ״ררמן ברבים", קתלת טלמק קהל
 עם אך כגראה ברור הוא כי מלטה המלך כתב
 קתלת כי תכתוב םעיד ״דברי קהלת ב; דור טלך
 בירומלם" (אי א ), וכתב תראב״ע: וקתלתתואמלטת
 כי לא תית טבגי דוד טמית ה' טלך רק הוא לבדו
 וגסרא כן (קתלת) על לישון ההבטה מגקתלת בו, וזכר
ם מסוס ממלכתו בעבור תפארתו. אולם אף כי  מ
ת ספר קהלת היו עורכיו הזקית וסייעתו,  מלמה חבר א
 מכתבו (ר׳ ל ערכו) ימעית ממלי מיר ח׳שירים וקתלת
, ומלישת הספרים ממלי ׳שה״מ וקהלת הם ( ו  (ב״ב ט ׳
ת אלפים מ ל  תמצ ת דברי מלמה מגאמר עליו וידבר מ
 ט׳של ויחי מירו חטישח ואלף׳ וגם מפני ׳שרק אלה
 חישבו לקדמ והמאר הול׳ מלא ראוי להמאר לדורות
ו גם קתלת לדברי  חבאים אטגם ימ טתכטיגו מתמב
נם טטטאים חידים כטו חגליוגים  חול וחיצוגים מאי
 וספרי המינים וספר בן סירא ובדומה ר׳ ממעון ב;
אמרה מנ י נ ת הירים מפ  טנסיא אוטר מת״מ טטמא א
ת הידים טפני מהיא  ברוה״ק, קתלת אינה טטטאת א
ה  טהכטתו ׳של מלטת (תוספתא ידים פ׳ ב ועי׳ ממנ
. ר׳ טאיר אוטר קתלת אינה טטטאה ( ג ת  ידים פ׳
מ  את הידים וטתלוקת במת״מ ר׳ יוסי אוטר מת״
 טטםא את הירים ומהלוקת בקתלת. ר׳ מטעון אוטר

.( ׳  קתלת מקולי ב״מ וטתוטרי ב״ת (טגילת ז
 [רצו לגנוז ס׳ קהיית] אמר ר׳ יתודת ברית דרב
 ממואל בר מילת מממית ררב: בקמו תכמיס (אגמי
 כגסת רגרולי) לגגוז ספר קתלת מפגי מדבריו סותרי,
ת זה. ומפגי מה לא גנזוהו מפגי מתהלתו דברי  זה א
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 לתכסה סן תםכלות כיתרק האור p תתושך" ולדעתו
ת נפשו  ״אין טוב באדם רק ׳שיאכל ושתת ותראת א
 טיב בעטלו״ ונוי. אך עי׳ז העיר הפרדשי ״נם זה ראיתי
י כי טיד האלהים הוא וגוי ונם כל האדם ׳שיאכל נ  א
ה אלהים הוא" באטור ה  וישהה וראה טוב בכל עטלו ט
 האיםי ״ירעהי כי כל אישר יעשת האלהים הוא יהיה
 לעולם", הום ף הפרדשי וכהב בצדו ״והאלהים יבקש
ה הצדיק י בלבי א נ ת הנרדף", וכטו כן ״אטרהי א  א
 ואה הרשע ישפוט האלהים" וכא׳שד תוסיף האפיקורי
ח צ ת טעישה האלהים, נער בו תפרושי וכתב ב  לבקר א
 ״אל תבהל אל פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני
 תאלתים כי תאלהים בשטים ואתת על האחן על כן
 יתיו דבריך מעטים". ובטקום אתר נער בו בנזיפה ״אל
ת פיך לתטוא את בשרך" כאשר תקרו האתרים  תתן א
 ״אם עושק רש ונזל טשפט וצדק תראת במדינת״
ת תאלתים ירא!" בטקום  ונו/ קרא לו תפרושי ״כי א
 אתר נצבים שלשתם זד, לעוטת זת תאיסי כותב ״יש
 רעת תולת ראיתי תתת תשמש עוישר שמור לבעליו
 לרעתו ונו׳ כל ימיו בתשך יאכל וכעם תרבה ותליו
 וקצף" ונו/ תוסיף תאפיקורי ״תנת אשר רא;תי אני
/ ו נ  טוב אשר יפת לאכול ולשתות ולראות טובת" ו
 והוסיף עליו תפרושי ״נם כל תאדם אישר נת׳ לו הארהים
ם י ׳ טהההאלה ו נ ו ו  עושר ונכסים והשליטו לאכול טסנ
 הוא״ כאשר כעם ואטד ״לב תכטים בביה אבל ונר
 כי העושק יהולל הכם״, נער בו האפיקורי ״<ל הבהל
 בחהך לכעוס כי כעם בהיק כסילים ינוה ונר, ט,בד,
 תכטה ונר ההבטה החיה בעליה ונר, והפרוש, ההטים
ת זד, לעוטת זד,  מתווך וטמצע ביניתם ואוטר ״נם א
ת כלם" כאשר  עשת חאלהים ונו כי ירא אלהים יצא א
 תתינע האיםי בחקירותיו וכתב ״ומוצא אני מר טםות
 ונו׳ ראה זה מצאתי ונו׳ בכל אלת לא מצאתי", מהתל
 בו הפרושי ועונהו ״ראה זה מצאהי אשר עשה האלהים
 את האדם ישר והמה בקשו תשבונוה רבים" על הלונה
 תאיםי ״יש צדיקים אשר מניע אליתם כמעשר, הרשעים
 ויש רשעים שמניע אליהם כמעשה הצדיקים", תיינו
 השאלת תידועה של צדיק ורע לו רשע וטוב לו, משיב
 הפרושי ״כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי אלהים
 אשר ייראו טלפגיו וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך
 יטים כצל אשר איגגו ירא טלפגי אלהים" כאשר פסח
 האיםי על סעיפים שוגים ״לא ידע האדם טה שיהיה
 וגו׳ תן תלק לשבעה" וגר, הוסיף לו הפרשי ״לא
 תדע את טעשה תאלתים אשר יעשר, את תבל״ תאביק ח
 קרא אל תילדות ותשתרות לאטד: ״שטת בתור בילדותך
 ונוי והלך בדרכי לבך ובטראה עיניך", קרא לו הפרוש:
ד  ״ודע כי על כל אלה יביאך האלהיפ בטשפט״, כי עהי
ן והשבק על כל זאה1 באטור האיםי  אתת ליתן ח
 וזכור את בוראך ונו׳ וישב העפר אל האח״, תשליט
 הפרושי ״ותרות השוב אל תאלתים אשר נתנת״, ויסיים
: שוא לכם כל ם ח ה א  דםבר בקראו אל השנים ה

 שתית טלך אדיר בזטנו, ולייסדערפער (ערלאננען 1891)
 משער כי שטעון בן שטת כתבו, רינאן אוטר כי נכתב
 בטאת תראשוגת קודם טםפר הגהוג שי״ר (בט״ע
ח תיה איםי אהד, ב ת  אריעגט לשגה 1840) טשער כי ט
 טפגי כי עיקר ושורש הספר טהעםק בתקירות בעניני
 תתיים שהן אותן היחעות לתברי האיסיים, כי אין
 יתרון ותועלת בכל עמל תייגו שהם אך תבל ורעות
 רוח, וכי גם העסק בהכמה הוא רק רעיק רות תמביא
 כעם ומכאובים, כי העולם מלא ההפוכוה, במקום
 תטשפט שם תרשע, ודמעות עשוקים גגרוה באין מוחה
 ומגתם, באשר לב בגי האדם מלא רע ותוללותוםכל,ת,
 וכל מעשה ההיים רק הבלי הבלים ולעומה תיים כאלו
 משובח תמות כי מאושרים המודם p החיים, וטוב
ת אשר עדן לא תית ולא ראח את תטעשח  משגיהם א
 הרע תהה השמש, כי תייגו הוא עגין רע אשר גתן
 תאלתים לבגי האדם לעגות בו לדעתם תוכן תספר
 הזה לא מילדי העברים בימי שלמה הוא, כי בימים
 ההם עור ההשך כסה ארץ ואור הכמה הפילוסיפיא
 טרם הופיע על פגי תבל, ולכן מוכרתים הם להתליט
 שתובר ביטי תכטי יון אשר הרבו לדבר בעגיגים האלה,
 וטתם לקת תטתבר את דבריו וטלתם על לשוגו גם
 טביאים דאית טםגגון תלשון כי געדר טטגו תדר
 הטליצה והצתות אשר יפארו שאר כה״ק, וכי תתערבו
 בו טלות ארטית ויוגית (?) אשר לדעהם הוא לעד כי
ן טאותר כאשר התערבו היהודים עם תגוים ט  הובר מ
 אשר םביבוהיהם לדעה אתרים תברו שלשה סופרים
ה קהלה וגחערבו דבריהם זח בזה הספר העיקרי  א
ד כג״ל ואה״כ בא סופר יוגי וכהב ה  כתב איםי א
 בצדו על הגליוגות דברי גגודים לפי שיטתו בעגיגים
 תאלת, כי תכלית תייגו רק אכול ושהה שטה וטוב לב,
 טבלי שגצטער על עגיגי תתיים, בי כל תטעשד, שנע׳שה
 תהה השטש אך טעות ותסרון בלי שגובל לתקן טאוטת.
ן ט  כי הכל בטקרה, לית דין ולית דיין, ותבל תלוי מ
 ועת, ומקרר, אתר לאדם ולבהמה לצדיק ולרשע, כי
 מות ופגע לכלם, ואין מעשת ותשמן בשאול אתריו
 בא עוד סופר שלישי פרושי ירא אלהים וכתב בצדו
גחת לשגיתם וביתוד אל תאפיקורי תיוגי, ומלמד  תתג
ת אלתים ותכלית תאדם תיא יראת א  כי תבל בא מ
ה האלתים ירא ואת  שמים, סוף דבר הכל גשמע א
 מצותיו שמור כי זד, כל תאדם, ובקריאת הזאת הוהם
ת  תפרושי את תספר אולם תעורך את הספר הכגים א
 דברי הפילוסוף תיוגי ותתכם תפרושי שכתבו בגליוגות
 לתוך תספר תעקרי של תאיםי, ולכן גסצא כל דבריתם
ה זה סן הקצה אל תקצת,  מעורבים יתד וסותרים זה א
 כאילו יצאו ספי סופר אתד תמתגועע תגר, ותגר, כאיש
, ובאסת יש כאן דעות של שלשת בגי אדם ד מ  ש
 שונים ונפרדים איש מרעתו. למשל באסור האיםי
 ״כמקרה תכסיל נם אגי יקרני ולמת תכמתי אני
החן שי י שי נ גילגגח ״וראיתי א ו  אז יוהד", תוסיףתי
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 שלפ היא יחשלט היתה עיר טפוארת וטלכ ם ואנשי
 שט טשלו בה וכבר בימי אברהם היה טלכי צדק טלך
ח), וביהושע נסרא טלךירושלפ  שלם (בראשית י״ד י׳
 אדני צדק (י׳ א׳)• וטה שאטרו הטבקרים כי שלישה
 אנשים כתבו קהלת ונתערבבו דבריהם יהד הוא דבר
 שלא יעלה על השכל, וגם צריכים אנו לדיאטין כי
 העורך היה איש טשוגע ובשגעון התנהג לעשות תערובות
 כאלה, ולטה לא העריך דברי כל הכם בבגי עצטו׳
 וטדוע לא גלת לגו את הסוד תזת? ויותר גקל לשער
 כי איש אתר כתב תספר כטו דראטא בדרך שאלת
 ותשובת של איזת אגש־ם אשר טתשבותיהם שוגות
 ובאטת יוצאות טרעיון אחד כן שלטה הטלך אסף
 וקבץ אטוגות ודעות שוגות וישיטם בכף טאזגים
 לשקול אותם לפי שכלו ודעתו, עד אשר בא לידי
ת תאלתים  מסקגא האהרוגר, סוף דבר תכל נשטע א
 ירא וגוי, וטה שלא הזכיר שם הוי״ה רק אלהים הוא
 טפגי כי תוא שקל כל תדעות ע״פ טדת הדין המדויק

ת וצדק. ועוד כי ט  אשר לזה מורה שם ״אלהים״ דיין א
 הספר הזה לא כתב לעם ישראל לבד, כ״א לכל יושבי
 תבל ואומות העולם׳ ותם אך ידעו את שם האלהים
 התסין והתקיף ושם העצם לא גורע לתם ומציגו
 ממגילת אסתר שלא גזכר שם ה׳ כל עיקר (ע״ע
) המבקרים הביאו ג״כ ראיה מסגגון הל׳שון ר ת ס  א
 כי תתערבו בו מלים ארסית וקרוב לשוגו ללשון המשגת
 בטלות לטת, תפץ, שליט׳ כבד׳ תיקן׳ פתגם׳ פרדס,
 ואות ש׳ בטקום אשר, גם זר הוא תפעל אזן(י״ב טי).
 אולם זרות כאלת באופן אתר גטצא כטעט בכל ספרי
. ואפשר כי תעורכים תזקית ( ת ו ד ד ו  תג״ך (ע״ע ב
 וסייעתו שהיו אתריו עשו איזת שגוים בלשון קהלת׳
 ותוסיפו גם תפםוקים תאתרונים או יותר נכון לתרץ
 ולוטד כי אין אתגו יודע לבכר בין הטלים תעתיקות ותטלים
 תתד׳שות בעברית, כי תרבת טלים בטשגת תן באטת
 עתיקות טאד, ויש דוגטתן בלשון אשורית, וכטו כן
 תטלים פתגם ופרדס ״ש לתן קדיטת בלשון אשורית
 אשד ממגד, לקתת תשפת תיוגית ובשביל זה אי אפשר
 לשער ע״י תמלים תבודדות זמן כתיבת הספר קתלת

 ובפרט טעות תיא לשער כי ס׳ קתלת תובר בסוף
ו כטת  תורבן תבית תשני, אם בן סירא טביא טטנ
ך (ביד ׳  טאטרים וטורד, כי כל דבריו לקותים טתנ
 כ״ת), ובן סירא תי בשנות 250—300 קודם טת״נ. תולת
 זאת, כל בן דעה ישרה יורת כי ראוי לנו להאטין
 בטםורת בעלי תתלטוד הטדרשים והתדגוטים וכל גחלי
 הטפרשים שאין להם ספק כלל כי שלטת תטלךתבד
 את ס׳ קתלת, טלהאטי; ב״השעדות״ של איזה טתכטי
 תגוצרים אשד טקרוב באו ואשר רובם תם שונאי ישראל
 וספרותו, או תטבקחם תתדשים טבגי ישראל תתולכים
 אתריתם כבתטה בבקעת סבלי דעת אגת פניתם
ח שיתשבום לבעלי  מועדות, וטרכינין לתם ראשם כ

טחף. «׳  י

 תקירותיכם ודרשותיכם בעגי! תארם, כי אין לאדם אלא
 יראת אלתים ושטירת טצותיו ״את תאלהים ירא ואת
 טצותיו שטור כי זד, כל תאדם״, ובלתי זד, תאדם

 נטשל כבהטות גדטתי (דר׳ שלטת רובין)
 [תשובה ייהמבקרימ] והנת לענות להטבקרים האלה
p שלטה לא האיר n אסר כ׳ לא נכוגח השערתם כי  נ
 אור תכטת הפילוסופיא והתקירת בעולם, טפני שלא
 נולרו עדיין תכמי יון, אבל מאין ידעו כי תתכטים
 חראשוגים היו מבגי יון? ואם גם לא יאמינו כי בני
 ישראל היו תכמים מקודם, חלא ידעו כי עכ״פ קדמו
 ליוגיס הכטי צוען והרטומי מצרים, ולפי תידיעות
 תאתרוגות קדטו תכטי אשור ובבל גם להכט• מצרים

 ותעד היותר גאטן כי תכטי ישראל קדטו לתכטי יון
ת תורת ישראל  הוא כי השתדלו תכמיתם לתעתיק א

 וכל איש אשר ברוח נכון יתקור את תכונת נפ׳ש שלמה
 ואת אשד קרהו מעת חוקם על, יבין כי כל דברי
 קהלת נבעו ממקור לבבו ופרי מתשבותיו המה. ובאמת
 ת ה שלמה עד נאמן על עצמו, כ׳ במעדני העולם מי
 יאכל ומי יחוש חוץ ממנו, כא׳שר יעיד ע״ז מאכל
 שולחגו יין משתיו ואלף גשיו, גם בשאר תעגוגות
 המשמתות לב אדם לא הגיה ידו, כי הרבה כבוד ביתו
 וכל יקר ראתה עינו, בנה בנינים טפוארים, גטע גגים
 ופרדסים, הי־בה סוסים ואין קצה לטרכבותיו. אך
 ההכים טבל אדם וחקר בכל חכמה ומרע, כנאטר
 וירבר על העצים וגו׳ (ט״א ה׳ י״ב י״ג), ושטו הלך וגדל
 ער כי באו רתוקים לשטוע תכטתו. אך בכל אלח לא
 טצא מרגוע ולא הגיע לאושר תאטתי והצלהה קיטת,
 גם לא מצא מטת בתקירת התכטת ודריישת הטדע, כטו
 שאמר אמרתי אחכמה והיא רהוקה אף בתכמת
 חמדינות לא עישו ידיו תושית ולא עצר בת לתרים
 קרן מלכותו כאשר עם לבבו. דוא התתתן עם פרעח
ת בתו לאשה למען תהית לו מצרים לעזרת,  ויישא א
 ובכ׳ז נסבלת עצתו כי הדד האדומי וירבעם בן נבט
 עטרו לו לשטן ותסו תתת צל פרעה (מ׳׳א י״א). ואף
 כי יישבו אז בגי ישראל בטת איש תתת גפנו ותאנתו,
 בכ״ז גראה כי גדודי תרד ורזון בן אלידע פשטו בא״י
 לשלול שלל ולבת בז גם לא הפיק רצון טהעכ אישר
ת עולגו (שם  תתאוגנו עליו לפני בגו אביך תקשת א
 י״ב ד) ולכן אין לתטוה על שלטת תטלך אם קץ
 בתייו ובכל טתטדי תבל וכל תכטת תכטית לתטיב
 טצב האדם נתשבו בעיניו לדוללות וסכלות, עד כי
 עגגי היגון והעצבק רתפו על פניו ונפל בפת הספקות
 ודעות כוזבות, והפסוק טעיד עליו כי לעת זקגתו נשיו
 תטו את לבבו (שם י״א ד׳). וכל תתזיון תזת תגגו
 רואים טפסוקי קהלת׳ ולא גטצא טלך או איש אתר
 בקורות ישראל שתיו טתאיטים אליו תדברים האלה.
 וטת שאטד וגדלתי והוספתי הכטה טכל שהית לפגי
 בירושלם (ב׳ ט ) אף כי היה רק תטלך תשני בישראל׳
 בונתו גם על הטלכים שהיו לפנים טאוטות העולם, כי



 126 אוצר ישראל סהלה רבה

 הקודמים, טה שטצא בעגיגו בבראשיה רבה, פסיקהא,
 איכה רבהי, ויקרא רבה׳ שה"?} רבה,פרקי דר״א נם
ה ההלמוד בבלי ויררשלטי הוא מביא ח ג א  לקט מ
 הוספוה ׳של ר׳ נהן (אדר״נ) הלכוה גרים ועבדים
ני(פ״ה זי).  (טסכהוה קטגוה) ישאף הם גהגו לט׳שה טסי
 בכל זאה גובל לחישוב כי קהלה רבה גהחבר בזטן
 הגאונים הרא׳שוגים, וגם יש בו דברים גכבדים ׳שלא
 גטצא בטקורים אחרים א׳שר לפגיגו בכלל הוא הטדר׳ש
 הזה גם פירו׳ש על קהלה ע״פ הפ׳שט, כטו ו׳שבחחי אגי
 אח ח׳שטחה וגו׳ כי אם לאכול ולישהוח ול׳שטוח והוא
ו(ח׳ ט״ו)׳ ורחשו בטדר׳ש כל י  ילוגו בעטלו יטי חי
 אכילה דשהיה ׳שגאטר במגילה, הזאה בחורח ובטע״ט
ו בעולם הזר, ט ל ו ע ב = ו ל ט ע  הכהוב טדבר, והוא ילוגו ב
ה  יטי חייו לסבר וכר. בעל הטדר׳ש ה׳שהדל לההאים א
 דברי קהלה עם מע׳שי ׳שלמה המלך ומפריש הפסוקים
 (ב׳ וי) כי הגדלהימע׳שי, אמר ׳שלטה הגדלהי ממע׳שי
,(  אבוהי הה״ד רעש המלך כסא ישן גדול (מ״א י
 בגיתי לי כהים הה״ד אישר בגד, ׳שלמה אה ׳שגי
 הבהים (ישם ט׳), גטעהי לי כרמים, ׳שגאסר כרם היה
 ל׳שלטח בבעל חטון (׳שח״׳ש ח׳) וכו׳ קגיהי עבדים
 רשפחוה דכהיב כל הגהיגים ובגי עבדי שלטה (גחטיה
 ז׳), ובגי ביה היה לי, שגאטר וכלכלו הגצבים האלה
), וכו׳ כגסהי לי גם כסף וזהב, ת הטלך (ט״א ה׳  א
ה הכסף בירו׳שלם כאבגים (׳שם יי)  הה׳ ד ויהן הטלך א
 וכוי וסגולוה טלכים,׳שגאמר ובל טלכי הארץ טבק׳שים
ה שלטה (דה ב טי), והטדיגוה זו טלכה שבא ׳שהיהה  א
 טדייגח עטו בחכטהה ובשאלוהיה ולא יכלה לגצחו
 (מ״א יי). טדרש קהלה שחו״ל ר׳׳ש באבער במדרש

 זוטא (1894) הוא מדרש אחר ויוהר מאוחר.

 ביבליוגרפיא. מיללער, מסכת סופרים צד 221 ,
 ווייס דו״ד ה״ג 274, ח ׳ד 209; צונץ ג״פ צד 265 •
 גרינהוט, יידישע ליטעראטור של ווינשע ה״א 570; תיאודר
 מאנאטסשדיפט 1880 צד 185 והלאה עי׳ ג״כ תרגום סורי
 על קהלת לאברהם יפה (היבש), חמש מגלות פראג 1866,

 א

 סהת : בן לוי בן יעקב אביגו, והיה מן השבעים גפש
 שבאו לטצרים (בראישיה ט״ו י״א), ובגי קהה עמרם
 וגוי ושגי חיי קהה קל״ג שגה (שטוה ו׳ י״ג), וקראו
 יב״ע בהרגוסו קהה הםידא, חייא עד דחמא יה פיגחס
 הוא אליהו כהגא רבא דעהיד לאשהלהא לגלוהא
 דישראל בסוף יומיא (שם) משגוה קהה למדו הז״ל
ה  על מושב בגי ישראל ב»רץ מצרים, כי הארבע סאו
 שגה החחילו מיום שגולד יצהק שהרי קהה מיורדי
 מצרים היה ואם גהשוב כל שגוהיו של קהה ושגוה
 בגו עמרם ושמוגים שגה של גכדו משה לא המצאם
 ארבע מאוה שנה. והרבה שנים גבלעים לבגים בשגי
ה הלדם במדבר  תאבות (דש״י שם). כאשר פקדו א
 היה מספר בני קהת הזכרים מבן הדש ולמעלה שמונת
ת (במדבר נ׳ כ״ה), ומבן שלשים עד  אלפים ושש מאו

 [סדר הפרשיות] אטנם הלוקי הקפיטולים בקהלת
 כטו בכל ספרי תנ״ך אין להם טקור בטסורה עטנו, רק
. ולכן ( ת ו ח ו ת וההסהוטוה והפתוחות (ע״ע פ  הפרשי
ה הטשך  אין לםטוך על תהלוקה אשר לפנינו הטבלבלה א
 הדברים, ויוהר נכונה הלוקה הפרשיות שעשת טנדלסון
 בהקדטהו לבאות׳ כזו: פרשה א׳) טראש הספר עד
 לאחרונה (א׳ י״א) היא כטו פחיחה הטאטר; פרשה
 בי) טן אני קהלה הייהי טלך עד החח חשטש(ב׳ י״א),
 פרשה ני) טן ופניהי (בי י״ב) עד ורעוח רוח (ב׳ כ״ו),
) טן לכל זמן (נ׳ א׳) עד חחה השטש (די  פרשה ד
, פרשה ה׳) טן וראיהי (ד׳ ד׳) עד ורעיק רוח (  נ
 (ד׳י״ז); פרשח ר) מן שטור רגליך (ד׳ י״ח) עד בשטחה
 לבו(ה׳ י״ט); פרשה ז׳) מן יש רעה (וי א׳) עד אחריו
ה הכל (זי ט״ו) עד  טאוטה (ז׳ י״ד); פרשה חי) טן א
; פרשה ט׳) ט; ובכן ראיחי (ח׳ י׳) (  לרע לו (ח׳ ט׳
 עד פהאום (ט׳ י״ב), פרישה יי) p גם זד (ט׳ י״ג) עד
 ללכה אל עיר (י׳ ט״ו); פרשה י״א) טן אי לך ארץ
 (י׳ ט״ז) עד שגיהם כאחד טובים (י״א ו׳); פרשה
) , פרשה  י״ב) טן וטהוק (י״א ז) עד אשר גהגה (י״ב ז
 י״ג) טן חבל חבלים (י״ב ח׳) עד סוף הספר. ששה
 פסוקים ראחרוגים טן ויוהר שהיה קהלה חכם עד סוף
 הספר לא טפי שלטה יצאו רק טפי העורכים חזקיה
 וסייעהו (וכטו שטוגה פסוקים בסוף ההורה שכהבם
 יהושע), והם חהיטה הספר׳ ואפשר שהם סיום לספרי
 הבהובים שהכגיסו ״בעלי אסופוה״ שהם אגשי בגסה
 הגדולה להוך כהבי הקדש וחתטו אותם, והשאר הם
 ספרים חיצוגים ״דוהר מהמה בני הזהר' עשוה ספרים
 הרבה אין קץ״. ומעידים על ספר קהלה כי ״גחגו
 מרועה אחד״ ולא מהכמים שונים עם דעוה מתהלפוה,
ד חבק, ח  כי כולן עולות בקנה אהד ומלך (רועה) א

 והוא שלמת תטלך

 ביבליונרפיא • גרעץ, קהלת, ברעסלוי 1871 ; קעה־
 לער, איבער די גרונדאנשויאונגען דעס בוכעס קהלת,
 ערלאנגען 1885; ביקעל, דעד פרעדיגער איבער דען ווערט
 דעם דאזייגס, אינברוק 1884; שיפער׳ דאם בוך קהלת נאך
 דען אויפפאסונג דער ווייזען דעם תלמודס אונד מדרש 1884;
 רענאן, תולדות עם ישראל (צרפתית) ת״ת פט״ו; השלה

 ה״ט 565
 א

 סהלת רבה : מדרש על ספר קהלה, והוא ממז־י־ש
זאת משגת 1519 ודפוס ויניציא  רבות, אך בדפוס פי
 משנת 1545 גקרא ״מדרש קתלת״ המדרש תזת גםדר
 ע״פ פסוקי קהלה בארבעה סדרים ובגדאד, תיא תלוקת
 עהיקה סדרא קדטאה הוא עד פרשה ג׳ פסוק י״ג,
 סדרא הגיגא עד פר׳שה ז׳ פסוק אי, סדרא הליהאה
 עד פרשה ט׳ פסוק זי, וסליק םדרא עד סוף הספר.
 איזה טאטרים טקהלה רבה גשטטו ע״י הטעהיקים
 ובפרט החקדטות וחסר ג״כ סיום הסדתם הראשוגים

 טהבר טדרש קהלה היה טלקט וטאםף טהטדרשים
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 בהאוואנא ל׳שלם קנם ׳של מאת אלף וחמישים אלף
 פיזו׳ בי תיו ת׳שודים ׳שישבו לאמונתם׳ ו׳שסותם תיו
 בלאס די פאז פינטו, יואן דודריגויס מיםא ופראנציםקו
 רודריגום די םולים, ותם תיו עשירים גדולים. גם תובא
 לדין לפגי תאיגקוויזיציא גבריאל די גראגדת בערך ׳שגת
 1642, ועצמות דודו מיגויל גוגיז תעלו בעלי תאינקווי־
 זיציא מקברו וי׳שרפום באיש. ב׳שגת 1689 עמד בדין
 בקובא האגום וויגםיגמי גומיז קוליו. גם במאת חי״ח
 גרדפו תיהודים בקובא מתמת האיגקוויזיציא ב׳שנת
י בקיבא, ואיזת אנוסים ו ד א פ מ ו א  1717 גתחגך ת
 נישרפו על תמוקד, ותרבת יתודים נענ׳שו בעוג׳ש תגוף
 מלבד עונ׳ש כסף עוד ב׳שנת 1783 נ׳שרפו ׳שני יהודים
 על המוקד ותם יואן רודריגום מיקםא ואנמוניא םאמיילא

 מהאוואגא
 [מסחר היהודים בקובא] היהודים בקובא היו כולם
 אגוםים ורק בסתר שמרו את אמוגתם הם עשו
 מסתרים עם נויארק, גופארט׳ לוגרון אמ׳שמרדם
 ותטבורג׳ םתורתם תיתת לרוב טאבאקו וצוקר ואומרים
 כי הרגאגדו די קישטרו יהודי אגוםי היה הראשון לטעת
 קגי גופת בקובא. חיתודים תשתתפו בתגועה להעביר
 טטשלת ספרד הרשעת טקובא, ויעזרו לתיל תים של
ת תאוואנא בשנת 1762  בריטניא בזשאטייקא ללכוד א
 ותנת אף כי שבת תאוואנא לרשות ספרד בשנת 1763
 בכ׳ז רפת טעט תקפת של ספרד באי תזת׳ וטאז
 הוטב גם טצב תטםתר טשנת 1881 הורשו היתודים
 להתישב בספרד ובטתוזות השייכים לה אך לא יכלו
 להתפלל בצבור כי רק לקתוליקם תותר להתפלל בב ת
 תפלתם ובעלי אטוגות אחרות גאםרו להתפלל בפוטבי
 רק ביתידות, ותאיםוד תזה תית גוחג עד שנת 1898
 עד אשר לכדה טטשלת ארצות תברית את קובא, ואת״כ
 יצאו תושבי קובא לרשות עצטם. קודם תמלתמה של
 ארצות תברית עם תיל ספרד בקובא תיו שם כתטש
 טאות יהודים רובם פורטיגיזים אך אתרי תטלתטה
 גתרבת ישוב תיתודים בין אגישי תתיל של ארצות
 תברית שלכדו את קובא תיו כאלף יתודים, ואתרי
 הטייהטה גשארו שם הרבת טתם, ועוד גוםפו עליהם
 טגולי רוטגיא שבאו לארצית תברית, אשר שפתם
 הרוטגית חסד, לשפת ספרד ובגקל יכלו ללטוד אותה.
 תם תתגתגו בדרכי תאורתודוקםים והביאו עטהם רב
ת הברית טקובא צ ר  ושותט. אתרי אשר יצאו תיל א
 וגטםרת תטטשלת לתושבי תאי, גתמעט שם תישוב
 של היהודים. בשגים תאתדוגות תתלו לבוא לקובא
 היתודים טתודקיא וטדיגות הבאלקאן הטדברים ספרדית
 או לאדיגו שדוטת לספרדית, ועתה עולה מספרם בקובא
 כישלש טאות, וכטעט כולם טתפרגםים בתור רוכלים
 וסותרים קטגים. אך תיתודים טרוטגיא הם סותרים
 בינוגים וגדולים ויש טתם לע״ע (1912) י״ת טשפתות
 בתאוואנא. טםפד בל תיתודים בקובא עולת לערך
 אלף ואין להם ביתכ״נ קבוע רק ליטים נוראים, וטגין

 הטשים שגה אלפים ושבע טאות וחטשים (שס ד׳ ל״ו)
 וגשיאם תיד אליצפן בן עזיאל בתיות קהת הגכבד
 באתיו גיתן לבגיו הקהתים לשאת תטקדש וקדש
 תקדשים (שם ד׳ גי), וע״כ לא גתגו לתם עגלות כי
 עבודת תקדש עליתם ובכתף יישאו (ישם ז׳ טי) הם
 תיו בטםע תדגלים (שם י׳ כ״א), וגזכרו ראשונת
 בתלוקת תערים בם״ה שלש ועשרים וטגרשיהם (יהושע
 ב״א) ביטי דוד היה השר לבגי קהת אוריאל ועטו
 אתיו טאתים ועשרים, וטפני תשיבותם נתהלקו להלקים

 (דתי״א ט״ו ת'—יי)
 [במדרש] תז״ל אטרו כי שגותיו של קהת תיו
 שוות לרבקה אמנו (ב״ר פ׳ ק י׳), תארון תית טבלה
כ טתיבת  בבני קתת וטטעטן, שתית טקלר יטיתן, ואעפ׳
 הקדש היו רצים אהריו, לפיכך העלת עליתם שכר כאלו
 סבן חדיש נכנסו לשטש כטו שכתוב בשטואל תרטתי
ו(ש״א ז ט׳ו) י  וישפוט שסואל את ישראל כל יסי תי
 והוא היה מבני קהת למת תשב בבני קתת שני
 נשיאים? לפי שמקתת יצאו כהנים ולדם, מעמרם
 יצאו משה ואהרן (שמות רבה פ״ג י״א) בני קתת היו
 מעולים מכל הלוים׳ שכל הלוים היו מועגין בכל המשכן
 והיו מהלכין כדרכן ופגיהם כגגד הדרך׳ אבל בגי קהת
 היו מהלכין אהוריהם ופגיהם לארון כדי שלא ליתן
 אהור לארק, ואע״פ שהיו גדולים מישאר חמישפחות
 לא תיהה רוחן גסה עליהן(שם סי׳ ח׳) בגי קהת היו
 סתזיקים בתורה (שם) אסר הקב״ה בגי קהת בשביל
 שהיו יראין אותי כבדתי ותלקתי לתם כבוד ולבניתם
 (תנתומא במרבר ב״ו) בין תעבורה נתשבה השירה,
 ודרשו בכתף ישאו, אין יישאו אלא לשון שירה, וכן הוא
״א) קרת היה בן יצהר  אומר שאו זמרה וכוי (ערכין י

 ב; קהת. ב; שתקתה שיני סולידיו (סנהדרין ק״ט ).
 יש־גב

 קובא (קיובא Cuba) : אתר סאיי וועסט איגדים על ים
, וישטת ארצו גדול יותר משמת תאיים ק ט נ י ט א  ה
 האחרים יחם תיתודים לאי סובא מתתיל טעת שגתגלה
 הארץ ע״י קולומבוס בשגת 1492, כי יהודים אחדים
 נלוו עמו בנסיעת תזאת קולומבוס שלח לואים די
 טורים עם תבר אתר לתקור ולדרוש על תכונת האי
 והעם היושב עליו ולמצוא את תמלך תמושל שם ולפי
 קייזרליגג התיישב די מורים בקובא ומת שם (כריםמופיר
 קולומבוס צד 95). המקור או הידיעות אדות היהודים
 בקיבא תן תרשיטות של האיגקוויזיציא באמריקא.
 ת דים אישר תתגצרו בעל כרתם שולתו לוועםמ אינדים
 בפקודת מס׳שלת ספרד והם תיו ביןתתושבים הראשוגים

 בשנת 1613 מצאו תברי תאיגקוויזיציא כי פראנציםקו
ז די ליאון מעיר תאוואגא תוא יתודי וגתרג על  גסי
 קדוש השם ורוב עשרו שעלה למאת אלף ותמשים אלף
 פיזו כסף הפקירו לאוצר הכנםיה. בשגת 1627 גתפםו
 אנמוניו מינדיס, לואים רודריגוים ועוד אחרים בעונם
 כי תם יתודים. בשנת 1636 נענשו איזה אנוסים
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 דסמיך על הגורל שיפול על המנה הנחלה, ולא סמיך
 אדעתיה דגפשיה אלא על דעת אהרים (שבת קס מ:).
 חז״ל חשבו זאת לגזל מדרבגן, ותשבו בין הפסולים
 לעדות• תסשתקץ בקיביא ומפריח, יוגים, לדברי רמי
 בר תמא משום אסמכתא דלא קגיא, ורב ששת אמר
 כל בהאי גווגא לאו אסמכתא תיא אלא לפי שאי,
 עסוקין בישובו של עולם לכן פסולין הם לעדות ור׳
p שאין להם אומגות אלא חיא, n יתודת אוסר איסתי 
 אבל יש לתן אוסגות אתרת חם כשרים (סגהדרין
ח יונף  כ״ד:). ספריתי יוגים תרגומת: אי תקחסי
 ליוגי אז אתן לך כך וכך (שם כ״ת ) ובתוספתא
י יוגים זה תמסרא את תיוגים אתר ח ח פ  ספורש ס
וניו שיביאו  היונים (סנהדרין פ״ב בי), ר״ל ששולה אתי
 אליו יונים אחרים משובך של הבירו. ובש״ע נאמר:
 לא יפריח אדם בחוך תישוב שהרי לוקח ממון אהרים
 שלא כדין מפני שמשלח זכר ויביא נקבח משובך אחר
 או נקבח וחביא זכר וכוי וכן המשהקים בבהמה או
 בחיר, או בעופוח ועושים חנאי שכל המנצח בהמחו
ק יוחר יקה מחבירו כך וכך, ובל כיוצא ר  או אם ח
 ברברים אלו הכל אסור ונזל מדבריהם הוא (ח״מ סי

 ש״ע) וגראה כי נם ספריהי יונים הוא שחוק של קל
 הסרוץ, וכל סי שיוגיו פורהים במהרח יוחר סשל הבירו
 זוכה בפרס המשהס בקוביא בפיספסים׳ קליפי אגתים
 וקליפי רימוגים ואימתי תזרתן (שסוחרים לעדוח)
 משישבח את פםפםיהן ויתזרו בתם תזרת גמורת
 דאפילו בהגס לא עבדי (סגהדרין כ״ה: ובתוספתא
 גאמר עד שישבר את פגימיו). וכתב הרמ״א וכבר פשט
 חסנהג שאיגו פסול לעדות אא״כ הוא משתק בק ביא
 בתור אומנתו (ת״ס סי׳ ש ע בחגח״ח) חמשחק בקוביא
 וכיוצא בו שאינו יודע אם עצת או לא ואפילו הכי
 התנה, ודאי נמר ומקני מספק (כרב ששת דאמר בכתאי
 נוונא לא הוי אסמכתא) בד״א כששוהקין בטעות
ו  סוכנים אבל אם שוהקים באמונה אין מוציאין מטנ
 טה שהפסיד (טור בשם ד״י ה״ס סי' ר״ז י׳׳ג בהגה״ה).
 אבל אסרו זאת הז״ל טשום טבלה זטן, ודרשו ויטיגם
: אלו בני  מלאה שוהד, אמר ר' פיגהס הכהן בר תטא
 אדם שחן סשהקין בפיספסין ומהשבין בשמאל וססמכין
 בימין וגוזלין ותומסין זת את זד. (מדרש תהלים מזמור
 כ״ו סוף). כת המשתקים בקוביא ושאר מיגי שתוק
 אע״פ שלא ישהקו להרוית טעות יש בזת נישום שנים
 שיושבים ואין ביניהם דברי תורה שהוא טושב לצים
 וכו׳ יש שהתירו לעצטם טיני השהוק בקוביא שאוסרים
 שהוא דבר הטהדד תשכל, וראיתי לנלות טעותם לטע;
 לא יתתכטו בטענות ננד תורת ה׳ כי בשאט נפש
 יושב תטשתק שעת אתת או ג׳ שעות ולפעסים כל תיום
ת ה׳ ולא יאטד בלבו לפני טי אני עוטד  ולא יזכור א
 וסשתק עוסדוסכעים ולא אתבושש טגדולתו ולא אפתד
ו ואם זוכר את ה׳ ואפילו הכי משתק תרי הוא נ ח  ס
 טבזה את השם בטזיד שיאטר בלבו אין הקב״ה סעניש

 לשבתות אהד הטלהטה יסדו הברה קדישא ובטהיר
 חטשת אלפים דולאר קנו טקום לבית תקברות, אך עוד
חוחם להי  לא עלתת בידם לפנות את קברי אנשי הי
 שגהרגו בטלתטת ונקברו שם בקברות תקתוליקים

 היהודים ילידי תאגוסים בקובא תיו יראים תטיד לגלות
 את טקור טתצבתם, וגם עתה אהרי הטלהטה עוד לא
ם כסף לצורך ד  סר הפהד הזה, ואחדים טהם אשר ג
 בית תקברות של היהודים אסרו כי תם גותגים רק
 בתור צדקה ולא טפגי שיש להם איזת שייכות ליתדות

Davey, Cuba Past and Pre- :ביבליוגרפיא 
sent, London 1898; Muller, Cuba, Berlin 1899 , 
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 p(2(, משפחת : שם טשפהה אשר טקורה טעיר
 Covo אצל טילאן באיטליא, וטםגה יצאו רבגים
, הית רב בשאלוגיקי וטת ו ב ו ק ו ה י ל  והכטים: ר׳ א
 שם בשנת (1681, הוא תבר שו״ת ״אדרת אליהו" ועם
 שו״ת של ר׳ יתושע תגדלי גדפסו בקושטא בשגת
 1739 בשם ״סאורות תגדולים". ר׳ י ו ס ף ק ו ב ו, היד,
 ג׳ כ רב בשאלוגיקי, וכתב ״גבעת עולם״ שו״ת ודרשות
ב ו השני היה ו ף ק ס ו  שגדפס שפ בשנת 1744. ר׳ י
 גכד תנ״ל וירש כסא זקגו ברבגות, ותוא תבר ״בן
ל א פ ם ומגהגים (שם 1797). ר׳ ר י  פורת יוסף״ על חג
ב ו היה כמו כ; רב בשאלוניקי משנת 1772 ו ם ק י י  ה
 עד שנת מותו 1792 וכתב שו״ת בשם ״היי אברהם׳
ו נולדבשנת ב ר ק ו ש  שנדפס שם בשנת 1804 ר׳ א
 1799 וסת בשנת 1874 תוא תית רב תראשי בשאלוניקי
 במשך כ״ו שנים ונכתר בתואר תכבוד נישאן־אי־מנידי
 ע״י השלמן עבד אל־טניד הוא כתב שו״ת ״שער אשר"
אשר, ת ממשפתת ר' ב ו ת ו ק ק ת צ  על ש״ע. ר׳ י
 נולד בשנת 1770 וסת באלכסנדריא בשנת 1854. תוא
 נתמנת לתכם־באשי בירושלם אתרי מות ר׳ אברהם
 חיים ג א ג י ן בשנת 1848 הוא תלך בשליתות מצות
 למצרים ויקבוץ ארבע מאות ל״שבקאתירא ואלכסגדריא
 לתמיכת עגיי א״י ומת בתיותו בעיר האהרוגה הוא תבר
 ״גירסא חגקותא" ״ותפארת בתורים" בכ״י(עי׳ המעלות
 לשלמה כל אחד בערכו, ולוגץ ירושלם ת״ד 211, לות

 א״י 1900 צד 51)
 ב. מ

 קוביא: שהוק באבנים או עצמים הלוקים ומרובעים,
 והרות עליהם נקבים או הרוצים במספרים שונים בכל
ד עד י״ב, וזורקים אותם על ח  צד, לרוב סםםפר א
 חשלחן, וכל הםרבה להעלות בזריקתו סםפד הנקבים
ח חוא המנצח וזוכה בכך וכך כפי  או החרוצים ח
 חתנאי שתותנה מן המשהקים קוביא מלשון יק
 ctySos/ ובלשון אננלית dice (ווערפעל). חאבנים או
 העצסות נקראים פספםים (*00ןל0). והוא בעין משתק
 בגורלות, או הלשין לזכות בסנה גדולה נגד סנה
 קסנת, דהוה אסמכתא ולא נסיר וסקנית, סשום
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 כנדלםון, לעםינג ראמלער ועוד. קוה פזר כסף רב לעזור
 לבעלי תםפרות, ולאסוף ספרים רבים, ובשנים מעטות
 אבד עשרו אשד ירש מאביו בענין רע בשנת 1768
 התפטר ממשרתו בבית דודו וילך למםעיו ויעבור בארצות
 הולאנד, צרפת, איטליא, שווייץ ובכל טדינות אשכנז,
 ובכל כעם שתית צריך לשלם טס לנלגולת שהושם אז
ת בעברו בעיר ח  על היהודים תרת אפו טאד. פעם א
 זאקםע־קובורג־גאטהע נקנס בעונש כסף על אשד גנב
 את המכס. והוכרה למכור בגדיו לשלם הסגס. וישב
 לעיר טולדתו ברעסלוי בעוגי ובתםר כל והיה טוטל על
 אתיו לפרנסו. אז נשבר לבו בקרבו ונתלה בטרה
 שחורת, עד אשר יצא מדעתו ונשתנע, ובעמל רב עלת
 ביד הרופאים לרפאותו. ובימי תליו זח אשד נמשכו
 כשש שנים, בעתות אשר תונח לו כטעט ותאיר אור
 שכלו, תבר את טובי שיריו ואתר שנתרפא תתעסק
 רק בכתיבת ש ריס עד שנת 1786 כאשר אתזו תשבץ
 ולא יכול לנוע את עצמו ונם לשונו אטרח עד יום מותו.
 קובץ שיריו נדפסו אתרי מותו ע״י ראמלער בשם
 ״תינטערלאםענע נעדיכטע פאן אפרים מאזעם קוה״
 בשני חלקים (ציריך 1792), והית חיחודי חראשק אשר
 תבר שירים בישון אשכנזית כאחד מטובי חטשוררים
 בימיו. בשיריו חוא מדבר בשבח פרידריך חנדול אך
 מתאוגן על תתלאות אשר מצאתחו בדרך בגלל החוקים
ת  חטעיקים על חיחורים בפרט תמבקרים מחללים א
 שיריו אשר תלק גדול טתם כולל טכתטים שגוגים
ב א ך תציב לו יד בספרו ר ע  ותרוצים ברתולד א ו י
 ״ריכטער אוגד קויפסאן״ אשר שם את קות לסמל

 סיפורו.
 ביבליוגרפיא: קייזערלינג, דער דיכטער אפרים קוה,

 ברלין 1864
 ב ט.

ו בדרום , מרידת: בטאה הט״זהתאתד • " D j I D 
 רוםיא ריקים ופותזים טזויגים הגקראים בשם ״קוזקים"
״ או  (קאזאקים) וישיטו עליהם ראש הנקרא ״הטטאן
״ ויסדו להם ישובים קטנים, טהם אברים  ״אמאסאן
 וסותרים, ואה״כ גפדדו לגדודים שוגים, וגדוד גדול
 מהם היתבמתתאוקרייגא וכאשר באו מדיגות וואהלי־
 גיא, פודוליא ואוקרייגא תתת ממשלת זיגיםמוגד
 אוגוסטום מלך פולין (1569), הוכרחו אגשי המקום
 לשנות אטונת תיונים לאטונת הקתוליקים, והאברים
 ועובדי האדמה נעשו עבדים לאצילי פולין ועם תיונים
 היו הולכים ודלים והיו נבזים ושפלים לעם פולין וגם
 ליהודים. רק נבורי תתיל מתקתקים השתמשו בהם
 תאצילים לשומרים בעת ההיא בנה הנסיך הפולני
 ווישניאוויעצקי המבצר ״כארטיצא״ על האי בנתר
 דניעפר, וישם שם היל קוזקים לשמור הנבול שלא
 יעברו עליו המאמרים (בני קדר) ממדינת קרים, אשד
 היו תמיד לאבן ננף למדינת פולין. להקתקים האלה
 התאתדו אה׳׳כ בעלי אמונת היונים מדלת העם אשד

 לכת לצים. והמשתקים בקוביא ושאר מיני השהוק בתנים
 ומועדים אר לנפשם כי נטלו לתם רעת (ראשית תכמת,
א לא נ י ד ו מ  שעד הקדושה פי״ג) ר' יהודה ארית מ
 יכול לשלוט בגפשו לבטל את מנהגו משתוק הקוביא,
 ולאחרונת נשבע שלא לשתוק זמן ידוע. תכמי איטליא
 גזרו תמיד בתרם ועשו תקנות ננד המשתקים בקוביא
 (עי׳ הלברשטאם בספר היובל לגרעץ 57, ושו״ת תות
 יאיר סי׳ קכ״ון. בשבת אין שותקין באגוזים ולא
 בתפוחין וכיוצא בהם משום אשווי גומות, ודוקא ע״ג
 קרקע אבל על תשלתן שרי (רבגו ירותם ת ׳ז), ומותר
 לשתוק בעצטות שקורין טשיך (הגתות אלפסי סוף
 עירובין). וכ׳ז בשותק דרך צחוק בעלטא (ב), אבל
 בשתוק כדי לתרויח אסור, אפילו שוחק בתם ובתםר
 (לידע אם יש בידו הםגורת מספר אבנים או אגוזים
 זוגות או יתירות) דהוי כמקת ומטכר (אגור, א״ת סי'
 של״ת ת ) ושדוק בכדור יש אוםרין ויש מתירין, ונחנו
 לתקל (תום׳ ביצת פ״א, ש״ע או״ת סי׳ ש״ת ט״ר). ע״ע

ק ו ת ; ש ח א  ש
 א

 קוגץ: ע׳ סוטשץ
 הורד, שמואל: נדיב ועסקן בצרכי צבור בעיר
 ק טשי! בהודו, נולד בקוטשין א׳ תטוז תרכ״ט (1869)
 ונמר תוק לטודיו בבית ספר תנבוה בעירו, ונשא את
 אסתר בת ר׳ אליתו רתבי קודר נבתר לתיות תבר
(British Cochin) למועצות העיר קוטשין תבריטית 
 והיד, תיתודי תראשון לזכות במשרת תזאת, ובשנת 1900
 גבתד לגזבר בה״ם. הוא הוצ א מכספו סכומים נחלים
 לעזור לתלמידים להשלים למודם בבתי ספר שוגים,
 וביר נדיבה הוא נותן צדקה לעגיים קודר הוא קרוב
 למלכות ומתרועע עם משנה למלך, ותשפעתו על
ד כל ימיו הקדיש לטובת א  השרים ורוזגים נחלה מ
 עטו וטשתדל להטיב מצבם, ומוכן תמיד להציל את
 אתיו, לטרות תולשת גוו. כאשר גכתר גיאורג תתטישי
 מלך אננליא בתורו בעיר חלתי בשנת 1911, גת,
 לקודד טטכע של כבוד (Delhi Durbar Medal) בעד
(Jewish Chronicle June 1 פעולתו לטובת העיר קוטשין 

(1906. 

. א. ר.  נ
: משורר, נולד בשנת 1731  הוה, אפרים מש־
 בעיר ברעסלוי, ומת שם 3 אפריל 1790 אביו תית
ת בנו לתיות רב בישראל,  מעשירי תסוחרים ויחנך א
 אך רבו שלמדו תורה לא היה מאמין והעיר נם בו
 ספיקות רבות בעניני האמונת, ויבתר לתיות סותר
 וישתתף במסתר אביו. וכאשר היה פנר מעסקיו לסד
 לשק רומית ולשונות אירופא וידיעות ההכמות תכלליות.
 אתרי מות אביו בשנת 1755 תשתתף במסתר עם אהיו

 את״כ נאות לקתת משרת בבית טסהר תכשיטין של
ת  דודו פייטל אפרים בברלין, בעיר הזאת תתרועע א
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ת תפולנים ולגרשם טטתתות אוקריינא וכאשר  להכרית א
 גורע תדבר לתאציל קאניעצפאלסקי תפס את תטעלניצקי
 וישם אותו בכלא אך תיהודי יעקב סאבילענסקי עזר
 אותו לברות םתתפיסה ויהי קשר חםעלגיצקי אטיץ,
ת זקגי תקוזק־ם וידבר אליהם לאמר: ״ידוע  ויאסף א
 תדעו כי שרי עם פולין ילתצו אותגו ויבזו את אטונתנו,
 אך לא תשרים לבר תם בעוכרגו, כי גם סוכגיתם
 היהודים תגםבזים מושלים בגו׳׳. לפי תגאי תברית
 שכרת תמעלגיצקי עם טוגאי-ביי שר צבא המאסרים
 עשו פשרת שתם יקתו כל תשבי בארם למכור לעברים
 ותמלקות בבהמה׳ ותקוזקים יקתו תשלל רתיינו כסף
 וזתב ושמלות. היהודים בשמעם מתברית הזאת תזתירו
 את שרי צבאות פולי! פאטאצקי וקאלינאווסקי, אך
 תם לא שטו לב לתם כי תשבו שאין כת לתםורדים
 לתת־צב לפגי צבאותיתם אך בטלתםתם ביום 18 םאי
 1648 (די סיו! ת״ת), עלת םםפר תטאטרים הקוזקים
 ותיוגים כששים אלף אשר נאספו טכל טתוזית אוקרייגא
 גגד טתגת פולין שתיו טתי טספר לעוםתם וגפלו בידיתם
 כשבויי טלהטה׳ פאטאצקי גהרג, ואת קאליקאווסקי
 לקתו בשבי ובאותו היום שגשבו הפולגיס באה הבשורה

 כי טת לאריסלאוו תרביעי םלך פולין
 [הריגת היהודים בשנת ת״ח] תצלתת תטורדים
 עוררת בקרבם תתשק לשלול שלל ולבוז בז בכל אשד
 תמצא ידם׳ וגקל תית לתם לתתגפל על היהודים
 ולעשות בתם כחפצם כי שרי פולין לא יכלו להציל
ת עצםם ובפרט את תיתורים אשר אתבתם אליהם  א
ת ח  לא גדלת כ״כ. ויתי כאשר שטעו אצילי פולין א
ח ו ת פתח לגפשם רנוסו א  מפלת צבאותיתם יראו ו
 תגתר דגיעפר, וגם תיתודים כאשר שטעו םאורעות
ת  תטלתטת ביום תשבועות בדתו להציל גפשם ויעזבו א
 כל אשר לתם. ואשר לא תשיגת ידם לברות גתרגו על
 קידוש תשם בטיתות טשוגות על אשר לא התרצו לתםיר
 את דתם. ויתוח פאגרעבישצע, זאטאוו, באזאווקא
 כשלשת אלפים מסרו את עצמם לשבי בירי תטאטרים
פח את״כ ע״י תיתודים ג  ובדרך תזת טלטו את גפשם ו
 בתורקיא תקוזקים ותיוגים ובראשם שר הצבא נאגזשא
 הלכו לצור על העיר הבצורה ג ע ם י ר ו ב שבת היה
 ישוב םשלשת אלפים יהודים עשירים טלבד הנטלטים
 על נפשם טערים אתרות, והעיר היתת ביד תיתורים
ת שערי  כי שרי פולין נסו לנפשם, ויסנרו תיתוחם א
 הטבצר לפגי האויבים אך כאשר קרבו תקתקים אל
 תעיר תתתפשו בבגדי תפולגים ורגלי טטלכת פולין
 ביחהם ויקראו ליהודים אשר על התוטה לפתות תשערים
ת תעיר ותערטת תזאת עטרה  כי באו לשטור א
 להקוזקים לכנוס לתוך תעיר ביום כ־ סיון ויתרגו
 ביהודים הרג רב ונשים ובתולות ענו, והיה שם ראש
 הישיבת תרב תטקובל ר׳ יתיאל סיכל ב״ר אליעזר והיה
 טעורר את העם לקדש שם שטים׳ והוא ואטו גהרגו
 על בית תסברות בכ״ב סיון בעיר טולטשין שתיישם

 תשתעבדו בהם תאצילים וראוי לתזכיר כי בין גדוח
 תקוזקים גטצאו גם איזת יתודים בשגת 1681 כאשר
 תתאוגן אהטר כהאן םושל קרים לפגי הציר תפולגי
 פיאסאטשיגסקי כי תקתקים טגתר רגיעפר תתתתק
 תתפשטו על סריגת קרים. עגה לו הציר כי אין אתריות
 תקתקים על םלך פולין, כי לא יכול לעצור בעדם, וכי
 בתטוגם גטצאים לא רק פולגים אלא גם טוסקוויטים׳
ם ויתוחם (קאסטאטאראוו, ח ט א  וואלאכים תורקים, ט
 באנדאן תטעלניצקי ת״א 55) ר' יואל סירקש בשו״ת
חר תקתקים ונפל ת ״ברקא הגבור" שתית בנ  םזכיר א
 בטלתטת עם תטוסקוויטים בשגת 1601 (הרכבי ״יעווריי
 סאזאקי״ בעתון רוסקי יעווריי 1880 צר 348) בשגת
 1637 היה אליאש (אליהו) קראימאוויטש (אתר
ד םפקירי הקתקים, וגבהר לטעלת ה  טתקראים?) א
 ״סטאראסטא״ (זקן) ברוסיא הקטגה יש תגרת עטטית
ת שר האלף בשם טאטווי ברוכאוויטש(טררכי בן ח  א
 ברוך) שגתרג בטלתםת בשגת 1647 אך תם תיו
 יתירים היוצאים טן תכלל תגרול של ת־תוחם שתיו
 שגואים לתםון תקוזקים ולתטון תעם בפולין, זולתי
 תאצ־לים שתיו צריכים ליתודים לשכור לתם בתים
 ותניות ולתיות סוכגיתם ובעלי טוכס־ן וטשגיתין על
 גכסיחם, ובפרט להאצילים תפולגים ווישגעוועצקי,

, וקאניעצפאלסקי שתתישבו כאוקחיגא.  פאטאצקי
 [מרידת הקוזקים] בטאת תי״ז גתרבו תיתודים
 ברוסיא תקטגת, ותאצילים םגו אותם לבעלי טוכסין על
 תיהודים כמו על הגוים, וגבו גם מהכנסית ת־ונית, סכל
 יליד שגקרא בשם בבית כגסיותיתם ומכל מת תגקבר
 בקברותיהם. והאצילים שמו על ההמון מסים גחלים
 ואם לא שלמו במועד תקצוב תיו תופסין אותם בכלא
 ומענים אותם בעגו־ם קשים. ובתיות היהודים בעלי
 המוכסין חשבו ההמון כי כל רעתם באה להם מצד
 היתורים נוסף לזד, רבתת קנאת תסוחרים הנוצרים
ח עסהם בערים תנרולות ה ת  בסותרי תיתוחם אשר ת
 כמו לבוב, קאטעגץ, קיוב ועוד וכל אלת תועילו
 לתנדיל תשנאת ותטשטמת של תקוזקים ובעלי אמונת
 דרוגים גגד תיתודים. בראשית תגועת תטרידת של
ח פקידיהם גאליוואיקא ם  הקתקים אשר בראשם ע
 וקאסיגסקי (3—1591), וגם תתת טאראס (1630) לא
ת שגאתם ליהודים ביתור, בי גדלת  גלו הקוזקים א
 שנאתם לבעלי אםונת הקמוליקים הרוםג־ם (של
 תאפיפיור). ורק את״כ תתת פאווליוק (1637) תרנו
 כםאתים יתודים אשר רובם תיו בעלי םוכסי; וסוכני
 תאציל־ם בערי פערעיאסלאוו, לאכוויטשא, לובגי, ויתרסו
 כטה בתי כגסיות וכאשר תתלת טטשלת פולין לגרור
 בעד זכיות תקתקים תשבו כי יר תיתוחס באמצע ויאטרו
 לקתת טתם נקטות בשגת 1653 רחת תקיסר אלעקםיס
 כרתת טסשלת רוסיא ברית עם תקוזקים והכגיסת אותם
 תתת צל טטשלתת ושניתם גלתטו גגד פולין את״כ
 כרת תצורר באנדאן תםעלניצקי ברית עם תטאטרים
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 תמת
 [אחר שנת ת״ח] המלך החדש רצה לברות ברית
 עם חמעלגיצקי, אך לא יכול לתתפשר עמו, והמלחמה
 פרצה עוד תפעם בשנת 1649 וקהלות רבות סבלו צרות
 רבות ורעות ונתהדשו ההריגות. לאהדונה הסבים המלך
 לכריתת ברית שלום בעיר זבאראווא, ואתר מהתנאים
ת ישוב היהודים באוקרייגא, תיינו בערי  היה לאסור א
 משערגינאוו, פאלמאווא, קיוב, והלק ספודולא (אוגוסמ
 1649) אך המלך נתן רשות ליהודים שהמירו דתם
 בדת היונית לשוב לדת היהודית, והרבנים בועד ארבע
 ארצות עשו תקנות לעשות סדרים במשפחות אשר
ת נשיתן ובנותיתן ברית זבאראווא  מסאו תקוזקים א
 לא היתד, לרצון לא לממשלת פולין ולא להקוזקים,
 ונלהמו עוד הפעם עד אשר גברה יד פולין עליהם
 ועשו ברית הדשה בשנת 1651 בעיר ביאלא־משערנאוו
 וע״פ תברית הזאת תותרת תישיבת ליתודים באוקריינא.
 בעת ההיא נתתדשה הברית בין ממשלת רוסיא ותמעל־
 ניצקי ושניהם יצאו למלהמה על פולין שנמשכה שתי
 שנים (6—1654), והיהודים ברוסיא הלבן ולימא סבלו
 צרות תדשות,כאשר נלכדה העיר סאהילוב ע ינ דניעפר
ת  בידי הקוזקים והסאסקווימים צוו לגרש משם א
 היהודים ולתלק בתיהם בין הרוסים, אך היהודים לא
 מתרו לצאת משם וזאת תיתה לרעתם, בי באשד קרבו
 הפולגים ובראשם ראדזיוויל לבוא למאתילוב, גתירא
 שר צבא הרוסים פאקלאגסקי בי היהודים יעזרו את
 הפולנים, וימתד לשלהם מהעיר בהבמיתו אותם בי
 יוליכם אל מחנה הפולנים בשלום, אך באשר יצאו
 מהעיר עם נשיהם ומפיהם ובל רכושם צוה לאנשי
 החיל לרדוף אהריהם ולהרגם ולבוז בל אשר להם.
ח היל פולין להבין על  בעיר ווימעבסק עזרו היהודים א
ת  העיר, וכאשר לכדו אוחד, הסאסקוויםים, הכריהו א
 היהודים להמיר דחם, והממאגים גורשו לערי פסקאוו,
 גאווגאתיד ובאזאן. בן סבלו יהודי ווילגא כאשד
 נלכדה לפני הסאסקווימים והקוזקים בחדש אונוסמ
 1655, אך רובם בדהו ונמלמו, והנשארים גהרנו או
 גורשו בפקודת הקיסר בעח ההיא גברה על פולין נם
 יד שוועדען ויכבשו חלק גדול מארצה, ותמלך יותן
 קאזיםיד ברה להציל גפשו, והיהודים גרדפו מכל צד,
 עד בלות המלתמת בשגת 1658, ואז היחד, מגפה
 גדולת בארץ פולין, ויתורים במתתות קראקא, פתגא,
 קאליש, פיאמדקאוו ולובלץ מתו לאלפים. לפי סופרי
 הזברוגות סיסים ההם מחו בארצות תאלת במשך
 עשר שגים (58—1648) בהצי סיליון יהודים בסלהסה
ת קתלות. ומספד הכולל  ובמגפה, וגתדסו כשלש מאו
 של היהודים באוקרייגא וואהליגיא ופודולא גשארו דק
 הפק עשירי, ומהם גסו וגסלמו לערילימא פולין הגדולה,

 וארצות אתרות
 [נבלות הקוזקים] תסמר שערות האדם לקרוא
 סעשי ופעולות תקוזקים ובעלי אסוגת היוגים ליהודים

 כשש סאות אגשי תיל פולין גאספו כאלפים יתודים
 ויבםחו באגשי התיל כי יצילום ססות אך תקתקים
 החגבלו על היהודים ושלהו רבד אל שדי החיל אשד
 במבצר להשלים עסהם בחגאי שיחגו להם שלל
 היהודים בפריו, גפשם, והשרים הסכימו ע״ז אע״פ
 שנשבעו סקודם ליהודים שיחוסו עליהם ולא ימעלו
ת ערסתם ויבקשו לשלוה  בהם סעל ויבינו תיתודים א
ד בהם בי הפרו בריתם עמתם אך ראש הישיבה  י
 ד אהרן מנעם מבוא בדמים ויאמר אליהם: ״שמעו
 אתי ועסי אגתגו בגלות בין תעמים אם תשלהו יד
 בשרים ושמעו כל מלאכי אדום רגקמו גקסתם סבל
 אהיגו שבגולה הלילה, לבן אם תיא גזרת מן השמים
 נקבלה בשמחה, בי לא מוב אגהגו מאהיגו שבק׳׳ק
 געמירוב״. ובאשר באו הקחקים לתוך תעיר גתגו להם
ת כל רכושם כופר גפשם, אך הם לא  היהודים א
 תתרצו ב״א בתמיר כל איש את אסוגתו. וגהרגו כל
 תיתודים על קידוש תשם ובתוכם שלשה רבגים ד׳
 אליעזר ור׳ שלמה ור׳ תיים, ויתפשו עשרה רבנים
 ובתוכם ר׳ אהרן הנ״ל וישיסו אותם בסשמר עד
 שיפדו אותם היהודים בסך עשרת אלפים זהיבים אהרי
 הריגת היהודים תתלו דקוזקים לתבות בשרים, ויאמרו
 לתם השרים תלא ברתם ברית אתנו ולמה הפרתם
 בריתכם, ויענו תקוזקים באשר עשיתם עם היהודים
 להפר בריתכם עמהם כן נפר בריתנו עמכם, וידרגו
 אותם במיתות משונות ויביזו את רכושם. השרים
 הצדיקו עליהם את תדין כי נענשו מדת בגגד מדת,
 וסאז והלאה היו השרים מתזיקים תמיד עם היהודים
 ולא ססרום בידי אויביהם בערים אתרות, ולא שמעו
 עוד להקתקים והיונים אע״פ שנשבעו לדם באסונתם
ת תשרים רק את היהודים  בי אין בונתם לתרוג א

 מפודוליא הלכו המורדים לוואהליניא ועשו שם הרג
 ואבדו; כל ימי הקיץ של שנת ת״ת, ובעשרת אלפים
 יהורם גחרגו או נלקחו בשביה ע״י המאמרים בעיר
 פולנאה היה בעל המקובל ר׳ שמשו; סאוסמרופולי,
ח יהוד ם לבהכ״נ בלס מלובשים  ויקבץ כשלש מאו
 בתכריבין ומליחים ועוסקים בחפלה, ויחכו על האויבים
 לתרוג אותם וכן היו הריגות בזאסלאוול, אוסמראת,
 קונססאנסין תישן, באד, נאראל קרעמנעץ, וערים
 אתרות באוקריינא. אנשי תיל פולין ובראשם ווישנע־
 וועצקי תתאמצו להשקיט המרידה אך לא עלתה בידם
 כ״א במקומות מועמים. תמעלניצקי ותבריו השודדים
 עלו על עיר לבוב ויצורו אותה, ויהי רבד ורעב גדול
 בעיר ומתו שם בעשרת אלפים גפשות. ולאתדוגת תציעו
 אגשי העיר לתסורדים לתת לתם סכום בסף פדיון
 נפשם, ואהד סן הפשדגים היה ד׳ שסעון השתדלן.
 רתרצו לקתת סאתים אלף זהובים, אשר גתגו השרים
 והיתודים כל אתר תלקו לפי עשרו. סלבוב תלכו
 לזאסושסש ולובלין ויגיעו גם עד וו*!רשא, בעת שהיתר,
 בחירת המלך, וגבהד יוהן קאזיסיד אתי לאדיסלאיו
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ר (ע״ע) ויחדו עמו ט  גרמון התרועע עם ר׳ חיים ך ע
 יהודים ועסקו בקבלה בקדושה ובטחרח, ונודע כי בן
ת 1743. אך בסכתב, ממלוא• הכסי ת בענ  עסר ס
 ירומלם לעיר מיץ והתום עלץ ר׳ נחשון בתור ראש
ה ׳שנים, חה מ  הקהלה, בותב ״זה ׳שבחי חיח בחברון מ
 ארבעה ׳שנים ׳שקבעתי חרתי פה״, ועל הסכתב הזה
 חשום ר״ח אייר תקי״ז וא״כ בא לאה״ק ב׳שנת תק״ז
 (1747), ארבע ׳שנים אחרי פסירת חרב בן עסר. וי׳ש
ח חברון ררומלם חיח בחו״ל (עי׳ ו  ס׳שערים כי בין מנ
 מבהי חבעמ״ס חי). עב״פ ברמיסת ״כנסת י׳שראל"
 ׳של רהב״ע לא נטצא זכר רנ״ק, ורק ברמיסת ״סדר׳ש
 חסידים״ ט׳שנת תקי״ס אנו סוצאים אותו(עי׳ חטעלות
 למלטח צד ק״נ). בחורף תקי״ז חזר לחו״ל לא למדך
ת  אח בניו באמר יאטר במבחי בעמ״ט, כ״א למדך א
ח עליו אמתו ביום צום נדליח תקי״ז, ת ס  עצמו׳ אחרי מ
 והרבנים סירומלם יעצוהו לימא אישה, והנח חוא
ה דנונה וחבטה מ  טבקיש טגיםו הבעמ״ט להמציא לו א
 בת ארבעים ספק תלד ספק לא תלד בסך מסרים׳
 ובתנאי מתרצה ליםע עסו תיכף לאה״ק (סכתבו
 להבעמ״ס סיום ב׳ י״ז סרדומון תקי״ז בב״י אצל הרב
 טהוסיאטין, והעתקה ביד הכותב) בסכתב הזה סודיע
י אמבנזית ב ה םפרחת( מ י אפישר לו לימא א  לניםו מא
 לא היתה בנטצא אז בירומלם) ״טפני מאין דעתינו
 וטנהנינו וסבעינו מרם". חוא לא רצח לקחת עטו
 לחו״ל את בניו אפרים ויהודה ליב, וכותב הסעם
נות פולין סמובמות, חיום חוא חסיד  ״מראיתי מטדי
 ועובר ת׳ ולמעה נעמד, סותר וטהלל ה׳ לכן אטרתי
 טוטב מימארו בני פעית״ק ובטות אני מיתיו מקורים
 על התורה ועל תעבורת בל תיטים, כי מום טו״ט אץ
 בכאן". בירומלם כבדו את רנ״ק וטנו אותו לראמ
 קהלת אמכנזים, ובנו ר׳ יקיר הית סופר וגבאי שהקהלה.
מא בן הרב ר׳ סרדכי אממיר ותומב הברק  את בתו נ

 אז.
 [דרכו בקדש] ר׳ גרמון היה רגיל לסגף א״ע
 ועסק בתעגית הרבה ולפעטים צם הפסקות טמבת
 למבת פעם אתת אטד קיגות בת״ב נגד טקום הטקדמ
ב התרגמות וסחרות ת ח ט ה  וגתעלף כטה פעטים ט
 תלב על ההרבן. אך הבעמ״ט בטכתביו אליו פעל עליו
ת הבע׳ש״ט ט י טת אתרי מ ת דרכו זה עד מג  למגות א
 לעזוב את תעצבות ואת תסנופים. במנת תקי״א(1751)
 מלה אליו הבעמ״ס הסכהב הידוע ע״ר ״עליית נמסד,״,
 וסצסער מאסרו לו במסים לנלות סודו אפילו לד׳
 נרמון׳ וסצוה אוהו לכוון וליהד אמה יהירים מנאטרו
(הסכתב בסוף ס׳ בן פורת יוסף, תקס״ב1׳ ונכד  לו
ב כוהב ״ראו ם ססחלקו ח פ ה היים א מ  הבעמ״ט ר׳ ט
ח זקני ח מ כטה טעמיות טה מכהב (אא״ז) ל ט  עיני ט
ם ח פ ה א ל טהנ ת  הטנוה ר׳ נרמק קוטובר ז״ל לאה״ק" (

 דף ר)•
 ביבליונרפיא: ראדקינסאן, אור ישראל 74-69;

י רק להזכיר אמה דבחם טבעל ו  בעת הנוראה ההיא. ו
: ״ונהרט על קדומה המם בסיתות ל ד  יון מצולה ו
ו עורם מעליהם והבמר נות וסר\ה, קצהם פמס  טמו
חהם ורנליהם והמליכום  המליכו לכלבים׳ וקצתם קצצו י
 על הדרך ועברו עליהם בקרנות ודרכום בסוסים, וקצתם
ח להסית  פצעו בהם פצעים הרבה מלא יהיו בהם כ
ק מלא ימיתו מהרה ופרפרו בדסיהפ עד ה  והמליכום ב
 מיצאה נמסהם, והרבה קברו בהייהם דשהםו ילחם
ק אסוהם׳ וכמה ילדים קרעו לקרעים כדנים, ונ׳שים ה  ב
 סעוברוח בקעו בסנם והוציאו העובר והבסו אותו בפניהם,
 וקצתם קרעו בסנם ושמו ההול הי בהוך הבסן
 והניהוסכך בהיים ותפרו הבסן, וקצצו ידיהם מלא יוציאו
ח אמותם, וקצת ילחם תהבו ר  תתתול, ותלו תילחם ב
 במפוד וצלאום אצל תא׳ש ותביאום אל אסותם מיאכלו
 מהם. ולפעסים לק תו מילדי תעברים וע׳שו נ׳שחם
 לעבור עליהם לא היתת מיתה מ׳שונה בעולם ׳שלא
 עמו בתם ובל ד' סיתות ב״ד סקילה מרפה הרג והנקי'
 (דפוס קראקא דף ת׳). ר׳ ׳שבתי כתן סווילנא כותב
 בסנילת עיפה • ״בבית הבנםת לפני ארק קדש תקחשים
 מתמו בתלפות הממוררים וההזנים והמסמים, ישם
 העלו בני ימראל עולות וקרבנות ואי׳שים, עקדו עצסם
ד תורות פ ס  כאילים וכבישים ותיי׳שים ובו׳ ותוציאו כל ה
 ימנים ונם ת דמים וקרעום לנזרים ונתנום לסרסם רנלי
 אדם ובהסה סוםיס ופר׳שים, וגם ע־שו סהם סנדלים

 ומנעלים" ובו' (מגילה עיפה)

 ביבליונרפיא הנובר, יון מצולה, ויניציא 1635,
 ונעתק לאשכגזית ע״י קייזערלינג 1863; שבתי כהן מגילת
 עיפד, בסוף שבט יהודה, הנובר 1856; אברהם אשכנזי, צער
 בת רבים בספר לקורות הגזרות בישראל ח״ב הוצאת גור-
 לאנד; מאיר שעברשון, צוק העתים; שםואל פייבוש, טיט

/ v1. ;283 E ם י א ו ל  היון, גורלאנד, אבני מ
 א.

 סוטובר, (אברהם) גרשון ב״ר אפרים:
 רב סקובל והסיד׳ ניסו ׳של הבעמ״ס; נולד בעיר קוסוב
ת תקכ״ב(1762)׳ ומקום נ  נליציא, וסת ביררשלם בערך מ
 קבורתו במפולי הר הזיתים הוא היה רב ואב״ד
סת האר״י. תבסי  בבראד, ולמד קבלת םעמית ע׳ פ מי
ל בננלה ונסתר ר׳ יתזקאל ח ו בבתהו בתור נ ד  ח
ד נפמי והביבי הרב ח  לנדא כותב אליו ״אהובי י
 הסופלא וסופלנ בתורה ובהסידות" (נודע ביהודה
ק אה״ע סי׳ ע״נ), ודי יוסף תאוסים סזכירו ׳ ד ח ה  מ
. ד״י אייבמיץ כותב עליו חם" ד מנ פ  למבה בספרו ״
 ״הרה״ה תספורסם סופלנ בתורה וסקובל אלתי" (לותות
 העחת) הבעמ״ט נמא לאמת את אהוה רנ״ק, ואף
 כי סתתלה התנגד לזה כי תמב תתתתתגות לבזיק לפי
ת ניסו הבע׳ש״ס  כבודו, אך לאהרונה נהרצה והכיר א

. ( ל א ר מ , י ם ל מ ע  לטוב (ע״ע ב
ח י ס ה ד גרשון קוטובר גא״י] רג״ק היה הראמון ם ] 
חם כי ר' מ הגדה בץ ההסי  פולין מעלה לאה״ק. י
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 עזבנו לו וכן מזכים אנחנו אותו בלוחות הנחושת
 תאלח לחיות חפשי ממסים אשר תושבים בשאד מדינות
 מחוייבים להביא לארמון ממשלתנו ובאשד יזכו אחרים
 לאיזה זבות הוא גם כן יזכה לאותה זכות ליוסף
 רבן נסיך אנניונאם לו ויבניו ולבנותיו לנכדיו ולתתניו
 לוקתי בנותיו נתננו את כפר אנגוונאם לירושת עולם

 כל עוד שהעולם והירח קיימים׳ ושלום
(Travancore) על דעת קוורטאן מאטאנדאן נסיך וינאד 

(Vadakankur)על דעתקודיישיריקאנדן נסיךוינאפאלי נאדו 
IZamonn)על דעת מאנא ויפלא מאנא וויאן נסיך איראלא נאדו 

(Vallunad) על דעת איראיר; שאטן נסיך ולווא נאדו 
(Palghat) על דעת קודיי אידוי נסיך נידומפוריור נאדו 

 על דעת מורקאן שאטאן שד צבא למלך
 (על דעת) ונדאלא שריל קאנדן, בוקע הרים ומשנה למלך

 נכתב על ידי קילאפאן:

̂י עo^> h 1 ו עי מ׳ o ר ־/1 ̂ o <y־ ^ כ־  ן 
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 לותות הנחושת של זכיות היהודים
 [ממשלת היהודים והריסתה] כפר אנגוונאם או
 שיגגלי שטשלו ׳צם היהודים תיה בעיר קראנגנוד
 (Cranganore) דהוק טשפת הים בערך עשר פרםאוה׳
 ועשרים פרםאוה לצפון קוטשין. וישבו שם בטטשלת
 עצטם יותר טאלף ישנת תתת צל טלכי טאלאבאר
 בתשהט ובטחה, אך לאהרונה נהרבה העיד ונהרסה
 טטשלת היהודים טההלה ע״י תטריבות ותטלשינות של
 היהודים השחורים ואת״כ ע״י תישטעאלים ותפורטוגיזים.
 בזטן יוסף רבן ובניו ובני בניו עד עשרת דורות אחריו
ד ועשו חיל וחיו תיי דרור א  הצליהו היהודים עד ט
 י ושלוה, אך כאשד הטו בני גזע יוסף רבן נסבה הםלובה

 אברהם כהנא, ר׳ ישראל בעש״ט 38, 96, *יטוםיר תרס״א;
 דובנאוו בהכרדם ח״ב 202, אדעסא תרנ״ד; ר״ח הלוי
 הורוויץ׳ הבת ירישלם דף מ״ו; לונץ, ירושלם ח״א 125,
 ח״ב 151; לוח א״י ישנת תר״ס 41; פין, כנסת ישראל

 225; שם הגדולים התדש 34.
 ש. ט נ

ן גתטאלאבארבארי [ (Cochin): עיר בטדי X ' O l p 
 תודו על שפת ים הערבי לפגים היה שטה פירום־
 פדפו (Perumpadpu) תנוםע ניקולו קוגטי (1440)
,(Cocym) הית תראשון לתזכיר תעיד בשם קוקים 
 ואהרים קראוהו קוטשי או קוטשים ע״ש הנהל הקטן
 (הוראה קוטשי ״קטן") הנובע על יד העיד קוטשין
 היא העיר הראשונה בהודו אשר דרך בה רנל איש
ת העיר לאהוזה חפא בראשונה נתן טלך קוטשין א  אי
 לפודטוגיזים לםהור בה ולהיות לו לטגן גגד אויבו
 זאטורין מלך קאליקוט. אה״כ נפלה בידי ההולאגדים,

 וטשנה 1795 ואילך היא ביד האנגלים.
 [ישיבת היהודים בקוטשין ולוחות הברית] כגראה
 בקרו בני ישראל לפנים אה ארץ מאלאבאר באני
 תרשיש אשר למלך שלמה להוביל משם כסף וזהב,
 שנהבים (שן־תכם) קופים ותכיים (שלשת תמלים האלה
 טקורן טםאנםקריט: הכם, קפי, הוכיי שהוראתן פיל
 קוף והוכי) ויש סוברים כי היה דים אשר במאלאבאד
 תם מנלות שלמנאםר טלך אשור ובשמונים אלף עברו
 דרך פרם ונוזראט עד בואם למאלאבאר, ולדעת אחרים
ד  באו שם היהודים מגלוה בבל. ולפי המסורה באו סי
 אהד ההורבן (68 למספר הנהוג) כמו עשרה אלפים,
 וסבלם מלכי כירומאל מושלי הארץ בסבר פנים יפוה

,  אתר זת גתישבו בארבעת מסומות קראגגנור, מאדי
 פלוטא, פאלור, ורובם בעיר קראגגגור בשגת 379
 גתן לתם תטלך באםכארא ראווי ווארטא טקום רתבת
 ידים בעיר קראנגגוד עם טטשלת מיותרת לעצמם ויוסף
 רבן נסיך עליהם כל הזכיות שנתן לחם נחרתו על
 לוחות נחשה ועליהם ההוטים הטלך וחטשה נסיכים
 אישר החה ידו. הלותות האלח שטורים אצלנו עד חיום

 והמה כהובים בשפה טאמיל הישנה ;vatteiuthu), וזה
 תרגומו:

 תודה לאל. המלך שנתן עליו תואר הקיסר׳ הוד מלכותו
 באסכרא ראווי ווארמא, אשר אבותיו נהגו את שבט
 המל! כה זה כמה מאות אלף שנה: בשנה השניה
 לממשלתנו ו יש-ת שלשים ושש לימי היינו מזכים
(Muirikote) אנתנו מארמון ממשלתנו במוירקוט 
 ונותנים ליוסף רבן ברצוננו הטוב את עיר אנגוונאם
ם שבעים ושנים משפטי זכיות ע ; ! u v a n n a m ( A n ) 
 האלד: הזכות להשתמש בכלי תותת רכיבת פיל וסוס

 הופשה ממסים. קנין אנגוונאס. נר יומם מסעות
 בארץ. טעינה (palanquin). מנן משמש תופים
 ותצוצרות זכות לבנות השער. זר פרהים לפאר
 הרתובות בעלים וענפים וכדומה. ושכירת ארץ ומאזנים
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 עוד ישטעאלים טעשרת טקוטות אחרים ובדבר באופל
 יהלוך באוכלם ויחגפלו פחאום על היהודים בקראנננור
ה כל הונם ורכושם סיבת  ויכו במם טבח רבה ויקתו א
 הההנפלוה היחד! כי חםוחרים תישטעאלים חיו טביאים
ה  פלפל מהוד לטכור בשוק טעורבים בסונים להונוה א
 הקונים, והיהודים והנוצרים נלו אח ערטהם, אויים
 כאשר באו להכוה נם בנוצרים באו אנשי נאיר
 (Naurs) לעזרהם ולא נהנום להרע עטהם בשנה 1566
 באה על היהודים עה פקודהם כי זאטורין עם הבריו
 הישטעאלים הקדישו עוד הפעם טלהטה על קראנננור
 ונפלו שני טלכי קוטשין בטלהטד הזאה, וכשראו הפור־
 טוניזים כי היא שעת הכושר להרהיב טטשלהם באח
ת היהודים טשם ויבחו ת תתוטה וינרשו כלת א  תזהו א
 את רכושם, כי לא עצרו כת לעטוד ננד הפורטוניזים
ה ארצם ויצאו בנולה הם ונשירים  העריצים, ויעזבו א
 ובניהם׳ וילכו להםוה ההה כנפי הטלכים בעיר קוטשין׳
ה היהודים  וד,טלכים האלה שהיו טלכי הסד קבלו א
 בסבר פנים יפוה ויהנו להם כברה אח לבנוה בתים
 ובית הפלה אצל ארטונם להיוה להם לטהםה ועזר
 בעת צרת. אטנם קשת תית עליתם תריםת טלכותם

 ותרבנת כתרבנתשל ירושלם בשעתת

 [ישיבת היהודים הייבנים בעיר קוטשין] בשנת 1568
 נבנה ביה הפלה בשביל יהודים לבנים ע״י ארבעה
 האנשים האלה דוד בליגיה, אפרים סלה (הוטר טנזע
 ר׳יט בן עזרא), שטואל קשטיאל ויוסף הלוי; וםידי
 טוטי (טן תורקיא) אשה שטואל קשט־אל נהנה טכיםה
 כל הוצאוה הבנק ויהי הם בונים ותשתורים באו כטאז
ה ביה  לההגרוה אהם טלהטה ולא נהנום להשלים א
 ההפלה, כי רצו שהלבנים יהפללו אהם יהד בבית
 הפלהם ולההבולל עטהם ולהניע לטטרהם זאה כתבו
 לטהריק״ש רב לעדת ישראל באלכםנדריא כי יתיר
 ליהודים הלבנים להתההן עטהם (כמובא בספר אהלי
 יעקב, ל־וורנו 1777 צד 400). אך ארבעה אנשים הנ׳יל
ה רעה השהורים ו להעביר א  הלכו אל המלך לבקש מטנ
ה פ־שכר אהד משריו  שהשבו עליהם׳ והמלך שלה א
 להשתורים לתזתירם שלא יפריעו את הלבנים טמלאכהם,
 ואה״ב השליטו את בנין בית תתפלה ואה הרתוב וישבו
 לבטת בטקוטם בשנת 1626 היו היהודים בצרה וטצוקה
 טפני הטה הטציק הפורטוניזים, כי הפריעום טטלאכתם
 וטעבודה הי׳ ולכן אין לההפלא כי היהודים שטהו
ח והביאו א ת ה * א 5 ׳ 1 3 3 י ל א 3 8  לקראת ההולאנדים '
 את תפורטוניזים במצור בשנת 1662, ויעזרו היתודים
 את תהולאנדים ותספיקו לתם טזון ומתיר, וכל דבר
 שצריך להם אך הפורטונ־זים הנינו על עצטם באומץ
 הלב ובנבורה׳ ונפל שר צבא ההולאנדים ולא יכלו
 אניות טלהטהם לעטוד בים כי הים הולך וסוער עליהם
 ותיו אז יטי תםתיו, ויעזבו את תטצוד באישון לילד,
 והלכו להם לםיילק (Celyon) לדאבון לב היהודים וכל
 אותו הלילה היה יהודי אהד טקיש בפעטון את השעה

 לט שפהה אזאר (טשפהה עשירה טירושלם), ובטשך
p נפלה טריבה בין שני אהים יוסף ואתרן אזאר n 
 על דבר הטלוכה, והשהורים הלשינו ביניהם, ויקנא
 יוסף באהיו ויהרנהו ויקם בן הטה לנאול דם אביו עד
 שהיהה טלהטה נוראה ביניהם ונפלו הללים רבים
 טשני הצדדים. השהורים עזרו ליוסף והיהודים הלבנים
ד ויריטו א  תטכו בבן אתרן. השהורים פרו ורבו וירבו ט
 ראשם לתשתוות ליהודים לבנים ולתתתר״ן עטהם,
 וכאשר טאנו הלבנים להתדטות אליתם הקדישו עליהם
 טלהטה ויהרנו בהם ורצו לאבדם טן האח׳ ובנלל
 הטלהטוה האלה כטעט נהרבה כל העיר. וכשראו
 טלכי תעטים כי תשתורים תסבו את האבדון, הבטיהו
 ללבנים כי יבואו לעזרתם ויעצו אותם להצינ דנל שתור
 בראש כל תוצות שנרי ם שם תשתורים לםיטן ולאות
 שהן של שהורים לטען הכות בתם תרש טכת רבת
 בלילת ולרצינ דנל לבן בראש תתוצות של הלבנים כדי
 לפםות עליתם אך תשתורים נתודעו טזת ויבואו בלאט
 בתשכת הליגת ותתליפו תדנלים ויש־טו תשתורים בראש
 תוצות תלבנים. ויתי בתצי תלילת באו צבאות תטלכים
ת תלבנים בטקום שראו דגל שתור, ותתי צעקה  ויכו א
ח וטלכי תעטים כאשר שטעו תתבולת א ל ה 3 ׳ 3  נחלי
ד ויעשו בהם נקמות  תשתורים קטו עליהם כאיש אה
 ותנשארים נסו טנוםת תרב לכל עבר ופנת עד אשר
 לא נותר טתם איש בעיר׳ דברתו לערי שנום׳ פארור,
 טאלא׳ אירנאכולם, וקוטשין וזה היד, בשנת 1344
ש השהורים טן שיננלי, ויוסף אזאר טלך מ י  ונודעה מ
 האהרון של שיננאלי ברה טשם וקפץ בנהר ושט במים
 כל הלילה ועלה לעיר אדיקוט בעבר הנהר וטשם ברה
 לקוטלי;, אך לא נודע אם נפטר שם או הלך לעיר
 אתרת. בשנת 1345 בנו להם השהורים ביה הפלה
 הראשון בטתוז קושננאדי(Cochangadi), וטשת פרירא
 שבא לקוטשין בשנת 1668 מודיע בספרו על היהודים
 טקוטשין (1687) כי ראת בעיניו את טשת וטאיר טזרע
ת זקנת ח  הטלוכד, דור רביעי טיוםף אזאר וטלכת א
 נכדה אדרן אזאר עם שהי בנותיה. אהר הדברים האלה
 ישבו הלבנים במושבותיתם בנחת ושלוה, עד שבא
 מוארם די טינדיז טפורטונאל לקוטשין בשנה 1504
 לעזור למלך קוטשין לתציל את העיר מיד זאמורין
 אויבו, ויקת עמו את פאשיקו (pachico) טקוטשין
 לקראנננור ויערכו מלהמה עם זאמורץ כל תלילת ויכבשו
 את העיר וישללו כלמה שהיהליהודים׳ביהם והניוהיהם
 ובית תפלתם, וישרפו את תעיר ומן תעת תתיא ותלאת
 תיו תפורטוניזים לאבן ננף ולמכשול ליתודים׳ ובשנת
 1514 יצאו יהודים רבים טן העיר וילכו לערי נואר,
 פארור וםאודי (Saudi). נם היהודים שהיו בפאלור
 וטדאי נלוו עטהם, ויבנו לתם בית הפלה בםאודי וישבו
 שם בטו נ״ב שנים, ונשארו עוד רבים בקראנננור תתת
 יד טלכות הרשעה בשנת 1524 באו הישטעאלים
 (Moors) מן קאליקוט בתםכטת זאטורין ויאספו אתם
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 קוטשין ארבעה סוחרים גדולים מאמשטרדם: טשת
 פרירא, יצחק אירגאם, אברחם קושטא ויצחק טוקאטו,
 וראו את בל המקומות שישבו שם תיהודים, ור׳ דוד
 רחבי נתן בסף בידם בי ישלתו לאמשמרדם לתביא
 להם ספרי תודת ותפלח ותפילין ומזוזות, ויחודי
ת בקשתם ותוסיפו עוד בתור מתנה  אטשטרדם מלאו א
 תוטשים טתזורים ושלתן ערוך ותלטוד בבלי ועוד ספרים
 אתרים, ובאשר תגיעו תםפרים לקושטא עשו טשתת
 ושטהה ברהוב היהודים. אך ללא אטת תוא טת שכותב
 בעל ״ספר תברית״ (דף נ״ג) כי ״היהודים שנטצאו
 פעם ראשונה בקוטשין לא תיו יודעים סתורת תז״ל
 אלא דברים פרטיים״ בי באטת היו ביניהם הכמים
 ומשוררים ונם תלמודיים ותיו לתם ספרים רבים, אך
 כל ספריהם העלו תפורמוניזים תאכזרים על תמוקד
 יתד עם ביתם ובית תפלתם ועוד נשארו איזה ב״י
 של שיריהם תיקרים, ומתוך ב״י אלת לסדנו דבר פלא
 כי שני מאורות נחלים ר׳ אברהם אבן עזרא ור׳ יהודה
 הלוי באו לקראנננור ויכלו שם שארית ימיתם ומתו
 ונקברו שטה. סיבו (Sike) בספרו צד 869 מודיע ״כי
 במשך אלף שנת שתיתר, ממשלת קראנגנור במציאות
הוחם רבים זה אתר זה  (379—1514) באו שמה י
 מספרד, ובתוכם ר׳ אברהם אב; עזרא וההכם ר שמואל
 הלוי הרופא ובנו ר׳ יהודה תלוי. ובידם שתי תצוצרות
 כסף אשד תקעו בתן תלויים בתיות עוד תבית על
 מכונו ושם תספורש תרות עליתן״. וכנראת יש קורמב
ת בתגרת תזאת, מפני שידענו כי תראב ע ורי״ה מ  של א
 באו סםפדד למצרים ושם תשבו ללכת לא״י אך לא
 גשסע סהם דבר, ויש קבלה כי תראב״ע תרים פעמיו
ח הודו ובודאי הלך עסו גם רי״ה, ובעת א  ללכת ל
 ההיא תיו סותרים ערביים באים ממצרים ומתופי ים
 האדום לארץ מאלאבאד להביא משם פלפלים ובשסים.
 ור״י אבדבנאל כותב בפירושו עה״פ ״שובו בגים
 שובבים״ ״ראיתי בכתב אמתי שהביאו בני תמערב
ח הודו להביא הבשמים א  ההולכים ממלכות פורמוגאל ל
 שהעידו שראו שמה יהודים הרבה״. וגדולת עיר שגגלי
ד ה  תיתת גורעת בערי ספרד, כגראה מהשיר שהבר א
 בשם נסים שבא סםפרד וז״ל: ״סםפרד גםעתי, עיר
 שננלי שסעתי, ישראל סלך תאבתי, אותו ראו עיני״
 (אבן ספיר ת״ב צי־ פ״נ). ובספר ״סםעות שלסת״
ע כי ״קברו של ר' שסואל תלוי תוא ח ו  (צד 150) ס
 בעיר קראגננור שתיתת בירת תיתוחם בעת סלכותם״

 אך כעת לא נמצא קברו שם, וקרוב הוא כי תפורטר
 ניזים תקנאים תדסו קברי ישראל ולא נשאר זכרם.

 [היהודים השחודימ] תיתוחם תשתודים בקוטשץ
ח אשד נתניידו בעת שהיו היהוחם א  תם ילידי ה
 סושלים בקראנננוד, בן יאטרו היהוחם הלבנים׳ וסביאים
 ראיח ט״םפר חטוםר״ סחברח ה׳ מהמשורר ר׳ זכחח
ח טעיד צנעא שבא לקופשין בערך שנת שכ״ט ח ע  בן ם
ח חודו וכוש, ח תי«>! אל א א מ י ת ע ט נ  1 (1569) וי׳ל ״

ת תסצור אולם  לתודיע כי תתולאנדים לא עזבו עוד א
ת  בבקר באשר טצאו תפורטוניזים כי עזב תשונא א
 תטצור יצאו באכזריות תטת כתית׳ טרף בטחנת
 היהודים ויכו בהם טבת הרב וחרג ואבק, נם שלתו
ת ת רתוב היתודים ואת בית תתפלה רבתו א  באש א
 רכושם ותיה עטהם ספר דברי היסים הגודע בשם
 ״ספר תישר״ שכתוב בו כל תקורות אותם ויתוםם
ח סאלאבאר עד היום א ם ל א ו  וטלתסותיתם סיום ב
 ההוא ועוד ספרים וכ״י רבים, ובולם גשרפו באותת
 הדלקה והנטלטים טהרב השונא טצאו טפלט בכפרים
 והרים הקרובים לעיר ו שבו שם עד יעבור זעם, וביהודים
ח ההולאנדים ז  תשתורים לאשלהו ידם בשנת 1663 ה
ם ח ת  לקוטשי; ויצורו עליתם פעם שנית ואתר יסים א
 תבקער, תעיר ונהרסת תהוטה. ואל נקטות עשת
 לפורטוניזים יותר סאשר עשו ליהודים, כי תתולאנדים
 תרםו בעברתם את כל בתי תפלתם ער תיםוד זולת
טא קרת״ אשר תשתמשו בו לאוצר  בית תכנםית ״סאנ
 סתורות, לשום לתוכו נופת ובשמים הבאים טן בטאוויא,
ת תפורטוניזים  ויבתו את שלל שונאיתם וינרשו כלת א
 סתוך תעיר ולא נתנו לשום קתוליקי לתשאר בעיר זולת
ת דתו לדת פרוטסטנטית, ובן בא תקץ  אם תטיר א
Land of Perumal לטלכות הפורטוניזים בהודו, (עי׳ 
 צד 121 והלאה) ובתודע ליתודים נצחון התולאנדים
 יצאו טטתבואם ובאו לקוטשין ויבנו את תרבותיהם וישבו
 לבטת תתת צל תתולאנדים נאטני רות. בשנת 1664
 נבנה שנית בית תתפלת ע״י שם טוב קשטיאל, ובעת
 ההיא היו תלבנים כארבעים סשפתות ותשתודים לרוב
 מאד, וכשראו השהורים בי רבים ועצומים הם טן הלבנים
ת אכפם עליהם לאמד כי נשי הלבנים לא  תכבידו א
 תלבשנר, טטפתות על ראשיתן אך תלבנה פרועות כמו
ת טשפטם לפני תטלך,  נשי תשתורים ויגישו תלבנים א
חם  ותוא צות שבל איש ואשת תרשות בידם ללבוש בג
 סכל סיני צבעים באשד תתאות גפשם תשתודים
 הוסיפו להציק לתלבנים עד כי נלאו כלכל׳ וילך שם
Jean de טוב קשטיאל לםיילון אל הסושל הכללי 
 Reveyrs ויספר לו כל תצרות שעשו להם תשהורים,
ת פניו לענוש אותם על ככת. ותשר תזה קבל  וידול א
 אותו באתבת וית; בידו כת ועוז לתיות שופט ושוטר
 על תשתורים ולעשות לתם כטוב בעיניו, ויתאר אותו
 בשם טודליאר (נשיא) ויושט לו טטת זתב עם תותם
 קוטפניא בראשו ויפקידו לטושל על כל תלבנים בני
 עטו. ועוד נתן בידו טכתב טליצת לטלך קוטשין לתגן
 עליו ולתטוך בידו כפי יבלתו. ותזר תנשיא שם טוב
 קשטיאל לקוטשין ועשת שפטים נוראים בשתורים וישם
 רגלם בכבלי ברזל, וטםורת בידם כי תוא אסף בטה
 שתורים לתדר אתר ויעשנו בפלפל אדום ובדרך תזת
 תטית אותם. ומאז והלאה סד עולם של תשתורים טעל

ח א  שכם הלבגים ותשקט ה
 [חכמי ישראל בקוטשין] בשגת 1686 בקרו את
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 אשרלהולאנדים על ההומה להשמיע עתים בלשון המדבר
ח הבל חזק וסכין ועל כי  דשיסו נער אהד סהם בסל ו
ת הסל אל  גבו הניתו תרנגולים ואוחים והוליכו א
 ההומה בדרכם סאז ובתשבת הלילה יצא הגער סן
 הסל ועלה בלאמ אל ראש מגדל הבעמון וישם קצה
 התבל בתוך המבעת של הפעסון ואת קצר השני השליך
 להבריו הוץ להומה. את״ב ברת הנער את ההבל אשר
 הפעמון תלוי במגדל ותבריו משכו אותו עם ההבל
 אליהם להוך אגי שימ המובן לזה ויביאוהו אל המלך
 ויאמרו לו ראה הגה הלשק המשמיע קול ההולאגדים
 בידך הוא ובזה התירו לו גדרו, רשמה המלך מאד
 ויתן להם מתגות וגתלות רבות בלי מם עד היום הזה

 משפחה של יהודים לבנים
 [היהודים הייבנים] סםפר היהודים הלבגים בקומשין
 הוא בסאה וששים גפש, ורהוב סיוהד להם עם בית
 תפלה מפואר מרוצף בלבגת תבלת מן היגא, גדבת
 ר׳ יהזקאל רדובי(1762) וביגיהם ימצאו סותרים, בעלי
 שדות וגנים, סופרים וכותבי ספרים, ואין בהם בעלי
 מלאכה אין להם בתי סדרשות במקדם. ובל אתד
 ישכור מלמד בביתו ללמד את בגו תורה, או אביו
 סלסדו, ואת״ב ישלתו לבית ספר של הממשלה ללמוד
 שפת אגגלית. גם אין להם רב סיוהד הסקבל שצר
 p הקהלה, בי יהיה להם דבר ישפמו הם ביניהם או
 יכתבו לרבני ירושלם או לונדק ובל העם על מקומו
ד במהרת א  יבוא בשלום. היהודים הלבנים נזהרים מ
 יתוםם ואינם מתערבים ולא מתתתנים עם השהורים
 ולא עם בלתי סיוחםים אבות הלבנים באו לרוב טא״י
 וממדינות אירופא, במו אשכנז צרפת הולאנד ספרד
 אםמסבול ופולין וכפי עדות הנוסעים יש ביניהם נם
 מגזע מלבי ישראל, גם הבמים וגדולי היתם סתימן
 ומבבל גלוו עמהם, לבן גשאדו עד היום בלבגותם יותר
 משאר אהיהם בארצות הודו. בל המשפתות שגלו מן
 קראגגגור לקומשין בולם תמו וגברתו זולת משפתות
 זכאי ואשבגזי, והגמצאים עתה בקומשי; הם מצאצאי
 האגשים סקרוב באו בגוגע לספרות, אץ להם שום
 תבור זולתי ספר ,,אתל דוד״ על קביעות ועבור שנים

 למען היות לי קנין ומקנה ורכוש.. ואבוא עד סדיגת
 קאליקות. קבלתי עלי בכניסתה מרדות עם מלקות, לא
 יטצא שם יתודי להשקיט בו נועי ונודי ואלך ממנה
 אל טדינה בושי (Cochin) טצאהי אה שאהבה נפשי,
 בי בה קהל ספרדים טזרע היהודים, עם קהלות אתרים
 (שהורים) אבל הם גרים, גתגיירו טיטים קרטונים, ט;
 הכושים והבגעגים, יודעי דת ודין ולדיגי ההורה טורים
 טלקין וטגדין״ אטגם דעות ההוקרים תלוקות בדבר
 הזה, יש טהם תוטבים קבלת הלבגים בי השתורים הם
 גרים, ויש סםביטים עם השהורים האוטרים שהם
 סצאצאי היהודים סגלות שלסגאםר ובאסת רבים טהם
 יראי אלהים ישרי לב וגוסלי הסרים, ויש ביגיהם בקיאים
 בתנ״ך ותלסוד ופוסקים. וטשבילי דורנו טתאטצים בכל
 עוז להרים הסםך הטבדיל בין לבנים ושתורים ואינם
 הפצים להשפיל את כבודם בטקדם סושבם בקוטשץ
 ובבנותיה וסםפרם בטו אלף ושלש טאות נפש, ורובם
 סתפרגםים סיגיע בפיהם, ויש מהם סותרים ובעלי עושר

 וסת שסביאים עדות סהגוםע ר' בגיטין טטולידא
,(Quildn) שראה את היהודים השתורים בעיר קוילון 
 כבר הוביה ההוקר ר' יצהק אליה הליגולאה בסופתים

 משפתח של יהודים שהורים
 גאטגים בי לא ב; הדבר, וטעולם לא דרך ר׳ בגיטין
 בארץ הודו ובהב ע״ז טפי השטועה. היהודים השהורים
 היו גאטנים טאד לטלבי קוטשין, וטםופר בי בעוד
 שההולאגדים היו טושלים בקוטשין(1663—1795) הרפו
ה טלך קוטשין בדברים קשים, והטלך  איזה הולאנדים א
 בקצפו על הדבר נשבע לבלי לישן על טשבבו ב״א על
ה לשונוה האנשים האלה אשר ח ב י ר ש א ד ע ש  טהצלה ק
 דברו עליו בהרפה ובת אולם סן הנטגע היה לו לבצע
 טדושבתו בי אנשי אירופא ידם הקיפה והם מלומדי
 טלהטה. ויהי הדבר הזה לטבשול לטלך וברקב בעצטותיו
 עד אשר הגיע לשערי טות, ובאשר ראו היהודים
 השהורים אשר באירנאקולם (Emakulum) בעבר הגהר
 כי טלבם האהוב הולך וטהקרב יום יום שאולה, גדלה
 אגתתם בקרבם טאד, ויתיעצו לקהה הפעטק הגדול
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 קויפמאן, דוד: חכם ומחבר; נולד כעיר
 קאיעטיין, מעהדין בשנת 1852 ומת בקאדלםבאד 6
 יולי 1899 תוא למד תנ״ך ותלמוד אצל ר' יעקב בדיל
 תרב מקאיעמיין ולמודים תיצונים בתנימנםיא בקרעמםיד.
 כשנח 1867 נכנם בביח מדרש תרבנים בברעםלד
ת חאוני־  ולמד שם עשר שנים ובעת תזאת בקר נם א
 ברםימא שם. בשנת 1874 נכתר בתואר דוקמוד לפילו־
 םופיא בתאוניבדםימא בלייפציג׳ ובשנת 1877 השינ
 סמיכת לדבגות בברעםלוי קויפמאן גתמגת לפרופיםוד
 בבית מדרש תדבגים בבודאפעשמ׳ ויתי מורת בתיםמודיא
 פילוםופיא ועגיגי תרת, גם הורה לתלמידים לשוגות
 יונית ואשכגזיח בראשית למודם תוא רכש בעד בית
ת אוצר הספרים של ליליו דילא  מדרש תרבנים א
 מורי בפאדובת ותתאמץ לתנדילו בבמות ובאיכות גם
 תית לו אוצר ספרים בביתו שקגת מיורשי מאדקו
 מורמארא והוסיף עליו כתבי יד יקרים וספרי אינקונבולא

 ומדפוםים הראשוגים
 [ספריו ומאמריו] קויפטאן היה סופד מהיד והבד
 ספרים הרבה, מר בראן תכותב תולדותיו בספר הזכדון
 ״נעדענקבוך צור ערריגערוגג אן דוד קויפטאן" (ברעסלוי
 1900) עשת רשימת מן 546 ספרים ומאמרים בעתוגים
 שכתב קויפמאן בכל מקצועות של ספרות ישראל
 בלשוגות עברית אשכנזית בעד ספרו תראשון ״די
 מהעאלאגיע דעם בתיי אבן פקודא פערפאסער דעם
 תובות תלבבות" תשיג פרם בתיותו תלמיד בתםימיגאד
 בברעםלוי גם כתב ״נעשיכטע דער אמדיבומענלעהרע
 אין דער יידישען רעליניאנספילאזאפ־ע דעס מימעלאל־
 מערס פאן סעדיה ביז מיימוגי" (גאמהא 8—1877);
 די זיננע, ביימרעגע צור געשיכטע דער פ־זיאלאניע
 אוגד פז־כאלאניע, אים מימעלאלמער׳ אוים העברעאי־
 שען אוגד אראבישען קוועללען" (בודאפעשט 1884);
 ״די לעצמע פערטרייבוגג דעד יודען ארם ווי!" וכו׳
 (ורן 1889). גם בתב הרבה תולדות מאגשים מצויגים
 והו׳ ל ספרים בעד התברת מקיצי גרדמים. תוא תית
 תראשו; שכתב על קורות תאומגות תיפיפיה בביהב״ג
 בספרו ״צורגעשיכטע דעד קוגםמ אין דעד םיגאגאגען"

 (ווי! 1897)

 ביבליוגרפיא: ש׳ קרויס׳ דוד קויפמאן ברלין
 1902; כריינין, ספר השנה לסאקאלאוו 1900, צד 186
 ב. מ.

 קול: שאון הגשמע לאזן מן הדיבור והשאגה, או מכל
(vocal) דבר הרועש והומה. הקול שנכתב תיא תנועת 
 והתגוער שנשמעת חוא דוחו׳ וביתד ״קול דוה ודבור"
 (בספר יצירה), ורומזים על יציאת תבריאת טן הכת אל
 תפועל בששת ימי בראשית. שבע תתגועות הולם שורק
 פתה צירה סגול תיריק וקמץ, קוראים תמקובלים ״שבעת
 קולות" שתן שבע ספירות תאתרוגות, וגמצא בתקוגי
 הזהר בסופו סודות בשבעת הקולות האלת באסמכתא

 (אמשמדדם תקג״א), וספר ״רביד״ ביאור לתפלת בל
 תשגת (בכ׳׳י) מתרב ר' דוב יתזקאל רתבי, וספר ״גא
 רביד" ביאור לתפלת ע״פ קבלת (כ״י) מד׳ יתזקאל
 אלית דתבי׳ וםדר מסעות מאת שלמת דיגמאן (ורן
 תרמ׳׳ד), ועוד שידים ופיוסים תגביר ר יצתק אלית
 תלינואה קנה ספרים רבים תנוגעים לכל עגפי היהדות
 בכלל ולדברי ימי היי יהודי הודו בפרס, לסקדא תעם

 בקומשין
 [מביש אנגליא] כל תעת שישבו היהודים בקדאגגנור,
 וכן כל הימים אשר משלו תתולאגדים בקומשין, תיו
 תיתודים על גפי מרומי תתצלתת, כי כל תמםתר היו
 בידידם, ועשו תיל ועושר, אך אתר אשד לכרת אגגליא
 את קומשין בשנת 1795, תורע מצב תתומרי של
 היהודים׳ ועלו אנשי קונגן(Kongan), אשר תיו בסתר
ד ועתה כל מסתר א  המדרגד, למעלת ראש ונתעשרו מ
 העיד הוא בידי הישמעאלים ובאניאים (Banms), ואין
 ביכולת היהודים לתתתרות עמהם בדבר המסתר כ׳
 תראשונים ססתפקים בריות מועמ. בשנת 1808 פשע
 מלך מירוואגקוד בממשלת ברימגיא׳ נם פאלימ אמשן
 (pahat Achan) משגת ושר צבא למלך קומשין נלות
 עמו (בלי דעת תמלך) ויקשרו קשר על פקיד החיל
 מיקאלי(Colonel Mecaulay) ציר ברימגיא תדאשו!
 בסומשין לתשמיד אותו ואת כל תעם אשר אתו ולגרש
 את תאנגלים מארץ מאלאבאר׳ וביום 28 דעצ׳ באו
 פתאום בתיל כבד ויתנפלו על בית מיקאלי לתרסר
 וישברו את דלתי בית תכלא ויקראו דרור לכל תאםירים
 שם, וימלמ מיקאלי אל רתוב היהודים ותסתיר עצמו
 בבית גפתלי רומגבורג׳ וכאשר באו אנשי תצבא לתפשו
 התביאו גפתלי בבית המתראות אשר בקרקע תבית עד
 שוב תרודפים אתריו. ואכרו! הצלתו תתגדב מ־קאלי
 לבית תפלת היהודים הלבנים שלש מגורות של כסף
 ותיק של ספר תורת מזתב וכסף, וביום שתביא נדבתו
 לבית תתפלת עשת משתה גדול לכל הקהל, ויבואו
 בקול הטון תוגג בשירים וכלי זמרת לבית תתפלת וכל
 אתוזות תאדטד! אשד לנפתלי רוטגבורג טציל גפשו
 עשאום תפשי טטםים עד היום תזת ובזר, תפרק
 תתגדב גם טלך טירוואנקור לבית תתפלת של תלבנים
 כתר זתב אחד לספר תורת וטשקל תכתר שוה מאתים
 ל״ש סםפר כל תתושבים בעיר קוטשי; בשגת 1901

 עלת לסך 274׳19.

 ביבליוגרפיא: דברי ימי היהודים בקוטשין כ״י משנת
 1781; מקוה ישראל לר׳ מנשה בן ישראל; אהיי יעקב.
 ליוורנו 1783; אבן ספיר ח״ב 56 והלאה; מסעות שייפה
Pereyra de ; 129 צד 146, ווין 1888 ; המאכף ה״י צר 
Paiva, Notistas dos Judeos de Cochvm, Amster-
dam 1687, Wilson, Lands of the BiMe, Adia-
nus Gravezande, History of the Cochin Jews, 
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 ותידושים על תתלטוד ועל הםט״נ והם בכ״י
 [שו״ת ומחלוקתו עם חרב קפםאלי] ספר שו״ת
 טהרי״ק נתשב בין ספרי הפוסקים היותר טצרנים
 בספרות הרבנים הוא נהלק לשרשים וענפים כי בכל
 תשובת נכללו איזת םיטנים טםפר תשרשים קצ״ז.
 ויש עליו תערות טרי טשת יתודת ליב תרב דקוטנא
 ותושב ירושלם (בסוף תוצאת ווארשא) בספרו ייש
ת ח  תוטר רב לקורות תיתודים בזטנו כטו תשאלת על א
 ״יתושע ושלטת בני ר׳ אבדתם טינץ שתיו דרים תתת
ם יר״ה בעת שנעשית הפשרה עטו  טטשלת ארק תחכו
 לי״ג אלפים (כסף) וכוי ויהי היום כרהו יהושע ושלטה
 הנז' ותלכו תתת שררת אתרת וכוי וכאשר קהלות
 טלוטברדיאי׳ת עוד תובעים טהם שיפרעו הלקם טהטם
 וכוי נראה לענ״ד כי יהושע ושלטת צללו בטים אדירים
 והעלו בידם הרם טהרםי ארטה שהרי הלכה רווחה
 היא בישראל שאין הכורתים אתרי שאילת הטם פטורים
 בשביל כך טלפרוע הלק ם״ וכו וטביא תשובת ר

 עזריאל ע״ר הרובוט אשר דרש טהיהודים הדרים בפייזו
 שלו תתת שרים קטנים שישבו תתתיו וכו׳ ואטד ליהודים
 אם לא תשתדלו שיבואו לדור תתתי כלת אגרש אתכם
ה בעיגי ביק ט  ואותם ולא השאר פרסה, והשיב, ח
 שהרוכום יכול לגרש את הבל כופים אותם שיעקרו
 טטקוטם ויבואו תהתיו ואם יש להם פסידא בטה
 שעקרו טטקימם יטעגו את״כ לאתר שיסולק תיזק
 לרבים (שורש ב׳ סעיף ג׳). אין תטגתג טבטל שורת
 הדין אפילו בטטון אלא א״ב הוא טגתג קבוע ע ׳פ
 וחיסון וכל מנהג קבוע יש לך לילך אהריו אפילו יבא
 אליהו ויאמר בהיפך (שורש ה׳ ב׳, נ ׳ד ב׳). ע ד
 לבישת הסאפ״א ה רה שאין הישראל מהויב להשתנות
 במלבושין מן הנוי, כי האיסור בתוסותיתם
 לא תלכו הוא רק בדבר משונה שאין בו מעם, או
 שיש בו פריצת נדר תצניעות, אבל אין איםור ללבוש
 בגד הנהונ בין תנוים אם נעשת בדרך צניעות כאותו
 של ישראל (שורש צ״ב) בטריפוה היה גומה לההסיר
 ואמר דכח דאיםורא עדיף טכה רהיהרא, ״אבל טרי
ו יגיד ל ק  אעשת שאין תדור שומע להתמיד אלא מ
 לו״ (שורש ל״ז א׳). פעם אתת גכשל מתרי״ק לתשוד
ת ר' משה קפםאלי הרב הכולל בארץ תוגרמת כי  א
 מעת באיזת פסקים בתלכות אישות: א׳) שבמל קדושין
 שקדש אתר בתאגת וכםק שאין בגות י׳שראל מתקדשות
 בגרוגרת וגם כבר הזהיר שלא לקדש בפתות סעשרד,
 אך לדעת מתרי״ק תוששין לקדושין אפילו בפתות משות
 פרומת ואין כת ביד תרב לתפקיע קדושין בפגי שגי עדים,
) שתתיר יבמת בלאתליצה כשנפלה לפגי יבם מומר;  ב
 ג׳) שהכשיר הנמ שכתוב בו רה שם הכנר ולא שם
 העצטי של הטנרש; ד׳) שפטר בלא גט אשתשת־תה
 טותזקת לארוסה איש יסים הרבה והמיר הארוס ואה״כ
ן עדים כשדים כ״אק־ובים.  גודע ׳שלא היו בשעת קחשי
ת הפםהים האלה שהוציא  ובשסעו ספי שד״ד אתר א

 על שבעת הקולות בההלים (טזטור כייס), ועל שבעה
ת תקולות  קולות בטתן תורה שגאטר וכל תעם רואים א
 (ילקוט תתלים שם) וטרוטזים על שבעת טלכים ועל

. ת ו ע ו ג ; ת ל ו ת ק  שבעת כוכבי לכת. ע״ע ב
p .ש 

 קולא וחומרא: ע׳ כחא דהיתרא
 סולומבום, כריםטופר: תםפן שגלת את
 אטריקא בשגת 1492 קולוטבום סודיע בעצסו כי
ם ד ט  תתרועע תטיד עם יתודים וישטעאלים, עם כ
 ותטון עם ותתהבר עם היהודי יוסף ויציגתו שתית בעל
 חשבוגות ורופא ליואגו תשגי טלך פורטוגאל ועם
 יתודים תכסים בליםבק ויציגתו גתן לקולוסבום לותות
ה שתכין ר׳ סשה זכותא בעל נ מ ת  על תשבונות ה
 היוהםין/ ותלותות תאלת לקת עטו בכל נסיעותיו לגלות
 ארצות וטצא כי תלותות האלה היו לו לעזר לא טעט.
ת ״תיתודי״ ויציגתו ותשדו  קולוטבום טזכיר שתי פעטים א
 כי הוא הסב בטלך פורטוגאל שלא לתאטין כי אפשר
ת ארץ הודו בדרך הטערבי. קולוטבום התודע  לו לגלות א
ת ידיעותיו ד א א מתא בתיותו בםאלאטאגקא, ויתלל ט  לז
 בתכוגת. בעיר טאלאגא פגש באבדתם ׳שגיאור שהית
 טוכםן לטלך ספרד, ואת יצתק דון אברבגאל אשר תטך
 בידו להוציא רעיון התגלות תאוצות אל תפועל בצואתו
 הגיה הצי טארק כסף ליהודי היושב בשער ליסבון

; י ק א ועטובגםיעתולאטחקא ע״ע א ט ד זתיתוחםתי  אי
. א ב ו  ק

Kayserhng, Cnstopher Colum- :ביבליוגרפיא 
et seq. New York12 . ,1894 bus, p 
 ב ט

>1D טתרי״ק) פוסק( ב״ר שלמה,t],S\OV 
 גולד בקאגבירי טתוז םאר בצרפת בערך שגת 1420,
 וטת בפאחבת בשגת 1480. תשם ״קולון״ אפשר
 שתוא טמלתColombe שתוראתת בצרפתית היא ,,יוגת״,
 והיה טבגי טשפתת טראבוט שבאו טצרפת לאיטליא
ו תוא לטד אצל אביו שתית גדול בדורו  בטאה תט׳
 וטתארתו ״אבא טרי טופת תדור״ (שו״ת טהרי״ק סי'
 קט״ו) וטרבותיו תית ר׳ טרדכי גתן שקורא ״רב ושר
 גדול בישראל" (שם ק״ל) בשגת 1469 תית רב בעיי־
 פיבי די םאקו בטחת ויגיציא, ושם גתודע לתלטידשל
 ד׳ ישראל איםרלין אשר הורה אוהו דרכי הליטוד של
 חכטי אשכגז. את״כ גתטגה לרב בעיר בולוגיא וטגטובה
 והיה לו טתלוקת עם תר״י טםיר ליאק וטםבת זאת גרש
ת שגיתם טארצו, וגתטגה הרי״ק לרב בפאיויא. ט א  תחבו
 וטאז תית לרב טובתק בכל אח איטליא, ורבגים
 טארצות אתרות, גם טאשכגז ותורקיא, תחצו אליו
ת תשובותיו לתלכת לטעישת,  את שאלותיתם ויקבלו א
 והיה נודע לתתלת ביושר תעיון ותםברא תלק קטן
ת טהדי״ק (רני־ ד  סתשובותיו נדפס אתר סותו בשם ש
 ציא 1519, ועוד תוצאות אתרות). נם תבד פירוש עת״ת
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ב הזה נטשך עד יטי נוסעי ו ט ה ב צ ט  נזכרים וסוכנים. ה
 הצלב וכאשר הגיעו הנוסעים לקולוניא ביום כ״ט טאי
ו היהודים בבתי שכניהם א ב ח ת  1096 (שגת ההקנ׳ץ) ת
 הגוצרים אשר רתםו עליתם ויםהירום, ותגוםעים תפרועים
 הסתפקו לשלול שלל היהודים להרוס ביהכ״ג ולקרוע
ר יצתק ואשתו דבקה  ספרי תתורת. ורק תיתודי ט
ו  שגשארו בביתם תוטתו על קידוש השם כי םאג
ת הצלם ת הנוצריה, וכאשר הגישו א  לקבל עליהם ד
 למר יצהק ירק עליו. הארכיבישוף הרטאן השלישי אשר
ת ת יתודים תתליט לשלה א ט  נם בביתו נתבאו כ
ר טתוץ לעיר עד אשר יעבוד זעם, אך ת ס  היהודים ב
 כעבור שלשת שבועות נודעו מצפונותיהם ונהרנו ע״י
ר ובתוכם ד׳ ת נ  ההטון. יהודים רבים טבעו עצמם ב
הר ו לתוך נ ת בנ ט א ח  שטואל ב״ר יהיאל אשד ש
ת השם בקראם  רהיין ואת״כ טבע בטים ובלם קדשו א
 ״שטע״ בין הגהרגים היו גם איזה נרי צדק. הקדושים
 תאלת תועלו לזכרק בקתלות קולוגיא בשבת קודם שבועות
 בבל שגת ושגת אתרי הבתלות שבו תיהודים שיצאו
אם לקולוניא, וגוכפו עליתם פלטים טערים  טטתבו
 אתרות. כי הנוצרים בקולוניא לא היו שונאים ליהודים
ם עברו תטשים שנת נתתדשה ר ט  שישבו עטתם אולם ב
 עליהם הצרת של נוסעי דצלב (בשנת U146 ובראשם
ת ההמת ד אז תכמר רודאלף אשר תיו מעורר א מ  ע
ת רכושם. לבקשת  לתרוג ביהודי קולוניא ולבוז א
ק מ ד ת א  היהודים נתן להם תאדכיבישוף ארגאלד א
 וואלקענבורנ ויתן כלי זיין בידם שינינו על עצמם ובכל
 עת תיותם בארמון נצולו, אך מדי תצינם רגלם בתוץ
 נהרגו ע״י המסעים שהיו אורבים להם או תוכרתו
ת דתם. ולזכרון המאורע של הנסיעה השניה  לתמיד א

ים יתודי קולוניא ביום כ״נ ניסן בכל שנה.  מתענ

ת  [המצב החומרי] כאשר עזב הכמר רודאלף א
 העיר שבו היהודים למקומם, ואשד נאלצו להתנצר
 שבו ליהדותם. אך פעולת תנוסעים תיתה לרעת על
ם ר ת ס ת תתיא ורשוטת ניכר על מ ע  מצב תיתודים מ

ם ע ׳י תתריגות, נתטעטו גם ר פ ס מ טלבד בי גתטעטו ב  ו
 עסקיהם בין אירופא וארצות הקדם אשר תתתילו
 תנוצרים לתתהרות בתם ועשו תגבלות לסוחרי יהודים
נאסרו שלא  שלא יעסקו בםתורות שהיו בידי הנוצרים, ו
ותר להם רק לתלוות ת אוטניות, ולא נ  לעשות מלאכו
ף ברבית. תיתודים תתגלנלו טרשות הארכיבישוף, ס  כ
ר כי ס א  שדכביד עליהם טםים רבים, לרשות תמלך ש
אפ  ״עבדי הם ותוסים בצל קורתי״(servi camerae), ו
 רצו להוציא כס81 טהיתודים תעלילו עליהם עלילות ברשע
 ף לרצות בעד תתשד ורק הארכי ס  וענשו אותם עינש כ
ד ם ה ת ט  בישוף ענגעלבערט פאן בערג (22—1216) נ
ר שתרנ איש ת  ליהודים, והגין עליהם כראוי, ואציל א
p תטלתמה בין טועצות n .יתודי יצא דינו למיתת 
נראד פאן תאכשטאדען  העיר ובין תאדכיבישוף קו
 (61—1236) עמדו תיתודים בצד מועצות העיר רגינו

 ו
ת תדב ב לעדת קושמא לתעביר א ת , כ  הרב קפסאלי
ת ידו ט א ש ו ״כי פ ם לא יתזור מפםקי  טמשמרתו א
ם ת׳ץ ימאן לשמוע א ת איסורים תתמורים וכו׳ ו ר ת ת  ב
סכל ישראל" וגזר  לדברי אלה יבדל מקהל הגולה ו
 על גכבדי הקהל ״שלא לשאול שוס הוראה ולא שום
 דין לאיש הזד, משה קפםאלי יען ראיתי לעין כי לא
 תניע אפילו לרועה צאן ואיגו יודע צורתא דשמעתתא

ר ת  ומה לגו ולםמיכתו אשר איגה ראוית לו ? תא לאו ב
ר מעמא אזליגן והגת אין בו לא ת  שמא אזליגן אלא ב
ת לכל רואי כ  מעם ולא רית תורה וכו׳ וגוזר אגי ב
 כתבי זת או יודעי שלא יקראו לו לאותו משת קפםאלי
ר בי לא ראוי לכך כלל וכלל, לכן ב  לא רב ולא ת
 הסירו תמצגפת ותרימו תעמרת מעל ראשו" (שורש
ס גדול ופוסק ר  פ״ג) אולם גם הרב קפסאלי היה א
ת מעשיו, וגם  מומתת וירע איך לתתגצל ולתצדיק א
 מתרי״ק גוכת כי היה תושר בבשרים, וקרוב למותו
ת ת בגו ר פרץ ללכת לקושטא ולפייס בעדו א  צות א
ם, ור׳ ת כבודו ברבי  הרב ולבקש םליתתו על שבזר, א

י ל א ם פ י געתר לו. ע״ע ק  טשת קפפאל
 ביבליוגרפיא פין, כנסת ישראל 502; האשנו1
 ח״ה 124; צ־נץ צ״ג 106; ליטעראטורביאט ד.יס אריענגם
 1845 צד 365, 379; גידעפאן, ערציהונגסוועזענם 246;

Gross, Gallia Judaica 221. 
 א

 לןולוניא (קעלן, בצרפתית ואגגלית Cologne,ברוטית
 Coloma Agnppma) עיר הדאשה בפרוםיא על גתר
 דהיין. ישיבת היהודים בעיר תזאת תתחילה טיד אתרי
 תדבן הביה השגי, הקיסר הרוטי קוגסטנטי; הוציא חוק
 (כיום 11 דעצ׳ 321) לבטל זכיות תטיותדות של תיתודים
 בעגיגי תעיר, ותקיסר תיאודוםיום השגי שמלא טקוטו
ת לב תיתודים ת ס ש  תגביל גם זכיותיהם תמדיגיות. אך ל
 נפלה קולוגיא בידי הפראגקים בשגת 462, ותיתה לתם
ת הכמרים להבדיל  הרותת זמן כביר, למרות תתאמצו
ת 881 נכבשה העיד  בין היהודים ובין הנוצרים בשנ
ת ת ית ת תה שנ בנ  ע״י הנורמנים וישרפו אותה. אך נ
ד ליהודים ס ת הארכיבישופים שהיו בכלל נוטים ה הנ  דנ
 ויעשו תיל ותיו בשלוה היהודים יכלו לגור בכל רתובות
 תעיד אך בתרו לתם שכוגת טיותדת בין בית הטועצה
׳ לאורגטיום. והיה לתם ביתכ״ג ט  ובין הכגםית תגוצרית כ
 רשיבת שיסד ר׳ עמרם מסאינץ בשגת 1010 גבגת
׳ אליקום ר ד ס י ר ובית תולים (הקדש) ש א פ  ביהכ״נ מ
 בן מרדכי תקתלת תתגתנה ע״פ בית דין של י״ב דיינים
episcopus ל תנקרא בלשון רומית ל מ  ובראשם הרב ת
ה ודם שפטו בי;  Judaeorum אשר בתרו בכל שנ
 היהודים וגם בין יהודי ונוצרי בכל דיני טטונות

ת  ובערכאות תיו דגים דיגי גפשות אך לא תייבו א
 היתודי רק ע פ עדות של ידודי זולת עדות תגוי

 היהודים עסקו בכל שסתר וקנין ובפרט בצטר עורות
ת, ובתור ם פקידים בטשרות נכבדו ה  מבשיטין, והיו ט
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ת 1843 היו ארבעים ושש טשפחוה של יהודים  בענ
 בקולוניא, ותיו נועאים בעול תרבנות אשר בבונא,
ו יהודי נ  ונתנו להקהלת 140 טאליר לענה. אהרי עהעי
ד ק ת 1854 נתרבת טספרם ב  אשכנז זכיות עוות בענ
 לוניא ויסדו להם קהלה בפני עצטם ובראשם תית תרב
 דר׳ ישראל שווארץ בשנת 1867 נבנה ביהכ״נ טפואר
 ברהוב נלאקענגאסע בהוצאת אברהם פאן אופנתיים

ת 1876 העתיקו לקולוניא את בית טדרע לטורים  בענ
ת ה נ ע ת 1867׳ תתת ה וסד בדיסעלדארף בענ  ענ
ל האורתודוקסים (טת  דר׳ פלאטו רב לעדת ישורון ע
ע נבנה בשנת 1899 לעדת ד  בשנת 1902). ביהכ״נ ה
 הריםורטים ובראשם דר׳ לודווינ ראזענטהאל לקהלת
 קולוניא יש תברות ובתי תסד וצדקת עונים, בית ללטד
 אוטנות וטלאכות יד הנקרא ״דער פילאנטראפיסט",
 בית מהסת ליתוטים לזקנים ולהלושי כת. נטילות הסדים,
 ולההזיק בידי סוהרים שטטה ידם (״קוועללע דעם
 היילעס"); סטיכות דלים (נוסד בשנת 1849), כתנות
 עור להלביש ילדים עניים וקופה לעניים שנוסדת עוד
 בשנה 1820, ועוד טספר ההושבים בעיר קולוניא
 בשנה 1905 עלה 428,503 וטהם כעשרה אלפים יהודים.
 [חכמי קולוניא] ביטיתבינים תיתה קולוניא טרכז
 לפייטנים והכטים נחלים בישראל. ר׳ עטרם שיסד
 הישיבה בטאה העשירית, ר׳ יעקב בן יקר תלטיד ר׳
 נרשם טאוד הנולה (1050), הפייט! ר׳ אליקים ב״ר
 יוסף, ר׳ אליעזר ב״ר נת! שכתב זכרונות של נוסעי
 הצלב (1070—1152), בעלי התוספות ר׳ שטואל ב!
 נטרונאי ובנו ר׳ טרדבי, הפייטן ר׳ יואל ב״ר יצהק
 דלוי (טת 1200), ר' אפרים ב״ר יעקב טבונא כותב
 זכרונות הטסע תשני של נוסעי תצלב. בנו ר אליקים
 נרצת בקולוניא בשנת 1171 וסצבתו עודנת עוטרת
 בבית תקברותשם. בין הרבנים והתכטים טטאת הי״נ
, ר׳ יהיאל ב״ר אורי  הם: ר' אליעזר ב״ר יואל האי
 אבי ר' אשר׳ ר׳ יצהק ב״ר שטשון שנהרנ בשנת 6>)12,
 ר׳ יצהק ב״ר אברהם (אהיו של ר׳ שטשין טשא:ץ בעל
 תתוספות) שנהרנ בשנה ההיא בסינציג׳ ר׳ חיים בעל
 שאלתיאל, ר׳ אליעזר ב״ד יתודת תכתן שתיו טטפרשי
 תתנ״ך. בי! ההכטים בטאה הי״ד נהשבו: ר׳ שטואל
ה ב״ר ישראל ד ד  ב״ר טנהם שהיה הלטוד ופייטן, ר׳ י
 הלטיד ר׳ טאיר חטנבורנ, ר־ טרדסי ב״ר שטואל,
 והרב האהרון שהיה בזט! הנלוה הוא ר׳ יקוהיאל ב׳׳ר
 טשה טולן הלוי הטבונה פרונא זיסקינד הרב הנוכהי

 (1912) הוא דיי ש׳ הנובר

 ביבליונרפיא: ישורון חי״ג 338, הענעער, דאס
 יודענשריינבוך דער לאורענצשפאררע צו קעלן ברלין 1888•
 בריש, געשיכטע דעד יודע! אי? קעלן אונד אוםגעבונג.

v1J E . 166 1879טיהלה״ם ; 
 ב. ט.

ל־  קולו4י1ת: טושבוה ע״י עבודה האדטה(אנחקו
י ישראל בהיותם טטלכה לעצטם בא״י  טור). בנ

ה  עלית טפני היל הארכיבישוף ראשי העיר הכירו א
 פעולת היהודים לטובה. ונכללו בבריה השלום בשנה
 1252, וקונראד נתן לירודים זכיות טיותדות בטשך
 שתי שנים. בעת רדיפות תיתוחם באשכנז נעשתת
 קולוניא לעיר טקלטם. ויאספו אלית לתנצל טהטת
 אויביתם שקטו עליתם בערים בסביבותית בשנת 1266
ד תטוננולים י  השדו את תיתודים כי טסרו כלי זיין ב
ת העיר ובשביל זה נהרגו  והטאטרים שבאו ללכוד א
 י״ב יתוחם ובתוכם הרב ר׳ יצהק ב! שטשון. אך מהיות
 היהודים לטקור לא אכזב לטלאות כיס תארכיבישוף
 כסף טסים לכן גאלץ להגן עליהם בכל פעם, ולכן
 היתד, קולוגיא לטקום יותר בטוה טשאר ערים באשכגז
 ביטי הכינים ראשי העיר תשתדלו להגין על היהודים
ח ההטק את ש  נם בעת הטנפה השהורה כאשר ה
 היהודים כי שטו רעל בבורות ובי חלים, אך לא יכלו
ת  לעצור בעד ההטון הפרוע, והאוטללים שרפו עליהם א
 בתיתם ונשרפו כדי שלא יתעללו גהם הנוצרים ולא

 יכריתום לתתנצר (24 אונוסט 1349).
 [גירוש קולוניא] כעשרים שגה אתרי הטאורע
ם ע יהודי בקולוגיא, והראשון שבא ע  הזה לא גראה אי
ד בשם שאאף והתגו וגכגסו בטהיר אלף זהובים, ח  היה א
 והורשו עוד יהודים לבוא בטהיר טאה זהובים לכל
 טשפחה שכר הגגה לשגת. בשגת 1372 היו שם י״ד
 משפחות שגתגו בס׳׳ה שגי אלפים זהובים טחיר הכגיסח
 וסך 1150 זתובים לשגת שכר תגגת. בית תקברות
 היש! התזירו לתם, ויבגו טתדש בית תכגסת אולם
 יטי השלוה לא גטשכו לזטן כביר, כי קפצה עליהם
 רוגזם של הדוסיגיקאגים אשר יסדו טרכזים בקולוגיא
 ויגבילו את זכיוה היהודים ויצוו עליהם לשגות את
 בגדיהם, ולבסוף גזרו עליהם להרהיקם כלה טתעיר
 בשנת 1426, ולא נתגו ליהודי גם ללון לילה אהד
 בעיר׳ ובית תכגסת גתפך לבית תפלת תנוצרים בשם
 ״ראטסקאפעללע״ עד תיום תזת וכל שגות תמאת
 הט״ו והט״ז והי״ז תיו שערי קולוגיא סגורות לפגי
 היהודים, והיתד, תרת רדיפות ליהודים בערים אחרות
 םביבותית, ובת תתיעצו הטוטרים וויקטאר טקארבק
ת היתדות ע״י שרפת  רוחן פפעפערקאק איך לתרום א
 התלטוד וספרי הרבגים, וחיכלין יצא לטלהטת סופרים

 עם הדוטיניקאנים
 [התהדשות ישוב היהודים] כאשר לכדו תצרפתים
 את קולוגיא בשנת 1798 נתנו הרשות ליהודים לבוא
 ולהתאתז בעיר, ותראשון שבא שם תית יוסף יצתק
 שסעח טעיר טיהלהיים עם בני משפהתו, ואהרי ארבע
 שנים תתישבו עוד י״ז טשפתות ובתוכם שלטה אופנהיים
 רסדו להם קהלה עם תקנות אשר כתבו בפנקס בשנת
 1815 כאשר נספחת קולוניא לטטלכת פרוםיא היו בה
 שלשים טשפתות, אך לא נתרבה סספרם כ״א מעט

ה ידי שלטה אופנתיים  בשנת 1820 טלאת הטטשלה א
 ושלטה טרקוס כהן להשנית על בתי הספר ליתוחם
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 ת׳ נדאת אל השופט נדעון בתיותו ״תובט תטים בנת״
 (שופטים ו׳ י״א), שאול הטלך בא ״אתרי הבקר מן
 השדה״ (׳ש״א י״א ה׳), אלישע תנביא תית ״תוריש ׳שניט
 עשר צטדיט* (ט״א י״ט י״ט), לעזיה מטלך תיו אברים
ה תית מ ו ב א ת ו  וכרמים בהרים ובכרמל כי א
 (דהי״ב כ״ו י')׳ וכ״כ תיתה עבודת האדמה אהובת
ת הסוהר וקראו אותו  בעיני בני ישראל עד כי תעבו א
 בשם ננאי ״כנעני״ אישר בידו מאזני מרמה לעשוק
 אהב (הושע י״ד ה׳), ולא יהיה כנעני עוד בבית ה׳ צבאות

 ביום ההוא (סוף זכריה).
 [אחר החרב! הראשי!] ירמיה תנביא אמר לכל
ת  תנולת בבבל: בנו בתים וישבו ונמעו גנות ואכלו א
 פרין(ירמיה כ׳ ט ה )׳ וכאשר שבו מגלות בבל לירושלם
 תיו דורכים גתות ומביאים הערמות ועומסים על ההמורים
 (גהמיה י״ג מ״ו) גם סופרי תעמים תודו כי היהודים
ת האדמה יותר מבעלי אמונות אתרות  תיו עובדים א

 הסופר אריםטיאם שהית בזמן תבית תשני כותב באנרתו
ת ארצם והוציאו  (סי׳ 107—114) כי היהודים עבדו א
ה פרי תבואה הרבה יוסיפום בספרו ננד אפיון  ממנ
ח •הודה א ב  (ה״א ב״ב) אמר כי היושבים בהדי שטרון ו
 מתעסקים בעבודת האדמה בכל בהם, לא כתושבים
 במדיגות אתרית אשר לבם פוגה מעבודת האדמה. גם
 יאמר (שם ה״א י״ב) שאין לגו עסק בםתורות או
 במערכות הים- כי ייש לנו אדמה פורית ואגתגו מתאמצים
 לעברת ולשמרת. בספרו מלתמוה חיתודים (ס״ב פ״נ
ח הגליל שאדמתת פוריה ת א  ב׳—די) הוא מהלל א
 ונמועים בה כל עץ, ואין בה מקום פנוי מבלי זריעה.
ת הבהירה התפשית (פי״ב) מתאר ד  פילון בספרו על מ
 מעשי האיסיים או ההםידים הראשונים כי תם עובדים
 האדמת בבל כחם ומאודם מפני שהיא עבודה תנותנת
 שלוה והשקמ לרות האדם, הפרושים נבדלו מעם ח*רץ
ת שנתשדו על תרומות ומעשרות ולא דקדקו מ ת  רק מ
 במתרות, אבל שניהם תתעסקו רוב ימיתם בעבודת
 האדמה, והלק הראשון מששת סדרי משנה תוא על

 ה״זרעים״
 [עבודת האדמה בספרות] בספר היובלים (פי״א)
ה הזרע  כתוב כי בימי תרה אכלו העורבים והצפרים א
 אשר נזרע על האדמת ותהילנה שני תרעב, אך כאשר
 נולד אברהם עישת כלי שתלה בדרבן המחרשה להסתיר
ת האברים איך ת הזרע בעומק האדמת, וילמד א  א
ת הזרע. כתיב  להרוש, ולא יכלו עוד העורבים לכלות א
 בספר בן םירא (ז׳ מ״ו) בעמל יניעך אל תקוץ ניר נירך
 בעצמן (ע״ד בזיעת אפך תאכל לתם) ולא תנעל כי
 אל־ים עשתו בתרנום יונתן על הפסוק ביששכר ״וירא
ת ארעא י  טנווזת כי טוב ואת הארץ כי נעמה״ וגו =ו
 אדום שטיני! אינון פיריה וארכן כפתית לטלעי באורייתא
 והוון ליה כל אתוי מסקי מיםין (בראשית מ״מ ט״ו).
 בתלמוד נהלקו ד׳ ישמעאל ור״ש בן יוהאי בדדשת

ל דברים׳ מ  1 הפסוק לא ימוש ספר התורה הזה מפיך״ י

 התעסקו בפרט בעבודת תאדמת שהיתר. יםודפ הלאומי
ח כנען נצטוו לקתת טראשית כל פדי א  ובבואם ל
 זזאדסת להביא לפני ת׳ ״בכורים״ ולתורות לו על טוב
 הארץ בבל שנה ושנה (דברים כ״ו). והוא תנ השבועות,
 ובסוכות תיה תנ האסיף. והנפת העוטר בפסה הנ
 האביב לתבואת תדשת. בכל יסות השנה היו עסוקים
 בעבודת האדטה טלבד שבת ויו״ט, ששת יסים תעבוד
ר תשבות י צ ק ב י ש ו ר ת  וביום תשמעי תשבות ב
 (שטות ל״ד ב״א). טצוות רבות ובפרט צדקה לעניים
 תלויות בעבודת האדטה כטו לקט שכהה ופאה׳ טעשר
 ותרוטה, כלאים ערלה שטיטה ויובל (ויקרא ב״ה)

 ברכת יצהק לבניו היתד! ״טטל השמים ומשמני הארץ
 ורוב דני ותידרש״ (בראשית כ״ז), ברכת טשה ליוסף:
 וטטגד תבואות שטש וססנד גרש ירתים וגו׳ (דברים
 ל״ג י״ד) וישכן יישראל בטת בדד עין מיקב אל ארץ דגן
 ותירוש (שם פסוק כ״ה). בהברבות גכללו הדברים.
 ״ונתתי גישסיכם בעתם וגתגה תארץ יבולת ועץ תשדת
ת ת בציד ובציד יישינ א  יתן פריו, והשיג לכם דיש א
 זרע ואכלתם לחמכם לשובע״, ולהיפך בהקללות (שם
 ודברים כ״ה) האושר תיותד גדול שתגיעו אליו בגי
 ישראל בימי שלטה הית בעת שישבו לבטה ״איש תתת
 גפנו ותתת תאגתו טדן ועד באר שבע״(מ״א ה׳ ה׳)

 ונראת כי תוציאו תבואות לא רק לצרכם אלא נם
י שלמה יכלו לשלם לתירם ט  לצורך טדינות אתרות כי מ
 טלך צור ישכר עבדיו ׳שעזרו בבנין בהט״ק עשרים אלף
 כור הטים ועשרים אלף כור שעורים ועשרים אלף בת
 יין ועשרים אלף בת שטן (דהי״ב ב׳ ט׳), וגם ביטי
 יחזקאל הנביא שלתו טיתודוז וא״י לצור תטי סגית
 ופנג ודבש וישטן (יהזקאל כ״ז י״ז) ישעיה הנביא נשא
 טשל רגיל למושלי העם בירו׳שלם לאטר הכל היום
? הלא אם  יתרויש תחוריש לזרוע יפתת וישדר אדמתו
ה שורת ט  שוד. פניה והפיץ קצה וכמון יזרוק ושם ח
 ושעורה נםטן וכוםטת גבולתו ונו׳ (ישעיה כ ־ כ ׳ד—
 ב׳ה) שונאי ישראל הרעו להם בתשתיתם את פרי
 האדמה ״והיה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק וכל
ח עד בואך עזה א ת יבול ה  בגי קדם וגר וישתיתו א
 (גבול הדרום) ולא ישאירו מתית בישראל וגו׳ וידל
״ (׳שופמים ו׳ ג׳—וי) עבודת תאדמה היא ד א  ישראל מ
 טטרת האדם על הארץ מאדם הראישון אשר הגיתו ת׳
ת  בגן עוץ ״לעבדה ולשטרד.״ וישלההו ט׳שם ״לעבוד א
 האדטה״ (בראשית ב׳ ט״ו, ג' כ״ג), להוציא לחם מן
 הארץ (תהלים ק״ד י״ד). וגם לעתיד לבוא נאטד ״וכתתו
 תרבותם לאתים וחניתותיהם לטזטרות" (ישעיה ב׳ ד׳),
ן ועל תירגש ועל יצהר (ירסית  ונהרו אל טוב ת' על ת
 ל״א י״א), וננש תורש בקוצר ודורך ענבים בטרשך
 הזרע, והטיפו מד״־׳ים עסיס ובל דנבעות תתטונננת
׳ י״ד). ומצינו נמלי ישראל שתיו עובדי  (עטום ט
ח ההיא וימצא בשנה ההיא א  אדמה ״רזרע יצהק ב
ה שערים ויברכהו ד.'״ (בראשית כ״ו י״ב). טלאך א  מ
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 טטהרת להתבשל וזורעין אותת בשבט ואדר) דעד
 דטטי לטדייניה קדם סליק טיגיה, כי בפסה העולם
 ניחן על תתבואה (ר״ה ט״ז.). ואטרו טנין שאין אדם
ת שדהו ולתנית אפונדתו וליקת לו בהמה  רשאי לטבור א
 וליקת לו כלים וליקת לו בית אלא א״כ תעני? תלטוד
 לוטר כי יטוך וטכר (ספרא בתר פ׳ ת) בשעת שתית
ת שדת.אתוזתו תיו קרובין טטלין תביות  אדם טוכר א
 קליות ואנוזים ושוברין לפני התינוקות, ותתינוקות
 טלקטין ואוטרים נקצץ פלוני טאתוזתו, וזה נקרא
 ״קציצת פלוני״ (ירוש׳ כתובות פ״ב י׳) וטצינו כטה
 תנאים ואטוראים צדיקים ותמירים שתתעםקו בעבודת
 האדמת כמו רבי נטע נטיעת בפורים (טנילת ת׳,),
 אבא דשמואל הוה סייר נכסיה תרי זמני ביומא,
 ושמואל הוה סייר הדא זימנא ביומא ואמר מאן דםייד
 נכםית כל יומא משכת אםתירא, אביי הוה מסייר
 נכסיה כל יומא ויומא וכו׳ יומא תד תזא צינורא דבדקא
ד שנפרצה ח ה) מעשה בהםיד א  בארעא וכו׳ (הולין ק ׳
ח בתוך שדהו ונמלך עליה לנודרה ונזכר ששבת  לו פ
ד ולא נדרה, ונעשה לו נם ועלתה  הוא, ונמנע אותו הסי
 לו צלף וממנת תיתת פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו

 (שבת ק״נ ).
 [עבודת האדמה בימי הכינים] במאה השביעית
 היו היהודים בתימן עובדי אדמה, והקולוניות שיסדו
 בתיבר תביאו לתם ברי תבואה הרבה נם נטעו דקלים
ד והרגום היתודים ט ח  לטכביר, קודם שעמד עליהם ט
 באביםיגיא היו עובדי אדמה מעולם, ולפי תגרת אלדד
 תדגי טתפרגםים בגי עשרת תשבטים מעבודת האדמה.
 היתודים בדרום צרפת היו להם שדות וכרטיס, וכבר
 במאת תששית עד המאה התשיעית הביאו את ייגם
 בםפיגות לארצות אתרות (גרעץ געשיכטע ת״ת 56).
 בימי הטלך קארל הגדול היו היתודים בעלי אתוזות של
 קרקעות ושדות ותיו יודעים איך לעבוד את האדטה
 יותר טהנוצרים בראשית תתישבות היתודים בספרד
 התעסקו בפרט בעבודת האדטה, והטטשלת תוציאת
ת האדטה ביום הראשון,  תוק לאסור ליתודים לעבוד א
 יאת״כ גזרה הטטשלה ביהודים לא יקנו קרקעות ותותר
 להם רק לסתור בםתורות. בפורטיגאל תיו תיתודים
 בעלי ברטים וטכרו כמעס כל תייגות שבמדיגד, עד
 אשר גאםר להם העסק הזה במאה הי״ב היו היהודים
 ב»רץ יון עובדי אדמה, ודי בגימין הנוסע מצא יהודים
 כאלה סביב הר פארגאםום (תוצאת אשר צד 16)

 תיתודים בארצות יון ואיטליא נטעו עצי תות לגדל
 עליתם תולעי הטשי האפיפיור גריגורי התטישי התיר
 ליתודיפ לקגות אתוזות שדת, אך אסר לתם טםהר
 תעבדים (גידעטאן ״געשיכסע דעד יידישען קולסור אין
 איטאליען" צד 30) באשכגז ובכל טדיגות אירופא תיו
 תיתודים בעלי ברטים, ובכל טקום עשו תיין בעצטם

 כי לא יכלו לשתות סתם ייגם.

 מבליוגרפיא ה פאנעלישטיין, די לאנדווירטשאפט

, דברי ח  ככתבן ת״ל ואספת דגגך,הגהג בהן טגתג דרך א
. רשב״י אופר אפשר אדם הורש בשעת הרישת  ר י
 וזורע בשעה זריעה, וקוצר בשעה קצירה, ודש בשעה
 דישה׳ חורה בשעה הרוה, הורה טה ההא עליה» י אלא
 בזמן שישראל עושין רצוגו של מקום טלאכהן געשיה
,הרבה עשו כר״י ועלהה , י  ע״י אהרים וכוי אמר אבי
ק כרשב״י ולא עלהה בידן׳ א״ל רבא לרבגן י  ב
 במטוהא מיגייכו ביומי גיסן (ימי הקציר) ויומי השרי
 (זמן דריכה הגהוה והבדים) לא הההזו קמאי כי היכי
 דלא הסדרו במזוגייכו כולא שהא (ברכוה ל״ה ). מזה
 משמע כי כל ההלמידים היו עסוקים •בעבודה האדטה

 במדרש דרשו: ויהרון ארץ בכל הוא מלך לשדה געבד
 (קדלה הי), אפילו הוא מלך והוא שליט מסוף העולם
 ועד סופו לשדה געבד, עבדה ארעא עביה לא עבדה
 ארעא ולא כלום. לפיכך: אוהב כסף לא ישבע כסף
 ומי אוהב בתטון לא הבואה (שם1, שכל טי שהוטה
 ומהמה אהד הטטון, וקרקע אין לו, טה הגאה יש לו»
 (ויק״ר פכ״ג אי). ואמר ר׳ אלעזר כל אדם שאין לו
ח א ה  קרקע איגו אדם, שגאמר השמים שמים לה׳ ו
 גהן לבגי אדם (ההלים קט״ז) וכו ואר״א עהידים כל
 בעלי אוטנוה שיעמדו על הקרקע שגאטר וירדו
 טאניותיהם כל הופשי טשוט טלחים וכל היבלי הים
 על הארץ יעטרו (יתזקאל כ״ז) ואר״א אין לך אוטנות
 פתותה p הקרקע, ר״א חזיה לההוא ארעא דשדי ביה
 ברבא לפותיא (זרע כרוב לרוחב תערוגת), א״ל אי
 תשדיר, (אפילו) לאורכיך הפוכיבעיםסא טב טיגךוכו׳

ג דכי הדדי גיגהו  אטר רב פפא זרע ולא תזבין אע׳
 הגי טברכן (יבטות ם ג.) ואר״א לא גיתגת קרקע
 אלא לבעלי זרועות שגאטר ואיש זרוע לו הארץ(איוב
 כ״ב) ופירש״י כלוטר אין ראוי לקגות ק־קע אלא לבגי
 זרוע מבגי שתתגר רבת ע״י קרקע שבאות בהטות
 וטבסידות וגנבין באין ונונבין ועוררין עליו וצריך שיתית
 תזק לעטור כגגדן. ואטד ר״ל טאי דכתיב עובד אדטתו
 ישבע לתם (טשלי י״ב), אם עושת אדם עצטו כעבד
 לאדטת ישבע לתם ואם לאו לא ישבע לתם (םגהדרין
ד להרישה והשקאה וגיבוש  ג״ת:), לעסוק בת הטי
 ועידור (רש״י שם). וא״ר יצחק לעולם ישליש אדם
ת טעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקטטיא ושליש  א
(ב״ט ט״ב). רב כתגא דרש ברוך אתת בעיר דו  תתת י
 וברוך אתת בשרת (דברים כ״ת) שיתיו גכםיך קרובים
 לעיר וכו׳ שיתיו גכםיך סשולשין שליש בתבואת שליש
 בזיתים ושליש בגפנים (ב״ט ק״ז) א״ר יוחנן טשום
 ר״א בר״ש תרוצת שיתקייטו גכםיו יטע בתן אדר,
 ופירש״י אילן חשוב חוא ויש לו שם לטרתוק ואוטרים
 פלוגי יש לו אדר בשדתו וטתוך כך גקראת על שטו,
 ואט תלך לטדיגת תיפ ובא אתר וההזיק בה יש עדים
יאי תזיאיגש  הרבה שהוא שלו(ביצה ט״ו:). ואטד אבי
ה שנזרעין בטרהשון ט פ מ  דטצלה זרעא אפלא (הטה ו
ח לההבשל) ליקדם וליזרע הרפא (השעורה ה ט  שאין ט
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 להתישב ולהשתכלל על אדסותיה ברוסיא החדשה,
 אבל בתנאי שהיהודים ישלסו כל הוצאות הישוב
 סבספם. ובאופן הזח חחל הישוב להתפתת ולהשתלם
 אתרי שנת 1825 ומצב התושבים הוטב טעט, אבל אז
 התל ניזאוו המפקת הראשי על הקולוניות שבדרום
 רוסיא להנהיג שם סדר ומשמר כמו בנדודי הצבא,
 ע״פ התקונים האלה אי) כי הקולוניסטים הבלתי
 טוכשדים לעבודתם יסתפתו לגדודי תילים־־פועלים(1826),
p  בי) כי אסור להקולוניסטים לצאת טתקולוניות על ז
 יותר טשלשה הרשים; ני) כי הקולוניסטים שלא ישגיתו
 על הנקיון ולא ידקדקו בכל פרטי עבודת האדמת
 וצרכי בתיהם, או אם יהיו כעסנים ועקשנים יטסרו
 לעבודת הצבא בתור הילים שלא ט; המנץ, ואלה שאין
 ביכלתם לעבוד בצבא ישלתו לסיביריא (1829); די)
 כי אסור לתקולוניסטים לעבוד ולבוא לטעטד אתר
 (1830). וכל תתגבלות האלה הסבו כי הטק רבים
 מהקולוגיסטים ברהו לגפשם וטצב הגשארים הורע

 עוד הפעם
 [תקופה הדשה ?1הקולוניות כרוסיא] ע״פ פקודת
 הממשלה מיופ 31 מאי 1835 הותר לכל יהודי דוסיא
 להתעסק בעבודת האדמת, והותלט לתת לכל מי
 שירצה, אדסותתססשלת בכלסקוסות מושבות היהודיס
 ואפילו מתוץ לתהום המושב על זמן בלתי סוגבל. אבל
 בלי שום תמיכה מהסםשלה. וסאז התחילה תקופה
 הדשה ליתודים ברוסיא בקורות הקולוגיזציא ביום 20
ת סדר יציאת ח  גאוו׳ 1836 יצאה פקודת הרשות על א
 היהודים והתישבותם בתור קולוגיסטים׳ גם בסיביחא
 בפלך טובולסק והבל אוססק אולם בסשך ששה
 שבועות כאשר גובהה הממשלה כי אלפי יהודים גכוגים
 להשתמש בפקודתה זאת וכי שגי אלפים משפתות כבר
 פגו אליה בבקשותיהם ליתן להם אתוזות בסיביריא
ת  בהמקוסות הנזכרים, התה רמה על פקודתה ושגתה א
 טעמה, וביום 5 יאנואר 1837 הוציאה פקודה להפסיק
ת ביאת היתוחם לסיביריא ולשלות אותם לתבל  א
 רוסיא החדשה, ופקידי הממשלה התאמצו סאז להקטין
 את מספד היהוחם שכבד באו לסיבידיא וישבו שם,
 ואלה שתיו על דרכם לסיביחא נרדפו כפותזים ודקים
 ובפושעים ממש. אז גוסדו קולוגיות נם במערב רוסיא-
 בפלכי סיגסק תוראדגא ווילגא קיוב קאוונא מאהילוב
 ודטעבסק וואהלין ופודוליא, על אדמת הממשלת וגם
 על אדטות אגשים פרטים- ותיהוחם העשירים שיסדו
 קולוניות בעד אתיתם נתכבדו באותות ותוארי כבוד.
ן קצר כאשד נוכתה הטטשלה כי התנועה ט  אבל מ
ד בין יהודי א חלה ט  להתעסק בעבודת האדמה היא נ
 רוסיא, התלה לעצור בעד דתפתתות התנועה הזאת.
ת הקולוניות של היהודים לרשות  בשנת 1846 מסרה א
 הםיניסטריום של רכושי הטטשלת, ובתור מקוד להוצאות
ניסטחום  השנהת והנהנת הקולוניות נתנה הטסשלה להטי
ת כספי קופת סכם הבשר הגנבה מהיהודים האוכלים  א

 אין פאלעסטינא צור גייס דער משנה ברלין 1894; שטארע,
 געשיכטע דעס פאלקעס איזראעל ח״א 7; נאוואק, לעהרבוך
 דעד העבדעאישע; ארנעאלאגיע, ערך אקעדבוי; בענצינגער
Adler and Casa- ;207 העברעאישע ארב.נאיאגיע ח״א 
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 [הקולוניות ברוסיא] הרעיון כי היהודים ברוסיא
ד ולהתהיל לעסוק ה ס ס  צריכין לפסוק טעט טעבודת ה
ת האדמה מצא לו מהלכים בין הסשכילים ד מ ע  גם ב
 הראשוגים וגם בין שרי הממשלה עוד בסוף המאה
 הי״ת(ריב״ל בס׳ תעודה בישראל) ברעיון הזה השתמשה
 הממשלה בראשית המאה תי״ט ״לעשות את היהודים
 לאזרתים טובים המביאים תועלת, לרסן את שאיפותיהם
 אתרי הבצע", וחשבח לעשות עסה ם כסו עם תגרסגים
 והבולגרים שבארצת ליסד ישובים ברוסיא תתדשה,
 לכן הציעה בהוק סיום 9 רעצ' 1804 ״לאלה תיהודים
 שאין להם אמצעים לקגות או לתמר אדמה, כי יהיו
 לעובדי אדמה להשתכלל על אדמת הממשלד, בפלכי
 ליטא, טיגסק, וואהלין, ופודוליא" והכמיהה כי תפטור
 את העובדים סכל סיגי טסים בסשך עשר שגים וגם
 תתמוך אותם בתלואת כסף היהודים לא האמינו אז
 בהבטתות תמסשלת, וע״כ לא מהרו לקבל את הצעתה,
 ורק בשגת 1807 כאשר גרשה הטטשלה באופן נורא
 כששים אלף משפתות יהודים תושבי הכפרים ותיערות
 בתבל מערב דוסיא ותאלצם להתישב בהערים, רק אז
ת הטמשלה כי א  התתילו רבים מהמגורשים לבקש ט
ת הצעתה ותתן להם אתתות אדמה במקוסות  תקיים א
ח שיוכלו להתעסק בעבודת האדסה כ  סושבותיהם ב
ת בקשת הירודים  בהפצה אך הממשלה דתתת א
ש לתת להם אתוזות גהלה בסקוסותיהם ח נ ה  שסבלו מ
 בפככי מערב דוסיא, ותתתזאת הציעה להם ליסדבעדס
 קולוניות בדרום רוסיא בשגי מתוזים שבפלך תרסון
ת הצעתה התדשת  והיהודים נאלצו מעוגי ומגרוש לקבל א
 הזאת. הגולים ספלכי סאהילוב, וויסעבסק, טשערניגאוו
 יעוד היו הראשונים ליסד קולוגיות בפלך הרסק ועד
 שנת 1810 נוסדו שם שסונת קולוניות שבהן השתכללו
ח הסמשלה י  סספד 1690 סשפחות של יהוחם. פק
 שהשגיחו על חסולוניות סעלו וננבו חרבה טהכסף
 שהקדישה הסםשלה ליסוד ושכלול ותסיכת הישובים,
ד לרעד, על טצבם, ובשביל זה הוציאה א  דבר שפעל מ
 הממשלה חוק מ<181) שלא להוסיף עוד על מספר
 היהודיפ בחישוב הזה- מלבד מעילת פקידי הממשלה
 לא היתד, האדמה מוכשרת לעבודה, גם התנאים לצרכ•
 הבריאות תיו דפרים טאד. עד כי תושבי הקולוניות
 האלה נתטעטו ונתדלדלו משנה לשנת, ולפי תיחעות של
 הטטשלה מתו מהם עד שנת 1815 ״תטשת אלפים
 טטתלות טתלכות נטתדבקות, טרעב, טהקליטא הרע
 ומעוד צרות שונות". תודות לתניניראל נתאוו, אשד
ת הקולוניות ותמליץ טוב  בפקודת הטמשלה בקר א
 עליה,׳, התירה הטמשלה שנית (בשנת 1819) ליהודים
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י תתלטוד ט ן חנ ט  [קולוניות ב»רץ ישראל] מ
 התעסקו היתוריפ בא״י בעבודת האדטת בפרט, כנראה
ה ותלטוד ידושלטי. וטלבד איזה זטן  טדברי תטענ
 אתרי טרידת בד כוכבא, לא נתבטל ישוב היתוריפ
 בא״י כטעט כל הנוסעיפ טודיעיפ טי׳שובים כאלת,
 כטו ר׳ בניטין טטודילא ור' פתהיה טרגגשבורג(1170),
 ור׳ ט׳שולם בן טנתט וולטירא טפלורינץ (1481) טצא
 שישים טישפהות יהודיט בעזה שעסקו בעבודת האדטת,
 נטעו נפניפ וזרעו תבואות (טבתב טםע הוצאת לוגץ
ף ס ו  ירושלפ 1882). בסוף הסאה הט״ז התתיל י
א הנסיך טנאקםוס לבנות את העיר טבריא י ש נ  ה
 מהדש ולהו׳שיב שפ רק יהודיפ ר־ טשה בן יופף
 ט ט ר א נ י (ב׳שו״ת ה״א סי׳ ט״ו דפוס ויניציא 1629)
א כי היהודיפ בא״י תיו טתעםקים בימיו בזריעת מ  ט
 צטר נפן תטיפ וירקות, והיו נוטעיפ עצי תות לנדל
 תולעי תמשי. אולפ קולוניות במובן התדש לא יסדו
ה הי״ט הראשון שהתתיל א מ  שפ עד מחצית השניה ט
 בדבר הזה היה סיר משה מונמיפיורי, וכא׳שר בקר את
 א״י בפעם הרביעית ב׳שנת 1854 קנה פרדס אצל יפו
 טול הטושב ״סארוגא״ של בעלי הטספלר האשכנזיפ
 ותושיב בו איזת טשפתות לתשתכלל ׳שם בעבודת
־ י  הברטים בשנת 1860 פעל הרב ר׳ צבי היר׳ש ק אל
ת בפאריס לקתת הלק ביסוד ר על תברת מ״ ע  ש
 הקולוניות בא״י, ובתד׳ש אונוםט בשנת 1868 שלתת
ע ר לירושלם להקוד ולדרוש ע ט  את צירה קארל נ
 על זח ובשובו לפאריס הציע לפני ההברה לבונן בית
 ספר לעבודת האדטה בעד נערי בני ישראל לא פתוה
 מי״נ ולא יותר טט״ז שנת ואשד יודעים שפת עי־מח
 המדוברת טטשלת תורקיא תואילת לתת לההברה
 בטתנת כברת *רץ של 250 היקטאר (617 אקר)
 בקרבת יפו בדרך תעולת לירושלם, ושם יסדת ההברה
ת בית תספר לעבודת תאדטת שנקרא  בשנת 1870 א
 בשם ״טקוה י׳שראל״ בערך תטשים תלטידים לטדו
 בבית הספר הזד, וכאשר נטרו תוק לטודם ואתר
 תבתינת נתנו להם טכתבי תעודת כי תם טוכשרים
 לעבודה וללטד אהרים עניני העמדת בקולוניות שיםדו
ד תתלטידים 78 פ ס  טהדש בשנת 1908 היד, ט
 טלבד הטורים והפועלים והטשרתים כמאה ועשרים.
 בשנת 1875 תתעוררו שלישת אנשים טירושלם • ר׳
 דוד גוטמאן ור׳ יתושע שטאטפפער ורי״ט סאלאטאן
 יליד ירושלם (טת שם בשנת 1912) ליסד קולוניא
ך א ב ר ע י ו  בא״י ואליהם נלוו הרב תמלל ר״ט א
 ור׳ בן ציון ליאק, ובשנת 1878 קנו אהחת נהלה בטדת
, והוא הלק טשדות כפר אוטבלעביש אם  3280 תנ

 בשד כשר ההנבלות האלה ודוטיהן לא פעלו טאוטד,
 על שאיפת היהודים לעבודת האדטה ולא עצרו בעד
ת תטטשלת בתור ט ד  ביאתם בהטונים להשתכלל על א
טה שר רכוש תטטשלת הנסיך  קולוניםטים, ועל כן נ
 קיםילעוו (בשנת 1849) את הזרם לפלך יקטרינוםלאוו,
 ועד שנת 1856 נוסדו שם 15 קולוניות של יתודים.
 ובראות תטט׳שלת כי הקולוניםטים תשתטשו בזכיותיהם
ת שאיפת  שנתנה בשנת 1836, התליטת לתפםיק א
 הקולוניסטים באמצעות הוק הדש שהוציאה, ביום 30
 טאי 1866 שעל פיו נאסר ליהודים להתישב על אדטת
ת תטיכתה להקולוניזציא היהודית,  הטט׳שלה ופסקה א
 וטשנת 1869 עד שנת 1881 ההלו נדושים טהקולוניות,
 על יסוד הדבר שאינם טתעםקים בעבודת האדטת,
 ובאופן זה נורשו בטשך הזטן ההוא 10,354 יהודים
 אנשים ונשים וטף. בשנות 1872, 1874 הוציאה
 הטטשלה הוקים שעל פיהם נלקהה טהקולוניםטים
 היהודים האדטת שנתשבת בתור טלואים לאתוזותיהם

ת כל סכום  בשנת 1887 אספה הטטשלה לאוצרד, א
 תכסף (271 1,110 רובל) טקופת טכס תבשר שנקבץ
 לצורך הקולוניזציא היהודית, ועד עתה לא נפתרת
ת נתינת שטרי טקנה להקולוניסטים על ח  השאלת א
 אדטתם שנעבדה בזיעת אפם וע״י אבותיהם ובניהם,
ת המטשלד, רק על א  ותאדטת נתשבת כנתונה להם ט
ת להשתט׳ש בה. נם לא תדאג המטשלה בעד  טנ
 השבלת הקולוניסטים ולא יסדה לתם בתי ספר כללים
 בפלך יקטרינוסלאוו, רק בפלך הרםון, ונם אסרה להם
 לעשות ״תברות״ לעצטם. כטעט כל הקולוניםטים הם
 עניים ודלים, ולכן ההלו בשנים האתרונות לגדוד
 לאטריקא וביתוד לארגגטינא בשנת 1897 נלקהה
 הגהגת וטועצות הקולוגיות של היהודים וגטסרת לידי
 ״תועד תטפקת על תתישבות הזרים בהבל דרום רוםיא״,
ח הקולוגיות ופקיחתן גטגו קולוגיםטים ט ו  ובתור ש

 אשכגזים
 [הסך הבל של הקולוניסטים ברוסיא] עד שגת 1899
 היו ברוסיא, בהבלי דרום טערב פולין וסיביריא סך
 296 קולוגיות של יהודים, ששטה אדטתן הוא 130,000
 דעסיאטין, וטספד יושביהן 13,000 טשפתות או 76,000
 גפשות. מתקולוגיות האלת גטצאות י״ז בפלך הרסק
 וי״ז בפלך יקטרינוסלאוו. בכל *רץ רוסיא גמצאים
 בערך 149-000 יהודים (מתם 5763 טתוץ לתתום
 תמושב) שמקור מתיהם הוא עבודת האדמה. טהם
 51,539 עובדי אדטה פשוטים; 563 64 העוסקים
; 19,930 הוכרים ה מ ד א ת מיותרות לעבודת ה ח מ ע  ב
 ובעלי גתלאות פרטים, 12,901 העובדים בשדות
, א י ס ו  בתור פועלים שכירי יום או לזטןקבוע ע״ע ר

 ביבליוגרפיא • אכיעזר מקאנדיא, היהודים עוברי
 האדמה בררום רוסיא ומעמדם, ווין 1876; עלק, דייידישען
 קאלאניען אין רוסלאנר, פראנקפורט דמיין 1886; טיקטין,
 יעווריי זעמליעדיעלצי; סטאטיסטיטשיסקי וורעמעניק רוםקאי
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ת פתת תקוה מ ד  ומשמר. בשנת 1912 היד; שטח א
 ובנלתיה 32,200 דונם ומזה ברמים 1500 ד׳, שקדים
/ פרדסים 5600 ד׳, יערים 510 ד׳, זיתים  8000 ד
 ושאר פירות 542 ד׳. מספר תושבי פתת תקוה 2300
 נפשות בתי תצבור תם: בית תבנסת, בית ת״ת,
 בית תספר. בית תרפואת, תכנסת אורתים בית
 המרתץ, בית תועד, בית אוצר תספרים, שוק החניות,
 שני בורות >מבונות שאיבד, בתי התסד תם: הברח
 קדישא,תברת לינת, תברת גמילות תסדים, תברת בנות

 תתקות, ותברת עזרת נשים
 [ר׳ יהושע שטאמפפער ממיפדי הקוייוניא] ר' יתושע
 שטאמבפער היה הראש למיסדי הקולוניא ולא עזבת
 עד יומו תאהרון הוא בנה שם תבית הראשון וגמע
 תברם תראשון ותפרדס תראשון של שקדים ושל
 אתרונים וליטונים ותפוהי־זהב, והיקב הפרטי לכורמים.
 וכל תנסיונות תאלת עשת טתוך דחקות והתאבקות
 במלתטת הקיום. וגם תוא תית בראש תועד אשר פדה
 את תקולוגיא טתאפטרופסות של פקידות הבארון ד״י
 שטאטבפער גולד בקאטאראן באוגגריא בשגת 1852,
ר ובהיותו בן ט י י ה ס ע ד ל י  ולמד בישיבת הרב דרי ה
ת בת ד״י  י״ח עלת לא״י (1870) וגשא אשת בירושלם א
 ראזעגטהאלובתתהברועם ד״ד גוטטאן ותרי״ט סאלאטאן
 עלה על לבו הרעיק של הישוב עד אשר זכה לראות
ת ישובה של פתת תקוה ושם בלת יתר שגותיו וטת  א

 שם בערב שבועות שגת תר״ע (1910).
 ד. ע.

ת הנהלה  תהרב ורהוק טיפו טתלך שתי שעות וטתצת. א
 תזאת תלקו לכ״ד תלקים בין הבריהם. ובשנה השניה
 (1879) תוסיפו לקנות בנבול נתלתם אתוזת נהלה גדולה
 פי שנים טהראשונת בתשתתפות ר' נתן גריגבארט,
 ואת תנתלת הזאת הלקו לטאה תלקים ויקראו את שם
 נתלתם ותברתם ״פתה תקות״ בראשונה חתישבו על
 שפת ים הירקק ובנו להם בתים רובם בתי תוטד
ת 1881 כאשר גבר  וטעטים בתי אבן. אך בסוף שנ
 תתום נתלו במתלת תקדתת אשר רבים תללים הפילה
 מהם, והנשארים מלמו על נפשם ליפו ולירושלם. אך
 ראשי החברים תתתזקו עוד תפעם ובעזרת הובבי ציון
 מביאליםמאק קנו תלקת שדה קרובה לכפר יהודיה
 וו,מקום הזד, הוא בריא ומוב למושב בני אדם ושם בנו
 ארבעים בתים חדשים, והתחילו לעבוד את האח
 בראשית ע״י תפועלים תערבים בשנת 1887 תתתיל
 הבאתן עדמונד ראששילד (״תנדיב תידוע') לתמוך
 בידי הקולוניא תזאת ויקנת תאתוזות מסביב שנעזבו
 מבעליהם, ויטע עצי איקאליפמוס אצל האגמים ומי
 הירסון שהם סגולה גגד האויר המעופש בימי הקיץ
 אשר יסבב מתלת הקדתת (malaria) גם הגביר עמיל
 לאכמאן מברלין קנה שם בברת אח לגמוע פרדס של
 אילני אורנגים ל־סוגים ועצי גפן. רבות סבלו מיסדיה
ת כספם  הראשונים ביסוד הקולוניא הזו, ורובם אבדו א
 שתשקיעו בת אך עתד, עולת פתת הקוד! על כל
 הקולוניות שבא י בכמות ובאיכות. גם יש בה בנינים
 מפוארים ומוסדות צדקה והינוך והבל מתגהג בסדר

 מחזה בקולוניא ״ראשון לציון״ ובניני היקב
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יה בשם ״ראש פינה״ (לפנים  בני רוסניא קולוניא מנ
 ״גאונא״), והיא קרובה לצפת כטהלד מעה והאדטה
ת טימור ומטנה סאד׳ ומעין נדול יוצא טבט ט ד  תיא א
 ההר הטפםיק בין תקולוניא וצפת ועובר בה וטמקת
, והאדר בריא וטוב מטהר! ם  לרוית את ננות הירק מ
פ במטוניפ משפתות  640 הקטאר(1581 אקר) ויומביפ מ
פ מבעים ת 1900 היו מ  או בתטמ טאות נפשות. במנ
י וכעמריט אלף עצי תות ותצי  בחיפ ובית תרומת טמ
 מיליון עצי נפן׳ אך בית עבודת הממי נשבת ובטלו
ח בא״י בעמר ס ו נ  ממלאכתם. בין תקולוניות תרבות מ
 מנים תאתרונות מל הטאד, הי״ט נכבדת הקולוניא
 ״רתובות״ (לפנים ״דאראן") שסמוכה לראמין לציון
 ורמלה. בשנת 1898 היד• שטת אדמתה 955 דקמאר
חל של רבע  (2387 אקר) ויושביה 281, ושם כרם נ
 סיליק גפנים ועצי תותים ושקדים לרוב. תברת יק״א
ת אלפים פראנק להקולוניסטים על אתריות א  לותת ס
 נתלותיתם בין בעלי האהוזה ברתובות תוא סר לעוויך
ת יתר תקולוניות ח  עפשטיין סתברת כרסל בנויארק א
. מלבד הקולוניות לעבודת האדטה ל א ר ש ץ י ר  ע״ע א
 השובים הם גם בהי הסושבים בפרוורי ירושלם ויפו,
 ובפרט דפרוור ״הל אביב״ אצל יפו שבגויים שם
ם מכונה ד ד ברתובות רהבים ואהד ט א  בתים יפים ט
 ״הערצל" סתיר כל תבנינים בתל אביב בצירוף נתלת

 בניסין עולת לסך ששים אלף ל״ש
 [הערכת הוצאות לנטיעות] סר מנשה סאיראוויץ
 שהוא אנרונום טלומד בבקרו את הקולוניוה בא״י כהב
נחל נפנים בא״י הוא ע כרסים ו ט  הצעה על דבר ט
 העריך כי לכל סשפחה הבאת לא״י להתפרנס טעבודת
 האדמת ררוש סך אלפים עד שלשת אלפים רובל
ה בבטן האדמה ובנינים שונים, ה  להשקיע בפעם א
ה עבודה האדמה עם תרשת  ולדעתו יוהד טוב לאהד א
 הטעמה. לפי תשבונו תעלה הדוצאת לנטיעת כרם
 שיהיה די לכלכלת משפתה בינוניה סך 3647 פראנק
 (729 חלאר) כזה: 40 דונם אדמת, 15 פראנק
ה דונם לנן ירק ובנין בית ורפת מ מ  הדונם=600 פ ה
ם נ  לבהמוה, המשה דונם לסקום סרעה ושלמים ח
 הנשארים לנטיעה הכרם על השטה הזה ראוים להיות
 6750 הפירות, בכל הפירה שהי זטורוה, מזה 6750
 זמורות תבאות טצרפת בשכר 20 פראנק האלף=135

, עפ 6750 זמורות ערביות 9 פ׳ האלף=62 פ  פ׳
 כריית התפירות ותתרצפת וכל תעבורת 150 פ ; כלי
.  העבודה אתים מזמרות הבלים והפנינים 100 פ
; תשלומץ להסמניה ׳  ההרישה העזוק והנכוש 200 פ
; להמשה שומרי? 100 פ׳ ן תוצאות אתרות ׳  100 פ
 100 בס״ת 1649 פראנק. תוצאת ההרישה העזוק
 והגכוש ההשגחה והשמירה עוד ארבע שנים 2000׳ פ׳
 (לכל שגה 500 פ׳<, הסך הכולל 3647 פראנק. ההכנסה
 תתתיל בשגה תרביעית אהד שגת הערלה. לפי השבק
 תססוצע עולת הכנסת הזסורות בשנה תרביעית, כל

 [ראשון לציון ועוד קולוניות] המושבה ״ראשון לציק״
ת השניה ולא הראשונה בא״י, כי נוסדה מ א  תיא ב
 בשנת 1882 ע״י לעוואנטין ופיינבערג שבאו סרוםיא.
 שם הסקום לפגים ״עגון קארא״ (עין תקורא,שופטים
 ט״ו י״ט), רהוקה סיפו לרמסה שעה והצי׳ ושעה אתת
ח הבא רק ראטמילד י  סים התיכוגי. וגם היא גפלה ב
ת תקולוגיא תזאת 618 הקטאר (1545 ט  לתטיבת מ
 אקר) ובמגח 1898 היו בה 531 קולוגיםטים טלבד
ת ומכירי יום, מספר תבתים 62 הבארק  סשרתי תפק ח
ל לסדרך הענבים ולעשיית ח  ראטשילד תכין שם נת נ
 היין ויין שרף, אשר סוכרים באמצעיה ההברה ״כרמל״
 לסצרים קושטא רוםיא נרסניא ולנויארק באסריקא

 ועושים בכל שגה לערך ט״ו אלפים הקטוליטר(כארבע
 סאות אלפים נאלק) יין, סלבד סכום גדול של יין
 שרף טוב׳ בתקולוגיא תזאת גטעו בעשרים אלף עצי
 תות לגידול תולעה המשי, וכסת אלפים עצי פרי של
 שקדים תאגים ריסוגים תפותים וליסוגים. לכל משפתת
 יש בית אבן וגן של פרהים וירקות סביבו, גם סוס
 וענלה בתמד. ועופות בהי הצבור הם ביהכ״ג, בית
 תספר, בית תסרתץ, בית אוצר ספרים בית עם ובית
 הולים מלבד בעלי הפקודות יש ועד של סגד׳ינים אשר
 בוחרים הקולוגיסטים סביגיהם בכל שגה הבארק
 ראטשילד תציע לפג• תקולוגיסטים תגאים גאותים איך
 לשלם תובותיתם לפרקים ולצאת טאתריותו וטתפקודות

 שלו, ותצעתו גתקבלת בשגת 1901
 [חברת ביל׳יו] בשגת 1882 עלו לא״י תברת
 צעירים סשכילים אשר שקדו בבתי ספר הגבוהים
ת תבריתם בשם ביל״ו (ר״ת ביית  ברוסיא, וקראו א
 י׳עקב ליבו ו׳גלכת) וסםפרם תית תשעים, אך כסף לא
 תית לתם ליםד קולוגיא לעצסם, ויעבדו בתור פועלים
 בקולוגיא ראשון לציון בעד פראנק או פראנק ותצי
 ליום, ובשגת 1884 גתטכו ע״י תברת תובבי ציון
סח את י ס ו ע ג י ס פ ״  ספאריס ע״י תשתדלות ח
 הקולוגיא ״גדרת" לכגים קאטרא, ושטת ארצה 330
 הקטאר (815 אקר), בתלק תרביע׳ זרעו תטים ובשלשת
 תידות זרעו סאתים אלפים גפגים ועצי פרי אחרים,
 ויש להקולוניא ביהכ״ג, בית תספר ובית סרקתת. בשגים

 תאתרונות חוסכת בקולוניא הזאת ההברה יק״א
ח היתודים הגולים ס  [זכרון יעקב] בשנת 1882 י
ת הקולוניא ״זכרון יעקב" לפנים  טרוסניא שבאו לא״י א
ת בכסות ובאיכות כסו ל ח  םאטארין תיא איננד, נ
 *תת תקות, אך יותד יפה ממנה, ער בי יבנוה ״פאריס
. היא רהוקת שסונת שעות מוזיפא, ושטת -קטנה״
 .}דטהה 1454 הקטר (3635 אקד), ובה בסאתים
 משפתות או אלף נפשות. בסקום הזה יש סים לרוב
ח ותבואות שדה. יהודי רוסניא  .•סנדלים בל סיני עצי פ
 אשר תנלו סשם בתוב בתעודתם בי קבלו על עצסם
ת ח  שלא לשוב לעולם לרוסניא, ובבואם לא״י קבלו ס
 השולטאן ונעשו אזרתי תודקיא באותה השנה יסדו
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 ותרמת למעשת תקולקלות 36 גרוש, פועל קטן תטםפיק
 לעבודת תעשרים יטים הראשונים לגידול התולעים 60
ס עשור סן 50 קילו שמכניסה כל אונצא 150  נחש, ס
 נחש- פועל נחיל לצורך שש עשרה יסים האהרונים
ש או ח  אשר אז תרבה העבודה 98 גרוש. םי׳ה 386 נ
ת תהוצאת תזאת מן  70 62 פראנק ואם גגכת א
 13110 פי׳ מתיר 50 קילו ישארו 40 68 פ' תכנםה.
/ ת משכרת תפועליפ מבני הסשפהה 26 פ  ואם נצרף א
 תהיה ההכנסה 40 94 פ׳ לערך. בקולוניא ואדי תנין
 תתתילו להתעסק גם בגידול דבורים- וסםפר הכמרים
 בשגת 1900 עלה עד ארבע מאות. וזאת תערכת ההוצאה
 והכנסת ־ של גידול דבורים בא״י מהיר כל כוורת עולת
 מן 35 עד 40 פראנק; סאבל לכל כוורת לארבעת ירהי
 ימי הסהו 2 פי, שסירה הדבורים של כל כוורת לשנת
, שכר העברה המורה ממקום למקום 2 פ׳ שכר  4 פ'
 המקום לכוורת תנעתקה ממקום למקום 3 פ - חמור
 פראנק ורבע- פועל עוזר לרדיית הדבש פראנק ורבע,
ל כוורת פראנק אהד. ם׳ ה הוצאת כל ג  מם עשור ס
ה הדבש פעמים י ח  כוורת לשנה 50 14 פ׳ ההכנסה: ר
 בשנה מכניסה 3 פור (120 ליסרות). כל פור (40
 ליטרות) ימכר בסהיר 10 פי, ם״ה 30 פראנק. העבודה
 היא טר׳׳ת אדר ער ר״ת אלול- ובשאר יטות השנה יש
 עבודה פעפ אתת או שת פ בשבוע אך לפי הערכה
 אחרת סכניםת כל כוורת 25 קילו׳ וטהיר כל קילו 55

 םנסים, בס״ה 75.13 פראנק לשנת.
 [הסךהכלמקולוניותבא״י] בשנה 1911 היה סםפד
 כל תקולוניות בא״י ארבעים ואחת, אדטתן 79,072
 אקר סםפר יושביהן בערך 9500 נפשות. טלבד
 אתחות הרבה של יתירים׳ ושל בארק ראסשילד, הברה
 יק״א, תברת ״גאולת״ באדעםא, אנודת נטעים ביפו,
' לואים. סעת שסםר ראט־  תברת אתחת נתלה בסט
ה הנהגת תקולוניות לתברת היק״א בשנת 1910,  שילד א
 שלסו הרבה קולוניססים את תובותיתם ע׳ית אתחתם.
 וחברת גוסעי הגפנים שנסםר להם היקב בראשק לציון
 בהקפה, שלמו בשגה 1911 עת״ח 450,000 פראגק.
 הכנסה הקולוניםטים תרבינה משנה לשנה. הושב אהד
 טר לעורן בראשון לציה טכר בשנה 1910 הםשה
 אלפים והטש טאות תבוה של הפוהי זהב בטהיר ט״ז
 אלף פראנק, וטר אבראטאוויץ שהוציא עשרים קילו
ח י ה  שמן טזוקק טשושנים (attar of roses) לקה ט
 שבע טאוה פ׳ (35 פ׳ הקילו) שטה אדמה הקולוניות
פ הפוהי זהב (אראנניפ) הוא  ביהודה שנטועיפ ש
 1750 אקר וטחיר הפרדםיט עולה להטש סיליון פראנק.
 הענבים שהכניסו נוםעי הגפנים ביהודה ושומרון ביקבי
 ראשון לציון בשנה 1910 עלה משקלם אלף מק, יוהד

ת תבואוה וירקות. ח י  משני מיליון למרות. מלבד פ
י ע ו  [חברות לתמיכות הקולוניות] מלבד תברות ת
ת אתרות, נוסד באספת הציונים ו במחנ א ו  ציון בחםי
ת הקולוניות  י בבאזל ״קדן קיטת לישראל״ לתסוך ולעזר א

 זמורה לפיאםטר אחר, היינו 6750 זטורות כפולות־־־
 13000 פיאםטר או 2250 פראנק׳ וינכו מזה ההוצאה
 השנתית 500 פ׳ נשארו 1750 פי. לשנה ההטישיה
 עולת תכנםת כל זסורה לסך 6*1 פיאםטר, וכל
ק ההוצאה 500 נשארו מ נ  הזמורות 2925 פיאםסר ב
 2425 פראנק לשנה תששית ותלאה כאשר המצא
 הזמורה בעצם אונה וכתת נובל לתשוב תכנםת כל
 אתת לסך תצי פראנק או מסך שלשת אלפים עד
ק ההוצאה השנתית של מ נ  תמשה אלפים פראנק ב
 תמש מאות פראנק מר אברהם שמואל תירשבערנ
 בספרו ״משפט הישוב החדש״ העריך הוצאת בנין
 יקב בטושבות לשני אלפים קאנטר ענבים, לסך
 170,500 פראנק, כזה בארלטים, 40 טיטרטרובעות
; משאבות, '  כל טיטר 120 פראנק=ערךתמשת אלפיפ פ
, בנין לארבעת '  פסי ברזל ועוד תטשת אלפיפ פ
 אלפיפ קאנסר: 10 רהבו, 60 ארכו, 6 נבהו, יסודותיו
 8, ם״ת 1200 מיטר מעוקביס, כל סימר המשה פ =
; דלתות חלוגות רצפה גג,  ששת אלפים פי
; 75 גיגיות כל גיגית 80 פ = ששת י  ששת אלפיפ פ
ת בת קאגמר מ ; אלף תביות לקוגיאק, כל ת ׳  אלפיפ פ
, י  (שגי תקטולימר) כל תבית 13 פראגק—י״ג אלף פ
ד חטש טאות פי, ח  שתי טתגות ושגי טכבשיפ כל א
 שלש טשאבות ועוד בטתיר תטש טאות פ׳=אלבי£
ד ח ; ארבע מאות דרדםיפ ליין כל א ׳  ותטש סאות פ
, ׳ ; קלתת־קיטור שגי אלפ ם פ ׳ ת אלף פ ״ י = ׳  45 פ
. ם״׳ה בגין היקב 65,500 י  לוקוסוביל שגי אלפים פ
 פראנק סחיר שלשה אלפים קאגטר עגבים לשגר,
 ותצי, שלשיפ פ תקאנטר בטדה חמםוצעה־־־תשעים
 אלף פ ; סבם הממשלה ששה אלפים פי, שכר טלאכת
, םך הכולל 500 170 פראנק. חשבו; י  תשעה אלפים פ
 עבודת תסשי כל תיבת בת אונצא של ביצי תולעי
 המשי אשר מהירה עד חמשה פראנק סכניםת ע״י עבוד
 בני ביה דקולוניסמ מן 80 עד 120 פראנק לבד תוצאות.
 כל משפהה בת שמונת נפשות יכולה להכין בעצמה
 מן תםש ער שמונת אונצות, ורק בשבועות האהרוניפ
 יש לת צורך בעזרת פועלים pm p תעולה עשרים פי.
 ובכן יכולה משפהה כזאת לתכנים מעבודת תולעת תמשי
 מן 300 ער 920 פ׳ לשגה. זמן העבודה הוא ירהי
 גיסן אייר, הימיפ תתפשים מעבודת הכרמים כל אוגצא
 (שתיא 25 גראם) של תולעי המשי הגשסרת וסתוקגת

 בל צרכה ע״יפועל אתד,סכגיםת 50קילוגראם קוקלות ,
 רכות, שסתירן עולת 13110 פראנק (פתות או יותר
 בפי שער השוק) עד יום העשרים לתיי התולעיפ
ח איש אתר לעסוק נם בעבודת עשר אונצות, י  אפשר ב
 אך מאז ומעלת תרבת תעבודת ואי אפשר לאיש אתר
 לשמור ולעבוד גם לפי צורך שתי אונצות. ההוצאות
 תעולות על כל אוגצא הן: מתיר אוגצא אתת של
 זרעי תולעת המשי הוא 24 גרוש, המום הזרעים 24
 גרוש, נפמ ותוצאת מגורות 12 גרוש, הובלת עלי התות
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 ט י נ א בשנת 1891 נתישבו בהקולוניות 1333 משפתות
 אך נתמעטו בסוף השנה עד 1023 במשך שנות
 4—1892 באו 768 משפתות תדשות, אך נתמעמו בכל
 שנה ולא נותרו כ׳ א 833 משפתות בשנת 1903 ומאז
 והלאה ההלו להתרבות עד כי בשנת 1910 עלה מספר
 תמשפחות עד 2103 ובתן 14289 נפשות שישבו
 בהקולוניות שנוסדו בכסף הבאתן תירש׳ מלבד 1205
ת  משפתות ובהן 6826 נפשות שבאו מעצמם לעבוד א
 האדמה בתור פועלים שכירים. בס״ת תיו 3308 משפתות
 או 21115 נכשות הקולוניות הם מאיזעוויל במתוז
טא איזאבל, , קלארא, סאנאטוניו, םאנ  םאנטא פי
 לוסיענוויל בטתוז ענטרי־ריוס; טאריציו, בארון די
א פ ט א  הירש בטתוז בוינוס־אייריס; ברנאסקוני בטתוז פ

 שטת כל אדטת תקולוניות הוא יותר טהצי טיליק
 הקטאר (כטיליון ורבע אקר). בקלארא יש כעשרים
 כפרים, ושטת אדטתת תנעבדת 462873 אקר הטקום
 הזה הוא טוב נם לטרעת לבקר וצאן אשר ינדלו כמספר
 רב עד 070 181 בקר וצאן וסוסים הקש ותתבן אשר
 יזרעו •טכרו בטשקל תטון בטתיר 15 דולאר (בכסף,
 שהוא הסתצית טטטבעות זהב), ובשנת 1910 טכדו
 כעשרים אלף טון נם יזרעו תטים פשתים, שעורים
 דנן שבולת שועל טאבאקו וירקות כל ההכנסה בשנת
 ההיא עלתה 3,686.046 דולאר. וישלמו טתובותיהם

 לתברת יק׳׳א באותה השנה הסך 538,429 דולאר
 [הסבוניות בקאנאדא] הקולוניא הראשונה בקאנאדא
 נוסדת בשנת 1884 ע״י הועד של המיסיון האוז בלונדק
 שקבצו כסף לתטיכת הנולים טרוסיא. וקנו כברת אח
 בסתוז טוסאטין, 220 מיל סעיר וויניפענ, ותתישבו שם
 שלשים טשפתות, אך תקולוניא לא ארכת יטים בשנת
 1892 באו כטת נולים מרום־א לקאנאדא ובפקודת
 הבארון תירש נוסדת קולוניא בשם ״תירש" במחוז
 סאסקאטשוואן על נבול ארצות תברית, בעד ט ׳ט
 טשפתות ואת״כ נוספו עד ע ג משפתות ונתנו לכל
 משפחת בית בהמות כלי מהרשת וצרכי אוכל נפש
 על משך שלש שנ־ם, וכל ההוצאות עלו לתמשים אלף
 דולאר. אך כעבור שלש שנים לא רצו הקולונ־סטים
 לשלם כלום מתובותיהם כפי התנאי שהתנו עמהם
ת כל תטטלמלים ויעזבו את הקולוניא.  טתהלה ויטכרו א
 אך אתרים באו ויקתו את מקומם ובשנת 1911 תיו
 שם ארבעים משפחות ושמת אדמתן 9760 אקר, ומתיר
 הקרקעות והמטלטלין עלה 050 248 דולאר בשנת
 1894 נוסדה קולוניא ״וואפעלא" 120 טיל לטזרה
 רנינא, ע״י עשרים טשפתות יתידיות אשר לא בקשו
 תטיכת טשום איש, ורק בשנת 1901 לוו עשרת אלפים
ת  דולאר מההכרה התומכת הקולוניות, וכבר שלמו א
 ההוב תזת בשנת 1901 נוסדה הקולוניא ״ליפטק"
 בטתוז סאסקאטשוואן, ששים טיל צפונית מזרתית
 לרנינא. עוד קולוניא בשם ״בענדער* בטתוז טאניטובא

 56 טיל לצפק ורניפענ. והקולוניא ״נו־תערמאן״ בטהוז ו

 ובתי ספר לעבודת האדטה בטקוה ישראל ובךשטן,
 ובית ספר בצלאל לאוטנות ולעשות נסיונות באנרי־
 קולטותא בתהנה אצל היפא ע״י הטוטתת אתרן
 אתרנסק לקק קימת תזת יש סניפים או לשכות בכל
 הארצות ונם באטריקא. בשנה הראשונה לקיום הלשכה
 באטריקא (1910) הכניסה סך 20,149 דולאר, ובשנה
 השניה סך 252 22 דולאר. ההכנסות הן בעד תוים
 של הציונות, קופות טיותדות. נדבות, עזבונות, קנין
 קרקע של ההברה, רשיטוה בספד הזהב׳ בעד נטיעת

 עצי זית, מטכירות דוברות.

 תעודות של //קי*! קיימת לישראל״

 ביבליונרפיא יחיאל בדיל, יסוד המעלה, מאינץ
 1883; זלמן דוד לעוואנטין, לארץ אבותינו ווארשא 1885 ;
 יעקב בכרך, המסע לארץ הקדושה שם; מנשה מאיראווי,,׳
 עצה ותושיה, שם; אברהם שמואל הירשבערג משפט היש ב
 החדש בא י, ווילנא 1901; חשבון הלשכה האמריקאנית
 של קרן קימת לישיאל נויארק 1912; המאסף כנסת ישראל
 ה א 967; השלח חייג 351, 547, ח ד 263,69 ח״ו 77;
 האסיף ה״א 121 154; לוח א״י ח״ד 117, ח״ה 88;
Report of Dr. Bordenheimer on the Jewish Na־ 

tional Fund in Palestine 1912. 

 [הקולוניות בארננטינא] על ראשית תסושבות שיסד
־ נ נ ד אבדרוםאמתקא ע״ע א נ טי נ  הבאתן הירש בארנ
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 ועד שגת 1912 גמרו שם למודם 107 תלמידים וטשנת
 תתלת התברת לתמיבת הקולוגיםטים לתו״ל בנויארק 1908
 מאסף תדשי בשם ״דעד יידישער פארטער", לתועלת
 תקולוניםטים. ויש אותות מוכיתות כי בעוד עשר שנים
 יתרבו תקולוניסטים על אדמת אמריקא יותר מכפלים
 מאשר תם עתת׳ כי אופן תעבורה בשרת ע״י תמכונות
 תתדשות תיא עבודת קלת ובריאת לעומת עבודת
 ותמלאכת בתרשת המעשה בעיר, ונם השכר ותריות
 מרובת ואם יראו ויוכתו כי טםתר הקולוניא הוא טוב
ח לאחוז בו ולעזוב מסתריהם ת מ  ופרי ישוה לתם, י

 ההומים בעיר
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 קולמ1ס: קנת ועט סופרים, מלשין יונית ורומית
 Calamus עט שקר סופרים (ירטית ת' ת') תרנוטו
 קלמום דשקר למזייפא שסע קן קולסםא וקן טנילתא
 (ניטין וי.) פי׳ רב תאי שמע קל קלסום שמע תיתוך
 תקולטום ותיתוך תסגילת שתתך הסופר לכתוב בו תגט
 (ערוך) בפסיקתא דויהי כשלת פרעת שתיו נותנק
ת ח ח ח נ ק ל  כדוריות של אש תתתשיתיתן וקולסיות ש
). נער באוסת שכל  צפרניהן (פסיקתא דר״כ דף פ״ז
 טעשיה נכתבין בקולטום אתר (פסתיס קי״ה.־)׳ פי

 שלעולס אינת כותבת טוב אלא רע, פ״א שאין יכולין
 לעשות עטה שוט פשרה (ערוך). בלשון הטקרא: עט
ל ועופרת (איוב י״ט כ״ד), תוא תרט להקוק בו ח  ב
 באבן לאות עולפ• נם היו רושטיפ בעט בתריתת על
ו על תנליון, קסת ח  הפאפירום תטצרי, או בששר ו
ו עפ העט ח  תםופר בטתניו (יהזקאל ט׳ בי) הוא כלי ה
 שתיו רניליפ לשאת בחנורתפ בלשק תטשנת קלטרין
 תסתאסת (כליס פ״ב זי) היא קסת רםופרשל זכוכית
 ופיה שוקע לתוכת ואם תטה לצד אתר לא ישפך הדיו
 וכו׳ וחוא תיק של עץ וסניחין תקםת בתוכו וכוי

 ותרסב׳׳ס פי׳ קסת הסופר אשר בו ישים חקולטוםים
 (ערוך ע׳ קלמר) בן קטצר חית נוטל ד' קולסוםין ותיה
 כותב חשם בבת אתת ולא רצת ללמד על מעשת תכתב

. ו י  (יומא ל׳ ח ). ע״ע ד
 צ. ח. נ

 קומת אדם: ע׳ גובה הקומה
 קונא: ע׳ קהל

 קונטרס: תוברת (pamphlet) בעלי חתוספות
 קראו לפירוש רש״י ״קונטרס" שהית בידם בתוברת
 טיוח דת ורש״י בעצטו טביא דפי תקונטרם (שבת
 צ״ת: סגתות ל״ב ), ובסוף פ״ח דניטין אוטד כבאורח
 בקונטרס של טורי הזקן בפירושו לתענית (כ״א:) הוא

 קולטוס אוצר

 פאםקאטשוואן, רוב הקולוניםטים הם צעירים שלסדו
 עבודת תאדמה בבית הספר של יק״א בםלאבאדקא־
 לעםנא אשר בגליציא. בשנת 1906 נוסדו עוד איזה
 קולוגיות בטתוז םאםקאטשוואן ותיותר גחלת תיא
 ״טראטשו" שיש בת 89 משפתות של 238 נפשות
 ולהם אתוזות טשטת 19520 אקר. בשנת 1911 תית
 ם״ה של הקולוניםטים בקאנאדא (כטעט כולם בטתוזות
 תטערב) תתת תשנתת היק״א 443 טשפתות או 1622
 נפשות, ולהן אדמה 84,434 אקר, וטתירן עולת
 251 1,374 חלאר, ותייבים 376,106 דולאר. מלבד
 הקולוניות שתן ברשות עצמן, ויש בהן 385 משפתות
 או 1860 נפשות, ולהן אדמה 51900 אקר ולא נודע

 מחיר אתתתם ותובותיהם.
 [הקולוניות בארצות הברית] מרדכי עמנואל נת
 עלת על דעתו עוד בשנת 1820 ליםד קולוניא בשם
ת נ ח מ  ״אררט" בנראנד איילאנד על נתר ניאנרא ב
 נויארק בעד תיהודים העניים תגרים באירופא תטזרתית
 (ע״ע נ ת). בשנת 1837 נסו י״נ טשפתות יתודיםשבאו
 טרוםיא ופולין לתתישב בכפר וואווארםיננ בטתוז אולםטר
ת נויארק ולעבוד את תאדטת ויקראו את ישובם נ ח  ט
 ״שלום", אך טבלי תטיכת טן התוץ 1א יכלו לפרנס
 את עצמם ויעזבו את ישובם בשנת 1842 תקולונוזציא
 ההדשה ההלה אהרי הפרעות ברוםיא בשנות 2—1881,
 בעזרת תברת כי״ת וקח קימת של הבארון הירש׳ מלבד
 תמיכת תתברות תשונות באמריקא. עלתקולוניותתאלת
א (מושבות) עיקר ק י ר מ א ת ב י ר כ ת ת ו צ ר  ע״ע א
 התמיכה היא ע״י תלוואות להקולוניםטים על אהחתם.
 בשנת 1911 לוו 2178 קולוניסטים מהחברה תתומכת
Jewish Agncultu-) בעבודת האדמת ותרשת תמעשת 
 ral and Industrial Aid Society) םך1,256,114 חלאר׳
 כל הלואר, תיא בערך 500 דולאר תקולוניםטים משלמים
 תתובות בזטנם וההפסד לא יעלה לשלשה אהוז טטאה.
 עד שנת 1911 עלה סכום כל תתלואות 5,686,657 דולאר

 הקולוניות תם טפוזרות בבל ארצות תכרית, וביחוד
ד ש ט א ם א , קאנעקטיקוט, ט ת נרארק, נוחשעחי ו  בטחנ
 זעטם, פנםילווייניא׳ נארד־דאקאטא. בשנת 1911 עלת
 טםפר כל תקולוניות או פארטם (אתתות שדה) בארצות
 תכרית 3438 על שטת 265 437 אקר. ומספר תטשפתות
 שישבו עליהם 3718 ובהן 18590 נפשות. טתיר
 תקרקעות עולה 22,194,335 חלאר, ומטלטלין 4166,329
 דולאר. תשובים תם בפרט בתי ספר ללטודי עבודת
 הארטה, האהד שנוסד ע״י מנהלי תקרן קיטת של
 תבארון תירש בשנת 1894 בהקולוניא ו ו א ו ד ב י י ן
ח שם 891 תלמידים,וטהם ט  (ע״ע), ועד שנת 1912 ל
 429 נטרו תוק לסודם׳ ונעשו לטורים בקולוניות שונים
 ואתרים נושאים טשרות בפקודות תטטשלות בארצות
ת בית ספר שני נוסד בשנת 1896 ע״י תטט ף ח ב  ה
 דר׳ יוסף קרויםקאפף טפילאדלפיא, בעיר דוילםטאן
 בטדינת פנםילוריניא על שטת אדטה של 125 אקר,
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 הונסורטי, 1וד: כותב תולדות חכטי ישראל
 בספרו ״קורא הדורות"; נולד בשאלוניקי בשנת 1618
 וטת בשנת 1685 בערך הוא היה טמשפתת תכסיס
 וסופרים זקנו של רד׳׳ק טצד האם היה ר׳ יקותיאל
 עזת ב״ר עמנואל טביניוינטו שהבר ס׳ לדה הן בדקדוק

 הוהנו היה ר׳ אדוניקם ב״ר מנהם די לונזאנו —בהיותו
 בן י״א שנים למד הכמה הדקדוק אצל ר׳ ישראל
 זאבי והלמוד אצל ר׳ יהודה גיראםי ור׳ ברוך אנגיל,
 ובהיוהו בן י ׳ז למד ס׳ הזהר ותכמת הקבלה אצל ר'
 יפת הטצרי שקבל טהרה״ו, ום׳ המורה עם ר׳ לוי
 פשריאל דרשן טצוין. אבל רבוהיו הטובהקים היו הרב
 ר׳ טרדכי קלעי ור׳ דניאל איסטרושה (ע׳ ספרו) גם
 היו דבריו עם הכטי זטנו ועירו ובפרט ר׳ היי ם שבתי
 שהיה אז זקן טופלג. בשנה 1644 נסע לא״י בעצמו
 ופעם שגית בשגה 1652 עם בגי טשפתתו והתישב
 בירושלם, ויסד שם בית הטדרש אך בשנה 1671 היה
 במצרים וגתטגה שם לדיין, גם היה באזטיר, וכנראה

 גפטר במצרים.
חה הוא ספר ו  [קורא הדורות] ספרו קורא הד
 השוב בספרוה ישראל, הכולל הולדוה ההכטים והרבגים
 והטהברים טזטן ההלטוד עד זטגו וגהלק לשלשה
 הלקים׳ שנים הראשוגים על הקורות בזטן קודם גירוש
 ספרד בשנת 1492 והם בקיצור והלק השלישי כולל
 י״א דורות רד״ק שיטש הרבה בספר הקבלה להראב״ד
 ום׳ יותסין לזכותא, ושלשלת הקבלה ליתייא, נם אסף
 תוטר טספרי שרית הגדפסים ובכ״י וביתוד תביא קורות
 הרבנים והטתברים בתורקיא איטליא וצפון אפריקא
 וארצות הנמרה הקרובות קונפורטו היה טלקט לרוב
 טטהברים שקדטותו ולכן לא יפלא אם נטצא לפעטים
ת זה. כנראה הבר ספרו בטציים  דבריו שסותרים זה א
 בערך שנה 1683׳ ור׳ דוד אשכנזי טירושלם הביא עטו
 הכ״י והדפיסו בוינ ציא בשנת 1746 טבלי להזכיר שם
 הטחבר ובשער הספר יאטר דטו׳׳ל ״וקראנו שם הספר
 קורא תחרות דבר הלמד טעניינו כי הוא קורא ומזכיר
ה ראשי ישיבוה וטנהיני הדורות כל ח ו ד  שמוה רבני ה
ל (עיע) הדפיסו שנית ע ס א ד בזמנו". דוד ק ה  א
ה ומבוא (ברלין 1846),  בהקוגים והגהוה עם מפההו
כ ס׳ שו׳ת אך אינו  והיא הוצאת מעולת. רד״ק כתב ג׳
 בגסצא. ר׳ גבריאל קוגפורטו שהית הכם בהורקיא
 בטאה תי״ז גזבר באתה שו״ת ואפשר שהיה בן רד ק

 ביבליוגרפיא: הקדמת קאםעל בהוצאת קורא הדודות•
 תולדות גדולי ישראל באיטליא צד 91 ; החיד״א. שם הגדוייים

 ח״א 45; מיכל׳ אור החיים סי׳ 771
 א

 ל!1סטא, משפחת : טשפתת ספרדית שלאגוסים
 אשר הם וצאצאיהם התישבו בהולאנד אגגליא ואטריקא.
ס דא קוסטא (״פן ד,הוף״= ח נ י  ראש הטשפהה היה פ
 טהוף פורטוגאל). וטהטשפהה הזאה יצא אוריאל
ם ט א (ע״ע) אהד סיורשי דא קוסטא היתד, ו  א ק

י שהוא בטקום אהר פירוש רוטי ט  טזכיד קונטרס ח
) פירוש רש״י עה״ה נקרא קונטרס או ׳  (כחהוה ה
 קונטריסין (ברלינר׳ בייטרענע צור נעשיכטע דער רש״י
 קאטענטארע צד 4, 10׳ 11׳ 19) בילקוט ההלים (רטז
 תשט׳ ט) משל לטי שטבקש לעלות לביטה נטל קונטרס
 תלק ונתן לו לדיין, א ל ולא כתבתי וכו׳ (במדרש
 תהלים ט״ה ה׳ הנירסא קרטס׳ טלשון יונית ורוטית
 carta גייר ואגרת). לדעת צונץ קונטרס קונטרסים תם
 קיצור טן קוטגטרס קומגטרסים בהוראת פירוש פירושים
 (Commentanus)׳ והיא השערת בעל טוםיפיא (ערוך
 השלם ח״ז קכ״ב ועיי קרויס לעהגווערטער ח״ב 509).
 טהברי שו״ה היו רגילים לכגות תוברת טיוהדה בהוד
 הוספה לספריהם בשם קוגטרם קוגטריס או קוגדריס
 והרבוי קונדריסים שטיינשגיידר בקאטולוג בודליאגא
ם(צד 6—524) יש  (סי׳ 1093) ובךיעקב באוצר הספרי
 להם רשימה גדולה מספרי קונטרסים, ויעלינעק קרא
 לתבוריו על ביבליוגרפיא מסודרת לפי העגיגים כל
 אתר בשם קוגטרס—וכתב י״ג קוגטרסים כאלת (ע״ע

( ק ע ג י ל ע  י
 ב ט.

 קונםטאנטין (הראשון, ושטו בטלואו: פלאוויוס
; י ט  וואקיחוס אוריליוס קוגםטאגטיגום): קיסר ח
 גולד 27 פברואר 274, עלה לטלוכה בשגה 306, וטה
 22 טאי 337. בשגת 330 העתיק את כסא טלכותו
 לביזאגטיום שגקראה טאז והלאה קוגםטגטיגופל
 (קושטא), הוא ההגצר ע״י איזביוס הבישאף טקסרין,
 והיה חגוצרי הראשון בהור קיסר וטהואר בפי הכגםיה
 ״הגדול". עוד בשגת 312, בטלהטהו גגד טאקסגטיוס
 באיטליא. כבר גשא על דגלו אות הצלם׳ והיה הראש
 באספת הבישום ם בגיקייא בשגת 325. אתר גצתוגו
 על ליקיגיוס טלך ארצות הטזרה (323) התתיל לרדוף
ה תיתוחם, אטגם שתי שגים טקודם הוציא תוק  א
 שהיהודים ישאו משרות כבודות בעיר והלטיח הכטים
 פטורים מעבודת המלך וממסים כגראה ההלו הרדיפוה
ד את״כ, ובשגת 329 אסר ליהודים לגייר את תעבחם  טי
 ושלא לקתת לעבדים אלת שתתגצרו. ועוגש טיהת הושם
 על תעבחם שגתגיירו ליהודים ועל הדייגים שגיירו
 אותם וטצד אהד היהה הטטשלה לטהסה על הירודים
 שההנצרו ולא גהגה לבגי אטוגתם תקודטים להרע
 להם. נם הוציא הוק לאסור הנשואין בין יהודים
 לנוצרים והעובר ע״ז יוטת. ההוקים האלה נתאשרו
 בשנת 335 ע״י בני הקיסר. קונסטאנטין היה הראש
 והראשק בין הקסרים הנוצרים שהצרו את היהודים
 ורדפו אוהם בעד אטונהם, ואוסרים כי הוא הדש
 עליתם את איסור הכניסה לעיר ירושלם (זעעק׳ נע־
 שיכטע דעס אונטערנאננס דעד אנטיקען וועלט׳ ברלין

.(1901-1897 
 ב. מ.

 הונםטאנטינופל: ע׳ הושטא
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 מראה כל המקומות המפוזרות תסדברים סאותו ענין,
 והוא כעין מפתתות לכל תספר. בספרות העברית יש
 קונקורדנציא על התנ״ך וכעין קונקורדנציא על תתלמוד
 והמדרשים. הקונקורדנציא תעברית על התנ״ך תבר
 ר׳ יצתק נתן ב״ר קלוניסום מארליש פרובינצא בדרום
 צרפת בשנות 45—1437, ונקרא ״מאיר נתיב״(ובהוצאת
 תראשונת ״יאיר נתיב״) כוונת המתבר היתד• למצוא כל
 הסלים בתנ״ך בנקל ע יפ רשיסת תםפרים תפרשיות
ת הכוסרים שתתוכהו  והפסוקים, כדי לידע סת לענות א
 אז עם הכסי ישראל אשר רצו להוכית כי עקרי דת
 הנוצרים נובעים הם מספרי התנ״ך ע״פ הפירוש הסזויף
 שפירשו תם וכדי לתראות ההוראה תאמתית של
 תמלים היד. מן תצורך לתשוות אותן למקומות אתרים

ת תקונ־  ומסעם תזת לקת לו ד׳ יצתק נתן לסמל תבורו א
ואומאטא שנתהברה בשנת 1244  קורדנציא של תו
 ובתוצאת שנית ע״י ארלוטו די פראטו בשנת 1290,
 ותלך בדרכת נם בנונע לסדר תםפרים ותלוקת תקאפי־
 סולים שנראת בפעם הראיטונת בספרות תעברית.
 הקונקורדנציא הזאת נדפםת רא׳טונת בויניציא בשנת

 1523 ואיזה פעמים אח״כ.
 [ע״י ר אליהו בהוד] בטרם שנדפס הקונקורדנציא
 ״מאיר נתיב״, כתב ר' אליהו בהור מעין קונקורדנציא
 בשם ״ספר בקיאות״ ששנת שמו ״ספר זכרונות" הוא
 הברו ביטנות 21—1515, ותקדישו לתקרדינאל אינידיום
 סווימרבו. הב י הוא בבית עקד הספרים של הממשלה
 במינכען, והוצאה שנית של תכ״י עם הקונים הוא
 בבית עקד דםפרים הלאימי בפאריס דובער נאלדבערנ
 תו״ל תלק קמן מהקונקורדנציא של הבתור בשם ספר
 הזכרונות (פפדימ 1874) תםרון הספר הוא שמביא
, ך ׳ נ ת ב ת ת א ם ע  המלים בכל נמויותיהן ונסודותיהן רק פ
 והיתרון הוא שמביא אותן בסדר נכו; לא רק לפי מובנן
 רק נם לפי הדקדוק ולפי תמסורת ונם שמות העצמיים
 ומלות תיתם שיש עליהן מסורת כי טטרתו היתד,
 שונת טטטרת ר׳ יצתס נתז לעשות תקונקורדנציא לעזר
 הטתוכהים עם הנוצרים, כי כוונת ר״א בתור היתד,
 לעשות את ספרו לעזר הדרשנים הטהזירים על הפסוקים
 לצורך הענין שעוסקים בו, ולהטשוררים לטצוא תרוזים
 ומלות נרדפות, וגם למראה טסוטות לבעלי הצירופים

 בקבלה. מלבד תועלתו לפרשנים ומבקרים.
 [הוצאת בוקסדאדף] א\זד מהבמי הנוצרים יוהאן
W בוקםדארף תזקן מבאזיל תיקן את הקונקורדנציא 
 ריין ע״פ סדר השרשים הבנינים והמשקלים ולפי
 התוראות השונות לכל שרש, ותעתיקן ללשון רוסית

(שסו ו  ספרו נדפס בבאזיל בשנת 1632 עם תוספות מבנ
 כשם אביו) של כל תמלים בלשון ארמית תנסצאות
ת  בתג״ך, וכתב עליו סבוא גדול. יוליום פירםט תיסן א
 הקוגקורדגציא של בוקםדארף, והוסיף עליו תערות סר׳
 וואלף היידענהיים, והפעל ״היה״ ושם הוי״ה ועוד איזה
 שינוים(לייפציג 1840). יששכר בער (בעדנהארד

 שרה וויליאסם באגגליא אשר הגיהה עזבונה ארבעים
 אלף ל״ש עם אותות סשפחה (Coat of Arms) לבניסץ
א בן ט ם ו א ק ה (אנסוניא) ד ש י מ ל ע א ר ז י  ד
 יעקב אלוואריז דא קוםמא היה אהד ממנהלי הבאנק
ת בת אתותו קאטרינא  הכללי מאננליא. הוא נשא א
 סינרים בשנת 1698, היא ציירת בששר את דמות
 אבית אשר תסונתו תלוית בתדר תאםפת של ביהכ״נ
, א ט ם א א ק ן ד י ס י נ  בעוויס סארקם בלונדון ב
 נולד בשנת 1704, וסת באננליא בשנת 1764. הוא
 היד, עשיר וגדבן גדול, ופזר מכספו שלשת אלפים
 ל״ש צדקה לעגיים מבלי הבדל הדת. בשגת 1762
 יסד בשותפות עם יצתק דוד ליוואי ישיבת לת״ת והניח
, היה א ט ם ו ת ד א ק מ ל  קרן קיימת לתמיכתת. ש
 ^ולתני עשיר ונדבן ותנית אוצר גדול של ספרים עברים
 להברימיש מוזיאום בלונדון(ע" תקדמתצעדנער בקאסא־
ל א ר ש  לוג של ספרים עברים בבריטיש מתיאום) י
, גולדב׳טגת 1819 ומת בשגת א ט ם ו ל ק א ו ג מ  בן ע
 1897 הוא תית רב בליוורגו אתרי מות הרב ברוך
 פיפרגו בשגת 1864, ותבר ״כפר בית הזכרק׳׳ טחזור
 לר״ה, ומהז,ר שלם עם העתקה איטלקית (1892); הוא
 הר׳ל הזהר עם גקודות (ליוורגו 1888) , וסיפורים בשם
 ״מקוד, ישראל" ״ערבים בתוכה״ ״כי גער ישראל״;
 ספר דקדוק לשון הקדש ומלו; עברית־אימלסית ותוברות
ת צוואת באיד גסים שסאמא (8—1877) הוא ת  א
 חיה חבר להבונים התפשים ותגיע לסעלת שלשים ושלש

(J E 1v 288). 
 ב ס

 קונגריס: ע׳ אספות, ציונות
 קונסי, אברהם ב״ר לוי: בעל סקובל, חי
 בחברו; במאה חי״ז ודיח נוטח לצד שבחי צבי נם
 אתר שנשהסד הוא היה שד׳׳ר של הספרדים בעד
 עניי א״י, ונסע לאשגנז ורוםיא, ולבקשת אתר סידידיו
 בפראנקפורט דמיין בשנת 1689 כתב קורות חיי ׳שבת•
 צבי ומתאר מופתי הש״צ ונסיו. ר' יעקב עמדין מזכירו
 בספרו זאת תורת תקנאות קונקי חבר ספר ״אבק
. עי; הילד, דרשות עת״ת;  סופדים״ שנהלק לשנים,
 עונת רצפים, פירושים על תנ״ך (אמשטרדם 1704)

 ״טנתת קנאות" מוסר; ״אבק דרכים" דרשות (בכיי).
 ביבליונרפיא: שם הגדולים חיב בערך הספרים;
 צעדנער, אויסוואהל צד 178 הערח 10; גרעץ, דבר ימי

 ישראל ה״ה 270.
 ב. ט

 הונסורךנציא (Concordance): קובץשלטלים
; והוא ב ׳  שוות בטאטרים שונים של ספר ידוע בסדר א
 שונה מספר מלים או מלון(Dictionary) שנםדרו הטלים
 תיתידיות, כי בקונקורדנציא נםדרו המלים בהמשך
 הדברים לפניהם או לאהריהן, עד שאפשר להבין דיסאסר
ק הוא בפרט לטהברים, כי הוא ה  השלם. ספר כזה נ
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 לעניו מקה וממכר (כלאים פ״ח ה ). בזמן התלמוד
 השהט׳שו בקופים לשליהוה ולעשוה צ־כי הביה, והטישלה
ה הקוף להביא מזון בההום ישבה דינו כהר׳ש ׳שוטה  א
 וקטן או כוהי (עירובין ל״א) ופיר־ש״י •שאפשר ללמד
 אה הקוף לעבודה אבל עבודהו איננה טהוקנה כראוי,
 ולכן להפ הפניפ שנערכו שלא ע פ דין הרי זה כטו
 שנערכו ע״י קיף (טנהוה ק׳ ) כה הקיף הוא ככה
 אדפ לענין נטילה ידיפ שצריכיפ בה כה גברא- אך
 ר׳ יוסי פוסל בקוף (ידיפ פ״א ה׳) והיו טוכריפ קוף
 בארבעה זוזי(נדריפ נ• •) כלביפ וההוליפ וקופיפ עישרם
ה הביה מעכברים ורטשיפ אי נטי דצבע בהו  לנסר א
 קופא (ב״ק ק״א ) פי׳ כנק דאהא קיף וצבע האי צמר
 בהני סממנים שאין צבוע יפה ולא שבה לענין דמים
 (ערוך) כמה פעמים נזכר בנמרא ״כמעשה הקוף״
 כלומר התחקות על מעשה בני אדם דעה הז׳ל היו
 הפך מן ההוקרים האומרים כי האדם היה לפנים קוף
 וגהפההו כהוהיו ונעשה אדם כי לפי בעלי ההלמוד
 והמדרשים בני אדם ההוטאים נענשו כי נההפכו
 לקופים, כטו בני אנוש שנהפכו פניהם כקיפ ם (עי׳
 לעיל), ובין שלש הכהוה בדור הפלנה, זו שאוטרה
 נעלה ונעשה טלהטה נעשו קופין ורוהין ושדין ולילין
 (סנהדרין ק״ט.) והשבו שבעה הבלים שאמר קהלה
 לישבעה עולמוה שאדם רואה, כיון •שהזקין נעשה קוף
תא ב־שבט י  (ילקוט קהלה רטז התקם׳ו) ד׳ שלמה בן ו
ה שורה הטדרנוה של הברואים באופן  יהודה ערך א
ה הדומם עם  הזה: האלמוגים הם המעבר הטחבר א
ה הצומה עם  הצומה והספוג הוא המעבר המהבר א
ה בעד, ה עם  בעלי ההיים והקוף הוא המעבר הסהבר א
 האדם (הוצאה וויגער צד ט׳ו) במעשה טוביה עלם
 קטן כי״א כהב דטעם טדוע בכל הה״ם לא גמצא דם
ה אלא באשה ובקוף (עי׳ רבנו בחיי פ׳ טצורע פ׳ ח  נ

 ואשד, כי ההיה זבה ובחהם סופר יו״ד סי ע׳)

 ביבליוגרפיא: ל,מיזאהן, די זאאלאניע דעכ תלמודם
 64, 67 356; הצופה, שנת 1912 ניי<נ>ת 40—42
 א

 קופה .' סל (Basket) שעשוי טזטורוה עץ או הרוהי
 דקי מעשה רשה(ואלה נקראים ״סלי חורי״) •שטעטיםים
 בו דבר לשאה על הכהף, כמו סל של אופה (בראשיה
 ט׳ י״ח), סל המצוה (ויקרא ה׳ ב׳), הב־שר שם בסל
א חוא סל קלוע ומניחים בו  (שופטים ו׳ י״ט) מ.
, בארמיח צ:א (  פירוה, ו׳שטה בטנא ודברים כ״ו ב
ד הוא ג״כ סל קלוע מבצלוה,  בהלוף ט׳ עם צ׳ ח
חה  הדוד אהד האגים (ירמיה כ״ד בי), כלוב הוא לפי
 געטום ה׳ אי) ולעופוה (ירטיה ה׳ כ״ז) בלשון הז׳ל
) טלאה געורה של פשהן או ט ״  הוא קופה (שבה ט
) ויש ׳  גסורה של הרשים. טלא קופהו עפר (ביצה ח
 קופה הרוכלים (גיטין ם״ז) של בשטים, וגם קופח של
 צדקה (סוף פיאה) סל גחל הארוג סן גצרים או עלי
 דקל גקרא ככיפה או קפיפה, הולד. כפיפוה בציארי

 בעע־) השרמש במסצה בהיקוכי פ רםט בחוצאח הדשה
 (שטעט ן 1862).

 [ה ,את מאנדעייקעח] שלמה מאגדעלסעק תיקן
ת כל תחםרוגות  את תקינהורדנצ״ת תראשוגות, ומילא א
 וההשמטוה והוסיף בה כל מל ה השטוש והיתם והגוף
 ומלה ״אשר״ ושמוה הוי״ה יה ואהיה, ע״פ המסורה
 ולפי סדר כהבי הקדש הגהוג בישראל, עם הרנום
 דוטי והערוה ב־שפה עבר ועשה טטגה שתי הוצאוה
 ״היכל הקדש״ הוא קוגקורדגציא הגדולה, ו״הבגיה
 היכל״ הוא הקטגה שלא הובאו בה הפסוקים במלואם
 כ״א טראי טקומוהם בכה״ק אך גם היא כוללה גתוה
 המלים לכל פרטיהן ודקדוקיה; (גדפסו בלייפציג 1896,

(1900 
 [קונקורדנציא על התלמוד] ר טשה ריגאטץ (או
 םאגח) אשר חי בסוף המאה הי״ה וההלה הי״ט בעיר
 באלאםא־גיארמאט באוגגריא והיה סיפר הקהל, הבר
 קונקורדנציא הלסודיה, והסכימו על ספרו הרבגים ר׳
 טאיר אייזענשטאדט הלמיד ר״ס סופר, ור׳ מישר,
 טינץ טאלט־אופן אך לא נדפס, והכ״י טונה בכיה
 עקד הספרים של ביה טדרש הרבנים (לאנדםראבינער־
ו רק טהציהו שני הלקים  שול) בבודאפעישט- ריש טטנ
ה א׳ עד ר, והשני  בהבניה פ ליו, ההלק הראשק טאו
ה ז׳ עד י׳ בם ׳ה 406 דפים או 3237 עטורים  טאו
 בעלי ׳שטונים שורוה בערך, או 260,000 מאמרים
 בערך ונסדרו בסדר טםכהוה הש״ם ע״פ ׳שרשי המלוה
 ונטיוהיהן עם המשך המאסר, כמו בהקונקורדנציא של
 תתנ״ך, ובראש כל הלק יש טפהה להענינים וביאור
 כל טלה בקיצור שם תספר ״אסף תמזכיר״. גם הרב
 אלכםגדר ק א הו ט התחיל לערוך קוגסורדגציא של
 ההלטוד והמדרישיג, והשלים רק רשיטוה הספרא וספרי
, (הכ״י הוא ביד בגו גיאורג א׳ א ה פ ס ת  וטכילהא ו

. א י ד י פ ו ל ק י צ ג  קאהוט בגויארק) ע״ע א
 א

 קןץ? t שם ההיה הקרובה בצורהה לאדם, שגהבים
 וקופים (ט״א י׳ כ ׳ב, דהי״ב ט׳ ב״א) שבאו טאופיר

 בלשון םאגסקריט שטה קפי ולישון יוגיה ״־•׳י?״׳ שהתקצר
 באגגליה לשם ape ובגרמגיה אפפע הפיל והקוף
ולחה לג׳ שגים וכגגדן באילן בגוה שיה  והקיפוף י

) הכל בפגי שרה כקוף בפגי אדם (ליופי ׳  (בכוחה ח
 שרה בפני הוה כקוף בפני אדם, אדם בפני שכינה
( ׳  כקוף בפגי אדם (ב״ב נ״ה ). הקבוץ קופץ (ב ׳ק פ
 ונם סופוה, סנדלי קופוה (קהלה רבה פ׳ כי יש). קרבה
רח ה שאטרו כי ביטי אנוש י ט  הקוף לאדם נלמד ט
נ),  האגשים לטדרגה קופים בצורת פניהם (ב״ר פכ׳
ה הקוף טברך ברוך טשגה הבריוה כטו על  והרואה א
 אדם כושי והלבן והגגם (ברכוה ג״ה:) והרואה קוף
ג  בהלום הוא םיטן רע (שם ג״ז ). לדעה ר׳ יוסי א ד
ה (ע״ע) קרובוה לאדם יוהר טםהם קוף ד ש  ה

ה באהל כאדם והקוף גהשב להיה  שהראשונים טטטאו
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: עוף חקורא ומושך אחריו ( א א (לו ר ר ו  ק
 אפרוחים שלא ילד, אך אחר שיגדלו ויבינו שהוא לא
 ילד אותם יעזבודו, ויהי למשל להגביא קורא דגר
 ולא ילד עושת עושר ולא במשפמ בתצי ימיו יעזבגו
 ובאתריתו יחיח נבל (ירמית י״ז י״א). דוד תתאונן על
 שאול תשלך כי תוא רודף אתריו כאשר ירדף תקורא
 בתרים (שיא כ׳). לעגין שלות תקן גתלקו ר' אליעזר
 וחכמים בקורא זכר. ר״א מחייב בשילוח תקורא ותכמים
 פומרין (חולין קל״ח:) ובזכר של מין עוף אחר לא
ת  גחלקו שאיגו חייב בשילוח, שגאמר שלח תשלח א
 תאם ולא תאב. אבל חכא ר״א מחייב משום שגאמר
 בו ״דגר" ואתיא דגירת דגירת, כתיב תכא קורא דגר
 ולא ילד, וכתיב תתם וכקעה ודגרת בצלת (ישעית ל״ד),
 מת תתם דגירת מעליא דבמיגו משתעי קרא אף הבא

 דגירא טעליא אפילו בזכר (שם ק״מ: רש״י).
 מ. ת.

) : סבר תורת הישמעאלים אשד ן א ר ה ן ( א ר ו !  ע
 גתן לתם מתמר גביאם. ועל שמו גקראו מתמרים או
 מושלמנים תספר מכוגה הוראן מן ״קרא" ומתאים
 עם תמלת ״מקרא״, מפני שקורין וחונים בו יומם ולילה,
 ונתשב אצלם לכתבי תקדש, ומספר מעריציו בימינו
ם מיליון נפש בספר תקוראן יש סי״ד  יותר ממאתי
 פסוקים או סוראת (מן תמלת ״סדרא" או ״שורת״),
 מהם ארוכים ומהם קצרים ואין כל תבור פנימי ביניתם
 ולפעמים הסר ההבור נם בין הלקי סורה אתת כל
 פרק מהולק למספר פסוקים ארוכים וקצרים וחותמים
 לרוב בתשואות ההרוזים עשרים פרקים האתרוגים
 רמת תיותר קצרים, בעלי ג׳ ד׳ או י׳ פסוקים קצרים.
 תפרק תארוך ביותר תיא פרק ב׳ ״פרת" שיש
 בו דפ״ו פסוקים ארוכים, בפרק ג׳ ״בית עמרם"
 מאתים פסוקים בפייר ״תגשים״ קע״ת פסוקים, פ״ו
 ״הבקר" קס״ה, ופ״ז ״תסוללת" ר״ת פסוקים ביתר
 הפרקים נמצאים מן עשרה עד מאה פסוקים. תתזיונות
 אשר הזה מהמר גנלו לו בדוה הקדש, לפי עדותו
ק ק״ד: ״הוא (הקוראן) גשלח כרוה פ  בפרק ט״ז פ
 הקדש מן אלהיך באמת, למען חזק בו המאסיגים"
 (וכן שם פסוק בי, ופי״ז פסוק פ״ז) הוא הרוה אשר
ת ״ישו בן מרים״(פ״ב א׳ ופ״ה ק״מ)  בו אמץ אלות א

 כרוה הזה בהר מהמר לבאר דבר הקשת לו (בדברו על
 ישו הגוצד) כי חרוח גראה למרים כאיש ויפה בבטגה
 וההר (פי״ט י״ז) לפי תמסורת תדתית היה הרוה
 הנזכר הטלאך גבריאל, אך בלי ספק ירטזו טליו אל

 רעיון הלוגוס שהיה לבשר בישו.
 [הנדות שונות וסהידו״.] סיבת תתערובת של דעות
 שוגות בקוראן תיא מפני שטתטד בעצטו לא ידע קרוא
ת כל תזיוגותיו אשר  וכתוב, וסופרו תפרטי כתב בספר א
ת ח י ת  גגלו לו, ולכן רבו בו גם סתירות תסרות ר
 והוספות לטכביר. ואתרי מות מתטד סידד אבו בבד

. ט גי), כפיפת טצרית (סוטתי״ד)  בתטות (תרוטות פי
 אין אדם דר עם גתש בכפיפת אתת (כתובות ע׳יב)

 פיל שבלע קפיפה טצרית (טגתות ס״ט.) תולין קרסטל
 לבתטת (שבת ג״ג) הייגו טרסקל ותיא סל טירייגא
 דהטרי (פסהים פייה ) הוא צגת או כלכלת, וכן כגתא
:). סילתא (ב״ב ע״ד ) הוא מלשק סל.  דפירי (סוכת כ׳
 קלתא או קלתות של כסף תהב שהביאו כתן העשירים
 את ביכוריתם (כתובות פ״ב ב״ק צ״ב.). קגין ותטתוי
 (ביצה י״ד:) הם סל וקערה הסלים שבקנתל (פרת
ת ח י ) הם סלים עשויין להוליך ע״נ ההמור פ  פי״ב מ
 או זבלים וקשורים לו משגי צריו. משפלת (שביעית
) חוא סל וקופה לדוציא תזבל, ג׳ משפלות תן  פ״ג ב
 של זבל של מוץ ושל תמיס (תגתוסא כי תשא סי׳ בי)

 ב מ

ת ידי : צמחים הדוקרים ומכאיבים א ר ך ר ך ץ ו ״ ו  ל
 האוהז בהם אחר שאכלו אדם וחוח מעץ חדעת גהקללה
 ה*רץ בעבור דאדם לאטר: בעצבון תאכלגח כל ימי
 תייך וס ץ ודרדר תצמית לך (בראשית נ׳ י״ז), סלון
 ממאיר וק,ץ מכאיב(יתזקאל כ״ת סייד), עם קוצי המדבר
 והברקנים תית גדעון דש את בשד שרי סוכות (שובמים
, והם ה חים סבוכים. וכאשר תתנבא הנביא (  ה ז
 על תשמדת עבודת אלילים׳ אמר קוץ ודרדר יעלה על
 מזבחותם (הושע י׳ ת׳) לבזיק, תתת עצים הראוים
 למזבח. ה ץ שמיר (ישעיה ל״ב י״נ) דוא קרן חד, שמיר
ת בגי  ושית (יטב י' י״ז) תדק משת רביגו תזהיר א
 ישראל לגרש את שבעה העמים מארצם: והיה אשר
 תותירו מתם לשבים בעיניכם ולצנינים בצדיכם (במדבר
 ל״ג ג יה), הם קוצים שעושים מהם נדר וסכך למען
סק בחם העובר על גבולם. החוח מעורב לרוב בין  י
 צמתים ט בים, תחת הטה יצא ח,ח (איוב ל״א י),
 כשושנה בין חחוהים (שה״ש ב בי) יתואש נשא טשל
 ההוה אשר בלבנון(ט״ב י״ד ט ) סיר הוא ק ץ סבוך,
ת הסיר ח ), כקול הסירים ת ׳ י  סירים סבוכים (נהום אי
ת סיד הנזיד, לשק ח  (קהלת ז׳ יי) כקול הקוצים באש ת
, ורש״י ק ט א  נופל על לשון. תרנום קוץ ודרדר כובין ו
 פירש ק ץ ודרדר תצמיח לך, בשתזרענת טיני זרעים
ק ודרדר קונדס ועכביות, ותן נאכלים  תצמיה לך ק
 ע״י תיקו; (ביצת ל ׳ד). ארב׳יל בשעה שאמר תקב׳ית
 לאדם וקוץ ודרדר תצמית לך זלנו עיניו דמעות, אמר
? י כיק  לפניו רכש יע אני ותמורי נאכל מאבוס אתד
ם נהקררת דעתו ת  שאמר לו בזעת אפיך תאכל ל
 (פסחים קי״ח ) ריש שמות הרבה נרדפים בשפד
. עצבנית, בובא, יערא תובאי,  חז״ל על קוצים כמו
 חיזרא, חיזמא, מוריקא, תריע, תרתבינת, ועצי קוצים

. ן ל י  בין אילני סרק ע״ע א

 ב. מ.

 קוצי: ע׳ משה p יעסב מקוצי
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 והרוח ארצה למסור לו הקוראן מהרקיע ה׳שביעי
 אהרי עבור שלישה שני ההפסקה ראה החזון (פע״ד
 א —ז' ופ״א כ״ב) הסבטיח כי נראה לו האיש גבריאל
 באופק זך ורוה עועים ססכו וכן (ישם פג׳ינ א —י׳):
 א ) גישבע בכוכב היורד ב < ידידכם בל יהעה ובל יהעה.
 ג׳) הוא (הקורא!) איגו כי אם סלה נגלה, די) אשר
 לסדהו העז בכה וכו׳ על הדברים האלה בגו כה
ה דעהם כי הקוראן לא גברא כי אם סיסוה  הסונגים א
ה דודו אבו להב (פקי״א),  עולם הוא. אה״כ קלל א
ה בגי  ויוכיה בגי קורייש על הטאהם כי רבה (ק״ב), א
 דורו כי הם צריעין(ע״ג י״א), ואה העשירים המפונקים
ה  ביוהר ואין להם לב לעישוה צדסוה (נ״נ ל״ד), א
ם  לוחצי היתוטים (שפ ק״ז). א׳) אישר הטשפט מטי

 ב׳) יהוטים לוהצים נ׳) ולכלכלה העניים טאוטה אינפ
 עושים, ד׳) לכן אויה לטהפללים, ה׳) המהפללים
 בעצלהיפ וכו׳ (שפ פ״ה): א־׳ אויה לאלה אשר
ר בעד עצמם איפה ג  האיפה הם טקטינים, ב׳) א
 טלאה הם חדישים, גי) ולאהרים הא כה או המשקל
 הם מקטיגים וכוי אח״כ דיבר על החייה הטתים (י״ט
 וע ד), על פרגסת עגיים (צ׳), ויצו לקרוא בקוראן
 באשמורוה הלילה (ע״ג), ויוכיח כי איגגו הועה, או איש
 הרוה וטישוגע (צ ד, וק׳ג וכן ט״ו י׳), ודבר טשפטים
 עם אלד, האומרים כי הקיראן סכיל ספורים (אסא־
ה ם (י פעמים), ויקלל א  טורין=היסטאריען) עהקי
ת חלקם (ע״ז,  יריביו(ק״ח), ויתפלל כי ההופת תהי מנ
 י״א—ל׳). אולפ בעד עצמו קוד. לתשועה אלוה דאטר
 (צ״ג ו'—י״א) וי) תלא מצאך כיתום ויאסבך, זי)
 וימצאך הועד, וינתלך, ח ) וימצאך עני ויעשרך, ט )
 לכן היהוטים אל הדכאם, י׳) והעניים אל הכניעם
ה בריאה ההבל  וכו׳ (וכן פצ״ד אי) דוא טתאר א
 (ע״ז כ״ו—ט״ו), המלאכים (ע״ט א׳—ט״ז), אדם וחוד,
 (נ״נ ט״ו—נ׳ ע״ז כ׳—לי), תרדת יום התקוטה
 נעימוה ימח ויסודי השאול וכן וע״ר): ט״ב) בגנים
ה אהיו לרשעים מ״נ) ״סד,  ישאלו(הצדיקים) איש א
 הביאם לאיש ההופה?" מ״ד) ויאמרו ״לא נחשבו
ו נ ו) והי  למהפללים, מ״ה) ורעבים לא מטעימים, מ׳
 טלחשים בין המלהשים, מ״ז) וביום הט׳שפט מכזבים״.
 טקרה טלך אברהא הנוצרי טהימן, אשר בשנת הולדה
 טהטד יצא לטלהטה על טכה עם י״ב פילים ונכנע

ה יסודי  מרומז בפרק ק״ה. לפעטים טהאר בשרד א
ק אלה מול אלה, למען יפעל ע  ההופה ונעימוה ה
 ביהוד על לבוה השוטעים. (פ״ג ג׳—ט״ז ועוד מקומוה
 שוגים): ג) הם (הרשעים) באיש להבת צולים, די)
 דבאה טטעין רוההים. (כ״דט״ו—ט״ט),הם (הצדיקים)
 ישבעו עונג בגגוה טרוטים, י״א) טקום בל ישטעו לחש
 שפתים. י״ב) שם טעין גובע, י״נ) כסאוה נעלים, י״ד),
 וכוסוה גכוגים, ט״ו) וכרים טזוטגים, ט״ז) וטצלוה
 פרושוה. (פ״נ כ״נ—כ״ד) לאסר כ״ה) הסח ישהו
 טיין החהום׳ כ״ו) אשד ההטו בשטה (טושקאט), כ״ז)

ה הילקוט הזח ודוסיף עליו עוד נבואוה  הכליף הראשון א
 שוגוה שהיו שגירוה בפי הטאטינים אולם לא השהדלו
 להבר הפרקים השייכים זה לזה בזמן במקום או בתוכן,
 כ״א גהגו הפרקים הארוכים בראש הכפר והקצרים
 בסופו, ולכן אין מוקדם ומאוהר בקוראן אבן גם
 הפרקים בעצמם אינם מכילים הבור פנימי בהוכן,
 ובקראנו אוהם נשהוטם על השברים וההלקים השונים
 הבאים זד, אהר זה —אהרי מוה אבו בכר מצא הכליף
ה נוסהאוה הקוראן  השלישי עהסאן לנהיץ לו להקן א
 ולהסיר היהרוה והשבושים הרבים אשר נמצאו בכ״י
 ולתת לו הצורה האחרונה, היא אשר לפנינו, ויאבד
ה כל הספרים הסשובישים שהיו במציאות עד דעת  א
 ההיא בידי המאמינים׳ לבל יהיו למכשול לקוראים בו —
 כל אמרוה הנביא אשר לא מצאו בד,ם ערך נבואה
 השטיטו מהקוראן, אך מסרו אוהם על פה מדור
 לדור׳ ואה״כ נכהבו בספר והיו לרוחה הבאים למקור
 אשר ממנו שאבו טשפטיהם סדוהיהם והיי המוסר.
 אטרוה כאלה דרשו טפי ,׳עיישא״ אישה טהמד אישר
 שמעה בכל מקרה מפי אישה הנביא, או מפי העוזרים
 הראשונים על יד מהמד אשר לווהו על דרכו ממכה
, אי אישר נספחו אליו אה״כ׳ ונם מפי הבאים ח  למחנ
 אהריהם שיקבלו מן העוזרים המסורוה האלה רבוה
ד וביניהן סםורוה בדיוה מפי עיישא או מעריציו, א  מ
 ואעפ״כ נעישו במשך הזמן ליסוד סוסד לבנין ביה
 המשפמ האיסלמי׳ השורר עוד בימינו, ועל פיהם יהרצו
 השופמים כל ריב וכל מדון בדרך ההאמד. וההשואה
 (נ״ש) בין הדברים האלה של הסנוח ומצווה ודינים
ה וספורים יפים מהיי ח נ  בדה או בנימוס׳ סעורבים ה
ק ע  הנביאים ואנשי השם בכה׳יק, או ציורים מן ה
ה הלב מהמד הנהו המשמיע דבר  וההופה המושכים א
 אלוה, ואלוה הוא המדבר מתיך נרונו ופונה בדברו אל
 הנביא או אל המקהלה המסורה הדתית הבדיל בין
 הפרקים הנשנים במכה (Mecca) ובין אלה אשר נאמרו
 במדינה, כי פרקי מכה נאמרו בהתפעלות הנפש
 בהתלהבוה נמרצה ורוה שירי יציק בהם׳ בעה שהיה
 עוד מלא כת עלומים ותתעתד לגדולות׳ אולם פרקי
 מדינת מכילים רק תוקים יבשים תקנות ערומות ופקודות
 נמרצות בבל זאת נטצאים בפרקי טכת קטעים שנאמרו
 במדינה וכן להיפך, כאשר יורה חלוף הטבטאים ופננק
ם נטצאוה שלש או ארבע ח ה  הדבור. לפני פרקים א
 א, תיות בודדות אשר רבו בהן הפרושים, והדעה הכלליה
ת הפרקים  היא כי הם ראשי השסות לסופרים שכתבו א

 ע״פ עהטאן וסייעהו.
ה הקוראן  [חלוקת הקורא!] אם ננסה לנהה א
 להלקיו ולציינם ראשון ראשק ואהרון אהרון ע״פ הכנם
 נמצא ההוצאוה האלה: הנבואה הראשונה נמצא
ה מ ד), ופסוקיו׳—  בפרק צ״ו פסוקי א—ה׳ (ע״ע מ
 י״ט נספהו בעה סאוהרה ההזיק הזה הזה בליל אל־
 קח־ (פצ״ז א׳—ה׳ וע״ה ל״ה) בעה אשר ירדו הטלאך
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 תממן מאן לעשות זאת. אדם וחוה צווי >W אכלו
 מעץ תדעת, אך השטן (איבליס) תסית בם ויאכלו
ת זרעו  ממגו וינורשו מן העיז׳ ויוציא אלוה מגן עדן א
ח ד ה נ  אתריו וישבעו שבועת אמוגים באלוה (עי׳ ס
ויאמר: אינגי דורש  ל״ה, ע״ז זי) גה הטיף לבני עמו
 טכם שכד כי שכרי את רבון העולטים הטבטא הזה
 גטצא גם אצל אלה שקורא נביאים הוד׳ צאלות,
 לוט ויתרו, וטקורו כישעיה (ט״ב י״ר) הגה שכרי אתי
 וגו טזת גבין כי גם טתטד שגת ושלש לעטו כי אינו
 דורש כל שכר טתם כטו שקראו בגי קורייש לטתטד
 כן קראו לגת בגי דורו ״טשונע ואיש תרות" את״כ
 גצל גת בתיבת מפגי טי תטבול, ויתי תשע טאות שגת
 ותטשים שגה בתוך עטו ויטת הגביא הוד (תוא עבר
 לפי גי־גר) הט ף דברו אהריו לבגי מטה עאד ובגי
 דורו כזבו בו, עד אשר סערה השטידם. אהרי הוד קם
 צאלוה (הוא שלה לפי גייגר) לגכיא לעסו בגי תמוד׳
 אשר כהשו בו אה״כ ברא גמלה מעידה על טשלתתו,
 אך תשעה אגשים פושעים המיתוה מעשה דור הפלגה
 מרומזים בשם ״אגשי העמודים", ו״בוגי המגדלים"
ם דבר טשפטים עם גמדוד ה ר ב ו ר, קכ״ט). א  (פטי
 (השם גטרוד ליהא בקוראן רק טרוטז בכגוי ״גבור
 עייץ" בפי״א ס״ב) על עבדו הגלולים וכן עם אביו
 תרת, את״כ כתת הפסילים לגזרים וגיצל טכבשן האש.
 ויראו לו אורהים ויבטיחוהו כי לשגה יהית תובק בן,
ת אהד טבגיו הפץ להעלות לעולת׳ ויתפלל בעד בגו  א
 ישטעאל אברתם תבר ספרים ואלות בחר בו ליריד
ת שגאתו  לו. בפרקי טדיגה, אהדי שגלה טתטד א
 ליהודים הזכיר כי אברהם לא היה יהודי או גוצרי רק
(ב׳ קל״ד) עקדת יצהק (עי׳ ספרי ״היי  תסיר גאטן
 אבדתם ע״פ תגדות הערבים" 1900). לוט הזהיר בגי
 דודו כי יעזבו את עלילותיהם׳ אך דבריו גשארו טעל,
 ויצעק לאלות וישטיד עריתם על תיי יוסף הקדיש
ד הפרק הי״ב׳ ובו טספר המקרים הבולטים טתייו, ט ה  ט
 ואוטר כי הוא ׳,היפה טכל הספורים״ (פסוק ג). תוכן
 ספורו הוא בקצור יוסף ראה בהלוטו השטש והירת
 ותכוכבים טשתתוים לפניו וכו׳ אשת אדוניו ראתה את
 יפיו ותאהבהו אהבה עזת׳ ותנס דברי ענבים אליו
 וינס מפניה והיא ק־עה כתנתו סאתוריו. נשי העיד
 לעגו לד. כי תתנה אתבים עם עבדת, ותקראן לביתה
 וחתן לפגידם אתרוגים וסב־גים, והגשים הביטו על
 יופי פגי יוסף טבלי הסיד עינידן טטנו ותתתכנת בסכיגים
 על ידיהן בטקום האתרוגים עד שפך דם. בתטתה עליו
 על בי לא השיב לה אהבה השליכה אותו אל בית
. הטלך ראה הלום ויוסף הובא p הבור  הסהר ומי
 לפתור אותו. ובאשר פתר בן ה ח׳ ויפקידהו הטלך
ח מצרים שבע שגות השבע צבר  לטושל על בל א
 יוסף תרבת כד, ויבואו גם אתיו לשבור בר רדבר
ת אליהם וכוי. לפלא הוא ו ת  אתם קשות את״ב ה
ד מאהי יוסף לא הזכיר בשם, רק ראטר ה  בי אף א

 וסעורב בסי תשנים (םעין יין כעדן) ובו׳ (נ״ד י״ם):
 אבלו ושתו ויערב לתככם בעד םפעליבם נשענים על
 כרים כשורה וטיותדים בעלםות שתורות תעינים (הוריס).
p כ׳) וטעוםרת כגעריס כפנינים נסתרים וכר ועוד 
 הציורים האלה נכיר כי כבר בסכה אהב הנביא לתאר
 העדן ודתפת בצבעים נסים תפועלים על לבות ההסק
 הערבי פעולה עזה, ותםסורת תסאותרת לקתה את
 הרעיונות האלה ליסוד לבנות עליו תשערותיה ותוספותיה

 בהזיונות םדינה ישנה וישלש הציורים האלה וישית
 עליהם נוספות, ויאטר (ב״א צ״ז—צ׳ה) הפושעים
 יטצאו שם שלשליות סי באושים ולתבות אש, (ס״ד
 ם״נ—ם״ד) עץ זכום לםאכלם, ובזפת בוערת תרתת
 בםנם אולם תצדיקים (ל״ר ס״ב—ס״ם): י״א) ישתו
 כפור, י״ב) ננות ולבושי סשי בשכרם׳ י״נ) נשענים על
 כסאות תגיגה׳ בל יראו שרב או קור, י״ד) על ראשם
 צל טגין ולפגיהם עגביס תלוים, ם״ו) כלי כסף וזכוכית
 סובבים, ט״ז) וישתו יין טטעין סלסביל, י״ט) ונערים
 בני אל טות עוטרים אותם כפנינים, כי) לובש בגדי
 משי ירוק ברקת ומקושםים בלולאות כסף (עיי נם
 סדיגת ג״ת ל ׳ג, ל״ם—כ״א, ס״ד—ס״ם). קול תשופר
 תראשון ישםיע כי עת הגעיסות בעדן באה כאד. כל
 גפש תבוא בםגהל ועד, ויוכרז: השליכו אל התופת כל
 פושע מורד (ג׳ כ״ג), גתגו גשאל תתופת האםגם
 גםלאה? והיא העגה העוד יש? רוהב הגיתגם כרותב
, ז׳ פהחים לגיהגם (כעין זה באותיות ח א ה  דישםים ו
י ה גם) , בסתים צ״ד ותעגית ו' ע״ע ג  דר״ע ת' א׳

 תרשעים לא יכואו לעדן כסו תגסל בל יתדור דרך תור
 תםתם (זי ל״ת), מכסא כזה ״כטעיל פילא בקופא
 דסתםא״ גטצא בתפמור פעמים רבות (וכן בבדית

 ההדשה סתי י״ם כ״ד ועודו
ד ס ה  [מה שימר מתורת היהודיס] אהרי אשר ס
 לא ידע אף קרוא וכתוב כעדותו בעצמו (פרק ס״ז ב״ב),
 לכן גאח לסחת תורה ספי אהד היהודים בימיו, אשר
 הודיעהו ספורים שוגים סתיי תנביאים ודגדות גפלאות
 ממעשי האבות בימים םקדם שם סימרו היהודי היה
ת בן פלאם״, וכגראת מהקוראן מסר לו רק א מ  ״עבד א
 שבדים וקטעים ולא ידיעות שלמות וכוללות קשה
 לתתליט אם הי.ג אות הגסות התלובים ותיתירות יצאו
 ספי הרב או מפי תתלמיד. נם אין סדר נכק בספורים׳
ם יצחק רעקב׳  והולך וטונה כעמים אחדור אברי
 ישמעאל ונה, ד ד ושלטה׳ איוב ויוסף, טשח ואהרן,
 או :c בסדי• טהופך וטצאנו לנחוץ להעביד לפני
 הקוי־א הספורים הנזכחם בהקודאן לכי סח־ התורה:
 הבריאה׳ השםים וייאח נתפרדו אהרי שהיו נוש אהד,
 אה״ב נעשו שבעה רקיעים. בראשונה נבראו הסזיקק
 (3ינן, עי אבות פ״ה ו׳), ואחריהם אדם ואשתו

 הםלאכים שטעו כי תאדם עוסד לתברא תביאו עליו
 רבתם רעה לפני אלוה. רהי באשד נברא האדם

 רצו אלוה לסלאביו להשתהוות לפניו, רשתתוו, ורק
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 ערבה השטש בטעין טיט. שם טצא עטים אשר בקשו
 טטנו טגן טפני גוג וטגוג ויכן להם חיץ וסוללות מברזל
א (טרוטז בפ״כ רם״א), הוא עבר ר ז  ועשת רותחת ע
יאטר: האטגט יהיה אלוה אלה  על פני קריה נהרסה ו
 אהרי סוהם? ויישן שנהו אשר ארכה לו כסאה שנים

ו הנוצרי יאסר כי זכריהו ההפלל לילד, ש  כספור חיי י
 ואלוה הבטיחהו כי יולד לו בן ושסו יוחנן סרים ראהה
ו והלד  הרוה לפניה בדסות איש תסים וההר טטנ
 כן. ישו סדכר כערםו והוא דבר אלוה (לונוס). ופעסים
 אהדוה טשנה וטשלש סהסד בקוראן כי ישו נברא
 בדבר אלוה כסו אדם הראשון: אלוה אטר לו ״היה"
 ויהי (וי ל״ד) ויהסרסר על הנוצרים האוסרים אלוה
 יהד בן (ב׳ קט״א) ״וטי יסשול בעולם אם יסיה אלות
 הסשיה בן סרים ואטו וכל אשר בעלם?" (ו׳ כ ט),
ת ח  ״לא יאוה לאליה להוליד בן״ (י״ס ל״ו) פעם א
ת טרים אם ישו ״אחות אהרן״  הוא טכנה כטעות א
 (י׳ ט ל״ו). הספורים טהיי הנביאים הנאסרים בחזיונות
 סדינה הם בכלל פהוהי ערך ואין בם שום רעיו; הדש,
 כי בטדינה טצא קהל סאמינים בו אשר טםפרם
 תלך וגדול, ולא שת לכו אל טדברותיו כי יפעלו על
 לכות דשוטעים, ב״א בל טעיגיו תיו לתקן תיי הדת
 וההכרה של יושבי העיר להה להם תקים יהיו בתם
 ולשגות דשקפת העולם שלהם טן הטפחוה עד היסוד.
 [תקוני ט־ומד בדת] התקוגים אשר ברא בכ״ג פרקי
, אםורלאכול ת ו ר ו ס ה א ו ל כ א ) ס א : ה ט ה ה ג י ד  ס
 בשר חיה סחה, דם, בשר הזיר, ואשר לא גזכר שם
 אלוד עליו. אולם האגום ייאכול כל אלה אין לו עק
 (יעבור ואל יהרג) סותר לאכול כל טאכלוה היהודים

 כל הטאכלות הוהרו לבני ישראל קודם קבלה התורה
 רק אשר ישראל אסר עליו בעצטו (הדברים האלה
, ם ד ל ה א ו  סוםבים על איםור גיד הגשה) בי) ג
 ההוק העתיק אשר שורר בערב סיסים סקדם להסית
ת סשוהרר עבד ההת עבד ואשת תהת ח  סשיהרר ת
ם גם האיסלאם, אך הוסיף כי אם הקרובים י  אשהקי
 יסחלו לרוצח יסתפקו בכפרת כסף, חחוק הזה שורד
ם: היים תהת חיים, עץ תחת  גם על איברים אהדי
 עין חוטם תחת הוטם, שן ההת ש;, אזן ההת אזן(עיי
ן) החורג טאטץ ן ת ה ח עי י  שטות כ״א כ״ג, וע״ע ע
 באיסלאם בצדית יעגש בתופת, ושלא בצדית ישתרר
 עבד בעוגו או ישלם כפרת כסף לקרוביו, ואם עגי הוא
 יצום שגי ירהים שלסים (ד׳ צ״ד—צ״ד.) בכל אופן לא
ו ת כ ז קל״ה) גי) ת ל )  יהיה גואל הדם אכזרי בהשפטו
, טותר לקהת אשה אתת, שתים שלש או ת ו ש י  א
 ארבע גשיפ אם בעל נכסים תוא, או לישא השפתות
 אשר לו. האיש תייב לתת לאשתו סוהר אם תדרוש
 ססגו. אסור לקתת אשה עובדת אלילים, או לתת בתו
 לעובד אלילים, רק אם יאסינו באיסלאם. סותר לקתת
 עבד או שפחה סאלה. אסור לקתת אשת האב, אסו
 יולדהו, אהוה האב או האם, כנוה האח או האהוד..

חל בהם. וקשה הוא להאסץ כי  האוסר, או וידבר הנ
ם  לא ידע שסוחיהם או כי לא חפץ לדעהם אסנ
 תולדוח יוסף ידע לספר בסלואן ובאופן סהובר, יותר
 סתולדות אהרות בתנ״ך, אות הוא כי הסקרים האלה
 פעלו עליו פעולה עזה ונשארו בזכרונו הסיד. מחיי
 איוב סזכיר רק כי נהנםה ביפוריט, ואה״כ טצא תרופתו
 (פל״ה ופכ״א). שועיכ (יתרו) הזהיר בני דורו סאיפת
 שוא וטשקל שקר, אך הם כזבוהי. פרעה צוד, לשהט
 ילדי בני ישראל, וינסר אוטר בעצת המן וקרה (הוא
ת טשה, אך אהד  טערבב השטות בדדבו) להטיה א
ע הדבד לטשה בהשאי ויהבא. בטקום ח ו  הטאמינים ה
 אחר סםפר כי משה הושלך היאורח אחרי הולדו ובנוה
 פרעה טשו אוחו סן הסים, ויטאן לינק סשדי אשד, עד
 כי באה אטו וייגק טשדיה כגפשו שבעו. ויגדל ויך אהד
 המצרים ויסיתהו, וינם לטחן טפני חרב פרעה, ויעזור
 לבנות יתרו להשקות עדריהן ויבא כיתת יתרו ויקה לו
 אתת מן בנוהיו לאשה. וירא הםנת בוער כאש ואיננו
 אוכל, אח״כ הראת אותות כמטחו וידו הלבנה וישלתתו
 אלוה לפרעה אשר עשה עצמו אלוה, ואהרן היה עוזר
ח, ושניהם הראו לפרעה אוהוה ומופהים, ונם  על י
 תרטומי סצרים תראו אותותיהם פרעה ועמו הוכו
 בהשע טכוה פרעה ההאונ; על טשה כי שכת הטובות
ה הים  שעשה לו בילדוהו כי הוא נדלו טשה בקע א
ה ישראל טטצרים, ופרעה רדף אהריהם  והוציא א
 ויטבע בים שמירי (שם לקוח כטעוה מ! זטרי) עשה
 להם ענל ססכה ויעבדוהו משה הביא הלוחוה ויעניש
 עובדי העגל, אח״כ בהר בשבעים איש לסען יעזרוהו
 בעבודתו. וירם אלוה ההר כגיגיה על ראשיהם ויאלץ
 בגי ישראל לקבל ההורה (ז׳ קם״ו) משה הכה על תםלע
 ויוציא להם שהים עשרה עיגוה מים וגם שלה להם
ה המן והשלו הוא סםפר מפגישה משה ואל־  אה״ב א
 חאציר (אליהו?—י״ה ם יא—פ״א), אליהו ואלישע
 נזכריפ בקוראן(פכ״א קב׳ א—קל״ב) דוד שר שיריפ
 בעזרה ההרים והצפריפ והיה עושה טגיניפ על הטא
 דוד טרטז בשני בעלי ריב שבאו לפגי דוד ויהאוגגו
ת כבשה רעהו האהה אף כי  באזניו כי האחד נזל א
 סםפר כבשוה הנוזל השעים והשעה (ע״ע דוד).
ח בשכה דגים ויקללם דוד קללה  אנשים טישראל צ
ס ה׳  נטרצת ויהפכפ לקופים (עיי קדושין פ״ד) ש ל
 הרוה נכנע לו וכן השעיריט וגינן), טעין נהושת רותהת
 הביע טן האח לטענו, ויטצא עדת נטליט, תרננול
ח שבא הטלוך טלכה, הטלכה א  הבר השטיעהו כי ב
 באה לבקרו. בזקנוהו דהפהו השד סכםא טלכוהו
ג נצל טטעי הדגה, י , הח ה נ ו  ויטלוך הההיו וכר. י
ן טצוה לבנו בטרם א ט ק ו  ועלה הקקיק סככה עליו ל
 מוהו כי יעבוד אלוה וישמע לקול אבוהיו, אך לא ישסע
פ יפקוד עליו לעבוד אלילים (עי׳ יבמוה ו' מנין  לו א
ר (דד,רלקרנ־ן= ד נ ס כ ל ד לו אכיו וכוי) א מ  שאפילו א
, מקום ח ) בא במםעיו עד קצר א  כעל הקרנים דניאל ז
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ש ין, חייב כל אדם ו ר ו ת ג כ  ם״ס—נ״ג). וי) ח ל
 לטלאוח שבועחו, אולם הנשבע לשלח אח אשתו יחכה
ח שבועחו אלוח יכפר  ארבעה ירחים, ואם יחלל א
. האשה כי חגרש חחכח שלשה ירחים וחדע  חטאחו
׳ יבטוח פ״ד).  אם הרחה או לא ואח״כ חנשא לאיש(עי
 אטנם טוכ חוא אם חאיש יטחל לאשחו רקחנה אליו
ח אשחו ולוקחה שניח לא יובל לקחחח  שניח. הטגרש א
 פעם שלישיח ב״א אחרי חיוחח לאיש אחר לאשר. (בי
 רב״ז—רל״ה, הפך _דבחם ב ז אי) חגרושין להגשואין
 השניים יהיו בטובח לב ולא בעריצות האשה חיניק
) האלטנח ׳  אח בנח שנחים יטים (ע׳ כחובוח ס
 חנשא לאיש אחרי טלאח ארבעד. ירחים ועשרח יטים
 למוח אישה, וקודם לכן רובל רק להחארס חנשארח
 באלטנוחה חטצא פרנסחה בביח אישה חטח שנה
ת עלי  חטיטח, אם חדרוש זאח חאומר לאשחו ״אנ
״ חייב לשחרר עבדו או לצום שני ירחים או  כגב אטי
 לכלכל ששים עניים בטרם יזווג עם אשחו. הגרושוח
 טחכוח שלשה ירחים לדעח אם הרוח הנה, ועל אישן
 כל צרכיהן עדי חלדנה, האיש טשלם לחן נם השכר
׳ הלכוח ה ש ו ר ח י ו  אם הן טיניקות ילדיהן ד) ר ל כ
 האלד. טעורבוח בקוראן ואין כל סדר וטשטר לםו, כי
ד אשר החליט הדבר ע״פ חזיון אלהי כאשר באח ט ח  ט
 איזה שאלה לפניו, לא החאמץ לחוק החוקים באופן
 נאוח וטחאים עם חביעוח חחיים. הוא אוטר הטח
 בלי בנים ורק אחוח לו חירש ההצי p הירושה וחוריו
 הסותר, ואם שחי אחיוח לו חירשנה שתי שלישיות
 ואבוחיו חטוחר אם חניח אחים ואחיוח יקבל חאיש
 חלק שחי נשים אח רבן הטח חירש האם חשלישיחוחאב
 חטותר. אם אתים לו תירש האם הששיח אחרי נכיק
 איזה חוב או עזבון לטוסד(לענאט) אשח שטחה בלא
 בנים, יירש אישה חחצי טנכסיה, אם בן לה יירש האיש
 הרביעיה אהרי נכוה טזה איזה חוב או טוסד אשר
 יסדה. כי יטוה איש בלא בנים הירש אשתו הדביעיה
 סנכסיו ואם בן לו יקה השסיניה אהדי נכוהם איזה
ה נכסיו לקרוביו  הוב או סוסד. איש כי יוריש א
 הרהוק־ם וסדלנ על אהיו ואהיוהיו יקבלו אלה האהדונים
 הששיה בהוד הלק הובה. בכלל יההלקו ההורים
 והקרובים בכל ירושת. הבולע הון זרים בולע אש שלהבה
, תכותב צואה ה א ו ו י י״א). הי) הלכות צ ד ) ו  בבסנ
, הצום ה י נ ע ה ה מ ל  יקה לו שני עדים(הי ק״ה) סי) ה
 הוא טצוה סעולה סיסי קדם הובהו ביסים םסוסנים
 ונודעים, הולד. או עובד דרך יצוטו בעת אהדת. העובד
 על הצום בלי שום סבה יפרנס עני לכפרת נפשו
 הובה היא להתענוה בידה דמךן׳ אשד בו ניהן הקוראן,
 והההלה הצום כאשד יראה הירה׳ אסור להזדווג לאשתו
ד הבקר׳ עד שיבדיל  ביום הצום, טוהר לאכול כל הלילה ע
ה פ״ב משיכיר בין כדהי מ ד  הוט לבן טהוט שהוד (עי׳ ב
ב ג ו ה, הנטלים ירצו להקריבם ה ק ר מ ל  ללבן). יי) ה
 לאלוה. בראשונה יאסרו רגל הקדבגוה השטאלית

ה ההלב (בעדב שרד אז ההוק הסחר, ו  טיגיקוה, אה
 כי בהה האשה לילד זד לינק סשדיה פעם אהה׳ נעשה
 לה לבן ההלב או אהי ההלב לכל בני הסשפהה),
 הסוה, כלוה. נשי האהים של אשהו ונשים נשואוה
 (כ ד כ״ד—כ״ה). עניים ססהפקים בשפהה אם אפשר
ה בעליהן, ה  ברשוה אדוניה, ואלה הנשים אם הזנינה ה
 די להן בהצי העונש של אשה סשוהררה. הובה על
 הנשים לשסוע בקול בעליהן ולדאונ בעדם. אשה כי
ה  הטרוד בבעלה הענש בנערה׳ אה יכ הסגר בהדר הססו
 או הלקה במלקוה (שם ל׳—ל״ה) אם הקרע עוד לא
 גהאהה, יהאמצו בגי טשפההו וטשפההה לעשוהשלום
 ביניהם. דברים שבצגעה, טצוה אלוה על האיש להזהר
 מזה בעה טוטאהה. האשה היא כשדה זרוע וסוהר
 לאישה לבקרה בכל עה ובכל אופן שירצה האשה היא
 שטלה אישה והאיש בגד אשהו (ב׳ קפ״נ). ד׳)
, איש או אשה מ יזנו, יוכו לפגי ה ט ו ו ה ס כ ל .  ד
 עדים מאה מלקוה ומוהר להם לההההן רק בזונוה או
 בנוה עובדי אלילים המעיד באשה כי זנהה התה
 בעלה ואי! לו ארבעה עדים שראו הזימה׳ שמונים
 יכוהו ועדוחו פםולח, עדי ייסיב דרכו וינחם על דבריו
 אלה (מסרח בזה קרח לעיישא אשח סחמד, כי הובאה
 דבחח רעה לפני הנביא כי נחיהדה עם איש זר בדרך,
 ולכן נלד. אלוה לו החוק חזה) אם אין לבעל עדים
 יבטא ארבע פעמים כי האסה בפיו ובפעם ההטישיה
ה בפי ט  יוסיף לאסר כי הרון אלוה יררפגה אם א
 הסאשים אז נקיה היא ולא יטצאגה עון אם יביא
ה ה  הסאשים ארבעה עדים המעידים כי האשד. זנהד. ה
 אישה, הסגר עד יום םוהה או עד השלים דרכה

 אנשים כי יהסאו זה בזה יענשו. הנוהן סהגוה לאשתו,
 יוכל לקההן ממגד. רק אם זנהה הההיו ועדים מעידים
ו ה כ ה אהרה. יי) ה ל ש א ב ו ה ש  ע״ז, וכן אם יהליף א
וה להוריד סבס עיניהן, נ , על נשים סאסי ה ו ע י נ  צ
 לשסור ערוהן, לכסוה מקומוה הצנועים סלבד האברים
, לשום הצעיף על הזיהן, ולהראוה מקומוה ק ה  שהם ב
 הסכוסים רק לבעליהן אבוהיהן הוהנן בניהן, בני בעליהן
 אהיהן ובני האהים ואהיוהיהם נשיהם שפהוהיהם, לבל
 תעוררנה בזר ם רגשיהם. אסור להן להרהיב צעדיהן
 בלכהן, לבל הראה עדוהן סוהר לקהה נשי הבנים
 האסופים לאשה, אם בעליהן יתי־צו בזה (בדברים
ד סעשהו, כי לסה לו אה אשה בנו ס ה  האלה הצדיק ס
 אסופי לאשה, ויעורר בזה לזוה שפהים). סוהר לנביא
ו ודודתו מצד אביו או מצד אסו. וכן ד  לקתר בנות ח
נה הבאה לגבולו (ל׳ נ ל׳יז). בתוק הזה  כל אשה מאמי
ד לעצסו סה שאסר לאהרים, ובראוהו אשד. ס ה  ההיר ם
 יפה הואר לא יכול לעצור ברוהו סבלי קהה אוהד. לו
ת טעשיו באטרו בי אלוה הוציא אוהו  לאשה, והצחק א
 p הכלל׳ וכן צוה כי אסור לסאסינים לקהת נשי
 הנביא אהרי סוהו, או לבוא לביתו בלי רשוהו. תסבקש
 דבר סנשי הנביא עליו לעסוד סאהורי היחעה (ל״נ
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 אותם ואל תקללם. אל תצעד בצעדי ענק, כי אץ
. j ם י ר  בכהך לבקוע האדמה או להגיע 1 מרום ת

 [עיקרים ורעיונות לקוחים טתיהודים] בין עקת
 הדה הם אי) האמונה באלוה ובמהמד נביאו, ב׳)
ד וטיוהד ואין שגי לו, ג׳) אלוה הוא ח  אלוה הוא א
 בורא ומפדגם הכל, די) מאמיגי אלוה ימצאו גמולם
) על כל  בגעימוה העדן והפושעים יוסרו כהופה, ה
 מאמין באלוה לתיות זהיר כדרכיו, להשהמד במצווה
 אלוה ולההפלל המש פעמים ביום: בקד צהרים לפגי
 בוא השמש אהדי בוא השמש ובעדכ, עם כל אופגי
 תתכגעות תכדיעות ותשתטתות על פגי האח הקורא!
 יודה כי רצון האדם איננו תפשי, וכי אלוה תוא תגתד
 על תרשע כי ישתית דרכו. מתסד התאמץ לעקוד מקרב
 עמו תמנהנים האכזרים כמו לכתת אזני תתיות לקבור
 ילדות אהדי הולדן בעודן בתיים או לתמית ילד ם לדגלי
 עוגי (י״ז י ׳ג) תפםוקים אשד מוצאם מספרי תתנ״ך
 או הרבנים גכרים במבמ הראשון, והם גזרנו על בגי
 ישראל בספר הנה אהם השהיהו מעלליכם באח
 פעמים והניעו למרומים (י״ז י״ד)=יתיינו מיוסים ביום
 השלישי יקימנו ונהיה לפניו (הושע נ׳ בי); הנה האח
 יירשוה עבדי הצדיקים (ב״א ק ד)=וענוים יירשו אח
 (ההלים ק״ז ב״מ); ביום הזה ינול הרקיע כספר (ב״א
; לו היו ( ד ד ׳  ק״ח־־השםים כספר ננולו (ישעיה ל
ח עמים וכוי, מליצה כזו באקדמוה לשבועוה; א י ה צ  ע
 כל היה בארץ או עיף כנף מעובף המה למשל לבי.י
 אדם, וכעי! זת בתלמוד למדנו צניעות מההול וכו ;
 בן ארבעים לבינת (ס״ו י״ד, אבות ת׳ די); אל תאמרו
 לדבר (לוגוס): בקד אעשנו, דק אם ירצה אלות, וכבד
; לא דבר  רגיל בפי היהודים לומד ״אם ירצה השם״
 אלוה עם איש כי אם ע״י גלוי או פרגוד (מ יב יי) =
 כל הנביאים וכו׳ (יבמוה פ״ט) מהמד מזכיר גם
 המלים הםיוהדוה: שכינה, כבוד אלוה הבדים הלמידי
 הכמים, קיטישין (זקנים שבדוד), שבה יום המנוהה,
י  רבינו (רבני תדור). דאדאםין (בתי מדרש), מהאנ
 (משנה הודה). מנמהו היתת לתדאות ידיעתו הגדולת
 בהודה, ולפעול בזה ביהוד על לב היהודים אולם הם
 לא תדלו לקנטדו בשאלות שונות למען הוכיה לכל כי
ח גטוד לכן לא הדל גם הוא טשלות בם א  הוא עם ה
 הצי לשוגו ההרה בכל הזיון לטען הבאיש דיהם בעיגי
ה עזרא  טאטיגיו הוא אוטד כי היהודים טעדיצים א
 כמשיה, הם טתליטים כי עזרא הנהו בן אלוה, והגוצדים
 מהליטים כי המשיה בן אלוה. הוא לא ייעף ולא יינע

ח בא, כ״א א ה ב ש ד א ח ר ב א ^ ^ י ת יל׳עלע כ י נ & ׳  ל
 להצדיק תבדית אשד כבד כדה מיטה עם כני ישראל
 וישו עם הנוצרים מנמהו כאשד דבר בן עמרם אהה
 בני ישראל, הנני ציד אלוה אליכם, להצדיק אשד לפני
ת מ ד ר יבוא אהרי ושמו א צי  מן ההורה ולבשרכם כי
 (ם״א וי) ברבדים האלה ירמוז כי שמו כהוב בתורה
 ובאון גליון׳ כנאמר בקוראן בפירוש ״אלה המאמינים

ל נ ד ה ל ל ו  ויעמידום על שלש תלים. י״א) הלכות ע
ל למכה היא מצוד, מאלוה, ויש עליה קטנה ת  העליה ל
 ועליה נתלה (פעם אהה בהיים עם כל העבודות)

 ההולה או המוצא מפריעים על דרכו יםהפק בקרבן
ה ראשו במספרים, ת ע  קטן בהגיע הקדבן למזכה יספר ש
 אם יכאב ראשו יביא קרבן או גרבה או יצום לכפדהו
מ ״ ה  יום עד שלשה יטי ם בעה העליה או עשרה יטים א
 בטשך שלשת ידהי הגיגה אסור להזדווג לאשהו, ויזהר
 שלא לעשות דעת לאיש ולא יפית טדגים, ודק טותד
 לעסוק במשא וסת; וכן אסור לתטית תית, ואם תמית
 במקרר, יביא קרבן לכעבא, וטתיר תקדבן לפי שוטת
 שגי אגשים תשובים כטתיר תתית הטוטהה. י ב) תלבוה
, טצוד, לתטוךבידי עגיים ושבויים ובעלי תובות ה ק ד  צ
 ועובדי דדך וכו׳ הטכלכל עניים יטצא פי טאה כשבת
 (ב׳ דם ׳נ). יזהר לפייס העני ולכבדו ואל יקבלו באוטץ
 לב. הצדקת תנהן טתשכד כטו טתבואוה הארץ ובכל
 האפשרי בחשאי טצוה לכלכל איש טשוגע להלבישו
 ולקבלו בידידוה היהוטים כי יגדלו ויגיעו עד עה
, ם ד ת להם נכסיהם לפגי ע ם ט  הגשואין וההבוגה, י
 ודק לטגהל גכםיהם טוהר לאכול טהם י ג) הלכוה
, אסור לקהת נשך; אם קצרה יד הבעל ן ה מ א ו ש  ט
 הוב לשלם אסור לננוש בו. שטר תוב יוהן בכהב

 הבעל הוכ או בא כהו קורא טפיו דברי דההיבוהו
מתה על  לפני שני עדים או עד אתר ושתי נשים עו
ה אשד ישכהו, ומצות ה אהיו א  גבם, למען יזכירו איש א
 אותם לכהוב ד דברים בשטר, ויכהבו בו זמןההשלומץ
 וכסה היא הסכום. אם החפץ והכסף יגתגו טיד ליד
 אז• השטר ממכר טיוהד. גם במשכון יוכלו להםהפק
ד ההשלומים יושם הטשכו; לבעליו. אסור להה ה א  ו
. י״ד) הלכוה ה  שוהד לשופטים או לאבד כסף בצד
, אסור להשבע לשוא, ואם נשבע יכלכל ת ו ע ו ב  ש
 או ילביש עשרת עניים או יוציא עבד לתפשי ויטצא
 כפרתו אסור לשתות יין ולתשתעשע בטשתק בתטונות
׳ שכור אסור להתפלל ה ל פ  או בכדורים. ט״ו) הלכות ת
י (ע״ע). העוטד ר ל ק ע  וכן היוצא טבית הכסא או ב
ת ראשו ודנליו  להתפלל ידתץ עד אצילי ידיו ויננב א
ת בראשונה ש  עד הכרכים הבא טן הדרך ידהץ ב

ה או המזדווג לאשהו ואץ ח  ההולה או הבא מן ביה מ
 לו מים לדהץ יגגב ידיו ופניו מבהוץ ההולך בדרך
ת ויהפלל, דק י  יקצר תפלתו במלהמה יאהז הגשק ב
 לטאטיגים תרשות לדטום בתצדות המסגד. ט״ז) תלכות
, דיפותת טלתטה טצוה לדדפהו ולהטיתו בלי ה ט ח ל  ט
 חטלת יש לטגוע טתתגד טלהטה אצל הטםגד, ואם
 יתגפל עליו תאויב בטםצד טותד גם לתטיתו שם; אם
 יתדבק באיסלאם יש לרתם עליו. טצות לדחף אויב
 צד אף בידה הקדוש ובטקום תקדש (ב׳ קפ׳ז) ככלל
 אסור לעשות טלחטה בארבעה ירהים הקדושים:
ד ו ב  שואל׳ זולכעדת׳ זולחצת וטותאדדאם י״ז) תלכות כ
, בבד את תודך, כלכלם בזקגותם, אל תבוז ם א ב ו  א
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 (מת 189 להיציאה, וספרו יוצא לאור ע״י כותב המאסר
 הזה); העלבי, וספרו נדפס כמה פעמים בארצות תטזרח
 (מה בשנה 428 להיציאה) סופרי קורוה הדורות
/ יעקובי. ועוד. סופרי גלילות האח וואקות (חי ר ב  מ
 במאת הששיה) ועוד; סופרי תכל כמו כזביגי ועוד;
 ועל בלם יכבדו המבארים המהוללים זמכיטידי (מת
. באדאווי (מת 692) ועוד. גם אספו ביהד אה ( 0 3 8 
 אמרות תגביא בכל מקרת אשר קרת בתייו׳ עפ׳׳י עדי
 ׳טמיעת ׳טתעירו כי כזאת וכזאת שמעו מפי הגביא.
 בהם הצמייגת אשתו עיישא עם אמרותיו הרבות אשר
 כמד. מהם בדויות(עי׳ לעיל). המאמרים ששמעו המלוים
 הראשוגים אה מהמר. כסו אבו בכר, עמר ועוד,
 והבאים אהריהם אשר שמעו איש מפי איש ההכם
 מאליק בן אגס (גולד במדיגת בשגת 122 ומה 194
באממא״ יותר מאלף וה׳׳ה  ליציאת) שם בספרו ״מו
 אמרות כאלת בוכארי (נולד בשנת 194) אסף בספרו
ל ״צהיה" שבעה אלפים רע׳ה מסורות כאלה, וכל ח נ  ה
 מסורה נזכרה עם שלשלת ארוכה של ההכמים אשר
 ספרוה מדור דור עד מהמר. בספר הנביאים הנדפס
 ע״י קרעהל בתלק תשני נמצאות מסורות הרבה מהיי
 תנביאים, ועוד תרבת סופרים וספרים ממין זה אמנם
 גם מפלגות שונות קמו באיסלאם במאה הראשונה. אשר
ת רעותה בתרב ותגית וישמידו ערים  רדפו אשת א
 וארצות ושבטים ׳טלמים, ודעות תמפלגות גשתגו במ׳טך
 השגים זו טזו, אשר בקוראן לא גתבטאו כמשפט,
 וראשי תמפלגות מצאו מקום לתתגדר בהן אי׳ט לפי
 גטיח גפשו ודוחו. למשל הקוראן מציין אלות עם תמוגר,
 ואיברים ידים ורגלים, על רגליו געלי זהב ועל ראשו
 שער תלהלים וכדוטה ההסידים אגשי הםוגגה (בעברית
 שגן, תאורתודוקסים הטאטיגים בפשטות תקוראן
 דברים ככתבן) לא ויתרו אף על רעיון אתר טאלה,
 בעוד אשד תטועתזלים (תטתגגדים) בארו כל הדברים
 האלה בדרש טשל ואלגורי הראשוגים הורו כי תאדם
 אינו הפשי ברצוגו, והאהרוגים ההליטו הופ׳ט הרצון,
 תראשונים חורו כי תקוראן לא נברא ב״א מיסות עולם
 תית ברקיע השביעי עדי ניתן ע״י מתמר לעמו,
 והאתרוגים אמדו כי הםפר אמנם נברא והוא מכיל
 מצוות אלוה אשד גתגלו ע״י תשפעת הגביא. יתר
 תשאלות אשד תעסיקו מותות הכמיהם היו יתור אלוה,
י לבג  הממשלה אם היא לסשפתת עלי (תתן מתמד)או
 עמר תנתן, ועוד. מיסד הכת הראשונה היה בעל
 המוסר הנפלא תסאן בצרי (מת בשנת 110) ואתריו
 הניפה (מת 150) ועוד. ומיסד הכת השניה הוא ואציל
; י נ מ ו  בן עטא (מת בשנת 151 ליציאה)ועוד. ע״ע ד

ט ד. ת  ט
 י. צ א.

, נולד בפראנ י  ^דאנדא, איגנץ: תכם טחנ
 אוסטריא 1 טאי 1812, וטת בודן 3 אפריל 1884.
ח לעצטע ווייסע ראזע״ שנתקבלה  הוא כתב דראטא ״

 בנביא טאוטות העולם אשר שטו ימצא כהוב בתורה
 והאבן גליון״ (ז׳ קנ״ו), אולי ירטזון דבריו על תפסוק
ד עיגיך (ס״א כ״ו). בטקום אהד הוא קורא מ ה  ט
 ליהודים ול-וצרים ״ההוטאים", כי הם בגי עולה ועל
: ״הוי ת ח ב  דבריהם כי הגם בגי אברהם, עגה בעל ה
 עם הספר לטח תוכיחו טאברהם? הן התורה והאון
 גליון גתגו אהריו (ג׳ פ״ג). היהודים טהליטים כי
 הנוצרים איגם על תאמת, והנוצרים מתליטים כי
 תיהודים אינם על תאמת ושניתם קוראים ספריהם
 (ד׳ וי) רבים מהם ינקשו בלשונם למען תדמו כי הוא
 מ; הספר ואיננו מן הספר; אומרים כי דבר אלוה הוא
 וא נו דבר אלוה (נ׳ ע״ר) בדברים האלה ירמח על
 היהודים אשר בבואם אליו יאמרו: סם עלי_קא במקום
 סלאם עליקא(שלום עליכם). במקום אהר הוא מגדפם
 על איטר שיגו תכתוב בספר ויאמרו ״סמעגא ועסייגא"
ו נעשד. מ ח ק  או וסטע וראיגא כי שמע שהיהודים ד
 לנשמע וידטת כי תסלת תערבית נעצה (נעסהו־־־נטרוד
 תיינו ״שמענו ומרדנו״ אולם לא רק אבדתם, כ״א גם
 יעקב ציה לבניו לפני מותו כי יאמינו באיסלאם.
 היהודים מנדרים לאלות תלק מתבואות האח או
 מעדריהם ואומחם לאלוה הוא. בלי ספק מכרן הוא
 אל חלה תרומה ומעשר, וכן הנם אוסרים הבקר הזה
ם הם, ומכוין בזה אל ערלד. ח ו ס  או התבואות האלה א
 פרה אדומה ועגלה עחפח. חוא פוחח ספרו ״בשם
 אלוה ר.רהp והמרהם" (ובדברים האלה מתחיל כל
/ דבר! אבקש מהסה אצל אלוה השהר,  פרק): א
 ב) מפני הרעד. איטר ברא, ג׳) וטפגי הרעה בלילות,
) ומפני רעת תקוסמות, הי) ומפגי רעה  מדי תראה ד
 המקגא עת יקגא (קי״ר) בגי אדם! בשם אלוה תרתמן
) דברי אבסש מפלט אצל רבון בגי אדם,  והטרהם א
רעה י  בי) טלך בגי אדם, ג) אלוה בגי אדם, די) טפג
 תטסית והגס (השטן הגס בשטעו שם אלוה), ה׳)
 תטסית בלבות בגי אדם, ו׳) טפגי תשעירים (גיגן)

 ובגי אדם.
 [מבארי הקוראן והוספות] אתרי טות טתמד קטו
 טפרשים רבים להקוראן, אשר תתאטצו לבאר כל סתום
 בו. בעת ההיא היו שלשה טוטרים יהודים: אי) כעב
 תתכם, טי שתית רב בתיטן ובא לטדיגת וידבק בדת
 תתדשת אחרי טות טיםדת (מת בשגת 32 אתר
 היציאח); בי) והב בן טוגעבבי, יתודי תיטגי שדבק
 במתמד (טת בשגת 110 להיציאה); גי) עבד אללה
ח  בן עבבאס, בן אהי הגביא, אשד יצק מים על י
 כעב ההכם וילטד טפיו וביהוד התגרות מהיי הנביאים,
ם בספר ההיים. שלשת ת ח  למען יבין תיטב תטסופר א
 עמודי המסורה הדתית האלה כתבו בלי ספק רובי
 תורותיהם בספר, ומספריהם שאבו בל מפרשי הקוראן
 הראשונים, והם תיו למקור להאתרוגים לסופרי תנדות
 , מחיי הגביאים איטר ספריהם באו לידיגו גהשבים
ד בן אללה אלכימאי מ ה  '"ביהוד ההבסים הערבים: מ



 157 אוצר ישראל סוראםאו

 להופש וסבלנות הדח באטריקא, אך בנראה לא הצליחו
 הקולוניםטיפ האלה במעשיהם, רק בטדה קטנה בשנת
 1654 באשר גלבדה ב ר א ז י ל בידי הפורטוגיזיפ וגורשו
 היהודים טשם, השו להם טפלט לקוראםאו ולאטריקא
 הצפוגית, והיהודים האלה שהיו עשירים הרהיבו אח
 דרבי חטסחר באי תזת עם ארצות אהרות ובפרט עם
 גואטשטרדם (גויארק), בין חםוחרים תית טרדבי
 אגריקים (Mordeky En-R1quez) שחביא עטו טרגליוח
 טויגיציא, טםפרים םביגים ופעטוגים ועוד. יצחק די
 פונםיקא טבארבאדום עשר ג״ב טםחרים עם יושבי
 קוראםאו בשנה 1656 נוסדה הקהלה ״טקוח ישראל"
 בקוראםאו ע״י יהודים ספרדים שבאו טאטשטרדם,
 וקגו טקום ל״בית חיים״ (ביח הקברות), ובגו גדר
 אבגים סביבו, וחיה לדם ב ת יהיד לתפלה. בין תטצבות
 הישגות הן: של יצהק היגריקים קוטיגהו טשגח ח׳
 תלי׳א=1671, ושל החזן ר׳ אברהם היים לופיץ דא
 פוגםיקא ב״בטגהם (אב) ת הל״ב=1672 בשגת 1674
 גהטגה ל״הבם״ הקהלה הרב ישעיהו פרדו (בן ר' דוד
 פרדו) שבא בשגה ההיא טאמשטרדם ועטד בטשטרהו
 זאה עד שגה 1683 והלך משם לדזשאטייקא בשגה
 1692 בנו ביה הפלה הדש אשר נההנך להג הפסה
 ע״י ההזן ר' דוד רפאל לופיץ די פונםיקא (מה בשנה
 1707), והביה הזה נבנה מהרש ביהר פאר בשנה 1731
 ועודנו עומד היום בשנה 1693 יצאו משם איזה יהודים
 ובהובם טשפהה טורא לארצוה צפון אמריקא בשנה
 1715 יסדו יהודי סוראםאו הברה לצדקה בעד עניים
 והולים בשנה 1750 עלה טםפרם לשני אלפים,
 וביניהם סוהרים עשירים אשר ההערבו גם בעניני
 הטדינה בסוף הטאה הי״ח היה רוב טםהר האי בידי
 היהודים, ובל האהוזוה בשבוגהם בגליל ווילעטםטאד
 היו שלהם וב ב גברה שם ידם בטםהר עד בי ביום
 אהד יצאו משם ג״ג םפיגוה גושאוה סהורוה להולאגד,

 ובמעט בולם היו של יהודים
 [קהלה שניה ושמות הרבנים] בשגה 1740 גוםדה
 שם קהלה שגיד, בעבר השגי של ווילעטםטאד שגודע
 בשם ״אוטראבאנדא* והגהר טפםיק ביגיהם, בי לא
ה הנהר ביום השבה לבוא לההפלל  יבלו לעבור א
 בביהב״נ טקוה ישראל טההלה עשו להם טנין בפני
 עצטם בשם ״נוה שלום", אה״ב בנו להם ביהב״נ אשר
 הנבו ביי׳ב אלול הק״ה (1745), ובשנה 1749 רצו
 ליםד להם קהלה טיוהדה לעצטם, אך ראשי הקהלה
 הראשוגה ההגגדו לזאה והגישו טענוהיהם לפני שר
 חאי והוא חרץ טשפטו בי אץ להם רשוה לההפרד
 טהקהלה העקריח טקוה ישראל וצריכים לצייח לפרגםי
 הקדלה הזאה. בשגה 1865 גוםדה שם קהלה י״פורטיה
 בשם ״עטגואל״ ובגו להם ביהב״ג בשבוגה ״שארלו״.
 בעה (1912) טםפר הברי טקוה ישראל הוא כשטונה
 טאוח, והבדי עטנואל בטאהים והטשים. בץ נ״ב בהי
ד ״  טסהד נדולים, ברהובוה די העעח וברמעדז יע» *

 ברצק בהיאטרון בערי שטוטנארט ופפד״ט בשנת
ה הטאםף  1841 יסד בהשתהפוה סופרים אהרים א
 ״די גרעגצבאטען״ בעיר בריםעל ואהי׳ב בלייפציג. בעת
 הטרידה הכללית בשגת 1848 הלך לווין, וגבהר לציר
 תטטשלת מעיר טעפליץ. קוראגדא תשתדל הרבה בעד
 הובש העתוגים באום9דיא, ויתי לעורך לאיזת טב״ע
 ידועים וטפורםטים. בשגת 1860 היה לו דין ודברים
 עם םבםטיאן ברוגער בוטר קתוליקי ועורך ״קירבעג־
 צייטוגג״ שכתב טאטדים גגד היהודים, וקוראגדא בתב
 עליו בעתק ״עםטעררייבישע פאםט״ בי בל דבריו
 טיוםדים על שקר ותרטית. ברוגער תביא טשפטו
 לפגי בית תטשפט תגבות בי קוראגדא תוציא עליו שם
 רע אך הוא תתגצל בי בגים דבריו ויצא גקי בתשפטו

 תוצאות תטשפט הזת תיתה טבד רבה להאגטישטיים.
 בשגת 1861 גבהר קוראגדא לציר תעם בתפרלטגט
 בורן, וטאז תית ציר תטידי בבל שגת בטשך עשרים
 שגה גם גבהר בטה שגים להבר בבית תסועצת בעיר
 ווין בשגת 1867 כבדו תקיםר באות בבוד של הפרשים
 ״ריטערקרייץ רעם לעאפאלדארדעגם״ קוראגדא היד,
 עוסק גם בצרכי הצבור, והיה ראש הסהל כווץ י״ב
(J E vii 584) שגה, וסגן הגשיא להברת בי״ה בודן 

 ב ט
 קוךאםא1: אי טוועםט איגדים השייכים להולאגד
 שבבשר, טהםפרדים בשגת 1634 בגראה באו יהודים
 עם תתושבים תראשוגים טתולאגד, ובשגת 1650
 התישבו שם י״ב טשפהות יתודים די טיזא, אבותב,
 פיריירא, די ליאון, לא פארא, טורו, קרדוזו, ישורון,
 טרטשיגא, הפץ, אולויירא, היגריקידקוטיגהו המשפהות
 תאלת קבלו רשיק מטטשלת הולאגד להתישב בקוראםאו,
 וצותה לשר האי טתיאם בעק לתת להם אהחות שדה,
 עבדים סוסים ובקר ובלי טהרשד״ לעבוד את האדמת
 ולסתור את הארץ בהפצם תטקום שגתן להם השר היה
 בצד הצפוגי של הטהוז שגסרא עתר, ווילעמםטאד ועד
 תיום גורע מקומם בשם Jodenwyk (שבוגת היהודים)

 בשגת 1651 כתבו מגהלי הברת בעלי האגיות העושים
 טםהרים עם וועםט איגדים של הולאגד (ובץ התברים
 היו יהודים רבים) לשר הראשי של הולאגד ההדשה
 (באטריקא) פיטר םטייוויםאגט, כי בדעתם לעזוב את
 אי קוראםאו אשר לא ישא להם פרי, אך תתליטו
 לגסות עוד תפעם לקיים תישוב, באטצעות יוסף גוגיץ
 די פונםיקא (יתודי תגודע גם בשם דוד גשיא) אשר
 יקה עטו טםפר אגשים ובראשם יאן די אילאן(יתודי).
 הגאי הישיבה געשו עטו ביום 22 פברואר 1652, שעל
 פיהם גהגושהי לגיוגוה ארץ על הוף הים גבל הטשים
 טשפהוה אשר יביא עטו לקוראםאו בהורקולוגיהטים,
 וחם יחיו חפשים טטםים עשר שגים הראשוגוה, והרשוה
ח ה׳ כחפצם בלי טוחח, אך לא יבריחו  להם לעבוד א
 הגוצרים שיהיו ביגיהם לעבוד ביום א׳ בשבוע, וגם
 אהרים לא יעבדו ביום הזה בגלוי. תהו הרשיון הראשון



 קורבייל׳ יצחק ב״י־ יוסף אוצי־ ישראל

 טן הבעלי בתים במשפט שאר אורחים (עי׳ הקדטתו)
ק בבל ארצות צרפת ואשכנז,  ובדרך הזת נתפשט תסט׳
 ויש עליו תנתות טרבנו פרץ, הנחות והעחת טר׳ יתושע
 צייטלעש טשקלאב (קאפוסט 1820). ד״י טקורבייל הבר
 נם ס׳ ״לקופים״ בדיני תתפלת, ותבל בו תעתיק טזת
ו  ״קצת דינים טהי׳ר יצתק ז״ל" (סי׳ כ״ת). נם יש טטנ
 ס׳ ״הוקי התורה״ אגרות בעניני תלטוד תורת (באוצר

 הספרים של ד״ד אופנתיים)
 [עיר קורבייל] העיר קורבייל (Corbeil) בצרפת
 היתה נודעת בספרות הרבנים בסאה הי״ג(עי׳ תוספות
מת י״ב: וחולץ קב״ב ) בשנת 1202 הושם סס  בתו
 סיוהד על יהודי קורבייל בעד הותם הססשלה על
 השטרות שבץ יהודים ונוצרים בספר זברון של אוצר
 הלובר סשנת 1298 גזבר שם היהודי האנין שהיה
 סובסין ושם היהודית תיירטא ששלטה הסס סבום 41
 ליוור בשנת 1306 היה ליהודי קריסאנט בית שהשכיר
 בעד 520 ליוור לשנה והוא קריסאנט סקורבייל שסנה
 אותו תטלך בשנת 1315 לפקת על הובות טס היהודים,
 בקורבייל ישבו נם סבעלי התוספות ר' יהודה טקורבייל,
 ר' יעקב ההםיד, ר׳ יוסף שנזכר בפי' הסהזור לר'
 אהרן ב״ר תיים תכהן שכתב בשנת 1227 , ר' שטשון,
 ר' פח (תנ״ל), ר׳ טרדכי ב״ר נתן, ור אלהנן ב״ר

 יצתק תזקן טדטפייר.

 ביבליונרפיא פין, כנסת ישראל 657, כרמולי,
Gallia Judawa, 15 ;Gros8 תולדות חכמי צרפת צד 
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 קורדובנה (ונבתב נ״כ קורטובת, Cordova): עיר
מ ש  בסתת אנדאלוסיא בספרד. כבר בטאת תשטינית י
ת סיותדת בשם Judena (יהודית),  שם יתודים בשמנ
ת נ מ  ואתר טשערי הסבר נקרא ״בב אל־יתוד״ וכעת ס
 ״שעד אלסודובר״, ובשער הזת תיו תיתודים עושים
 טסתרם בסשי וסבירת עבדים סספד היהודים ותשיבותם
 נתרבת תתת ממשלת עבד אל־רתמן תראשון, אשר
בא לו עתידות גדולות. היהודים  יהודי אהד התנ
 ותישסעאלים (סורים) תתאהדו יהד בעניני תתכמות
 והסדעים שזרעו הכליפים ביסוד האקדמיא בקורדובת;
 בלמודי פילוסופיא, דקדוק תלשון׳ תשבונות, תורת
 תצמתים וגם חכמת הסוסיקא. בין הלוסדים בבית
 מדרש של המדעים היה היהודי אליה שהית טשורד
 ויהבר טזמורים ופיוטים, גם גזבר היהודי מגצור שהיה
ן היהודים שם היו הבמים טדיניים  אתוב לאלתבים מ
י אבן שפרוט שהיה שר תאוצרות א י ה ם ד ד ו ס  ב
 לעבד אל־רהטן השלישי, רסד ישיבה נתלה בקורדובה,
 ובתשתדלותו ותמיכתו באו לקורדובה ר׳ סנהם בן
ת ו ט ר ת ט ותבסים אתרים. א ר ב ק ודונש בן ל ו ד  ס
ת סניית ת  ר׳ הסדאי(בעדך שנת 970) היתה טהלוקת א
 הרב סקורדובה, בי בני העיר רצו לסנות את מ הרב

 של יהודים ונחשבו בין ראשי עורבי דיניפ, עורבי
 עהונים, רופאים ובעלי בתי סרקהות הם יהותם, ויש
 מהם חברים בבית הסועצה, עשרה קונסולים, ארבעה
 ראשי חובלי הים, ד״א ראשי הצבא של שומרי המדינה.
 שמות הרבנים בקוראםאו: ר׳ אברהם היים לופיץ די
קא (מת בשנת 1671), ר׳ דוד רפאל לופיץ די םי  פנ
א (מת 1707), ר אליהו לופיץ (סת 1712), ר' ק ס נ  פ
 רפאל ישורון (עי׳ לעיל), ר׳ רפאל שמואל מינדיס די
 סולא׳ דרש ביום 19 אונוסט 1750 לפני העדה מעניני
 דיוטא שקרא שר הסדינת ליום תודת ותפלה לה׳ על
 כריתת ברית שלום של הממשלה, והדרוש הזה נדפס
 באמשמרדם בשנת 1757 (מת בשנת 1661), ר׳ יצדוק
ת 1762), ר׳ יעקב לופיץ די פונסיקא מ ) ו ר א  תנריקיס פ
 (סת 1817), ר׳ אתר! סינרים משוסאםירו, ר׳ הייס
 ישראל סאנמ קראס, ר׳ אליעזר פולאק (סת בשנת
 1894) ודי יוסף קורקוס. הממיפים בהיכל עסנואל היו
 יהושע נאאר יעקב די פולא סיצר סולאס, ויעקב לופיץ

 ת ליאו לאגונא.
Joseph Corcos, History of the :ביבליוגרפיא 
, 1897; P. Wiernik, History ofJews of Curacao 
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 סורבייל, יצחק ב״ר יוסף: פוסק סעיר
 קורבייל בצרפת במאת הי״נ, ומהבר ס הסס׳ ק, וגורע
 גם בבגוי ״בעל תחומם״. תוא תית תלמידו של רבנו
 יצתק (ר״י בתוספות), ותתן רבגו יתיאל ספאריס.
 סתלסידיו תם רבגו פח ב״ר אליתו סקורבייל, ד׳
 ברוך תיים ב״ר סנתם מיורקמ. בשנת 1277 תבר
 קיצור סס׳ תסמ״ג לד׳ משת מקוצי, וקרא לקיצורו ״ספר
 טצות קטן״ (בר״ת סמ״ק), וגם נודע בשם ״עסודי
ת עולם, בי הוא הלק תתרי״ג ו ס  גולה״ הם שכעה ע
 מצות לשבעה הלקים בסגין יסי השבוע בדי שישל ם
 אותו הקורא בסשך השבוע יום ראשק מצות תתלויות
 בלב בגגד תדבור אגבי, יום שגי סצות תתלוית בגוף
 בגגד לא יתיר, לך, יום שלישי מצות תתלויות בזמן
 בגגד דבור שלישי לא תשא, יום רביעי מצות תתלויות
 בידים בנגד זכור ותוכר עמו מצות נשואין בי בתולת
 נשאת ליום רביעי, יום תטישי מצות תתלרות באכילת
ם קבועים י ד כבדותוברעטו דיני ב״ד לפי שבתי תנ נ  מ
 ביום חסישי, יום ששי טצות תתלרות בטטון בננד לא
 תרצת, יום שביעי מצות של שבת ובל טצות תשייכות
 למילת בננד לא תנאף. ולרוב תסצות סמך דברי סוסר
ת ושלתן  לעורר יראת ה' מספרו זה עשת במתתעתקו
ת ספרו  לקתלות שונות דבקש מנבאי תעיר לתעתיק א
 ולשלם שכר הסופר טן הקופה, לסען יהיה הספר בידי
 הקהלה לטשטרה ובל אשר ירצה להעתיק או ללםוד
 מ ישאלו ויהזירו להקהלה בו ביום, ואם יצטרך לשהות
 תשלית בעיר עבור תעתסת הטצות יתנו לו שבדו סן
 הקופה ששה פשיטורניים קטנים ליום וארוחה ולינה
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 יצהק מחכ בן הגביר אפרים
 נבנה שנת שבעים וחמש בנין שעה

 [קוש] אל וחיש לבנות ירושלים
״כשנתע״ת (1315),משנת1722  במלת ״׳טעה״ מכוק נ
 ואילך נשתמש תבית לבית אוסף רצענים, ורק בשנת
 1884 תקרו המורים באקדמ־א על מקורי הבית ומצאו
ה הבית והקדישו  בי הוא ביהב״נ עהיק, ומאז פנו א
 אוהו למצבה עולם של הלאום הספרדי, על רדיפות

א י ל י מ ש , ק ד ר פ  היהודים בקורדובה ע״ע ס
 ב מ.

 קוי־תבית, משה (רמ״ק): בעל מקובל, אהד
 מ״נורי הארי״ ומרה־בי שימהו בקבלה העיונית; נולד
 בצפת בשנת רפ״ב ומת שם בשנת ש״ל (1522—1570).
, ותלמידו של ץ ב ק ל  הוא היה ניסו של ר שלמה א
ק תבית יוסף בננלת בהיוהו עוד צעיר לימים קבל  מ
ה מר׳ יעקב ב י ר ב (ע״ע) ביתד עם ר׳ יוסף כ י מ  ס
י (הסבי״מ) העיר צפת היהה נ א ר  קארו וד״מ די מ
 בימים ההם אכםניא ומקום קבוץ להבל של מקובלים
 ורבנים נחלים שהיו נ״כ ברובים אהרי הקבלה. אנשי
 צפה מצאו אז פרנםהס בהרוהה, ורנש הבמהון והשלוה
ם כ ח  מלא אז לב היהוחם, בי ידעו בי יוסף ד נשיא ה
 מנאקםום יגן עליהם ע״פ ההעוררוה אהד מבני
ה ת  התבודד! ר׳ יוסף םגים היו בל המקובלים לאגודה א
ה לההודות ה  ויהקבצו יהד בבל ערב שבה בקרן זדה א
 על הטאיהם, לדרוש בהורה הגםהר ולגלוה הדשות
 ונצורוה בספר הזהר אשר נדפס אז ראשונה וימשוך
ה לב בל המקובלים בהבלי קסם עוד במרם בא  א
ה שימהו ההדשה בקבלה  האר״י נצפה להרביץ שם א
חל ו־צא שמו לראש וראשון  היה הרמיק למפורסם נ
 בקבלה הוא יסד וההזיק ביה מדרש לקבלה והעמיד
 הלמידים רבים, מהם ר׳ היים ויטאל, ר׳ אברדם
א ש ד י י (בעל קול בוכים), ור׳ אליהו די ו מ נ א ל  ג
ה י ו ה  (בעל ראשיה הבמה), אשר יצקו מים על ידו כ
ה 1569) נההבר  הנמהר בבוא שמה האר״י (ערך שנ
 אליו הרמ״ק ושניהם השקיעו עוד יוהר בעמקי ההכמה
 הנםהרה, וי׳טפיעו זה לזה שפע רב מן היום ההוא
 היהה בריה אהבה בדותה בין המודה הגדול להורה
ה שימהו של האר״י  הסוד ובין הרמ״ק אשר הרהיב א
 בבמה פרמים והאיר גהיבוהיה ומושגיה באוד בהיר,
 ויהן להם פגים מםבירוה ומהקבלוה על השכל האנושי.
 לפי דעה ההוקרים היה הדמ״ק אבי השיטה ע ד סוד
, בי תיא מתבארת לראשונה בספריו והוא ם ו צ מ צ  ת
 הצ ר שעליו תםוב בל קבלתו (עי׳ צפגת פענת לר״י
 מיזעם פ ב, קראקא 1862) בבלל היהה קבלהו של
 הרמ ק תורה הנפש שיםודהה הוא ההגיון וההקד
 בדברים שהם כבשונו של עולם, בעוד שהקבלה של
 האר״י היא כלה רק צעצועים והדודים ויםודהה על
 בוונוה לבושים ויהודים, וי׳ט איפוא דבריי גדול בין
 שימותיהם השונות עד בי אהד מגדולי המקובלים, ־׳

 ר׳ משה ן' הגוך המת והגביר ר׳ יעקב ן' גאו רצה
, אך הכליף ר ו ה י ב ה דרב ר יוסף ן׳ א  למגות א
 אלתבים תםבים לבתירת תעם למגות את בן ר׳ משת
 ן׳ תנוך. אולם אתר שנתעלה ן׳ גאו לתואר ״נשיא״
 ע״י תבליף .מתמר אבי־עמר שמנתו לראש תקהלות
ת תרב ן' תנוך ממשמרתו ותפץ  באנדאלוםיא, תעביר א
ת ן׳ אביתור במקומו, אך תאתרון מאן לבוא,  להושיב א
 ואתרי מות ן׳ גאו תחזירו את ן׳ חנוך למשמרתו במקדם,
 וישב שם עד יום מותו ביום שמתת תורת שנת ד״א

 ת׳טע״ד (1014).
 [רדיפות ע״י המורים] אתרי מות דכליף אל־טנצר
 נפרצה מלתמה בין התושבים, בי םוליימאן ראש
 הברברים ההתבר עם הנסיך םאנמשו מקשטילא למרוד
 בסהמד אבי־עמר, והאהרון שלה מלאכות של יהודים
 עשירים להנמיך ראמון בוחל מברצלונא להרשיע לו,
 והוא בא אליו עם הילו ובשמוע םוליימאן הדבר הזח
 נשבע לקהה נקמהו p היהודים, וביום 19 אפריל 1013
ה בהיהם וישרוף  ההנפל על היהודים בקורדובה ויהרוס א
ה היהודים מהוך ה אוצרי םהורהם באש וינרש א  א
 העיר, ורק אלה שנרו בפרור המזרהי נשארו על מקומם.
 זה היה הנירוש הראשון שסבלו היהודים בספרד, וכץ
 הטנור שים היו ר׳ יוסף ן׳ שפרוט בן ר׳ הםדאי, ור׳
 יוגה אבן גגאה שההישב בםארגוםא, ור׳ שטואל הגגיד
 (ן' גגדילה) שבאו לטאלאגא, והרטב״ם שגולד שם הלך
 לטצרים. וגם הטספר הקטן שגשארו בקורדובה סבלו
 אה״כ טרדיפוה של הבה אלטוהאדים אשר בראשם
ה היהודים  עטד עבד אל־טוטין, ובשגה 1148 הכריה א
 לקבל עליהם דה טהטד או ליהרג רבים בהרו בדה
 ההדשה ורבים נמלטו ט׳שם, וביהב״ג הטפואר שבגד,
 ר' יצחק ן שפרוט אבי הםדאי ושם שטש הרב ר׳
 יוסף ן' צדיק, נהרס ע״י הקנאים, ויבוזו בל אשר בו

 [תחת ממשלת ספרד] בשנה 1236 נלכדה קורדובה
 ע ׳י פרדינאנד השלישי ״ההםיד״ טקשטיליא, הטלך
 פגה טקום ליהודים בשכונהם הקודטה קרוב להקהידרל
 ואצל שער הדגים (la Pescadena), הרהוב הראשי
Calle de los) "הוחפ  כשבונה הזאה גקרא ״רהוב הי
 Judios), וכעת ״רתוב טייטוני״ סביב תשכונה היה
 הומה וטבצר ע״פ הוק האפיפיור איגוציגט הרביעי
 היו היהודים צריכים לשאה אוה מיוהד על בגדיהם
 ולהרים מעשר סגבםיהם לכנסיה הנוצרית. היהודים
 םמבו על רשיון המלך פדדינאנד השלישי ויבנו שם
ה קנאה הבישוף ל ומבואר אשד העיד א ח  ב״ה הכנסה נ
 והכמרים ויכהבו מהאה להאפיפיור, והוא צוד, ב׳
 תיתודים בקשמיליא וליאון לא יבנו מעתה שום ביהב״נ
 מבלי רשות מיוחד ממנו. בשנת 1315 בנו עוד ב״הב״נ
 ברוב יופי והדר ברהוב היהודים. על כותלי הבית נראו
 כתובות בערבית ובעברית של פסוקים מתחלים, ובכוהל

 מזרת רשום •
 מקדש מעט ונוה תעודה, שכללו
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 יש כיצד יסץ ויש מצד שמאל ויש בתווך ומלבד זד.
 סדמת תוא אצלן סםפר עצום מל צינורות, אמר קצתם
 סתברים ספירת אל ספירת אתרת, וקצתם תלק סתספירה
 עם חלק אתר ססנה. הרט״ק סצא ספר סקובל אתד
 מהיה סונה ס׳ רבוא סאלה הצינורות (מם מער ז׳

 פייה)
 [ספירות ואין סוף] לפי דעתו ימ נם לתבהיז
 בספירות בתינת הסוג, מתרי ימ סהן מהן זכר וימ מת;
תה וכן תוא סיתד עוד  נקבה וימ מהן זכר ונקבה בי
 לכל םפירת וספירת גוון סיותד לה כסו התכלת לתכמה,
 הירוק לבינה וכר. ואע״פ מהוא מרבה לדקדק בכל
 אלו תתבדלות ותציורים, ס״ס רתוק הוא בדעתו להמוב
 מבזת תוא טנמים או סטיל רבוי בא״ס ובספירות,
ד ת״ו לחמוב כזה עיטר תספירות  ותוזר ואוטר תטי
 האלת טתתלקות נ״כ בכטת אופנים לאגודות, ותאגודת
 תיותר נעלה תיא מל נ׳ תראמונות תטכוונות אל הדעת
מ תםפירות ל  היודע והידוע (מם מער י״ח פט״ו) מ
 האלה כוללות את הכל, ומליטתן יתד רק אתת הן

 המבע תאתרות נקראות נ״כ ספירות הבנין, טאהר
 מהן תטמרתות להנתגת העולם, ועמר הספירות והא״ס
 עמת; כלם יחד אחדות שלטה הטה (אור נערב ח״ו
 פ״א). והולך וטבאר אה״כ סדר העולם והנתנתו לפי
י והתוטר,  הקבלה לדעתו אין הברל עצמי בין המהנ
 כי התוטר אינו אלא תולדת הרותני מהולך וטתעבה
 מעט טעט עד מנהיה נשם. הכל תמתלשלות לבוא
 אל הנשמות״ (פ״ר מער י ׳ז פ״א). הנטם בספירות
 הוא בין היש והאין, בעולם הבריאה הוא נגלה יותר,
 בעולם תיצירת עוד יותר, ובעולם הע׳טיה הוא נשם
 טטש (שם פ״ט), עמר תספירות ה;לפ ז עיטר המדרגות
 הראשוגות לבוא אל התכלית תזאת, ומלבד רשמות
 שזברגו יש לתן עוד כמת שמות, וגם עשרה שטות
 הקדש ובגדיהם תם רק שמות לספירות(שם כל שער
 ב״ג) ובהיפך תא״ס מאתר שאין לו שם תואר, אין
 לו ואי אפשר שיהיה לו שום שם, ואפילו אהד אין
י האחד, ואיגו גזבר ולא היה ג פ  לומד בו, שהוא ל
 לו אפשר להזכר במקרא, מ״מ הוא המקור לבל
 הגאצלים אשר מהם גכלל העולם׳ וכל גאצל צריך
 ש־איד וישפיע עליו בתמידות המאציל אשר גאצל
ד יכלה לכן גם מא״ס צריך שתתא  ממגו, ולולא בן מי
 הארת תמידית העוברת מגאצל אל גאצל על בל
 תגאצלים, ובזת תעולם מתקיים (שם שער ו׳ פ״ת).
 טלבד האוד הזה, היודד טלטעלה לטטה, יש אור
ה לטעלה, ט מ  התוזר או תמתהפך, ר״ל אוד שעולה מ
 טפגי שכל מצוי עליק צריך ג״כ לתתתון, הוץ מהא״ס
 שאיגו צריך לגאצל הראשון שהוא הכתר׳ בתיותו טחויב
 תטציאות בעצטו ואין לו צורך לאתרים (שם). ויש עוד
ה לטעלה, חוהי תתלדת ט ט  טצד אתר פעולת מעולה ט
 בעיקר תגדול תגטצא בתקבלת, שאי; שפע יורד טלטעלח
 א א״כ תתקדם לה התעוררות מלםטת׳ או כטו שאוסר,

 נפתלי ב״ר יעקב אלת גן טפראגקפורט(בעל עמק המלך)
 היד. טתרעם על היש״ר טקנדיא, על כי ערב בספרו
 (טצרף לתכטה) תורת תרט״ק בסודות הארי׳י, ובכן זייף
 ועמת אותת פלסתר (מפ״ר ח״ח טדברי יטי ישראל
 עמוד 164) כעל תיי כל איש טורם סעם רקטת
ת לידתו והליכות ח  הפאגטסיא מל תטאטיגים גם על א
 תייו מל הרמ׳ק כטה אגדות וספורים גפלאים לפי
 מסורת טעריציו תיתת גמטתו גיצוץ טזכריהו בן יתדדע,
 וגלגולו של אליעזר עבד אברהם. פעמים אין םפורות
ח תורת ״ובמותו אזלא ת  גתגלה לו אליהו והוחעו ס
 קטיה עמורא דגורא והכיר בו רבגו תאר״י ז״ל״ (שם

 הגחלים בערכו).
 [שיטתו בקבלה] אתר מעקרי תורתו של הרמ״ק,
 אשר בכללה היד, גוטת לשיטת הזהר, היה סוד הצמצום

 לפי תמיטת הזאת היה הטצוי הראשק או האין סוף,
 בתתלה הוא לבדו והיה טטלא את כל תתלל, אייא
 מבזמ; מן הזטגים עלת ברצוגו לתטציא תרות אתרות׳
 בדי להטיב להן, ואז צמצם את עצמו בתתלד, מן
 הצדדים והניח באמצע דיות עצום פנוי לחיות לה;
 למושב, ואתרי הצמצום הזד, תתתילו השפעותיו והשפעות
 תמפעותיו עד מהיד. ונ׳טלם כל העולם כל הנמצא
ת: תאתת אין סוף חלו  מתתלק לפ״ז למתי מתלקות נ
 מהוא המשפיע או המאציל הראשון׳ והמנית כוללת כל
 הנמצאים, ונם בין היותר נעלה מבגאצלים ובין המאציל
 יש מרחק ופירוד רב (פרדס רמוגים מער ג׳ פ״א) בהיות
 תאין סיף בתכלית תפשיטות לא היה אפשר מיתאצל
 טמגו כ יא גאצל אשר הוא ג״כ כמותו בתכלית הפשיטות,
 אלא מטן הנאצל הראשק גאצל אה״כ בהצטרפות
 הא׳ ס נאצל שני וטהם שלישי, וכן יצאו זה אחר
 זת בשלשלת נחלה טאד, ולעולם בהצטרפות כל
 הקודמים, הנאצלים כלם. וא״כ בהיות שבל נאצל כל
 טה שטתרתק טטקורו הראשון רבו כמו כן התתלותיי,
 היה טן התכרת לפי ראות עיני הרט׳ק, שנם פשיטותו
 ורוחניותו היו בזה הולכות וטתטעטות, עד שבסוף
 נתעבו ונתנשטן הנאצלים, תהו לו הפירוש איך נתחוח
 תתוטר תספירות הן בדיוק עשר לא פתות ולא יותר,
 והרס״ק טזהיר הרבת שלא לטעות ולתוסיף או לנרוע
; ואעפ״י שלפי שיטתו יש כטו כן עשר ספירות  במספי
 בכל אחר p תעולמות (אבי״ע), ושמדרנתן משונת בה,
 בבחינת הפשיטות ותשלמות לפי תעולם אשר חן בו,—
 הוא אמר שיתכן בכ״ז לוטר שחן עשר ולא יותר,
 מאחר שבבתינת הטהות אינן שונות נם כל ספירה
 וספירה כלולה בעשר, כי יש בכל אתת כמו ההוזלה
 לכל שאר הספירות, וכל אתר ואתר מעשרה ההלקים
 תללו שב ומתחלק לעשרה וכזה עד לאין תכלית, אלא
ת מתברתת, ,,ומה שיש ח  שט״ס הספירות ה; שונות כל א
 בזו אין בזו ומת שתפעל זו לא תפעל זו״ הוא נושא
 ונותן הרבה על אופן תתנותן של הספירות אלו לעומת
 אלו, כי יש מהן לדעתו שעומדות למעלת׳ ויש לטטה,
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, וגם הבל אינו עומד ומקושר יחד כ׳׳א  ועצופ סאד
 טחטת בהו, ואטחת הדבר הזד. הוכרחז ג״ב ממעשה
 שהיה, שהרי לפי טה שמספרים בעלי הקבלה, קודם
 העולס הזה ברא הא״ס עולפ אחר, אלא שלא ברא בו
ל נתפרד סיד וירדלטמיק. ההכ טטעםז  צורה האדם, ו
 ספור הטעשה הזה הם טוצאים אוהו בדרך פירושיהם
 בפרשה ואלה המלכים אשר סלבו באדום וגוי (עיי

 פרדס רמוניפ שער ל׳ פ״ה ושער כ״ה פ״ג).
 [הפריו] לדברי הרב היד״א הבר הרט״ק פירושים
ו שאלה כדיני ססונוה  על כסה הפלוה, ונם נמצאה ממנ
ק רי׳׳ק. נם הכר: אי) ספר פרדס דמונים,  בהשוכוה ס
 בי) אור נערב, ני) סדר עבודה די) ספד גירושץ׳ הי)
 ספר אלימה, וי) ספד חוסד דבורה• ד) אור יקר והוא
דתה וספרא אי  פירוש ארוך על הזהר ורעיא מהימנא ו
 דצניעוהא וספר יצירה והיקונין, המהדק ששה עשר
 כרכים גדולים וכו סאסף כל ענפי הקבלה אל מקופ
 אחד, שמע הספר הזה הלך עד לאימליא אשר כה
 נמצא סהנה גדול של סקוכלים נושאי דגל ההודה
ה שם הרמ״ק עד למאד• ויהי  הנסהרה ומוקירים א
 כאשר נודע הדבר להעשיר ר׳ מנהם עזריה די 5אנו
 שלה לאלמנה מחברו חמש מאוה זהובים אדומים הלף
ה הספר הזה למענו, ומלכד הסך  רשיונה להעתיק א
 חזה להאלמנה שלה עוד ס׳ זהובים אדומים לר׳ יוסף
 קארו ועשרים לדי שלטה שלומיל ועשרה לד׳ משה
 אלשיך לטען יטליצו בעדו לפני אלטנה רט״ק העתקה
 הספר הזה אשר בא בזמן טאוהר אל אוצר הספרים
 אשר להדוכס ממנמובה היא המימה רהידה כעולם.
 סלכד הספרים הנזכרים פה הכר רמ״ק עוד בטה
 הבורים שלא נדפסו עריק, ובהם הכור נפלא ע״ד
 שמוה הסלאכים השונים למיניהם (שם הנדולים ה״ב

 ערך אוד יקר).

 ביבליונרפיא: צפנת פענה לר״י מיזעם ח״ב; יעלינעק,
 בייטדענע צוד געשיכטע דעד קבלה ב״ח; השלח ח״א
 מעמוד 534 ותלאה; כלאך, די יידושע מיסטיק אצל ווינטער־

 ווינשע די יידישע ליםעראטוד; האשכול ה״ב 210.
 ע. נ.

ד ה  הורדיסטאן: אח למערב אסיא, הלק א
ה ממשלת הורקיא והלק שני תהת ח ה הוא ה  מפנ
 ממשלה פרס. הקורדיסמאנים יהפדנסו ע׳׳י עבודה
 האדמה ונידול כהמוהי מספד היהודים בקודדיסטאן
 עולה עד ט״ו אלפים נפש ומפחדים כץ המון התושבים
י מילית והצי. קיבוצי היהודים  שטספרם יוהד משנ
 רבים וטעטים כאוכלסץ, בכל קיבוץ יש טדוטשה עד
 עשרה בעלי בתים ולא יוהד סעשרים כטקום אהד,
 ולכןכרוכס אין ביהב׳׳נ קבוע וסהפלליס •י-בטנין״ כביה
ד סהם אץ ליהודי קורדיםטאן ספד זברונוה על ה  א
ח הזאת׳ ורק ע״פ הטסורה א  סקורם וקורוהיהם ב
 אשר בידם אוטדים כי הם מעשרת השבטים שהנלה
 1 שלסגאסד או תגלה פלאסד סאח ישראל, וטסורח

 התעוררות תההון. השפע הזה שיורד טלטעלה הוא
 המשפיע הספירוה, וכדי שההשפעוה האלה ההייגה
 חמידוה וסספיקוה, צריך שהספידוה המצאינה בסדק

 ותהיחדנה.
 [יהודים וזיווגים] כיהודים האלה יש להבדיל נ׳
 סינים. המין הראשק הוא של היהודים הנצרכים רק
 לקיופ העולם כמו שהוא, המין השני הוא של היהודים
 הצריכיפ למלאוה כקשה המהפלליפ לפי צורך השעה,
 ובאלה יש במה וכמה שנויפ ודיוקיפ לפי שנר המבוקש,
 דש יהודים יוהד סשובחים, שקראו אוהפ ״זיווגים״,
 באילו הס כין זכר ונקבה ממש, והזיווניס האלה אינם
 ב״א כין הכסה לבינה וכץ הפארה לסלכוה (שם שער
 ה׳ פי״ז) לבל היהודים והזיוונים האלה יש צורך
 לההעוררוה הההק, ור״ל בזה למעשה כני האדם, שכן
 בלל קבוע הוא אצל המקובלים, שכל מעשה שיעשה
 האדם עושה רושם מלמעלה, וכשהוא מקיים המצווה
 הוא מהקן בזד. ומיהד הספירות, ובן כהיפך, כשהוא
 עובר עבירה הוא נורם בהם פנמים ופירודים, או במו
 שהם אומרים הוא קוצץ בנמיעוה, ומאהר שהפנמים
 האלה ירע לא רק לאדם לכדו אלא נם לספירוה
 עצמן, כי כל מה שההמעמ הארהם לממד, ההמעמ
 נ״כ ההארה שמקכלוה למעלה, לכן ההלימ הרמ׳ק
 שהעבודה היא צורך נבוה׳ ר״ל שהעליונים הם הנצרכים
 לעכודהנו, ולהם אנהנו ממיבים כה. ואע״פ שאסרנו
 שהספידוה כפי מה שההעורדה מלממה כך ההיה
 פעולהן, מ״מ פעול הן זו אינה בכל זמן מיד ליד, אלא
, ן ה י ד י  כמו שהן עצמן כליפ כידי הא״ס, כך כליפ ב
 וד״ל שע״י יהודיהן או פירודיהן מהעורריפ כל המק
 צבאוה לאין הכליה של מלאכי השרה ומלאכי ההכלה,
 שכלול מהפ עולפ היצירה ואלה מלאכי ההבלה יורדיפ
פ או כצורת בהטה,  נ״כ לפעמיפ על האח, בצורה אד
פ יש ביניהפ שנלהמים  בפרמ בצורה הכלביפ. נ
 לפעסים יהדו כשסים, תו היא סבה הזקיפ והזועוה
 (שם שכ״ו פ״ה). הכל כמו שססכיר הרמ׳״ק הלר איפוא
 ביהודי הספירוה או פירודיהן, וםאהר שהיהודים
 והפירוד, פ האלה נסשכים כלם מפעולה האדם, יוצא
 מזה שהכל הלר כאדפ. והאדם נעשה האופן היוהר
 נבון ומוכשר לפעול בעליונים, שבן נפ בהרכבה נופו
ה הכל, העליוניפ וההההוניפ, כי מהובר  הוא כולל א
פ ועפר, אשד הפ  הוא מארבעה יסודוה: אש רוה מי
 שורש להרה בל הנמצאים כלם, כמו שהעיד נם הזהר
 באמרו: אש רוה סים ועפד אילץ הנץ קדמאי ושרשין
 דלעילא, ותתאין חןילאץ עלייהו קיימץ (זהר שמוה כ״ד
 א׳). ומלכד זה יש בו הנפש הרוהנית אשר נם כה
 יוכל להתקשר עם כל העולמוה הרוהניים, ואהר זה
ד ואתר ה  יש לו עוד דמות צורתו אשר היא בכל א
ל מדמות צורת הכהות העליונים, ת ו בדיוק נ בת  םאי
 ונמשך מזה שכל אבד שהאדם יניע, תתנועע נ״כ הצורה
תל  שלעומתו מלמעלה. ואחר כל זה כה האדם ג
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 הנונע לאסונה ישראל כאשר יבא אליהם טמז&ת
 מירושלם אז יצאו כלם לקדם פניו, וסנשקיס את
 בתפותיו וזקנו לפי ערך האיש ובכורו, אח״ב ישאוחו
 על שבסיהם אל בית הנשיא- וחולצים נעליו ותחציפ
 את רנליו וסי תרתצת יקבלו בבלי לשתות מזה- בהאמינם
 בי עי״ז ינצלו סבל מתלת ופגע רע. ביסי תתול ישאו
ד  האנשים כתונת דבוקת באזור לבשרם, סבנסי ב
 קצרים עד תברבים- ומצנפת קסנה סבוכה בסספחת
 שתורת על ראשם, ותולבים יתפי רנל. ביסי השבת
 לובשים סלבוש ארוך סבנד צמר ונושאים סנעלים ע^
 רנליתם תנשים לובשות כתונת פסים ארובת, וראשיתן
 תעספנה בסין בנד עב, ושערותיהן תשתורות בעורב
 תלייימ בקווצות תלתלים על כהפיהן, תולבות יתפות,
ת זרועותיתן ויריתן בצמידים וסבעות  אך תקשסנת א
 בסף חתב, ומתן אשר גושאות גזמי אף גדולים יש
 אשר יתיו גפשם סאריגת בגדי צסר יקרים תנסכרימ
 ביוקר בארצות אירופא- אך רובם עובדים את תאדמח
 בשדות וכרמים, תם וגשיתם ובגי ביתם. בתיתם עשויס
 מעגפי עץ עבות מעשה מקלעת, ומצופים במין חמר
 מבית ומדווץ, בימי תקיץ תם ישנים מתוץ לבתיתס
ע ר  ססבת מין זבובים מכאיבים אשר יפרוצו אז ל
ד ער אשר תנעל בם א  בבתיתם סאכליתם רעים ס
 נפש איש אירופא. בעת בשל תקציר סניתים פאח
ת לתיות לאכלת לאלסנות ויתוסים, ח ש  בקצות ת
 ווזרשות נתונה לבל איש לקסוף סלילות אך לא לתת
 אל תבלים ראשית בבודי אדסתם או פרי תעצים
 יביאו אל נשיאיתם בסלים סעוסרים בפרתים באשד
 עשו בני ישראל בזמן שבית המקדש תית קיים גס
 תעמים תאתרים נוהנים להביא ביבוחתם אל תשופטיס
 למנתת ויש לתם עוד מנתנים אשר מקורם מישראל.
 כי ימצא תלל בשרת בין שתי עחם אז יבואו אלופי
ת תעיר תיותר  שני תמקומות אל מקום החלל׳ וימודו א
 קרובה אל החלל, ובני העיר הזאת ישלמו כסף דמי
 תתלל אל משפתת תמת ומזה נראה כי הקודרים למדו
 ממנהני בני ישראל אשר תביאו עמתם מימים מקדם,
 או בי הם עצמם ממקור יהודה יצאו והתערבו בנדם
 (מסעי ישראל 40). תבתור נעשת תתן מבן י״ז או י״ח
 ותנערת נישאת מבת י״נ או י׳יד אבי תתתן נותן
 להכלה מותר ומתן, ואבי הכלה כשתוא עשיר נותן
 לתתת; מאה מומאן (בל מומאן בערך י״ב פראנק).
ו  האיש יקת רק אשת אתת, ואם אין לת בנים ממנ
 יקת אתרת- נם יקת תיבמת אם מת אחיו בלי בנים.
 בטעמ בל האנשים והנשים נושאים קמיעות לסגולת
 אשר יעתיקו הסופיים סספר רזיאל המלאך, ולפעמים
 קונים גם הקודרים קמיעות באלת בי יאסינו בסגולתם.
ז שונות  כעת יתפרנסו שם היהודים מסכירת סתוחי
 בחניות ומחכלות בכפרים, וסתם סרסרים וסוכנים
 לסוחחם גדולים טחוץ לאח נם הילחם ימכרו

ם קלי ערך, כמו סאבאקו, פידות,* י ר  בהוצות ורתובות מ

ד ה ת כי הם שם מזמן עזרא הסופר שעלו מבבל, ד ד ה  א
 עם שבס הנוצרים הניסטוריאנים עברו באח והתישבו
 בקורדיססאן׳ וכמוהם הם ספוזרים בבל סתוזות קור־
סכר י  דיססאן, ולשונם קרובה אל לשק הסורית של הנ
ים, ורבים משבס הזה יאמינו כי הם סצאצאי  חאנ
 שבויי ישראל, ומלפנים היו אוהבים את היהודים ויתהברו
ח הנותרים א  עסהם אך נמנעו מלתתתבר עם יושבי ה

 חסת כיתודיס תיו נושאים עול בבר על צוארם אשר
 העיקו עליהם עסי תארץ, ותם שוסרים את יום תשבת
 תהת יום תראשק ואפשר שאתר תרבן תבית השני
 נוספו עליתם תנוצחם שברתו מתמת הרומיים ותתערבו
 עסתם וקבלו עליתם דת הגוצרית הראשוגת קודם
 שפשסה צורתה ולבשה צורה אתרת של אבות תבגסית
 הגוצרית אתר שכבשה תורקיא תתלק תיותר גדול
 מקורחססאן הוטב סעס מצב היהודים, כי מאמיגי
ד יתיו בשלום עם תיתודים יותר מהגוצרים משבמי ט ה  ט

 מארסיגים וגם סן תגיסטוריאגים אשר תתלו להאשים .
ת תיתורים בעלילות דם ורודפים אותם בעד דתם.  א
 [םנהגי היהודים והגדותידם] ר׳ ישראל בן יוסף
 בניטין (בגיטין תשגי) סספר סגסיעתו דרך רובסי
 התרים בקורחסטאן בשנת 1848. בעיר בי-תנורא טצא
 כשלשים סשפתות יהודים ושם שתי סערות הסהוברות
 יתד, וססורת בירם בי תיא סערת אליתו הנביא,
ת טבוא תטערת ביריעות טצוירות׳ וסנורת  וטפארים א
ד ולא  מזכוכית עתיקת תלרת שם ונרותית יבערו תטי
 ישבותו, והנוסעים העובחם שם מתנדבים לצורך הזה

 בעיר ראוואנדיס מצא מתי מספר אשר ברבם ת׳ בתק
 ונכסים וביניהם יתתשב נשיאם מר מאילום נסים׳ בי
 יש לו שדות ובדמים, אסנם שאר היהוחם היושבים
 על תתרים רובם עניים סדורים׳ תסרי דעת ותבונת
 מקוצר רות ומעבורת קשת נם אין לתם רבנים וסנהלים
 להורותם דרך ה׳ והם תועים כשיות אובדות על תתרים
 הרמים. תתן הנשיא הנ״ל מר שמואל הוא שו״ב ונקרא
 בשם רב׳ ותוא יתפלל ש״ע ומוציא את הרבים שאינם
 יודעים נם לתתפלל בתיות שם הנוסע בר״ה ראה
 סנהנ זר, בי ילבו לנתר שומף לומר תפלת תשליך
 ואח״ב יקפצו כלם אל המים וישחו בין נליו בדני הים,
ת לנער רק כנפי בנחהם על שפת תנחל כמנתנ ח  ת
 שאר מקומית, בתאמינם כי ע״י תפעולה תזאת ימתרו
 דנקו סכל תסאותיהם הנוסע תוכיתם ע״ז בי תם
 מחללים את יום תקחש ע״י חשטח בנתר ויבסיתו לו
 לבלי עשות עור בדבר תזת בל יושבי תעיר יחיו נפשם
 מעבודת האדמה ויעשו מקנת וקני; במקנת ותביאות
 הארץ בבלל יאסר הנוסע בי יהודי קורחסמאן יודעים
, ומתי סספר יודעים לקריה  סעס מזעיר מתורת ה
 עברית׳ ובל ידיעתם באמונת ישראל היא לקרות
 הפסוס הראשק טק״ש, ודיתוחם מעיר בגדאד שלהו
ח תפלות ותנ״ך. אצל אמת טהנשיאים סצא פ  לתם ס
דעתם בבל דבר  ספרי תש״ע ב״י׳ וזולת זה קצרה י



 אוצר ישראל קורינתוס
 לקורינהום עם היהודים שנורשו טרוטא. וכן םילא
 וטימוהיום מטקדניא באו לקורינהום (שם י״ה ב׳—הי).
 כנראה היה הרבה זנות בקורינהום עד כי פאולום נאלץ
 לבטל טהשבהו ״כי טוב לאיש לבה ינע באשה״ והורה
ה הזנוה כל איש יקה לו אשד.״ וכו׳  כי ״להרהיק א
 (א׳ קורינהיים ז׳ א'—בי) ולכן יש דעוה בי ספד
 היובלים הטזהיר על טהרה המשפה ה נכתב בשביל
 הקורינהיים (זיננער, ״דאט בוך דעד יובילעען״ צד 200׳
 שטוהלווייםענבורנ 1898) בעיר הזאת היה מרכז להרשה
ה בנק ביהט״ק אוטר נעשה  הסעשה, ויוםיפום בהארו א
 ע״פ הכניה קורינהיה (קדטוניוה ס״ה פ״ה בי), ונראה
 כי כוונתו על בית הטק דש שבנה הורתם, שהיה לו
תם רביפ ע״פ ההבניה הזאת(שפ םט״ו פ־״א הי).  עטו
 אנריפא השני היה לו בהיכלו בטבריא טנורוה שנעשו
ה נהשה  בקורינהום (יוסיפום, הייו פי״ג) פליני טהלל א
 קורינהום, וכן יוסיפום (מלהטוה ם״ה פ״ה ני), ונם
 הז׳ל אוסרים כי דלהוה ניקנור בביהם״ק שהביא
 מאלכםנדריא היו של נהושה קלוניהא (צ״ל קרוניהא
 (כי ל׳ ור׳ טההלפין בטבטא) והיהה מאירה כשל זהב

 (יוטא ל״ה)

 ביבליונרפיא: שירער, נעשיכטע ה״נ 26; קרויס,
 לעהנווערטער ח״ב 543

 ב ט.

ט יק (ע״ע) ל א  סורלאנד: פלך בטהחוה ב
 ברוםיא׳ בין ים הבאלטיק ונהר דווינא׳ ופלך קאוונא
 טצד דרום בשנה 1897 היו שם 674,437 הושבים
הותם, בשנה 1906 היו שם  וטהם כהטשים אלף י
 714,000 תושבים וטםפר היהותם שטונה אהח טטאה
 (57,136), וטהם בעיר ליבאו כעשרת אלפים׳ בעיר
 טיטאו תםשת אלפים, בעיר פרידריכשטאדט כארבעת
 אלפים קורות קורלאנד טתתילות טעת שישבו שם
מ ע״י אנודה של צ נ ת  הקוריים טשבט לעטי אשר ה
 נרטנים שנקראו ״הברה אנשי ההרב" בראשיה הטאה
 הי ׳נ׳ ובשנה 1237 נוספו עליהם הטייטוניקים ונוסדו
 שהי נסיכות של אנשי קורלאנד וםעטנאלים, וטיראהם
ה הטאםקוויטים (הרוסים) בקשו לתםות בצל פולין,  א
 ויטשול עליהם הנסיך נאטהארד קעטלער (1561).
 בשנות 9—1700 סבלו הרבה טטלתטות רוםיא ושווע־
 רען, ועוד יותר בטלתטות רוםיא ופולין, עד שנת 1795
 שאז נכבשו ע״י הרוםיפ בשנת 1876 נתפרדת
 ההבולה של טתחות הבאלטיק: עםתיניא ליוואניא

 וקורלאנד
 [ישוב היהודים בקורלאנד] אנשי התדב והפרשיפ
 בטאה הי״נ וראשית הי״ד לא נתנו ליהותפ להתישב
נפתד פאן פייכטוואננען י  בקורלאנד, והארץ הנדול ז
ד ולכבו  הוציא הוק בשנה 1306 לאטד: ״בשפ הוד ה'
. שלא  הבתולה מארי, שאנו עבתהם, הננו נחרים.
 ישב בטדינת תזאת יהודי, מכשף או קוסם ולא

״ד ועוד. איזה יהותם תולפים טערביהם  עצי נפי
, דבש, ענבים ופירות נ נ  בכפרים בעד הבואוה האח, ת
 אתרות׳ אשר טוכרים בעיתת או שולהים לרוםיא.
 דברי ריבוה וטשפטים בין היהותם ידונו בי״ד של
 שלשה או דיין ראשי׳ ובין יהודי וטהסדי או נוצרי
ת ביניהם, אשד לרוב יקה ט ה ט  ידון שופט העיר ה
 שוהד. ויש ביה טשפט נבוה אשר השופט הוא הורקי
ו כולל עשרה טהטדים נ  ויושב בעיר באשקאלא׳ וביה ת
 כוטר ארטני ויהות הברה כי״ה טפארים יסדה איזה
 בהי ספר לנערים ונערוה ללטדם אוטנוה- עקרי הדה

 וקורות ישראל׳ וידיעוה כלליוה
 [םטאטיסטיק] בשנת 1881 ספרה הטסשלה את
 ראשי אבות של היהודים בקורתםטאן ועלו 1800
 בערך׳ כזה: בבירת הטסשלר, דעזע וסביב לה כתסשים
 כפרים היו בכל אתר מתטש עד עשר טשפתות, ובדעזע
 עצמה עשר משפתות ושפ ביתכ״נ ומתרגטין את התורה
 בלשון קורתה שהיא הלשק המדוברה נם בין היהודים.
 בם״ה כארבע מאוה משפהוה בעיר דאיא וםביבוהיה
 250 משפהוה, בעיר םוליימאניא 180, אשקאלא 140
 משפהוה׳ מיא־וואנדאן מאה משפהוה ושם מעורבוה
 ממשלוה הורקיא ופרם ביהד בעיר עשנו 80 משפהוה
 ויש להם ביהכ״נ עם ששה ספרי תורה, עיר יצירה 80
 משפהוה ורובם רצענים. קאראדא 80 סשפהוה ורובם
 אכרים, נאקאדא 60 טשפהוה ורובם הייטים ואורני
 פשתים, נערי 60 םשפתות, ראוואנדעם 60, םענעה
 60 סשפתות ויש שם שני בתי כנסיות והיא עיר סותרת
 העטים, טאראדין 50, עטידא 50, באנערנא 45, בי־
 תנורא 45 ושם טערת אליהו (עיי לעיל), םאטשא 40׳
 פעננור 30 טשפתות רובם אורני צטר נפן וכל הערים
 האלד, נתשבו תם וסביבותיהן. טםפר הנפש,ת בערך

 ט׳ ו אלף.

 ביבליונרפיא: ישראל בנימין׳ מסעי ישראל, העתקת
 דוד גארדאן ליק 1859; השייח 1902 צד 52 355; אלגע־
J. E, vn ;243 מיינע צייטונג דעס יודענטומם 1878 צד 
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 א

 קורי^תוס (Corinth) : עיר עתיקה בטהת ארנום
י (ע׳ע) ט י ד ו ר פ  בארץ יון בטקום שעבדו לאליל א
 יהותם רבים נרו שם בטאות הראשונות לטםפר הנהונ

 ולפי טםורת הנוצרים דרש שם פאולום בביהכ״נ י״ה
 הדשים בהפצו להסית את היהותם להאטין בישו׳ ונם
ת ראש הכנסה קריםפום (פאולוס  עלתה בידי לטבול א
 השליה אל הקודינתיים א׳ י״ד). אולם היהוד ם הלשינו
ה (53 לטםפר ,זנהונ), אך נ ת ט  אותו לפני נליק נציב ה
 הוא לא אבה להתערב בדבר וינרש את הטלשינים
 אשר בראשם היה םוםתנים ראש ביהכ״נ (בטקום
 קריםפום), והעם נקמו בו ויטהו לפני כסא הטשפט
 וגלית תאה דהי כלא תאה (טפעלות השליחים י״ה
 יינ—י״ז). נם עקילם ואשהו פריסקילא טפונטום באו
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) כי יורשו לבנות ביהכ״נ  ולא יתחשבו כעבדים׳ ד
 ולהתפלל בצבור וליסד בית הקבתת ובית מטבחים
 לעצטט׳ הי) כי בטקוטות שאין ליהודיפ בתי ספר
ת בתי פפר של הנרטניט  טיודודים יורשו בניהפ לבקר א
 היושבים שם, ונם לשלות את בניהם לבתי ספר
. הסיםר פאול ת ח ה  הנבוהים ולהאקדטיות בארצות א
 הסכים לבקשותיהם בכלל, אך צוה בי הסוהרים היהודים
 בעלי הנילדא ישלסו סם כפול מאשר ישלמו הסותרים
 הנוצרים (14 טאח 1799). הקיסר אלכסנדר הראשון
פ הכפול ליהודים(8 נאוו' 1807) הזכיות ס  בסל את ה
 האלת תונבלו בתוק סיום 24 סאי 1829 ע״פ בקשת
 תסותרים תנוצרים בשנת 1836 נהן הקיסר ניקאלאי
 הרשיון ליהודים לתתישב בדרום רוסיא בתור קולוניס־
ת  סים, ובין היהודים הראשונים שההליסו לקבל א
ד  הרשיון היו שבעים סיהודי קורלאנד ובראשם סאי
 סנדלסון ואליהו מיטאוער ובשנת 1840 נסעו 341
ה האדסה (ע״ע  סשפתות סקורלאנד לתרסאן לעבוד א
 ק ו ל ו נ י ס ס י ם) מצב היהודים בקורלאנד בכלל הוא
 יותר סוב, נם ידיעתם בהשכלה כללית ובפרס ידיעת
 תלשון תגרטנית נדלת יותר, טאשר במקוסות אתרים

 ברוםיא.
 [רבנים ואנשים מצוינים בקורלאנד] בין תרבנים
 בקורלאנד היה הרב ר׳ שטואל ב״ר אלקנת ספשפתת
 תאוסים וטהבר ״סקום שטואל״ (אלטונא 1722), נולד
 באלסונא ותית רב בסיסאו וסת שם בשנת 1742 ר'
 אהרן הורוויץ היה רב בתאזענפאס וגלילות קורלאנד
 וטשם נקרא לרב בברלין וסת שם בשנת 1779. הוא
 היה ידיד סנדלסון (פין כנסת ישראל 83׳ לאנדסהוס,
 תולדות אנשי שם 85) ר׳ יתזקאל יקותיאל רב במיסאו
 סת שם בשנת 1823׳ הוא בהב תנתות על תלמת
ת (עיי אוצר תספרים צד 164). ר׳ שםעון זרתי  נחלו
 היה רב ביאקאבשסאדס ובשנת 1860 נסע לירושלם
ח ב ד  וסת שם. ר׳ יהושע ב״ר אהרן העליר טהבר ״
 יהושע״ היה רב בפאלאננן ומת בעיר סעלשי בשנת
 1880. יהודה ליב קאנסאר סו׳יל ״רוסקי יעווריי" היה
 רב בליבאו ביום 26 סארץ 1899 הגנה הקהלה בסיסאו
ת שנה סעת שהורשו היהודים ע״פ הוק א ת יובל ט  א

ק ט י ל א  רוסיא להתישב בקודלאנד ע״ע ב

 ביבליונרפיא וואונדערבאר, געשיכטע דעד יודען
 אין מראווינצען ליוו—אונד קורייאנד, מיטאו j 1853 המניד

 1859 נליוני 21—23; הדור נליון 37.

 ב ס
 קורפו: אי באח יק בים יוניא׳ בשנת 1910 היה
 סספר כל תושבי האי כסאת אלף׳ ובעיר קורפו כעשחם
 ושטונה אלף וסהם סספר היהוחם כתסשת אלפים.
 תיתודים בקורפו נתלקו לשלש סתלקות: הנולחם באח
 יק, הבאים מםפרד ותבאים סאיסליא לפנים היו שם
חערמ  נם יהוחם שבאו סארצות הםזרה אך הם נ
 י ביהוח איסליא. ר׳ בניסין הנוסע(1170) טצא שם רק

 וואידעלער (כסר עובד אלילים)׳ ואשר יסצא בבית איש
״ (יאלאודטש, נעשיכסע דעד יודען אין . .  יענש כםוהו
 קענינסבערנ, צד 1). בכל זאת נםצאו יהוחם בקורלאנד
 שבאו סליסא בסוף המאה הי״ד בעיר מיסאו נטצאו
 מצבות שתרות עליתם שסות יהודים שסתו שם בסאה
 הי״ד, אך י׳ן! תושבים כי פירקאוויץ זייף את המצבות
 (אלגעסייגע צייסוגג דעס יודעגסוסס 1857 נליון 1).
 כאשר באת קורלאנד תתת ססשלת פולין התנה הנסיך
 קעסלער עם תסלך םיניססונד אונוססוס מלא להנית
 יתודים לעסוק בססתד או לתיות בעלי סוכסין בליווא־
 ניא, אך לא נזכר סאוסה אדות היהודים בקורלאנד,
 ובעיר פילסאן זכו נם בזכות אזרתים (1570) והיו
 בעלי נכסים וקרקעות, ובשנת 1718 היה לתם ביתכ״נ

ק ת ם נחלים ס ח ת ס  בעיר האזענפאט תיו עדשים מ
 לסחנת, ובעת חלוקת פולין היו שם 896 יהודים
 אזרתים אשר זכיותיהם היו שיות ליתר תתושבים, ובשנת
 1797 נבתר שם היהודי אייכעל לתבר בית הטועצת
 (ראססהערר) פנקס הקתל של עיר פאלאננען סתתיל
 סשנת 1831, ובדף הראשון נאסר כי הפנקס הישן
 נשרף ביסי דסרידה של פולין, וכי התברת קדישא ובית
 תקברות נוסדו בשנת רט״ז (1487), אך יש ססתפקים
ם יש להקהלה  אם היו שם יהוחם בזמן ההוא אמנ
 ספר הזכיות שנתן להם הסלך ססאניסלאו הרב עי
 סשנת 1639, מ רשות להם לעשוק בססתר באוסנות
 ובעבודת האדטה. במרידת דקוזאקים בשנת ת״ת
 ותי״ד נורשו היהודים טקורלאנד הבארונים פרידריך
 וריינהאלד כאשר יסדו העיר ניי־סובאט התנו בפירוש
ה ת  לאסור את ישיבת היתודים בעיר או לפתות בית ס
הוחם  (5 אפריל 1686). בסוף הטאח תי״ז תתתילו הי
 לתתישב בקורלאנד, בעיר טיטאו תורשו לגור רק ברתוב
 היהודים, שנקרא כעת ״דאבלענשע שסראסע״, בשנת
ק ה ת היהודי א ה הנסיך ערנסט מראן א  1739 סנ
 ליפסאן לעווי לסוכן על אוצרותיו, וישתהף עטו בהרותים,
 אך הדבר הזה העיד עליו תמת העם הנסיך קארל
 צות לנרש את היהוחם סקורלאנד (20 ספמ׳ 1760)׳
 אך ראש תסתוז הנית אותם להתעכב שם בסתיר סם
 שנתי של ארבע סאות סאליר כסף, אך תבאים
ת לא תורשו לתתעכב בעיר יותר סיום ח ת  ססתוזות א
 או יוסים, ובכל עת שנכנסו לעיר תיצרכו לשלם ססבע
 של ששת נראשען (זעכסער) סלכת רוסיא קאסרינא
 השניה נתנת רשות ליתוח קורלאנד לבוא לחסיא
 חלבנה ולהתישב ברינא ופסרבורנ (1765) קלםן

 בארקום בנה ביהכ״נ בעיר סיסאו בשנת 1784.
 [תחת ממשלת רוםיא] אהר שנכבשה קורלאנד
ת עיר  ע״י דוסיא בשנת 1797, והקיסר פאול בקר א

 מיסאו, הנישו אליו תיהודים בקשת לתת להם הרשיון
) כי סותרים יהוחם יוכלו להההבר  אי) ליםד הקהלת, ב
 לבעלי הגילדא ולהנות מזכיותיהם, ני) כי הרוצים לעמד
ת האדמה ישיגו אדמת הממשלה בחכירה על חשבונם  א
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 [במאות הי״ז—ה״ימ] בטאה הי״ז היו הטש סאות
 טשפחות בקורפו׳ טהם עשירים והכטים וביניהם עורכי
 דין ורופאיפ טוטהים, בשנת 1654 היה טרדכי כהן
 עורך דין וסליץ להיהוחם בבית המשפט, וכשנת 1698
הפ: טרדכי כהן,  נטנו שבעה עורכי דיניפ יהודיפ ו
 אליהו כהן די טרדכי, יהושע פורטי, טתתיהו פורטי,
 שלטה נאקאטולי, אברהם פיפי, ואברהם ישראלי

 כאשר בא האי קודשו תתת טטשלת צרפת (בשנות
 9—1797- 15—1805) נהשבו היהודים בשווה עפ יתר
 ההושבים, ומעלה הרב דוטה לטעלת הבישוף הקטוליקי
 והאדכיבישוף היוני אך כאשר נהאהדו האיים בים
 יוניא לטטשלה ריפובליק ההת הסוה אנגליא (63—1815)
 הוגבלו זכיוה היהודים ואסרו להפ להיוה עורכי
 דינים בשנה 1863 נספה אי קורפו לממשלה יק, ואז
 שבו היהודים לזכיוהיהם, ובדבר הזה הועיל אדאלף
נאט כי לפיהקונסטי־ הסי ן י ה אשר העיר אז אז ס ר  כ
 טוציא היוניה הורה אהה וטשפט אהד לכל בעלי
 האטונות. בין הברי הטועצה של האי נכהרו היהודים
 דרי ודקטור סיסו, יוסף נאקאטולי, רפאל ניסואן
 ועוד בין פקידי העיר על הטס נבחר הסוהר אליהו
 די סורח. בשנה 1891 העלילו הנוצרים על היהודים
ק ס ה ה ה  כי הרגו ילדה נוצריה לצורך הפסה, ויעוררו א
ה רכושם, עד אשר טצאו כי  להרוג ביהודים ולשלול א
חה ושטה דוכינא סארדא, הו  הילדה הנהרנה היא י
 אך עי׳י העלילה לא יכלו היהוחם לההעסק בבהירה
סה הנוצרים  כשנה ההיא, ונראה כי זאה היהה כל סנ

 שם.
 [הקהלד, בקורפו והרבנים] באי קורפו היו הסיד
 שהי קהלוה סיוהדוה של היהודים היונים ושל הספרדים
ה 1891  וכל אהה ההנהגה ע״י פרנס וססונים׳ אך טשנ
 ההאהדו יהד בין הרבנים נהשבו ר׳ דוד בי׳ד היים
ה ב ח א פ נהסנה לרב הכילל ב  הכהן שנולד בקוד פו ו
 בטאה הט״ו ר' טשה הכהן היה רכ בקורפו (בשגוה
 1580—1600) וכהב סיפור סנילה אסהר בדרך שיד
 בשם ״ישיר טשה״ (טנטובה 1612) בשנוה הסאוה
נוה היו הרבנים: ר׳ יוסף הכהן, ר׳ סנהם ב״ר  האהדו
 שטואל ויוואנטי (בערך שנה 1710), ח אליעזר די
 סורדו, ר׳ סרדכי היים אליה טורדו, ח היי ם שאב,
 ד יהושע הכהן (בערך 1744), ר׳ אליהו סנהם הכהן

 ר' ישורון הי־פינסו, ר׳ רפאל אליעזר שבהאי סיטו, ר'
 אברהם היים קאלימאן פירו (מה בשנה 1820) כל
 אלה היו רבנים שנולדו בקורפו, ומאז הוכרחו לסנוה
 רבנים שנולדו במדינוה אהרוח, וחראשק חיח רבי שם
 טוב אמדילייו יליד שאלוניקי, ושמש ברבנוה קורפ

 עד שנח 1830. אחריו היה ר׳ יהודה ביבאס טג־ברלטר
, והיה רב בקורפו  או טורוקא המכונה ״הסידא קחשא"
ו היה ר׳ ח ה  עד שנה 1852 ונסע להברק וסה שם א
 טשה ישראל הזן מיחשלפ שהיה דרשן טפואד, וכאשר
 הלך משם גשאד כסא הרבנוה ריק משך הטש שגיפ,

ד ושסו יוסף׳ אך בסוף המאה הי״ב באו שם ה  יהודי א
ה  יהודים סהיביס וסיציליא היהודים היונים יכנו א
 עצסם ״הושבים״ או ״טערריערי" (ארציים) ויש להם
ת הסנילה סספק נם ביום  םנהנים שונים׳ וקוראים א
 מ״ו (שושן פורים) ואוכלים בו סעודת פורים. ויש להס
 קינות מיוהדות לתשעה באב׳ וזמירות בשיר •וני
 לשבועות ההפמרות העתיקו ללשק יוני וכל ספר יונד.
הה ליוה׳יכ דש להם ביהכ״נ ובית  שהוא הפםרת סנ
 מקברוה מיוהד. היהודים הספרדים באו שם בסוף
 חמאה המ״ו דרך סיציליא וביניהם היה דק יצהק
ל היהוחם הספרחם הביאו עמהם א נ ב ר ב  א
 שפה קשםיליאגיה, אך בסגהגיהם ההאהדו עם
 האימלקים, אשר באו את״כ קרוב לזסן ההוא. הם
 גקראו ג״כ אפוליאגים כי גורשו מן אפוליא ע״י דק
 פידרא מםולידא הםשגה בגיאפולי, סספרפ היה רב
 ויםדו להפ ביהכ״נ וביה הקברוה מיוהד׳ היהודיפ היוגיפ

 התערבו בהפ וידברו גפ לשוגפ האפוליאגיה
 [במאות ה״׳ד—הט״ז] במאוה הי״ד והמ״ו היו
 היהודיפ בקורפו בשלוה והיו להפ זכיוה ההה ממשלה
 אגגעווין היהודיפ היו איזה פעמיפ שלוהיפ בין ממשלה
 קורפו ומלך נאפולי. בשגה 1386 קבלו יושבי האי על
ה ססשלהויניציא ויהוסו בצלה עד שגה 1797.  עצסם א
 הסוהריפ הנוצריפ שלהו פעסים רבוה להסינאם בדני־
ה זכיוה היהוחם, והם הסכיסו שהיהודיפ  ציא להנביל א
 ישאו אוה מיוה ד על בנדיהם בדסוה עינול צהוב׳
 והגשים השאיגה צעיפים צהובים על פגיהם, והעובר
 ע״ז יענש בשלש מאוה דוקאםים, גם גזרו שלא יקגו
ק למשכנם בעיר קורפו. כשנה ה  בהיפ וקרקעוה מ
הפ הרופא ססםר ה אהי חפ א הו  1408 שלהו הי
ה אוה  אננילוס להסינאמ בויניציא ולבקשהו במלו א
ה זכיוהיהם לקנוה בהים  הקלח, ובשנה 1423 הרהיבו א
ה והיו נ ח ס  וקרקעוה. היהודים ההערבו אז בעניני ה
 נאסנים לארצם, ויעזרו לםובהה, ובשנה 1531 לוו
. ה  שלשה אלפים דוקאמים להסינאם לצורך הטחנ
ת  הנוצרים ההאמצו הםיד לפני פקידי האי להנביל א
, אך היהודים הוכיהו כי  מושב היהוחם לסקום אהד
 הזכוה להם לנוד בכל סקום ובכלל היהה הממשלה
 מכיר סובה ליהודים בקורפו, ואף נם כאשר נההפכה
ה היהודים  ממשלה ויניציא לריפובליק (1571) ונרשו א
ה מנוהה היהוחם  ממהוזוה ויניציא, לא הפריעו א
 בסורפו. ולבקשה האהים סגהם ואהרן מוצא הסכים
 נשיא ויגיציא על זביוה היהוחם שהיו להם סכבר
ה המס המשים אלף  בקוופו (28 אקמ׳ 1578)׳ רבםל א
 סקודי שהםיל עליהם הסינאמ המש שנים סקודם כל
ה יהודי קורפו בניטו סיוהד  בקשוה הנוצרים להושיב א
 לא הועילו עד שנה 1622, ורק אז יצאה הנזרה כי
 היהוחם ישבו ברבע טיוהד בהעיד אצל הטבצר הישן.
ך בגיטו הזאת גרו גס נוצחם ולא היו השעחם  א

ם בלילה• י ד ו  מ
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׳ בת ר׳ שלמה, ם ו ק ר ו נ א ק ו  שם רב בשנת 1536 ד
 לה הקדיש לאזארו דא וימירבו את העתקתו ״טעון
 תשואלים" (שמיינשניידר רשימת בודליאנא עמוד 1987).
ע אתיו ש ו ה י , ו ם ו ק ר ו ה ק מ ל ו ב״ר ש ה י ל  א
 היו בנקיריפ עשיריס ברומא בשנת 1537 ופרנסי
 הקהל, וישלמו אלף םקודי כסף קנם שהושם על הקהל
 אתר ששרפו כמרי תאינקוויזיצא את ספרי ישראל
 ומצאו פירוש הראב״ע על תתורה אליהו כתב אתת
 פסקים שהם בכ״י (R E J. x 185). ר מנשה בן
 ישראל משער כי עשרם עלה לסך שבעים דבוא
ם הי בסוף המאה ו ק ר ו ף ק ס ו  כהרים ר׳ י
 המ״ו ותתלה המ״ז בא״י, ובא מספרד. הוא ההרועע
 עם הרידב״ז ור׳׳י קארו ור׳׳י מראני׳ והבר פי' על הרםב״ס
 אשר ראה סהרי״ק בכהבו ספרו משנה למלך, ומקצת
 ממנו נדפס בהוצאה הרסב״ם דפוס ווארשא בשם
 ״האי ספרא דבי רב", ואתת טשו״ת שלו נדפסו
 בספרו של תתיד״א ״היים שאל" ה״ב. הוא הגיע
ת ו נ ה מ י ק ז  לימי שיבת וסת אתר שנת 1575 ר׳ ת
ק ק ו רק ו ם היה רב ורופא באי־ ה צ ם ב ״ר י י י  ה
 םליא נולד ברומא בשנת 1660 ושת שם בשנת 1730

 הוא היה עסקן בצרכי תצבור ומתואר ״פרנס הדור".
 הוא כתב ספר להוכיה בי שקר ענה המוסר פאולו
 מדיצי בדרשותיו ננד היהדות וכתב אגרה בקשה
ת שכר הדירות בנימו של רומא,  לאפיפיור להודל א
 ונתקבלת בקשתו כי נכו תלק שמינית משכר הדירות.
 בשנת 1705 כאשר נתפשו המשה יהודיס בווימירבו
 בעלילת דפ, כתב קורקום אגרת להאפיפיור ותוכית
J. E. ת ז א ( מ ו  כי העלילה בשקר יםודת ע״ע ר

.(363 
 ב. מ.

ס: קושטאנ־  ס1שטא (קישטאנדינה, בפי הטתמדי
וביטיקדם  דיניאי אואיםטאנבול׳ בתורקית: םטאמבול,
 גקראה ״ביזאנטא״׳ ובפי היהודים ״עוץ"; קונםטנטי־

u ( •ר הבירה לקיסרית חתוגרטית י ע ^ = C o n s t a n t m o p l e 
 על שתי שפות הבוספורים. ודא נבגתת בשנת 658
 קודם טספר הנתונ׳ ע״י ביזאס ראש שבט הטינאדים

יאה כי בפרק ההוא נ  נכבשה ע״י דריוש סלך פרם, ו
 ההישבו היהודים שם, הםפארטים לקהו אוהה, ואת״ב
 האתונים, §יליפום הטקדוני צר על העיר ולא יבול
 לרדותת. תקיםר תרוטי קלאודיום ספת אותה לקיסרית
 רוסי; םפטיסוס םידרוש הרם אותת בשנת 193;
 בנו תקיםר קאראקאלא בנת אותת בערך שנת 215,
 ובשנה 330 הקיסר קוםטאנטין (קוםטנטינום) בנה
 אותה טהדש וירחיב נבולה, וסן העת ההיא הסב את
ד השני כבש אות* מ ת  שמה קושמנמינופלא. השולמן ט
ד היונים. היהודים החישבו בעיר  ביום 29 מאי 1453 מי
 הזאה כנראה בימי המלך הפרסי דריד* ועד היום
 נודעה בארצות הקדם משפחת פיזאנתי (שבוע של
ד מ ה  ביזאנתי) הסתיהםת לעירביזאנצא איוב תלמיד ט

 עד אשד עלת עליו ד׳ יצתק רפאל םעדעשי שהיה איש
ת ביתכ״נ  שיבה. בימי רבנותו בקר ציאורג מלך יון א
 של האיםלקים ביום 5 יוני 1869 בשנה 1871 נבתר
 מעדעשי להיות רב ראשי בעיר מולדתו אנקונא. ובשנת
 1875 נקרא להיות רב ראשי בקורפו ר׳ יוסף עמנואל
 לעווי מאיםליא, ושמש שם עד יום מותו בשנת 1887׳
ל ופקידי תמסשלת לוו את ארונו ת  ונקבר בכבוד נ
 באנשי תיל. בשנת 1888 נקרא לרב בקורפו ר׳ אלכסנדר
 דא פאנו שהיה רב בדיניו אימליא ונתמנה את״כ לרב
 ראשי במילאן. בשנת 1900 היה שם רב אתר מתלמידי

 הסמינאר בפאריס נתן לעור.
 [בתי כנסיות ובתי ספר ועתונימ] תאפוליאנים או
 אאיטלקים יש להם שני בתי כנסיות נחלים ואתר קםן
 ומפואר, והיונים יש להם ביהכ״נ ג״־יל, סנהני תפלתם
ה באתה ענינים למנהני רומא, ובין פייםניהם הם ס  ח
 מזל־־םוב, יצתק בן אברהם, אברהם בן נבריאל בן
 מרדכי ומשה הכתן(מתזור קורפו בכ״י נייבויער סי'
 1082, ועי׳ U. Q R xiv 395. ויש להסהלה שני
 בתי סיפר לנערים ולנערות, ויבקרו נם בבית ספר
 הגבוה הקהלת תתזיק והתסוך בידי תעניים והתולים
 רש שתי חברות של נסילוה הסדים יוסף נהסלי יסד
 תסאםף Chronica lsraehtica בשנות 3—1861 אשר
 ממרתו היתד, להשינ שיווי זכיות בעד היתודים תיושבים
ת התפלות ופרקי אבות  על איי יוניא הוא העתיק א
 ללשון יונית והיה פרנס הקהלה ועסקן בצרכי צבור ומת
 בשנת 1886, הרב לעור התתיל בשנת 1878 לתו״ל
 הסאכף Mose, Antologia lsraehtica, אשר נפסק
 בשנת 1885. מ׳ קאיסי תו״ל ירחון בלשק יונית בשם

 Israelite Chronographos בשנת 1899, וממרתו תיתת
 לתפיץ יחעות ברורות ע״ד היהודים והיתדות בין ההמון
ח להסיר או לתקיל מתם שנאתם ליתודים.  הנוצרים כ
 האי קורפו נודע ע״י האתרונים היפים הנדלים שם אך
 מעת שההלו הנוצרים נוטעי האתרונים להעליל על
ת  היתוחם עלילות שקר ולרדפם, אסרו כטת רבנים א
 אתרוגי קרפו והזהירו לקנות רק אתרוני א״י (ע״ע

( נ ו ר ת  א
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 קורקוס (קורקוש, Corcos), משפחת: טיטפהה
 נדמה של תכטים ורבנים אשר טוצאת מצרפת או
 מספרד טראשית תטאת תי״ד, וטצאצאי תטשפתת עודם
 תיים תיום בניברלמר ומורוקא תראשון שנודע בשם
ה י ה ש ם ו ק ר ו ם ק ת ד ב ת ב״ר א מ ל  הזה הוא ד' ש
 תלמיד ר׳ •תודת ב״ר אשר, ובשנת 1331 כתב פירוש
 על ם' יסוד שלם לר״י ישראלי (תכ״י תוא בבית עקד
ד ו ת ב״ ד ד מ ל  ספרים במינכען ומוחן) ר׳ ש
 קורפוס גורש מספרד והלך עם אבץ לרומא, והיה



 167 אוצר ישראל קושטא

 שלטה ן׳ טלך טחבר טכלל יופי, וו* יצחק עונקיירא,
 ובעדה האשכנזית ר׳ שלטה אשכנזי יפח טחבר יפת
 טראת יפת תואר וכוי. בשנת 1533 נתישבה בקושטא
 טשפתת נשיא ולרנלה באת תםורת בעדת תספרדית,
 כי תשפיעת טטובת ותסדד. על כל ההלוכוה היהודיפ

 ביטים ההם הניעה השסועה כי האפיפיור פאול תרביעי
 העלה על הטוסד כטאהים יהודים אנוסים בעיר אגקוגה
 (1556), ורוב סוהרי קושטא ההאהדו לבלהי שלוה
 עוד סהורוהידפ לאנקונה כ״א לעיר פיזארו, אסנם
 לא הצליהו בעסקיהפ וכנגדס עסדו סוהריס אהריפ,
 והוצאוה העגין היו פירוד הקהלוה (נהלה ליהושע סי׳
 ל״ם—טי) בין הרבנים בעה ההיא היו ר׳ יוסף ן׳ לב
 שבא טשאלוניקי, ר׳ יצהק עקריש הוקר קדטוניוה
 וסו׳׳ל קול סבשר וספרים אהרים, ר׳ יהושע שונצינו
 סהבר נהלה ליהושע׳ ר׳ סשה פיזאנסי ועוד. אהריהם
 קסו ר׳ אליהו בן היים (נולד באדריינופולי בשנה 1530
 וסה בקושסא 1602)׳ והוא נסנה לרב הכולל, ר׳ סשה
 אגחי (קארידי), ר׳ דוד אנתי, ודי נבריאל בן אליה.
 נם הצטיינו הטשוררים לסשפהה בן שדני הקהלה
 הכוללה הההלקה אז לשהי עדוה ספרד ורומניוטי(יוני),
 וע״י רב הכולל נוסדה תברת תלסוד תורת, הברה
 גסילות תסדים, תברת אליהו הנביא ובקור הולים(שו׳׳ת
אל רשטו סףב׳ ו  יהיאל באסאן) בין האשכנזים נודע ר׳ י
 יפה, ובין הקראים יצתק בן תשבי סדקדק שהשלים
 ותביא לדפוס ס׳ כליל יופי בשנת 1612 כרתתטטשלת
 הולאנד ברית ססהר עט הוגרטה, ומן תעת ההיא נראת
 הההברוה היהודים בין שתי הארצות, ורביט באו סשס
 לההישב בקושסא. בדור ההוא היו ר׳ היים באסאן
 שבא סרודיס, ר׳ יחיאל באסאן בנו׳ ר אבדהם ן יעש
 ושני בניו ד׳ יהוסף ור׳ יוס סוב עשיריפ סופלגיפ
 שבאו סברוסא, ר׳ יוסף ססראני שבא סעיר סולדהו
 צפה בשנה 1602 ונהסנה לרב הכולל, והוא עשה
 הקנוה רבוה לפי צורך השעה והבר ספרים רבים,
 וינהנ נשיאוהו עד שנה 1640. סנדולי הביריו היו ר׳
 שסריה שרביס הזהב, ר׳ אליה אביי. ר׳ יום סוב
 צוזלק הקראים היו אז בשפל הסרתה. עד שהיו שואלים
ה פי הרב המלל והיו שולהים ילדיהם  על כל עניניהם א
 לישיבוה הרבנים לשטוע בלטודים (שריהטהריס״ס ה״א
 סי׳ נ״ז) בשנה 1633 בהנ פסהם שנפל באטצע הנ
 הפסה ההיעצו שני אנשי היל להרע לישראל׳ האהד
ה בנו רשליכהו בדהוב היהודים, אך  ההאכזר ויהדנ א
 הויזיר הנדול ריציב פהה שהיה ער והביט דדך הלונו
ה כל טעשה האכזרים ובבקר הניד לשלטן  ראה א
 סוראד הרביע* ויהפסו שניהם דודו על אשטהם ורצונם
 להעליל על היהותם (דברי יסי ישראל בהונרסה ה״ד
 ע״פ סקוד ערבי). ביום השבה פ׳ הצא י״נ אלול שצ״ו
 (אונוסט 1636) נהרנ ר׳ יהודה קובו ע׳׳פ השלסן ברהוב
 העיר בתואנה שיהות שאלוניקי שהוטל עליהם סס
 בנדיט לאנשי ההיל עשו היריעוה טצטר פהוה הערך

 צר על העיר בשנה 668 ויפול שדוד בטלהטה, והיהודים
 קברו אוהו רציבו לו טצבה ואה שטו הקקו בעבריה

 הטצבה הזאה נגלתה בשנה 1454 ע״י השיך אק־שיטם־
 אידין ועליה נבנה הססצד של איוב (שט צד 71) רהוב
 היהודיס היה ביסי סלכי היוניס ברבע הנקרא איססנבול,
ה גזר הקיסר להעבירפ על דהס ולא יכול ה  ופעפ א
 להפ, ויגרש אוהס סבהיהם אל השדה, וזסן שלשה
ת על ס  יסים לא נהן להם לאכול ולשהוה, ובכ״ז ע
 דעהפ, וכאשר נוכה שלא יעלה בידו להביאס בדה
 השלסה נזר עליהפ שלא ישובו לבהיהפ אלא שישבו
 בטנרש הנקרא ״פירא" (שבט יהודה סי׳ ס״ה). הנוסע
 ר׳ בניטין טטודילא (1170) כתב שהיו שט בערך אלפיפ
 יהודיס ותסש סאות קראיפ, ובראש תיהודיפ הרב ר׳
, יוסף סרגיזו ואליקיפ ; אהרןתשפי ה ת ב  אבטליון, וד׳ ע
י היה . רופא תקיסר עטנואל הרא^ק לבית תמנ ס ת פ  ה
 היהודי ר׳ שלסה הסצרי ועל ידו סצאו היהותם ריוה
 בנלוהפ, ושפ הסקום שדרים היהודים פירא (ססעוה
פ ביסיפ האהרוניס לסלכוה היוניפ  ד׳ בניטין) אסנ
ד נ  ההישבו היהודים עוד הפעט בטגרש קושטא אשר טנ
 לפירא ברהוב הנקרא כיום שוק הדנים(בלוק באזאר)

 בין הרבניס אשר הצסיינו ביסי היוניפ היו ר׳ אברהפ
ה מ ל  בן דוד טהבר הידושים על ההלסוד, פסקי ה
 שו״ה, השנוה על הרי״ף, פי' על ס׳ היצירה ופירוש
 הורה כהני פ (ערך שנה 1200). ד׳ זרהיה היוני סהבר
 ס׳ הישר, ר׳ ברוך היוני, ור׳ סשה קורקוס סאח יק
י בפאריס, בערך שנה 1390), מ  סהבר ס׳ אבן ספיר (
 ר׳ הנוך צאפורסה, ור' אליה הלוי הזק! (1430). אחרי
 הדור ההוא עסדו רבניפ השובים: ר׳ סרדכי מססיאנו
 סהבר פי׳ עה״ה, ר׳ אשר הכהן אשכנזי ועוד היהודים
 היו נהלקים אז לארבע קהלוה ק׳׳ק קושסא או יוניפ,
 ק״ק איטליא, ק״ק אשכנזים וק״ק נינרופונסי הרב
ד הרים ט ה , והשלטן ט י ל א ש פ  הראשי היה ר' סשה ק
 אוהו לסשרה ראש הרבנים על כל יהודי הוגרסה

 אהריו עסד ר׳ אליה ס ז ד ה י (הרא״ם), ובסוהו בסלה
 סשרה הרבנוה הראשיה על כל הקיסריה, והרבנים
 שרהו בהור רבני העיר לבד עד הסאה הי״ט בקירוב

 [אחר נירוש ספרד] בשנוה 7—1492 ע״י ביאה
 גרושי ספרד ופורטוגאל נהדבה סספר היהודים בקושסא,
 והם יסדו קהלוה אדאגק קשטיליא הטון ועוד, שבטלו
ה כ״כ על יהד ח פ  ברוב היטים, והם השפיעו בטדה ג
 הקהלוה עד שההבוללו עטהם. ובהטשך העהים היהה
ה ספרדיה בטקום הקהלוה השוגוה שהיו ה  דק קהלה א
ם היו: ד׳ הם בן יהיא ת ד פ ס  סקודם. בץ הדבגיס ה
 שבא מפודטוגאל, סהבד אהלי הס וספרים אהרים,
 ובגיו ר׳ גדליה םהבד שבעה עיגיפ, ודק יוסף, ר׳
 שלסה אלסולי סהבר פהתן הלוסוה בין היבנים
 היונים ר' אליהו הלד, הטשודד שלטה בן טזל סוב,
 וו* אליעזר השידוני. בדור שני הצטיינו ר׳ שטואל
א והוקר, ד׳ ישראל ודי נרשון טזרהי, ד פ  שולם ת
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 בחיותו נתץ ממשלח אחרת, ובמקומו נטגח ר' משד.
 פדיסקו בימיו פרסם השלטן עבדול־טיציר בחב חדת
 אשר בו נתן חזכיות לבל עמי תונרמה בלי הבדל דת
 ולאום הרב הזה חוסר ממשמרתו לרנלי מחלוקת בץ
 ראשי חעדה (1841), ובמקומו נמנה ד' נסים יעקב
 בכ״ר דוד, ואצלו היו הרב חנדול ר׳ יעקב עלי ור׳ יוסף
 חלר מחבר ם׳ יבוא הלר ר' נסים היה דראשק בין
 הרבנים הטללים שקבל אוח הכבוד נישאךאיפטיהר
 משובץ באבני שהפ אחריו הורפ לרב הכללי ד חיים
 הכהן(1859), בימיו היו ר' שבחי ן' יקר ור׳ אברהכ
 נבאי ואחרי הדור ההוא עמד ר׳ יעקב אבינדור לרב
 הכולל, ולמרוח היוחו כבן חמש ושבעים שנה עשת
 םדריפ חדשיפ וחקנוח לפי צרכי העח החדשה, וע״כ
 מצא פחננדיפ מבני הדור הישן וביניהם חבפ אהד
תו י  למשפחה עקריש, אשר עלה בידו להסירו טטשכ
 (1863), ובמקומו נמנח ר׳ יקיר נירץ רב הכולל מאדרי־
 נופלי הרב הזה עשה נ״כ סדרים חדשים בהנהנח
 הערת, ותשלםן עבדול־עזיז נתן לו בסתנה 75-000
 פיאםטר(16000 פראנק) ורביד מינידאי ממהלקה שניה,
 ופרם 1200 פראנק לשנת כל ימי חייו. בשנת 1872
 נסע ר׳ יקיר ירושלימה ובמקומו תורם ר׳ משת תלוי
 ויעמוד על בנו עד שנת 1908 שתוסר ממשמרתו ובמקוסו

ם וע״ע). ו ח  נבחר ר חיים נ
 [מספר היהודים בהב״נ בתי ספר והדפוס] סםפר
 החושבים בקושםא לא נודע בדיוק, בשנח 1910 חשבו
 בי סספרם הוא 565 873 ומהם םםפר היהודים 361 44,
 אך יוחר נכון לחשוב סםפר הבולל סיליון נפש וסהם
 מספד היהודים המשים אלף (סהם אשכנזים כחמשח
 אלפים), והם ישבו על הרוב בסנרשים שונים: באלאמ,
 האסקיואי, פירי־פאשה (על נדוח קרן הזהב), נאלאטא,
 פירה, בישיק־מאש, אירמה־קיואי, איסטנבול, קופקענוק,
 חאיידר־פאשה, קאדי־קיואי (על שפח הבספודום)
 ומנרשים אחרים בכל סנרש יש להם ועד כקומי, ביח
 ספר, ובחי כנסיות וישיבוח בם״ה ארבעים בחי
 כנםיוח וארבעה בחי סדרשים. חברח כי ה יסדה י״ב
ח ב ת ע  בחי ספר, ששה לנערים חמשה לנערוח ואחד ח
 ילדים ףלדוח. ביח סדרש לרבנים אשר חכי״ח חשפיק
 כטעט כל התוצאות עומד במנריש קםקונצוק חחח
 חשנחת ר׳ אברתם דאנת (1898), בית הולים בטנרש
 באלאט, וחברות צדקת שועות בבל הכנישים, אסנם
 לסרוח רוב בחי הספר במעט כל העם שקוע בבערוח,
 העשירים סחרחקים טטנהני ישראל ומעט ם אנשי חםד
 והדואנים בעד עמם ודחפ. בקושטא נרפםו םפרים
 יקרי ערך. ביח הרכוס הדאשק נוסד בשנח 1503 ע״י
ב ובגי: לטו ד נחמיאש, ובשנח 1518 ע״י שלמה סז  ח
 ע״י גרשון שונצינו בשנת 1526, וע״י משפחח יעבץ
 בשגת 1560 אסתר קיירה הדפ סח על אוצאותית ספר
 תיוחםץ בשנת 1566, וו* נח? אשבגזי חדפים שדית
 הר״מ אלשיך על הוצאותיו בשנת 1579 הכינה

 !הוא היה בא כחס, והיהודים בקושמא תיו אז הלשים
 ולא נמצא בהם מי שיכול להשפיע על השלםן והשרים
 לבלהי שפוך דם נקי ולבלהי הרונ אה הציר הזה ההף
 ספשע (הודה היים דף ק״ם) בעה ההיא היו ר׳ אברהם
 אלינרי ר׳ אברהם סונםון ר' שלסה קארו, ר׳ יהושע
 בנבנשחי, ר׳ היים בנבנשהי שהלך אה״כ לאזסיר והבר
 כנסת הגדולה ובראש העדה הקראיח עסד גור הקראי.
 בראשיה שנה 1660 יצאה אש ברהוב היהודים בקושםא
 במגרש איםתנבול וכל תבתים ובתי הכנםיוה היו לסאכל
 תאש (דברי יוסף פרק ק״ם, כ״י), ולא תרשו תתונרמים
ט ש י ת  ליהודים לבנות עוד הרהוב ההוא, ומאז והלאה ה
 בסנרשים האהרים בראש הרבנים היה ר׳ יום סוב
 ן׳ יעש, ואצלו עסרו ר׳ יוסף קצבי, ר׳ היים אבולעפיא,
 ר׳ נהן נוסה, ר׳ אברהם ן׳ העיא ועוד אהרים. קרוב
 ליסים ההם היתד. התנועה תשבתאית שעשהה רושם
 לרעה על העדה בקושסא. ראש הרבנים היה ר' יום
ם ברבניה י נ א ז ו  טוב ן׳ יקר, נם הצטיינה סשפהת ד
 אשר יצאו טתלציד, וטשפהת קטהי, ועוד היו ר׳ שטואל
 הלוי, ר׳ משה שלטץ ואהרים. אתריהם תיו ר' יהודה
 דחאגים, ר׳ יוגה ן׳ דיי, ר היים קטהי, ר׳ שטואל
 הלר חשגי, ר׳ שם סוב אבא, ודי יצחק ארובאש

 תקראים תתישבו אהד השרפה בסגרשי האם־קיואי
 ובאלאט על גדות קח הזהב׳ בהאם־קיואי תיו ראשי
 העדה בגיטץ ביגי אליהו צדיק וברוך יפה, ובבאלאט
ד סוגה׳ אפיגדה ביג׳(גגזי פטרבורג ה״א דף ב״ס).  ח
 אהד ד שטואל דילוי השגי גסגה ר׳ אברהם רוואטם
בחר ההוא היו ר׳ משה בגבגשתי, ר׳  לרב הטלל, ו
! ו ב  אליעזר ן' שגגי, ר׳ היים אלםדארי, ר׳ אפרים ג
 יליד ירושלם. בשגה 1715 גהרגו שלשה יהודים ע״פ
 פקודת הרזיד דאמאמ־עלי־פהת בתואגה שבקשו להביא
 בבחיהפ ילד תוגרמי ב! עשרה שגיפ לשהמו לצורך הנ
Hammer) הפסה, והמשפמ גהרץ בלי הקידה ודחשה 
 vui. 285). ואהר הדור ההוא קסו הרבגים ר׳ שסואל
 אמבמו פסקן ומ׳שורר גפלא, ר׳ יעקב כולי סהבד ם׳
 מעם לועז בםפרחח (לאחגו), והוא תספר תיותר גדול
 בספרות הלועזית עד ימינו אלה; ר׳ יעקב שמואל
 תלוי, ר׳ אלית פאליסבו, ר׳ אברתם קאסונדו הזקן
ח (1746), ותוא נ  שבא מאמישםדדם ובנו ר היים קאסו
 זקנו של השר אברהם די קאסונדו; ר שלמה בולה

. הרב הכולל היה ר׳ שלסה אלפנראח,  ר' היים ן׳ קר
 ואצלו עטדו ר׳ שלמה קטהי ור׳ רפאל ידושלסי

ח הרבנים האלה היה ד׳ אליה ה  [כמאה הי״ט] א
 עגיו רב הכולל, והוגלו עסד ר יצהק הלר פםקן ומשורר
ה נהן. ביטי ח ב  (1820), ר׳ משה סורנינאםו ור׳ ע
ד תשני (1808—1839) נתהדשה משרת מ ח  חשלטן מ
 הרבנות הכללית על בל תמחנת. הרב הראשון שהורם
 יןמעלח הזאת חיה ר׳ אברהם תלוי, שעמד על כנו
ם ימים (6—1835). אהריו עמד ו״ שמואל היים  שנחי

(בשנת  מהבר ס׳ שמן המשחה, וחוסר ממשמרתו
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 רסן זו קסיספק (יוטא י׳.). וטצינו א״ל רכ ספרא
 לרבא הרי בני אקסיספון דטשהינן להו החוטא טהאי
 ניסא דארדשיר, וכני ארדשיר טשהינן להו תהוטא
 טהאי ניסא דאקטיפסק, הא איבא דנלח(הדקל) דטספקא
א ח ה ט ט ה וארבעים ואהה ושליש אטה? J א א ט  יחר ט
 דשורא דטבלעי בדנלח כשבעים אטה ושירים (עירובק
 נ״ז:) רב הסדא טצריך (כשליה הנט לוטר בפני
 נכתב ובפני נחחם) טאקטיספק לבי ארדשיר, וטבי
 ארדשיר לאקטיספק לא טצריך וכוי תני כיק דאזלי
 לשוקא להתם הנך ידעי בתתיטוח ירא דהני, והני
 בדהנך לא ידעי ט״ט בשוקייהו טרידי(ניטין ו׳'.) ופירש״,
 נס שנתתם בארדשיר ונשתלח לאקסיספון עדים טצויק
 לקייטו ואף בני ארדשיר כשתולכין שם לשוק יקייטוהו,
 אבל בני ארדשיר אינן טכירין תתיטת ידי אססיספק
ד לסתורת, דכל יום השוק  ואעיפ שתולכין שם תטי
 בשוקייהו טריח ואין נותנין לב להסתכל ולהכיר תתיטת
 בני תעיר (שם) ונראת כי בקםיספון תית ידיר לטכירת
 סתורות, והסותרים באו שם טערים אשר סביבותית
 בעיר קםיספין היהה ישיבת של תלטודיים, ותיו שם ר'
 תייא קםוספאת ורבת בר תייא קםוספאה (יבטוה ק״ד

 ב״ב צ״נ:), בתוספות ישנים רוצים לתלק ביןאקטיספון
 וקםיספק ואוסרים דהאי באח אישור וההיא באח
 כשדים, אך באטת תיא עיר אתת׳ ויש כטה סלים
 ושטוה בהלטוד בהוספת א' ותסרונת (עיי שכע תכטות

(210 
 א

 קטיעה בר שלום: אהד טיועצי רוטי שהיה
 אוהב ?יהודים וטסר נפשו עליהם ביטיו ביקש קיסר
י לאבד את בל היהודים שבעולם, והתיעץ ע״ז עם ט  ח
, לאטד: טי שעלת לו ניטת(טבת) ה  יועציו השובי הטחנ
 ברנלו וטצערת אותו יקטענה ויהיה או יניהנה ויצטער?
 אטרו לו יקטענח ויחיה והטבה תיא טשל ליתודים
ח אטד לדיו קםיעה א  שיוהר סוב להרנם ולאבדם P ה
ת היהודים:  בר שלום שני םעמים שאי אפשר לאבד א
 הדא דלא יכלה לר-י לבולהו טפני שהם טפתרין בכל
 קצוה האח, ועוד קרו לך טלכוהא סטיעה, שיחסר
 לו הלק נכבד טהושבי טלכוהו. א״ל הקיסר טיטר
י לטלבא (שנוצה בדבחו כ כל ח הו  שפיר קאטרת, טי
ח ליד, לקטוניא תלילא (כית טלא עפר  את הטלך) ש
 וקובחן אותו תיים). וע״פ עצת טטרוניתא טל קטיעה
 את עצמו ק! דם שעשו לו דינו, וצות שרבי עקיבא
 ותביריו יירשו כל נכסיו׳ ויצאת בת קול ואטרת קטיעת
ת היהוחם  בר שלום טזוטן לתיי עולם תבא, כי תציל א
ד  טהנזירה, כי כך היה טנהנם אם גזרו נזירה וטית ת

 טן היועצים בטלו בל הגזירה (ע״ז י' ).

 ט.ל ב

 קטלנית: אשה שנשאה אחה פעמים ונשארה
מה אנשים), ויש להוש  אקטנה נקראה ״קטלניה" (הו

א נשיא בית דפוס בארטונה והדפיסה נ י  תנסיכת ת
 ספרים של טתברים שונים על תוצאותיה טאה וארבעים
ם נכבדים נדפסו בקושטא בטאה הם״ו. ע״ע ח פ  ס

י א של יון, ת ו רק י א. ל  א י ט

 ביבליוגרפיא: רזאניס, תולדות היהודים בתוגרמה
Franco, Htstmre des Israelites en Turquie • ה״ד, כ״י 
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 ש״ר

 קטוךה: פילנש שלקת לו אברתם לאשת אתרי טות
 שרת /בראשית ב״ה אי, דהי״א א׳ ל״ב). לפיתטדרש
 קםורה זו הנר שהחזירח אברהם וכן תרנם יב״ע
 קטורה היא הנר דקטירא ליה טן שיחייה נוסח אחר
 דהוה אסירא ליה טן שיחייה, פי שתיתה נקשרת לו
 ע״י קידושין ר׳ יהודה אוטר זו הנר, א״ל ר׳ נתטיד,
 ותכתיכ ויוסף, א״ל ע״פ הדבור נשאה וכו׳ - א״ל והכתיב
 ושטה קטורה, א״ל שטקוטרת טצות וטעשים טובים,
 א״ל ותכתיב ולבני הפילנשים אשר לאברהם, א״ל
 פילנשם כתיב, תסר, ותיא תנר (ב״ר פס״א) בכ״ז לא
 נתשבו עם בני ישטעאל, ודרשו ישתוזוו לך לאוטים
 אלו בני ישסעאל ובני קםורה (שם פס״ו). בלוית יעקב
ק תאםד, באו בני עשו ובני ישטעאל  כאשר באו אל נ
א כלם לטלתטה באו ביק שראו  ובני קטורת וכו׳. תנ
 כתרו של יוסף תלוי על ארונו של יעקב נטלו כולן
 כתריתן ותלאום בארונו (סוסת י״נ) פעם אתת באו
 בני ישטעאל ובני קםורת לדק עם ישראל לפני אלבסנדרוס
ח כנען שלנו ושלכם וכו׳ אטד לתן גביתא  טקדח א״ל א
ת כל אשר לו  בן פסיסא וכו׳ כתיב ויתן אבדתם א
 ליצתק ולבני תפילגשים נתן טתנות ונו (סנתדרין צ״א )

 טח עשה (אברהם) נטל ששה עשר בני קטורת ובנה
 להם ברך של ברזל והכניסן לתוכה וכו־ (סוכרים
 פכ״א). אברהם היה מוזהר על הטילה על זרעו אהדיו,
 ולא על בני ישמעאל שנאמד כי ביצהק יקרא לך זרע,
 ולא על בני עשו שנאמר ביצהק ולא כל יצהק, אבל
ת בחתי  כני קט, רד, נכללו דאמר ר׳ יוסי בן אבין א
 הפר (בראשית ט״ז) לרבות בני קטורה(סנהדרין נ״ט:).
ח שאינם בני א , ה  ״בני קםורת״ נעשת לפתנם לעס
 תורת, ור׳ טרפון קרי לבני אתתית בני קטורת שאינם

 יודעים לדבר בתככת (זבתים ם״ב: רש״י).
 כ. ט

 קטורת: ע׳ הטרת
 קטיטי: ע׳ סניגור

ח אשור על א  סטיספון (נם אקטיספק) • עיי ב
ש י ר (ע״ע),  נתר תדקל טול תעיר סילייקוס או א ר ד
 ובן ביונית rut>wp .(Ctesiphon) Kr>!7תרנום יונתן על
 ארך ואבד וכלנד,=הדס ונציבין וקםיספון (כראשית
ח ההיא א  י׳ יי), אבל בגטדא אטרו על הפסוק • סן ה
 יצא אשור ויבן את נינות וגוי ואת רסן (שם * •״א)
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ה (ע״עpr 4 יציאת הקמן מקטנותו הוא מ ו ש  ו
 כשתניע לי״נ שנת ויום אתר ותביא שתי שערות במקומות
ל ובא לכלל ״איש״ וקמנה ח  ידועים בנופו, ואז נקרא נ
 יצאה מקטנותת שנת אתת מקודם כשהניעה לי״ב שנה
 ויום אתר ותביאת שתי שערוה, ואז נקראת נערה (ע״ע
) pm המונבל והסימנים נוהן להם כת ה ר ע , נ ר ע  נ
ם לבל נ מ  ויפוי להיוה נהשב מעשיהם כמעשה נחלים, א
החם ו י  דבר שתלוי בדעת לבדה קבעו הז״ל זמנים ט
p משום תקנה n לכל דבר בפני עצמו. יש שהקדימו 
p הקצוב, הכל n ידועה אצלם, ויש שלא הסתפקו 
 לפי דבר הניחן ולפי תדעת והתריפות שנצרך לזה.
ר וזורקו אנח ח  וכדאמר רבא שלש מדות בקטן: צ
 ונוטלו זוכת לעצמו ואין זוכת לאתרים, וכננדן בקטנת
 לטיאון הפעוטות (טשנוה שש עד שטונה) טקתן טקת
 וטטברן טטבר בטטלטלין, וכנגדן בקטנה טתגרשת
 בקידושי אביה הניעו לעונת נדרים נדריהם נדר
 ודקדשן הקדש וכנגדן בקטנה תולצת, ולטבור בנבםי
 אביו עד שיהא בן עשרים (ניטין ם״ת ). ועונת נדרים
ה נבדקין אם ח ד נ  בקטגה היא בת י״א ויום אהד ש
 ידעה לשם טי גדרה או הקחשה (גדה ט״ה ) וכן
, לפי ערך תבגתו, p n לענין היגוך טהגכין אוהו קודם 
 ואטרו בברייהא: קטן היודע לגעגע הייב בלולב,
 להתעטף הייב בציציה, לשטור הפילין אביו לוקה לו
ח תורה וק״ש, והם ט ל  תפילין, יודע לדבר אביו ט
 הפסוקים תורה צוה לגו טשת ושטע ישראל ובו׳
 (הוםפהא הגיגה פ״א, סוכה ט״ב ). ובן אין טדקדקין
 בברכות בקטן פורה (שהביא שתי שערות) שלא הגיע
 לי״ג שגים, ואטד ר״ג קטן תיודע לטי שטברבין טזטגין
 עליו(ברכות ט״ת ). אולם טפגי שאין אגו בקיאים
 בתתפתתות הדעת בקטן לכן נתנו שלא יגית קטן תפילין
ה (ע״ע). אבל ו צ ר ט ב  ולא מזמנין עליו עד שהניע ל
 טתנבין אותו בציצית וברכות על תטצות טקטנותו, נם

 טשלש שנים ואילך.
 [לעדות והוראה] ביון שהדבר תלוי בבינת ובקיאות
ח י  בתויות העולם, ושיהיה גבר בגוברין שיתית בת ב
 לתציל עשוק מיד עושקו, ע״ב יש אוטרים שאיגו דאר
 לדיין לרק אלא טבן י״ה ולטעלה, ר״א דטבן י״ג וטעלה
 כשר אפילו לא הביא םיטני השערות (ש״ע ה״ט סי'
ל אם לא הניע להוראה ח  ז׳ נ׳, עי׳ בםט״ע) ואפילו נ
 וטורד, גקרא קטן שלא כלו לו תדשיו והוא בבלל אלו
 הטבלים תעולם (םוטת ב״ב ) אבל לענין עדות דקפיד
 קרא להיות איש, שנאטר ועטרו שני האנשים, ואינו
 תלד בתריפות ובקיאות, רק לספר טה שראה ע״כ
 קטן פסול להעיד אפילו היה הכם ונבק עד אהד י״נ
). אבל יש  שנים גטורות (ב״ב קג׳׳ה, ה״ט סי' ל״ה א׳
 דבחם שםוטכיס עליו בעדות שטעיד בשהוא נדול
ח  שראה בקטנוהו ואלו הם: נאטן לוטר זה כתב י
 של אבי או של רבי וכוי, יש מהם רק טדרבנן ויש
ם סי׳ ד  שהם דק גלד מלתא בעלמא (כתובות ב״ה. ו

 שהיא היהה נורסת במבעה למיתת בעליה, ולכן אסרו
ח  אותה הז״ל להנשא לאיש אהר. וראיה לזה הסר ש
 אותה יהודה בקםלגיה כי אסר פן יסות גם הוא כאתיו
 (בראשית ל״ת י״א). ואסרו בסשגת: גיםת לראשון
ח רבי, רשב״ג ב  וסת לשגי וסת, לשלישי לא תגשא, ד
 אוסר לשלישי תגשא לרביעי לא תגשא ויש שגי טעמים
 לזה, לדעת רב הונא טעין גורם (כך םבעה) ורב אשי
p אטד טזל גורם (מזלה רע), ואיכא ביגייתו אם טת 
ת טתולי),  תאירוםין או דגפל טחקלא וטת (ולא ט
 לט״ד טעין גורם לא הוהזקה זו(יבטות ם״ד ). תרסב״ם
 (איסורי ביאה פכ״א ל״א) פסק כי אשה שגשאה לשגי
 אגשים וסתו לשלישי לא תיגשא, ואם גשאה לא תצא
 ואפילו נהקדשה יכנום, אבל תסור (את״ע סי׳ ל״ם)
 סביא דברי תרא״ש שבופין אותו להוציא דהסירא
 םבנתא סאיםורא. וכתב החםב״א דהאי דסינםב
 אתתא קםלנית איםורא עביר ובכלל שופך דם האדם
 הוא וסנחן אוהו בב״ד עד שינרש, אך הרב תסניד
 כתב שאין להוסיף על נזירוה הכסים שסנו על סי
 שכופין להוציא, ולבן בדיעבד אין סוציאין אותה סתתת
 בעלה וכן פסק סרן הב״י ראם נישאת לא תצא (ש״ע
 אה״ע סי' ם׳). ר׳ סשה סנרבונא ם״ל דאץ לה כתובה
 p השני ביו; שאינה יבולה להנשא לשלישי, ובכתובת
 כתיב לכשתנשאי לאהד הםלי סה שכתוב ליבי. אסנם
 סן השלישי לדברי הכל ליה לה בהובה אם לא הביר
 בה, ואם הביר בה שהיאקםלנית ואע׳פב נשאה •שלה
 בתובה (ש״ע שם). ודוקא אם סתו אנשית סיתת עצסם
 אבל אם גהרג אהד סתם או סת בדבר או נפל ומת
 ובדוסה איגו כלום ולבן רבים סקילים בדברים אלו
 ואין סוהין בידיהם (ב״י בשם השובה הרסב״ן, שם
 בהג״ה). יש סהמירין גם באשה שגהגרשה שהי פעמים,
 ר״א דרוקא בסיהה גקראה קםלגיה וכן עיקר (שם)

 אשה שגישאת לשגי זקגים ואפילו לשלשה אפשר דלא
 הוי קםלגיה (הלסם ת״א סי׳ ק״גז וכן בכל סקום
ן קםלגיה ביבסה (סהר״א  דתליג; תריעותא באיש אין ח
 מזרתי ת״א כ״ב), אע״פ שטעשת תמר משמע שתיישיגן
 גם ביבמה שלא יסות תיבם וכתב סתרי״ו אם מתו
ד בופין הרביעי להוציא (שו״ת ה  שלשת בעלית בחולי א
p n סי' קכ ג). ויש אומרים שאין לתוש לקםלנית 
 הזד, (תריב״ש סי׳ רמ״א, בגימין זאב סי' קב״ו) שאלה
 בבתולה מן ראירוםין שסתו לה שגי תתגים אם יש
 לתוש לקטלגית והשיב ריש להקל, אך מי שלבו גוקפו
ה (תות יאיר סי' ח ה  עליו גאטר מאן דקפיד קפדיגן ב

 קצ״ז).
 יש־גב

 2|טן (נקבה: קםנה) ־. צעיר בשנות הייו, בםרם
ל (ע״ע), איש או אשה ו  הגיע לפרק שנקרא נ ר

 התורה טעםה קםן וקםגה בלשון ״איש" או ,,אגשים״
 ולא קםנים. לפי שאץ להם כת ודעת נבונה הכרוך
ש ר ה וההתייבות, ונהשב כסו כמושה ה ו ח ה ה א ח ה  א
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 נערה מלא דבר הכתוב(כתובות מ׳׳ד:) וטהגטרא משמע
 דטעם הפטור הוא משופ דקטנה לאו בה עונשק היא

ח ס״ו:). ד ה נ ס ) 
ה אינו מ  [לענק קדושין וזכיה] קטן שקידש א
: ה בעודו קטן (יבטוה צ״ו מ  כלום, ואסור להשיאו א
 קי״ב: אה״ע סי׳ ס״ג א׳) טיהו בקטנה ימ כה בידי
 האב לקדש אוהה מלא לדעהה עד מתבגר (קחשץ
אה אביה בהיוהה קטנה  ט״א ם׳׳ב.), אבל אם המי
 ונהאלטה או נהנרמה הרי היא בדמוה עצמה
 אע״פ מעדיין היא קטנה (כתובוה מ״ג:), ומצוה מלא
ל והאטד בפלוני ד נ ה  לקדמ בתו כמהיא קטנה עד מ
ה ט ה א או . וקטנה מהמי א)  אני רוצה (קדושץ מ״
, מה  ואהיה יכולה לטאן(ע״ע ט י א ו ן). קטן יש לו ז
ח ד ה נ  היכא מדעת אהרה טקנה אוהו (עיי הוס׳ ס
ה לא ן בה דעה אהרה טקנ  ס״ה ), אבל סציאה מאי
טה וקטן ת מציאה הרמ מו ט  זכי אלא מדרבנן, וע״ז א
י דרכי מלוט (נטין נ״ט. ה״ט סי׳  ימ בהם נזל ספנ
 ד״ע). ונם אהרים זוכ״ן עבורו (ב״ב קנ״ו ה״ס סי׳
 רט״ג), ואפילו מלא בפניו זכין לו קטנה זכהה לה
 הצירה, אבל הקטן אין הצירו קונה לו (ב״ט ו*:),
. ט דלנבי קטנה איהרבאי הצר (מפ)  והטעפ טמו
. ש ר ; ה ל ו ד ; נ פ ל ; א ה ו מ י ; א ת י נ ו ל י  ע״ע א

 י• ל־ו

. מין פולים חרעונים וה) י  ל^נית (הרבר קטנ
ט וסלהוה י  שנאכלים כשהם טבומלים יינוה ממנ
 קטניות (ביצה י״ד:). בטקרא הוא פול״ ונהמב בין
 תתבואות• הטים ומעותס וקטת וקלי ופול ועדשים
תפ ופול ועדמים (יחזקאל מעו  (מ״ב י״ז כ״ת), תטין ו
 ד׳ טי), וכתלטוד ימ פול הלבן ופול תטצרי (כלאים
 פ״א אי), והזייפניפ היו טערביןתול בפול (עי׳ טכילתא
פ פי״נ סוף) רבד הטינין נקרא פולין, וגם י ט פ מ  ט
 אפולין, וכן אפון ואפונין מיעור מל אפונין ומל עדמים
) בעוטר ובמהי הלהם ובלהם הפניפ נ ״  (מבה קט
 נאטר כי הניע לכל כהן כפול (יוטא ל״ט) ובירומלטי
מפ פ״ו ני). טיליהא הוא טין  היה נקרא כן האפון (
 קטניה טפול הלבן הנדל בננוה טלא קליפוה (כלאיפ
א הוא טקפול הלבן(«ם). עססיוה  פ״א אי) נם טרמי
 הוא טין קטגיה הגדלק בא״י, וכן הורססין, ואטרו לא
ה קדרה עססיוה והורסוסין (מכה י״ה:). מ  הסלא א
 פסיליא הוא נ״כ סין הורסוס, וצורהו כסו כוליא ונקרא
 מעועיה (ירומ׳ ביצה פ״א). קולקס הוא נטע הגדל
 במצחם כעין פול הלבן(ירומ פסהים פ׳׳ד, תוספהא

. ם י מ ד ת סוף פ״ג). ע״ע ע ת מ ע  ט

 ב. מ.

 קטירת: להעלות קיטור ועמן טסטים ובשמים לריח
ת ל׳ וי), ועתר ו ט מ  גתוה לעבודה ה׳ קמרת סמים (
ה הוא גטף הגיגד ג מ  עגן הקמרה (יהזקאל ה׳ י״א) ל
 ססין עצי בושם המתקמה לדוגג וגוהן ריח מוב

. (  ל׳״ח ד
א מ  [בשקה וקבין ושליחות] קטן היודע בטיב ט
 ומיק יאק לו אפומתפוס, בטטלטלץ מכירהו וקגיגו
ה קגח  קיסים, ואם מעה דיגו כדין הגדול, עד מתו
ן ג״מ. ה״מ ה במל סקה(נטי  ומהזיר אוגאה, יתר על מתו
ו קייסים עד שיהיה  רל״ת ג). אבל בקרקע אק סעמי
רמ סאבוהיו  יודע במוב סו״ס אהד מהגדיל, ובקרקע מי
 או ע״י צוואה, ער מיהיה בן עמרים(כ״ב קג״ה: ה״מ
ם מי) קמן מלוה סאהרים, ימ מי מאומר מהייב  מ
ם א  למלפ כמיגדל, וימ מי מפומר, וימ ממהלק מ
 ידוע מלוה לצורך מזוגותיו גפרעין ממגו, ואפ לא לצורך
 זה אין גפרעין ממגו. קמן מערב לאהריפ פמור מלמלפ
ה ם מ״ו—מ״ז). הז״ל מעמו א  אף כמיגדל (ה״ם מ
 תקמן והקמגה מדין שליהוה, שאין געשין מלוחים ולא
 עושין שליה׳ ולמדו זאת ממת שגאמר רקתו להם ״איש״
ן כ״ג. ה״מ סי׳ קפ״ה גמי ) , ולא קמן ה מ ה לביה א  ש
 אי). וטמעפ זה קמן פסול לשליהוה קיתשין ולשליהוה
 הגמ, אבל לכהיבה הגמ דבעיגן כהיכה לשמה קמן
׳כ גדול  פםול למהבו טשום דלאו בר דעה הוא, אא׳
 עוטד על גביו ואוטר לו לכתוב לשטר, (גיטץ כ״ב;
 אה״ע סי׳ קכ״ג א׳—ד׳)׳ כי שליתות לא כעיגן בכתיבת,
 דוכהב לה לאו אבעל קאי אלא אסופר (תוסי שם)

טה אישר השוהט קטן וגתל עוסד  ובן הדין גבי מהי
, יו׳׳ד סי׳  על גביו שתיטתו כשרה (חולין פ״א א׳

 א• ד,׳).
 [לעונשי!] קטן איגו בר עוגשין טטעם שאיגו
 איש ואק בו דעת, ולפיכך גתטעט טכל דיגי גזקין
 ועונשק וחיוביפ, אבל אחריפ שהבלו בהפ תייביפ, ולטדו
 זאה טאיזה רבוי או היקש, כגון גבי טכה איש וטח
 (שטוה כ״א) אע״ג דכחיב איש טרביגן אח הקטן׳ טשופ
ש אדם (סגהדריןפ״ד:), פ  שגאטר ואיש כי יכה כל ג
ש כי י א  אבל קטן שהכה איגו הייכ טשום שגאטר ו
 יכה (טכילהא). גבי גגיהה שור טועד כהיב כפירוש
, ם י ל ח  או בן יגה או בה יגח לחייב על הקטגים מ
 וסרביגן גם בשור תם טחיקש של גגח יגה, גגיהה
 במגיחם (ב״ק ט״ר.) מור של פקת שגגת שור של
 קטן חייב, ומל קטן שגגח מור מל פקח פטור, ולכן
 אטרו על חקטגים כי פגיעחן רעה מ חם םחייביס
 ואיגם הייבים (ב״ק ל״ט. ה״ס סי׳ ה״ר) גם גחטעט
 הקטן טעוגש טיהה, ודרשו ואיש אשר יגאף, פרט לקטן
 (סגהדרק ג״ב.), וכן אשה קטגה פטורה, אבל בועלה
ה ג׳ שגים דום אהד, וכן ב ל תייב על קטגת ט ח ג  ה
 הייבה אשה איש אם בועלה הוא סבן ט׳ שגים ויום
 אהד ולטעלה אע״ג שהקטן ווזקטגה בעצטם פטורים
. בן סודר וטורה קטן פטור, דאטר קרא ( ׳  (קחשין י
 כי יהיה לאיש בן, בן הססוך לגבורהו של איש (ע״ע
) גבי מוציא שם רע דרשו ולקחו זקני ח ר ו מ ר ו ר ו  ס
ספח) הסוציא ) ח הקמן ה האיש׳ ולא א  העיד ההיא א
ם רע על הקמנה פמוד שנאמד ונהנו לאבי הנערה,  י ע
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 וכשהוא שוהק אוטר ״היטב הדק הדק ר\טב״ שקול
 הדיבור יפה לבשטיפ (שט) והיו טפטטץ הקטרה
 בקדש בהון־ העזרה וטשל הקדש, והטפטפ טן החולק
 או בבלי של הולין פסולה (רטב״פ בלי הטקדש פ״ב
) ההוספוה של בוריה דין וסלה ומעלה עשן הפ  ו
 להיקק הקטרה, בוריה ברשינה ויץ קפריסין הזק באץ
פ הצפוק ששף אוהה בבוריה ושורה ביין בדי  להקן ס
 שההא נאה ועזה, והצפורן היא השהלה ונקרא בך
 טפני שהוא הלק ועשוי בצפוק של אדפ וטעלה עשן
 היה צריך דבהיב בי בענן אראה ונוי וטלה סדוטיהיש
הן בה י  לו סטן־ דכהיב טטולה טהור ונוי שהכוונה ש
 סלה (פי' הרסב״ן שם). ואע״ג דנהלקו הבטים אי
 קטרה בעי סלה או לא (סנהוה ד׳) היינו בשעה הקטרה
 בדין בל קרבן אבל בשעה היקן לדברי הבל שצריבין
 בה סלה סדוטיה בל שהוא (בלי טשקל) אך בפה
 הירק לא נודע סנולהו ובודאי הוא להיקק או לעירוב
 הקטרה, בי הוראה ססולה הוא נ״ב לשק הערומה
 (טשנח לטלך שם) טצוה עשה להקטיר הקטרה על
 טזבה הזהב שבהיכל פעטים בבל יום בערב ובין הערבים,
 לא הקטירו בבקר יקמירנו בין הערבים אפילו הם
 מזידין; ומהנבין מזבה הזהב בקטרה של בין הערבים
) ובבל פעם טקטירין משקל הצי '  (זבחים ס״ט נ
ם דינרין סדר הקטרה בבל  טנה שהוא טשקל הטשי
 יום הוא אהד דישון הטזבה הפניטי, הבהן שזבה בקטרה
 נוטל בלי טלא קטרה נדוש ובסר היה לו שנקרא בזך,
ה הבף ך בהון־ בלי אהר ששסו בף וסבסה א מ  ונוהן ה
 בבנד קטן, ונכנס עסו אהר בסההה של אש, וצובר
ה הנהלים על נבי הטזבה הפניטי וטרדוץ בשולי  א
ה  הטההה וטשההוה ויוצא, וזה שבידו הכף נוטל א
ך סהוך הכף ונוהנו להבירו הרואה אם נהפזר מן מ  ה
 הקטרה טעט נותן לו להוך הפניו, וטשההוה ויוצא.
 ואוטרץ לזה הטקטיר הזהר שלא הההיל טלפניך שלא
 הבוה, וטשליך הקטרה על האש בנהה. ואין הטקטיר
 טקטיר עד שהטטונה אוטר לו ״הקטר!", ואהר שהקטיר
. ל׳׳ג. רטב״ס  טשההוה ויוצא (הטיד פ״נ ופ׳׳ו, דף ל׳
 הסידץ וסוספין פ״נ) קטרה של שהר קריבה בץ דם
 ההטיד להטבה הנרוה, וקסדה של בין הערבים קריבה
 בץ איברים לנסכים (יוטא פ״נ הי). הקטר קטרה היה
 בפייס השלישי, בין בהנים הרשים שטעולם לא זבו בה,
 בי טעולם לא שנה ארס בה, ספני שסעשרה, דבהיב
 ישיטו קטורה באפך ובהריה ברך ה' הילו(יוטא ב״ו.).
 בבל יום פודשין העם סבין האולם ולטזבה בשעה הקטרה
 דהיבל, וביוה׳׳ב בשעת הקטרה לפני ולפנים, סהיכל
 פרשי טבין האולפ ולטזבה לא פרשי. ועושץ הפרשה,
 שנאטר ובל אדפ לא יהיה באהל טועד בבואו לבפר
 בקדש (ויקרא ט׳׳ז) והקטרה היא לכפרה (שפ ט״ד)

 [דעת הצדוקים! קטייה יוה״כ היהה בהוך הטההה.
 ושאר יטיפ על הטזבה (הטיד פ׳׳ו בי). טפי חשטועה
ח הבטיפ שאין הכ׳׳ג נוהן הקטרה ביוה״ב אלא ט  ל

פ אוהו על נהלים, והיא טראשי הבשטים ח ט ק ט ש  כ
 לקטרה י^דעה שטיינבערנ אינו טורה השפ לבונה על
, אלא הוא טענין בעור באש ב  צבעו בי אינו לבן מ
 בהוראה שרש לבן על אור בהיר, ובן נקראה קטרה
 סטיפ בלשון הטשנה טונטר טן נוטרא בארטיה נהלה.
 ולפ״ז השם לבונה בולל סטים ובשסים שונים (טשפט
ה הקטרה היו טקטירין בסשבן ובהיכל  האורים 399) א
 בביהט׳׳ק על מזבח הזהב שנקרא טזבה הקטרה, והקטיר
 עליו הבהן קטרה סטים בבקר ובין הערבים. והיו עושים
 הקטרה ססמים נטף ושהלה והלבנה ולבונה זבה בד
 בבד מעשה רוקה ואסור להעלוה קטרה זרה, ובטהבונהה
ה ל׳)׳ (שסו  אסור לעשות להריה בהם הוץ טעבודה ה׳
 ואסור לטבור אותה לנוי (ע״ז פ״א הי). לבונה באת
ב נ ו ת. בהורה ע ק ר ׳ ע ( ב  על קרבן סנתת (ויקרא מ
בח רק ארבעת סינים נטף שתלה הלבנה ולבונה, ז  נ
ח ספי השסועת שתם י״א סינים ט  אבל התבטים ל
 וסטבו על הבתוב שנאסר בו ססים סטים א״ר יותנן
ח לו לסשה בסיני, א״ר הונא סאי ט א  י״א סטטנין נ
 קראה קה לך סטים (הרי) נטף ושהלה והלבנה (הא
 הסשה) וסטים (אהריני הסשה, הא עשרה) ולבונה זבה
. דבי רבי ישטעאל הני ססים ) ומי ח ד ס  (הד, הא ה
 בלל, נטף ושהלה והלבנה פרט, ססים הזר ובלל, בלל
 פרט ובלל, אי אהה דן אלא בעין הפרט טה דפרט
 טפורש דבר שקיטר ועולה וריהו נודף אף בל דבר
י  שקיטר ועולה וריהו נודף, והלבנה לנופיה א הא טפנ
 שריהד. רע ומי, וסזה לסד ר״ש הסידא בל העניה
ח הלבנה ה  שאץ בה ספושעי ישראל אינה העניה, ש
י קטרה (בריהוה ה רע וסנאה הבהוב עס סטטנ ה  ח
 ו׳:). שסוה י״א הסססנים נשנו בבחיתא של פיטום
 הקסדה. אי) הצרי, בי) והצפורן, ני) וההלבנה די)
 והלבונה (השנים הראשונים הצרי והצפורן הם נטף
, ה נ  ושהלה בטקרא) וטהם טשקל שבעים שבעים ט
 הי) טור, וי) וקציעה, זי) שיכולה נרד, הי) ובדמם,
; ט׳) הקושט ח נ  טשקל ששה עשר ששה עשר ט
 שנים עשר, יי) קילופה (קנה) שלשה, י״א) וקנטק
ה (הטנה סאה  השעה. נטצא טשקל מלן שס״ה טנ
ה ברשינה השעה קבץ, יין ח ו  חנרין) והוסיפו עליהן ב
 קפריסין סאין הלהא וקבץ הלהא (ואם אין לו יץ
ה רובע י ס ח  קפחסץ סביא הסר הורץ עהיק), סלה ס
 הקב, טעלה עשן(כך שם הסם) בל שהוא ר' נהן
דק בל שהוא, ואם נהן בה דבש  אוטר אף בפה הי
 פסלה (בסו בקרבנוה) ואם הסד אהה טבל סטניה
 (י״א סטטנים) הייב טיהה. ה״ר קטרה היהה נעשיה
ד יטוה ההטה, שלשה סנין נ ה סנה, שס״ה מ  שס׳
 יהיח שסהם סבניס ב״ג סלא הפניו ביום הבפוחם
 והשאר נ הנת לאוסניס בשבק וכוי ותיו סתזירין אוהה
 לסבהשה פעסיס בשנה, ביסות ההסה פזורה שלא
ה ה ח נ ו פ ח שלא ה  ההעפש, ביסוה הגשסיס צבורה כ
ח שתהא דקה סן תדקה,  וכר. ושוהקן יפה יפה ב
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מחן פטום הקטרת בסילוק התפלת, יטב; מברכץ  מאו
 על המוגמר אהר הסעודה ואוסרים הקטרת בהפלה

פ הקרבנות ע״ד ונמלמה פ־ים עפר״ינו ח מ ו א  כסו מ
 [פירושים וטעמים] כטעט כל הפוסקים ומסדרי
ל פטום  דיני ההפלוה םפרמים וטבאדים הברייתא מ
 הקטרה, נם ר' אברהם הרופא ממער אריה בספרו
 מלטי הנבורים (פ׳ פייה, טנטובח 1612) טבאר בארוכה
 כל טעמי הקטרה, וטפרמ הענק ״מהקול הוא יפה
ם: י  לבמטים״ במני אופנים, טצד המוהק וטצד הסססנ
 כי הקול ״הדק היטב היטב הדק״ או להיפך, הוא ט ב
נד היזק הבמסים, כי כמידקו בטכהמ הפרה  למוהק נ
ב הוסם מל ח ס  והעלה עפרוריה הבמסים בגרונו, ו
 במסים יעורח העטומ והמעול ההזק אמר יזיקו לו,
 אך באטרו היטב הדק הדק היטב הוא דוהף ע׳׳י אברי
ת עלית העפרורית טהוך גדוגו ומצד המגי  הנמיסה א
 הוא יפה לבמסים עצמם, כי עם הדהיפה באברי
 הנמיטה יהזיר הכוהמ עפרודיה הבמטים הוך הסכהמ
 ולא ילכו לאבוד הרסב״ם נוהן הטעם להקרבה המטרת,
 כי נעמה לכבוד הטקדמ, בעבור כי בסקום הקדויט
ימרפו  ימהטו בכל יום בהטוה רבוה וינהחו בו הבמרו
 וירחצו בו הקרבים והסעיים ואין ספק כי אלו יניהום
 כן, היה נטצא בו דיה הבמר, ועי כ נצסוינו להקט ו
י פעסים בכל יום בבקר ובין הערבים כדי ה  הקטרת מ
ח הסמרתים בו וכבר ידעה מה נ חה ב  להטיב ריהו ו
ת הקטרת וגם זה להעמיד  מאטרו טיריהו היו טריתים ח
ה טוב, ואילו יחיה  יראה הטקדמ, ר״ל מיהיה לו ח
 הדבר היפך, היה נמצא בלבבוה טטנו היפך הרוטטוה,
ט מאד לבמטיפ ולריה הטיב והפ׳שך מ פ ה  כי הנפמ ה
 אליהם, כאמר הקיץ טן הריה הרע והרהק ממגו(טורה
 נבוכים טאטר ג׳ פט״ה, העהקה אלהריזי). ע״ע

 ק ר ב ג ו ה•
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n : אותות הכגעה j T l D : i T j n n t f n , i l T p 
ח והיא תתלת א  הה׳ ולטלך קידת היא הורדת הראמ ה
יה מעגיגה הטות ארצה כל גופו טלא קוטתו,  המההו
 ואקוד ואמתהוה לה׳ (בראמית כ״ד ט׳׳ה), רקוד אפיפ
א כ״ה י״ד) כריעה היא הגטיה על ״ מ ) ו ה ת מ  ארצה ר
 הברכיפ, לכוף רגליו ארצה, כרעולטלך וכלהגמצאים
ו (דהי״ב כ״ט כ״ט), כרעו על ברכיהם  אתו רמההו
ד ותקד ט א נ . ה״ר קידה על אפים מ  (מופטיס ז׳ ה)
ר טכרוע ט א נ , כחעה על ברכים מ ח  בת מבע אפים א
ט ידים  על ברכיו, המתחואה (או המתחרה) זו פמו
ה  ורגלים וכו׳(בר&ת ל״ר.) אטרו עליו על רמב גכמהי
י ה בטקדמ במטהת בית המואבה היה נועץ מנ  טמההו
ת הרצפה הוקף ואין כל ח ומוהה ונומק א א י כ  טילי
 בדיה יטלה לעמות כן הו היא קידה לד אהוי קידה
ו יכול נ  קטיה דרבי ואיטלע (םוכה נ״ג), טתוך מאי
וצחך פהו קי בז תו או ן עי י ססי חו  להמען על גודליו ואין י
 לההאטץ בטתניו טתוך כך נצלע בבוקא דאטטא.

ת ד ונתן א ט א נ מ הטהתת מ  בקדמ הקרמים על א
. (בטקום האדוןולוהוה הבחה) מ לפניה׳ א  הקטרה על ה
 אך הצדוקיפ חלקו על הקבלה ואטרו מצריך להנידוה על
p לפרוכת, וכמיעלה עמנה יכניס ה מ בהיכל ט א  ת
ח ט א ד כי בענן אראה על תבפדת ו ט א נ  אותה לפנים׳ מ
א ענן הקטרה ולפי מהיו הוממין התכסים בבית  מהו
א כ״נ זה נוטה לצד הצדוקים מהיא טינוה, ט י מ  המנ
 לכן היו סמביעים הכ״נ ערב יוה״כ מלא ימנה דבר
ו הפרומים (יוסא פ״א ה׳) וסעמה בצדוקי נ מ ה מ ס  ט
p והכניס וכו׳ לא היו יטיפ טועטין ה ב  אהד מההקץ ס
.). דיה הקטרה ה והוטל באמפה וכוי (מם י״ט, ט  עד מ
ה דיה פיטופ ו טריהין א , ואטרו מהי  היה הזק טאד
, וא״ד אלעזר בן דגלאי עזיפ היו לאבא ו חה  הקטרה טי
ה טריה פיטום הקטרה  בערי הטבווד והיו טתעטמו
 (המיד פ״נ דף ל׳ ). ביה א ב ט י נ ס (ע״ע) לא רצו
 ללטד על טעמה הקטרה והיו לננאי בעיני הכטיפ,
 מלהו והביאו אוטנין טאלכסנדריא מל מצריפ והיו
 י דעין לפטפ כטוהן ולא היו יודעין להעלוה עמן כטוהן

 מל הללו (אבטינס) טהטר ועולה כטקל, מל הללו טפציע
 לכאן ולכאן וכוי(יוטא ל״ה ).

 [קטרת לכפרה ולעצור המגפה] תני דבי הנניה
ר באהרן ויתן את ט א נ  לטדנו לקטדה מטכפרה, מ
פ ובין ההייפ  הקטרה ויכפר על העפ דעטוד בין הטהי
 והעצד הטגפה(בטדבד י״ז י״ב י*ג) והנא דבי רכי ימטעאל
 על טה קטרה טכפרה על למון הרע, יבא דבר מבהמאי
 ויכפר על סעמה המאי (יוסא ס״ד )• גם הגגף מהיד,
ו עדה קרה בהקריבם א ט ה ח לרצות עוגם מ  בעם תית כ
 קטרת על סהתותם באמ זרה, חאת היתד. גם תטאת
 גרב ואביהוא (ויקרא י׳). ועזיהו הטלך מגבה לבו ויבא
 להיכל ח׳ לתקטיר קטרת געגמ בצרעת ויהי טצורע
ר (פ׳ פיגתס דף דכ״ד.) ת  עד יום סוהו (דהי״ב כ״ו) מ
 גאטר ״וליה דבטיל טוהגא בעלטא כקטרה דאיהו
 ק טורא דדיגא ברחסי עם דיה גחוה באף, הרגום דקמר
א דבהר דצלותא מ ח ח וכוי עוד אטד בוציגא ק י ט  ק
א פטום הקטרת בהר ההלה ט י  איהי כקרבגא טאן ח
 לדוד בטיל טוהגא טביתא״. גהגו לוטר פטום הקטרת
ד אין כאלהיגו, מססייסים בו אהה הוא אלהיגו ה  א
ה מ p מ n ה קטרה הססים [  מ הקטירו אבותינו לפגיך א
 קים], וסוטכין לזה פטום הקטרת כיצד ומי. בסדר רב
 עסרם גאק, וגם באבודרהם סובא אין כאלהינו ופטום
ת בכל יום. אך בכל בו ח ת  תקטרת אתר תפלת מ
 הוא אתר תפלת סוסף במבת, עם פידומ (סי׳ ל״ת,
 עי׳ ג״כ טהזור ויטרי םי׳ ע״ז צד 44). בספר הסגהיג
א טנהנ פדומנצא בצרפת לוטד אין כאלהיגו ופטום מ  ט
ת אהד דתן לך, ואוטר הטעם לפי ב  הקטרת בטוצאי מ
ח תז״ל מ הקטרת טעמרת וסעולם לא ט א  םה מ
 מנד. אדם בת (לעיל), למען נתעמד ונצליה (מם דף
 ל״ה ע״ב). אין אוסרים פטום הקטרת בעל פה (טטה
 ממד. אות תפ״ג). ר׳ יעקב עסדץ בסחרו מרמז הטעם
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 1288 נשאו עליו היהודים קינה ונהי ״בסו בחרבן
ת חל סנדיסין א  ירושלם" בשנת 1320 לבד הנסיך הנ
 דרום רוםיא עם העיר קיוב דםד שם טסשלה ליטאית,
 ובזטנו נתרבו היהודים ותיו לתם זכיות רבות. ועוד
ן (ע״ע). תטובםנים י ל ו  זכיות תרבת תתת טטשלת פ
 היהודים שטהה ריגאטשקי, דניאלאורטש, וטאטא־
 דיעלקא בקיוב נזכרו באנרת ששלח קיסר דוםיא איוואן
 וואםילאוויטש לקאזיטיר טלך פולין בשנת 1488,
 ויתאונן בי הם הטילו סם בבד על סותרי טאסקווא.
 בטאה הט״ו היתה קיוב לעיר ואם בישראל בישיבות
 של תורת ורוכסת׳ עד שתית לפתגם ״בי טקיוב תצא
 תורה". בין התבסים תיו ר' משת ב״ר יעקב אשכנזי
 הגולה (נולד בשנת 1449 וסת בקאפא בשנת 1529)׳
 ובתב הגהוה על ם׳ גן עדן והבד ס׳ שושן סודות.
 באשר נורשו תיתודים טליטא ע״י אלכסנדר יאגעלון
 בשגת 1495 הלך ד' סשה הגולת עם יתודים אתרים
 סקיוב לסהח קרים. אברהם הרופא טטרוקי מעיד בי
 הטאטרים החגפלו על קיוב ויבוזו שללה בשגת 1382

 ויקהו יהודים רבים בשבי והביאום לקדים.
 [במאות הט״ז—הי ח] במאה השש עשרה היו
 יהודים רבים בקיוב והמלך זיניםמוגד הראשון גתן להם
 כברת אח לבית הקברות סמוך להשער לבוב שנקרא
 אז ״השער היהודי", אצל תשוק שנקרא עתר. "שוק
 תיתודים" בשנת 1507 היה נובה הסם בקיוב היהודי
 צטדו דניאלאוויטש שתית גם תסובסן בלוצק׳ ואת״כ
 היה הסובםן בקיוב היהודי אברהם יוכ5אוויטש,
 שנתעלת לאזח־ו לדוחת. בסוף הסאה ההיא הורע טצב
 היהודים, ספאת התתרות הסוהרים הנוצרים אשד
 התאוגגו באזני תסלך םטיפן ברתורי׳ והוא צוה לשר
 תעיד קיוב לסנוע את הסוהרים הנכרים (היהודים)
מת הזד. שייך רק  מלסבוד םתורתם ליהירים, כי הז
 לאזרתי קיוב (תנוצרים). בסדידת תקחקים תתת
ק י באמצע המאה הי״ז סבלו יהודי קיוב צ ל נ י ע מ  ה
 נ״כ וקהלהם נהרסה, ויהרנו שם יהודי אהד בשם אליעזר
ט ה טטונו (טי  שהיה עשיר גדול ״בקורה" ויקהו א
 תיון) ובברית תשלום שבדת הסעלגיצסי עם הטלך
 יוהן קאזיסיר יש תגאי שלא להרשות ליתודים לגור
 בקיוב ובסתוזות אוקריינא, אך בברית שגית סשנת 1661
 בעיר ביאלא טשערקאוו תותרו היהודים לתזור לאוקדיינא
 ולקנות אתחות בקיוב. אולם אתרי זטן קצר נסםרה
 אוקריינא לידי תקיםד אלעקםים טיכאלאוויטש ואז
ד  נורשו היהודים עוד תפעם טאוקריינא וקיוב, וטאז ע
 סוף הסאה תי״ת נפסק ישוב היהודים בקיוב, ורק
ת שם בדרך ארעי בסוף סלובת  סםפר טעט טזער נ
 הקםתת קאטרינא השניה, הוציאה הוק (23 יוני 1794)
 שתרשות ליהותם לתתישב בקיוב ונם לתיות שם בעלי
 אתחת, בתנאי שישלסו סס פי שנים סאשר ישלטו
מסן הקיסר פאול  הנוצתם, וסאז תתל הישוב הקבועי ו
 היה טםפד יהות קיוב 452 בעת ההיא נתן השר

 בירושלסי נאטר בי לוי בר םיםי הראה כריעה לפני
 רבי ונפםה ולא נהרפא, ובן ר׳ הייא רבה (ברמה פ״א,
 סובה פ״ה), והכוונה על השההויה. (שקלים פ״ו) שלש עשרה
ד י״נ שערים, של ביה ר״נ נ  השההויוה היו בטקדש מ
 ושל ביה הגגיה סנן הבהנים היו טשההוים בארבע
ה ד מ ר העצים. הבהגים אהד בל ע ה בגגד ת ה  עשרה, א
 היו סשההוים ויוצאים. והעם בעזרה כשהיו שומעים
ה השם יוצא ספי ב״ג היו מרעים וסשההרם וגופלים  א
 על פגיהם ואוסרים בשבמל״ו ונהנו גם עהה בחפלה
 העבודה ביוה״ב לברוע ולהשתהווה שלש פעסים׳ ואהה
 בהפלה עליגו בר״ה רוה״ב אבל אק משההרם בבל
 ימוה השגה רק בבתעה הראש במגן אבוה במודיפ
 ולך גאה להודוה בהפלה י״ה. אלו ברבות שאדפ
ה מ ר ב ה ההלה וסוף בהודאה ובו' ( מ א  שוהה בהן: ב
; ם י ר ו ש (ע״ע) ע״ע ס י ד ק  ל״ד.)׳ ויש המש בריעות ב

ם י פ ת א ל י פ  ג

 א

 קידוש: ע׳ הדוש
 קיוב (קיעוו) עיר ופלך בשם תזת בדוםיא. תעיר
יעפר,  סכוגה ״אם הערים ברוםיא", ונוםדתעל נתרדנ
 סםפר אגשיה כרבע מיליון וסהם בעשרים אלף יהודים.
ם ת ז מ  יש ראיות סוביתות בי העיד קיוב גבגתה ע׳׳י ה
 במאת תשסיגית וגקראת על שם שלשה אתים בגי
 ״קיובא" או ״קיאבא", והבוזתם שגתגיירו הביאו לעירם
ם ופרם לפי דעת ת  היהודים טמדיגות ביזאגטא ק
 תיאופאגום תיתת קתלד רבת סיהותם בקיוב עוד
 בטאה תשטיגית, ולפ״ז קדסת ישיבת תיתותם בקיוב
 לישיבת הרוסים (865). באשד גלבדה קיוב ע״יהוואראג־
 גיים גטלטו היהותם לאח בחריא ולתסדיגות על גתרי
ת תיל םוויא־  וואלגא וראן, ואתר שגפלו תבחרים בי
 טאםלאוו בשנת 969 גםעו תיתודים לקרים בסאה
 תי״א באו איזת יתודים טאשבנז עם אשכנזים נוצרים
 לשבת בקיוב ביסי נציבי תרוםים תנםיך וולאתטיר
 וסוויאטאפאלק היו היהודים בקיוב בשלות, ויאראםלאוו
ה ״לוקוס נ מ ט  סנה את תבישוף לוקוס בשנת 1035, ה
 היהות" בי אטרו עליו שהיה סגרי הבחתם, או ספני
 שהיה אוהב ישראל. ד׳ בגיסן בסםעוהיו טזביר העיר
 קיוב. בספר הישר (הוצאה וויןהקע״ט דף ג״ב:) גזבר
 ר׳ טשד, סקיוב בץ תלסידי ר״ת (סת בשגת 1170)

 בשגת 1113 תתגפלו ההסק על היהותם בקיוב אך
ן והפריעם /ההסו  המושל וולאתמיד מאגאמאך עצר בעו
ס ערי דרום  פטעשיתט בשגת 1239 לבת הטאטדי
 רוםיא ויהרסו את קיוב ותיתותם בתוך יתר תתושביט
ת דרום  סבלו צדות רבות אה״ב לבד ״הבאן הגתל" א
ל ראטאנאורטש לשר א י  רוםיא רפקיד את תנםיך ת
 וסושל בקיוב, והוא קרא לאשבנדם דהותם לבוא
 ולהתישב בעיר ובסתחות סביבה. נם וולאדיטיר ווא־
 סילקאוויטש היה אוהב את היהודים וכסותו בשנת
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 היהודים בקיוב ה׳יא ברדיטשוג 1903; השחר ח״ו 547;
 הרכבי בהמצפה שנה א׳ ובי• וואסהאד, יאנואר 1881,

J. E, vu 487 ;1882 יאנואר 
 א.

 קיום: ע׳ שטר
 קיטל (ונקרא נ״כ סרגיגוס): חלוק לבן׳ כתונת
 בד ארוכח ורחבה שלובשין הטהפללים ביוה״כ, והחזן
 לובשה נ״ב כשטהפללין טוסף טל ונשם, נם לובש
 אוחה הבעל חביח בסדר של ליל פסח הקיטל נעשה
 בדטותחחלוק של חכריכין שטלבישיםאח הטחים, ונאזר
 בדונורח לבנה עם טצנפח לבנה וכשלובשין הקיטל
 בשעה ההפלה טחעטפין בטליח על נבו השם הישן
 סרנינוס הוא טלשון סרני (Serge) שהוא בנד של צטר,
 או של טשי (טלת רוטית Sencum, עיי רש״י שבת
 ע״ז: ד״ה שרוק) בנד לבן נהשב להפ לסטל ההירות
 טעבדוה וטדאגה, ולסטל סליהה וטהילה, טלבוש של
 טלאכי השרה, והיו לובשיפ אוהו בפסה לסיטןהירוה,
 ובשבח לסיטן עוננ וחפשוה טדאנה, וכך היה טנהנו
 של ר׳ יהודה בר אלעאי ע״ש טביאק לו עריבה טלאח
 הטין ורודוץ בה פניו ידיו ורנליו וטהעטף ויושב בסרינין
 הטצוייצים ודוטה לטלאך ה׳ צבאוה (שבה כ״ה ).
 וביטים טוביפ כט״ו באב ויוה״כ בנוה ירושלפ יוצאוה
 בכלי לבן (העניה כ״ו:) וההתן היה לובש בנדיפ
 לבגים, לעוטה בנד שהור שהוא סיטן אבלוה (שבה
מ סליחה וטהילה,  קי״ד). וביוה״כ היה הלבן נס לסי
 וכן בר״ה ואטרו ע״ז בנוהנ שבעולם אדם יודע שיש
 לו דק לובש שהורים וכו׳ אבל ישראל (בר״ה) אינו
 כן, אלא לובשים לבנים וטתעטפין לבנים וכו׳ (ירוש׳
 ד״ד פ״א נ׳). שיטוש הקיטל לצורך הכריכק הוא עוד
 טזטן ההלטוד שהנהינ רשב״ג כדי לטעט בהוצאוה,
 וגפ טפני שהלב! הוא סטל הטהילה והטהרה. ר׳ יאשיה
 וכן ר׳ ירטיה טפקד (צוד, לפגי טוהו) אלבשוגי היוודין
 הפיהין (בגדים לבגים טגוהציס) כטו שהיה לבוש גם
עזר ן ר׳ א̂י  בהייו(ירוש׳ כלאיס פ״ט) ע״ע ה כ די כי
 םגרטייזא בעל הרוקה טזכיר אה הסרגיגוס בהוד
 הכריכין׳ וכן ר׳ טאיר טרוטנבורג בהגהוהיו ר׳ יופ
 טוב העליר בלהפ הטודוה על הרא״ש (הלמה קטנות
ל בו(ע״ע) הביא ו  ציציה סי׳ ב״ה) אוטר כי שלטה ט
ח ו ק  עטו לרננשבורג בין יתר בנדיו ״סרנינוס ש

 קיטל".

L ב 

 קיידנ1בר, אהרן שמואל: רבוטהבר׳נולד
 בקיידאן אצל ווילנא בשנת 1614, וטת בקראקא י״ט
ת בשנת הל״ט.  תטוז תל״ו (1676), ולפי הרב אזולאי ט
 רבוהיו היו ר׳ יעקב טלובלין ובנו ר׳ יהושע העשיל.
ת י טרידת הטעלניצקי בשנת ת״ה בזזו הקוזאקים א ט  מ
, ויהרנו י מ  כל רכוש ראש״ק ונאבדו הרבה המריו ב
ח ה ע  שתי במתיו הקטטת, והוא נפלט לטדינת ט

ח ליהודה ליב לעווענבערנ  הראשי שערקאוו ככרה א
 לצורך בית הקברוה בקיוב ורשיון לבנוה ביהכ׳ נ.
 ואז נוסדה ההברה קדישא ותקנותיה נתאשרו בשנת

.1798 
 [כמאה הי״ט] נם ההה טטשלה הקיסר אלכסנדר
 הראשון היו היהודים בקיוב בהשקט ובטה, ולא שעה
 אל בקשת הסוהרים הנוצרים בשנה 1810 לנרש אה
 היהודים טתוך העיר. בשנת 1815 היה טספר היהודים
 בקיוב 4500, ובנו ביהכ״נ הדש ברשיון הקיסר, ושני
ח ר׳ יהודה ליכ ב״ר ט  בתי טדרשות בראש הקהלה ע
 יעקב לעווענבערג, ר׳ עוזר ב״ר בצלאל ראזענפעלד
 ר׳ זאב ב״ר אברהם סנ״ל, וראש ההברה קדישא היה
 ר׳ טשה ב״ד אברהס כאשר עלה לטלוכה הקיסר
 ניקולאי הראשון בשנת 1825 לקה זכות הישוב טיהודי
 אסטראכאן, ואז ראו סוהרי קיוב שעת הכושר לעצטם
 לבקש טהקיסר לנרש היהודים נם טעירם, והוא טלא
ר ו ס א  בקשתם והוציא הוק ביום2דעצ׳ 1827: א׳) מ
 ליהודי קיוב לבנות ביהכ׳ נ הדש בקיוב. וביהכ״נ הישן
ד, בי) כי היהודים הרשוטים בקיוב  יטכר בפוטבי טי
ת העיר וילכו לגור בהוך הההום. היהודים שיש  יעזבו א
 להם בתים או הגיות בקיוב יטכרו אותם במשך שתי
 שנים׳ והנשארים יעהיקו טן העיר בטשך ששה הדשים.
 היהודים פנו בבקשהם להקיסר וכהשהדלוה הסוהרים
 בערגער וקערנער השינו רשיון לההישב טהוץ לעיר קיוב
 בכפר ליעבעד הקיסר גהן להם רשוה להשאר בקיוב
 עד פברואר 1835, אך לא הגיהפ לההישב בליעבעד

 וכאשר הגיע הזמן הוכרחו כלם לצאה p העיר ולא
 הועילו בקשוחיהס וצעקוחיהם, ורק לסוהרים הותר
 לבוא ליום או יוטיים לצורך טסחרם. בשנח 1856
 בעלוח הקיסר אלכסנדר חשני על כסא טלכוחו נשחנה
א לקיוב מ  מצב היהודים ברוסיא לטובה, והורשו ל
 בעלי טלאכה ואוטגוח וסוהרים טהגילדא הראשונה,
 גם הלטידי של בהי ספר הגבוהים׳ ויהודים סוהרים
 מארצוח אחרות (1861) ואז ההלו היהודים בקיוב
סח בחי שולחגות׳ וטהם י ח טסחר חגופח׳ ו  לפחח א
ח דרך א  סוחרים גדולים אשר שלחו חבואוח ה
 הדגיעפר לטדיגות אהרות. הטצב הטוב הזח נמשך עד
 יופ 8 טאי (26אפדיל< 1881, בעת שפרצו ההוליגאגיפ
ת נכסיהם  בתוך העיר ויתנפלו על היהודיפ רבחו א
 שעלה ליותר טשני סיליק חבל׳ ובכפר סטיעלא הסטוך
 הרנו עשרים יהוחם רפצעו ארבעים אהר הפרעות
 נשארו 750 משפתות או 3150 נפשות בערום ובהוסר
ת שונות רבים ו  כל ותצרימ לתטיבת אתיתם בטחנ
ת ולארננטינא ולא״י, צרות ח ב מ לארצות ת ל  «־,ם ת
 חנשאחם נתרבו ע״י תוקי מאי בשנת 1882׳ ומאז ועד
 עהה אין להם מנודות מצר פקידי תממשלת אשר עינם
 פקוהת תמיד לסצוא היהודים שאי! להם זכוה ישיבה

א י ס ו , ר א ט י  ויטהרו לגרשם טשם. ע״ע ל
 מבליונרפיא ישראל נהום דארעווסקי, לקורות
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 פארטונעדשען יודען, לייפצינ 1859, ונעתק לעברית
 בתאם ף ח״ד וה״ה ונם בתוברת טיוחדת; נעשיכטע
 דער יודען אץ נאוואררא׳ ברלין 1861 ; נעשיכטע דער
 יודען אין פארטיגאל, ברלין 1867 ; ביבליאטעק יידישער
 קאנצעלרעדנער, ב״ת ברלין 2—1870; די ייחשען
 פרויען אין דער נעשיכטע ליטעראטור אונד קונסט,
 לייפציג 1879 , דאס טאראלגעזעץ דעם יודענטוטס
ט אונד געזעלשאפט, א א ט  אין בעציהוננ אויף פאטיליע ש
 בלי שם חטחבר, ורן 1882; געדעגקבלעטער, יידישע
 פערזענליכקייטען רעם ניינצעתנטען יאתרהונדערטס

 לייפצ־נ 1892 ; נם כתב תרבת תולדות טגדולי חיהודיב,
 כטו תולדות טנדלסץ, טגשה בן ישראל, אפרים קות,
 דרי טייזעל, לודורנ פיליפזון, יצתק אבותב השלישי,
ת קולוטבוס על השההפוה היהודים עטו בנלותו ח א  ו
 ארצות, שנעתק לאננלית ואשכגיה ועברית. נם כתב
 טאסרים תשובים בטאספים שונים, וקבוצת דרשותיו

(J E vn, 460) 
 ב ט

 סיירה (אסתר): אתובת השלטנת באפא
 איטה טוראד תשלישי ואם טתטד תשלישי טתת בשנת
 1600, אסתר תטכונת קיירת תיתת אלטנת תרופא
 אליהו תנדלי, ותשפעתה היתה נחלת בתצר תשלטן
ת אותת ותיתת רעיתה. ב ת א ר ש י קרבתת לאשתו א  ע
 ער כטה נדלה השפעתת נראת טזת כי באפא תתיעצה
י בשנת 1584, צ ח  עטת טת לענות לקטרינא די ט
 ובאפא כתבת אנרת תשכטת על פעולת קיירת בשנת
 1587 בדבר שטרי תנורלות אשר תטציאת בויניציא

 שרים ופקיחם רבים נתטנו ע״פ בקשת קיירת, ודבריה
ד בתצר תשלטן. עד כי צירי תטטשלות  תיו נשטעים תטי
ח לתמוה לבה לחפצם,  באירופא דרשו שלוטת כ
 ובתשהדלוהה נטנו שרי הצבא בנדודי הרוכבים, ולפעטים
 גם בעד שותד ובצע בסף. האת תיתת תסבת להרינהה,
ח הצבא  בי לרגלי הטתוטת ותטרד שנעשת בין פקי
 אשר תתקגאו בה הטיתות בשגת 1600 (אי פסה שגת
ת  ש״ס) כגראה טסופרי תערביים תטירת קיירת א
ד בסוף יםיה, וגקראה בשם הדש ט ה  רתת בדת ט
 ״פאטיטא" בהפירטאן של אסטאן תשני, אך שלשה
ח דתם, ורק אתד טבניה י ט  טבגית שטתו עטה לא ה
ח לתציל את נפשו ונקרא ״אכסד םוסטא־  תסיר דתו כ
 פא", ונם נכדיה נשארו יהוחם. קיירה תשאירת
ה אלף דוקאטים אשר הפקירה הםםשלה לאוצרה. א ט  כ

 [זכרה בפי סופרי ישראל] סופרי ישראל טרבים
ח העניים י  לספר בשבה קיירה אסהר, אשר הסבה ב
 ולוטח תורה וםהברים. ר' יצהק עקחש יספר בתקדסתו
 *לפי׳ שה׳׳ש לאטד הלכהי לביה הנברת תנקראת
ד אליהו הנדלי כי בביהה ׳ ה כהד  קיירה אסתר אלטנ
 מצאו םרגוע עשיחם ודלים וגס קודם השרפה היתת
 םסייעה אוהי בנדבהה וטהגה ידיה וכו׳ ד׳ שמואל

ה שט״ז) יא סד *  שולפ שהדפיס ספר היוהםין(בקושטא שנ

ה נפשו פ, כי בהצילו א  בחוסר כל ערופ ויהף ונכה תלי
ה, ונהקבל לרב בערי  נפל טאינרא ושף רגלו טחכהי
 גיקלסבורג נלונא פיורדא פפד׳׳ט, זו אהד זו ועבר דרך
 הטבורג והקן שם כטה הקגוה (גזכריס בסי טשפט
 שלום דף י יא ). ושב לפולין והיה אב״ד דקראקא והגליל
ה הזבה" היחשים כ ר ב ״ '  עד יום טותו. הוא הבר: אי) ס
ק םתולין ובכורות וגרפס עם תקדסתו  על סדר קדשים ת
 בראש, ובת יתגה צרקות ה׳ ונפלאותיו אשר עשת
 עסו, ותקרםת תתגו ר׳ םנהם גהום הכתן אחי תש״ך
 (אטשםררם 1669) ב׳) ״ברכת שםואל", דרושים
 כסדר תתורת וגביאים וקצת ע״פ קבלת, ובסי שוכטים
 תאריך בסוד תגלגול, גרפס ע״י בגו יחידו ר' צבי הירש
ת בםספר ד )״אטוגת שםואל", ש ׳  (פפד״ט 1682); ג
 ששים (שם 1683); ר׳) ״תפארת שטואל" תידושים
 על תתלמוד וקצת תשגות על הטהרש״א ופסקי תרא״ש

 ותטורים ישם 1696).
: בן הג״ל נולד ר ב ו ג ד י ־ ש ק ר י י ה ב  ר׳ צ
 בווילגא וטת בשגת 1712. הוא לטר הלבה אצל אביו
 וקבלת אצל ר' יוסף ב״ר יתודת רב בםיגסק רצ ת
 נתפס בעירו בעלילת שקר ותוא ובגי ביתו תיו אסורים
 בכבלי בחל, ואתר שגודע בי תוא תף םפשע ויצא
 לתפשי תעתיק טשכגו לפפד״מ ושם תרפים את ספרי
 אביו עם הגתותיו, הוא תבר ספר ״קב תישר" טוסר
 תשכל ויראת ה׳ וטעשים גוראים טלוקט טספרי יראים
 שלפגיו וגתלק לשגי תלקים וק״ב פרקים כטגין ״סב",
 וטלת ״תישר" תוא טתופך טשטו צבי ״תירש". גרפס
ט 1705, הוא בעצטו תעתיק ספרו  בראשוגה בפפד׳
 ללשון יהוחה־־אשכגזיה הטחברה, חבה כי ספרו
 נהפשט בכל הפוצוה ישראל לטקרא בין הגשים ועטי

 הארץ.

 ביבליוגרפיא שם הגדולים ח״א; היעב״ץ, מגילת
 ספר צד 5; מיכל, אור החיים סי׳ 317; האראוויץ, פראנק-

 םורטער דאבבינען ח״ב 49, 99; הקדמת קב הישר
 ב. ט.

זהיהודים; ו דו  לךזערלינג, מאיר: רב ומחבקו
 נולד בהנוברבשנת 1829, וטהבבודאפעשט 21 אפריל
 1905. הוא לטד בבהי ספר נבוהים בערי האלבר־
 שטאדט ניקלסבורנ, פראנ ווירצבורנ בהאוניברסיטא
 בברלין נטר לטודיו בהבטה ההיסטוריא, וידררט
 בהקירוה של קורוה היהוחס בספרד ופורטינאל, ונלה
 בהן הידושים הרבה. בשנה 1861 נהטנה ע״י הטטשלה
ה 1870,  לרב על יהוח שווייץ, ועטד ברבנוה זו עד שנ
 ואז קבל טשרה רב וטטיף בבודאפעשט, ועטר שם עד
, ובאיזה  יום טותו. הוא נבהר להבר בהאקדטיא בטדחד

 חברות של תכטי תיסטוחא
ם רבים ונכבדים ח פ  [ספריו] קייזערליננ הבר ס
, ובפרט  בלשון אשכנזיה בנונע לקוחה ישראל וספחהו
׳ ביי־  קורוה היהוחם הספרדים. כסו ספרו: ספרחס
 טראנ צור ליטעראטור אונד נעשיכסע דעד שפאניש־
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 תעצים ועל האבנים ובו׳(םנחררץ ל״ז. ) עופות תשטים
ת תבל ונתן לתם הקב״ה שבק  ותיות טתורות קברו א
^ (ב׳׳ר פכ״ב). מפני  לברך על שחיטתן ולכסות את ד
 תטא קין נסתלקת שכינת לרקיע תשני (שם פי׳׳ט)

 שלשה באו בעלילה, קין עשו וטנשה, קין בטה שאטר
 גדול עוגי סגשוא(םנתדרין ק״א:)• גלות היתד. טכפרת
ח ל ׳ז <, ובכ׳ז ד ה ג ס ) ד ו ח ג א  טתצת שגאסר וישב ב
 גהשב בין ששה הדיוטוה שאין להם הלק לעות״ב, קץ
ה בטי הטבול  קרה ובלעם וכו׳ (אדר״ג פט׳׳א) קין ט
ה כל היקום זה קין שגשטף (קהלה  שגאטר דטה א
 רבה פ׳ אם יוליד איש) הבל טלאך הסד היה וקץ
 טלאך תטות (ילקוט ראובגי לבראשיה). ק׳׳ל שגה היה
 גע וגד בקללה וגהרג ע״י לטך שהיה שביעי לדורות
 כי טעת לתשוב אותו להיה והרגו בצ־דו (תגהוטא

ך ט  בראשית י״א). ע״ע ל
 יש־גב

 הינדרגארטן: ע׳ למורים
n .' פיוטים בתרתים שאוסרים בתשעה באב t o ' D 
 על תורבן ירושלט ותטקדש ושארי טאורעות רעות
 שאירעו לאבותיגו. קיגת תוא שיר טספד, דקוגן דוד
ה הקינה (ש״ב א׳ י״ז), קיגד. תיא ותהי לקינת(יתזקאל  א
 י״ט י״ד), והדבר קיגים (שם ב׳ י׳) ונם קונוה (דהי״ב
ה הטה (ירטיה ט׳ י״זן  ליה כ״ה), הטקוגגוה בכו א
 עי׳ שבת קג״ג כתובוה ט״ו וירוש' ט״ק דף ב״ה ע ׳ב)

 אך הקיגות האלה הן תספד על תורכן תלאוטי שתוא
 תתורבן תיותר גדול בקורות העם הישראלי. עסוס
 הגביא היה הראשון שגשא קיגה על בית ישראל:
 ״נפלת לא הוסיף קום בהולה ישראל נטשה על אדטתה
p n אין טקיטה״ (ה׳ בי). אך ירמיה הנביא שתית 
 ההורבן הראשק בהב ע״ז מנילה שלטה ״איכה״ שאין
 דוגמהה במליצוה ושירים של ק גים הנה והי על יהודה
) הזיל קראו גם למגילה איכה ה כ י  וירושלם (ע״ע א
 ״קיגוה" רבי ור׳ הייא רבא ור' ישמעאל בי ר׳ יוסד.
 היו יושבין ופרטטין (עוסקים בפירושה) במגילת קינוה
 ערב ת״ב שהל להיות בשבת ט; הטגהה ולטעלה ושיירו
(  בה אלף בית אתר (ידוש׳ שבת פטיו, רק״רפט״וד׳

 ביטי הגאוגים תיו אוטרים איכר. וםליתות בת״ב, ואפשר
 שהיו להם נם קינות אתדות כטו הקינת שגתיסדה על
 הפסוקים זכור ה׳ טה היה לנו ״אוי״ עד אשר יסד
 ר״א הקליד קינות רבוה ייסדר היום לפי דברי טהדי״ל
 כתב הקליד ב״א קינות ותתט שטו בקצתם בליל ת״כ
 שלש קינות: אי) זכור ת׳ טת תיה לנו אוי, בי) בליל
 זה יבכיק, ני) ושוטרון קול ההן, וי״ת בשתרית והן.
) איכה אצה, וי) אאדה עד הונ, זי,  די) שבה סורו, ה
) איכה אשפתו׳ טי) איכה ישבה  איכה הפארהי, ה
 הבצלה, יי) איכה האכלנה נשיס, י״א) איכה אלי קוננו,
 י״ב) אהלי אשר האבת, י״ג) אהוד וקדם, י״ד) איבה
־ אטרת היטב, ת  אטד כדת, ט״ו) זכור את אלת, ט ׳ז) א

 בהקדטה .. מאת ה׳ היתד! גסבת וסבת קרובת להעיר
ת גברתי עטרת תפארתי אשת תיל טרת אםתר ת ח  א
 גודע בשעחם בעלה גשא וגעלה כה״ר אליהו תנדלי
ו עדן. אשת יראת הי, אשד. הבטה, אשה גדולה  טת
ח יבואו תעגייפ ותאביוגיט כל א . טכגף ת  בטעשית ומי
 הגהשלים וכו׳ ובכל יוס סביב לשלהגה תבריט מקשיבים
 וכוי יתומים ואלסגות יחד. תלקתה להם וכר עמדה
 ובזבזת כל אוצרותיה וכר ואל ר״ש שולם שרצה
ת ס׳ חיוחסין אסרת: ״קום סרא לתבוגות  לתוציא א

 ואגי אהיה למתזיק בצל הכסף".

 ביבליוגרפיא: גרעץ, דברי ימי ישראל ח״ז ציון
 חי; פין, כנסת ישראל 148; האממער, נעשיכטע דעכ

 ארםא נישען רייכעם ח״ד 156, 159
 ב. מ.

 הי[, הבל: בגי < דם והוד״ קין היה הבכור ועובד
 האדמה, והבל אהיו הצעיר היה רועה צאן. ויביאו
ח מעשיהם מגהה לה׳, הראשק הביא מפרי פ  שגיהם ט
 האדמה, והבל הביא מבכורוח צאגו ומחלביהן, ומפגי
ח הראה כי לבו טוב ואיגו ד ע  שהביא היוחר טוב ט
 כילי כטו קין שהביא טבל הבא בידו. לכן גרצה ה׳
 לטגתת תבל, ואל קין ואל טגתתו לא שעה, רקגא קי'
ד ויקם עליו ויתרגתו וזד, תית א  בתבל ע״ז ויתר לו ט
 דרצח הראשון בקורות האדם, והי תורת לו לעשות
 תשובת: ״אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתה חטאת
 רובץ״ ויעגשו בגלות ״גע וגד תתית בארץ" וישם ת׳
ג אותו כל טוצאו, וישב קין בארץ ח  לקץ אות לבלתי ה
 גור בסזרת עוץ ויבגת עיר שקרא בשם בגו תגוך
 (בראשית די). תשם ״קץ״ כי תות אמרת ״קגיתי איש
ו בו, וקין ת ח ת ה׳״, ואפשר שגקרא כן ע״ש חקין ש  א
 חוא לחב תגיר. (ש״ב כ״א ט״ז), או ע״ש דקיגת, קול

 יללה שהסב בתריגתו.

 [בתלמוד ומדרשים] לדעת ר׳ גתן אליבא דב״ש
 דרש והוסף ללדת את אתיו את הבל, תבל ואתותו
 קין ואתותו (כי תאוסה גולדה עסהם), שגי זכרים
קמת לקיים טצות פרית ורמת (יבטות ס״ב.).  ושתי ג
ת אתותו טשום עולם חסד יבגה (סנתדרין  וקין גשא א
 ג״ה c קין ותבל תיו טריבין זת עם זה ותיו טדייני;
 בואו ונחלק את תעולם, אתד נטל הקרסעוה ואהד
ן(מקנח וצא,), דין אמר ארעא דאת  נטל את תטטלטלי
ח וכוי;  קאים עלד דידי, ודין אטד טת דאת לביש ח
 תאוטה יתירת נולדה עם תבל, זד, אומר אני נוטלה
ד מ  שאני בכור תת אומר אני נוטלת שנולדת עטי (
 ב״ב זי). נבהל להק זת קין (שמות רבת פל״א). קין
:) א״ר יהודה  נתן עיגיו בטה שאינו ראוי לו(סוטה ט'
ת דרבי תייא טלטד שעשת קין בתבל אתיותבורות ח  ב
 תבורות פציעות פציעות, שלא היה יודע טהיכן גשמה
. וגאטר דטי אתיך  יוצאת עד שהגיע לצוארו ומי
 צועקי0 איגו אוטר דם אתיך אלא דטי אתיך, דטו
 ודם זרועותיו, ד״א דטי אתיך שתית דטו טושלך על



 קיני, קנזי, קדמוני אוצר ישראל 178

 2ויםר (Caesar), קיום ־וליום: סושל דומי תראשון
 אשד בתזקת כבש תדומיים תתת ידו; נולד בשנת 100
 קודם מספד תנתונ ונרצח ביום 15 מארץ שנת 44
 קסה״נ קיסר היה נוטה תסד ליהודים כנראת מתוקיו
נאט ההוק הראשון שהוציא  אשד נתאשדו ע״י הסי
 בעדך שנת 47 תית תרות על לות נתשת בלשון יונית
חל  ודוטית אדות סניית תודקנוס בן אלכסנדר לכהן נ
י  ואתנרך על תיתודים, ותכיר טובתו לטטשלת חט
 ועזרתו עם אלף ותטש סאות אנשי תיל יתוחם בטלתטת
 תקיסד באלכסנדריא. ובעבור זדי נתן ליתודים זכיות
 הרבה (יוסיפום, קדסוניות פי״ד פ״י בי). ויתן רשות
 להודקנוס לסשול בידושלם כתפצו ולבנות הוטה סביבה
 ולתתנתנ ע״פ אטונתם באי; ספדיע, ודק לשלם סס
p טשנת השטיטת (שם סי׳ ת׳).  לדוטי בכל שנה ת
 במלתמות הקיסר ננד פומפיי, השתמש באדיססובלוס
 תשני לתת לו תפשיותו רשלתו עפ שני לניונות לא״י
 כדי לרכוש לו אתבת חיתודים. ונם בתיל תקיסד היו
 יתודים רבים שלתסו תתת דנלו ובסלחסתו ננד סצדים
פטד עם  באו יהודי אלכסנדדיא לעזרתו׳ ובתוכם אנטי
 שלשת אלפים אנשי היל יהודים (שם פ״ה ני). ובעד
 תעזדת תזאת נתן חקיסד ליתוחם את העיד יפו לטשול
 עליה. היהודים בשטעם טהרינת הקיסר ע״י סרצתים
 קוננו עליו ויספדו לו אך אתבתם אליו עודדה קנאת
חו אשד רבו, וטאז תתהילה שנאת תדוטיים נ  טתנ
 ודדיפותיתם ליתודים. בתלסוד נזכר שם קיסר או קסדא
, בנון קיסר ופלנו קיסר פי׳ סלך  סתם על כל סלכי חסי
 וטשנת לסלך (סנהדרין צ׳׳ת:)׳ ונעשת לשם תוארלטלכי

ט א ו י ע״ע ר ט  ח

 ביבליונדפיא; מאמסען׳ רעמישע געשיבטע ה״ג 549,
 ברייין 1889; גרעץ געשיבטע ה״ג 172; !!אגע^טיין

 וריגער׳ געשיכטע דעד יודען אין ראם ה״א עי׳ מפתהות
 ב ט.

 ל)יסריא (Caesarea, והיא קיסדין); עיר בא״י,
 סרפנים נקראה טנדל סטדטון, טנדל שוד, שושן׳ והודדוס
 הסב שטה קיסדיא לבכור הקיסר אונוסטוס בפי חז״ל
 נקראת קסדי בת אדום (ע״ש בונה הודדוס הארוטי),
 או סתם קיסרי, קיסדין, קיסריון, ובפי הערבים קסרית.
 תכונתה בשפלת תוף תים בין תיפא ובין יפו׳ לצפונת
 בסח־וק שעה וסתצית נהר א־זדקה(נהר תתבלת) הנקרא
 בפי הז״ל טיא שודיי (ע׳ש סנדל שוד), ובפי פליני
 ״נהר ההנץ״, ועליו נטוי נשר. לדתטה בטדהק שלש־
 רבעי שעה נהר איל־טפניד או ואדי אל־כוחדה, והוא
 נדדת של קסדי (תוספתא שביעית פ״ז). טתוך ההוף
 סזדקר שךסלע אהד אל הים בסדתק ארבע סאות
,סנדל סטרסק״ והוא נקרא בהז״ל ,  רנל שעליו בנוי אולי
א דקיסדין" (תנתוסא תקת, ב״ד פ״י ט  ״שוניתא ח

 ויק״ד פכ״ב).

 [קורות העיר] יש טשעחם בי העיד היתד• בנדה

 י״ז) לך ה׳ הצדקה, י״ה) תטה אזנך, י״ט) אז בטלואות
) אז בהלוך ירטיה, ב״א) הלילו הה אז בהטאינו,  ספק. כ
 כננד כ״א יום שבין י״ז בתטוז לת״ב (טנהני טהדי״ל
כח זולתו ובסוף ת שתו ח ת  הל׳ תשעה באב). וקינות א
 הציונים והפזמון אלי ציון. בקינה אבל אעורר נזכר
 נזרת תתנ׳׳ו בנוסה אשכנז יש בס״ה ששים קינות,
 ובנוסת שלפנינו ס״ת קינות. בין תקינות תיותד ספואדות
י ח  במליצות ורעיונות נשנבות הן שוסחן קול תתן, א
ת (ע״ע), ואת נוי תטאתי ו כ ל י מ נ ו  הלבנון על ת ד
 השמימה (על בן ובת ד׳ ישמעאל כ״נ), ציון תלא
 תשאלי מד׳ יהודה הלוי, שאלי שדופה באש על שרפת
 תתודת טדי טאיד טדוטנבודנ וזאת תקינת יפת מכולן

ח תמידות בזטן נוסעי תצלב, ת  הקינות תתדבו בפרט א
 ואז הרשו נם הקינות תישנות טהקליד. כי כנראה עוד
 בימי דש״י ייא נהנו לוטד רק הקינה הראשונה זכור
 ת׳ מת תית לנו ואיזת קינות ״לשבחן לב וענמת נפש״
 ועיקר הקינות היו קריאת מנילת איבת בליל ת״ב (עי׳
 םדור רש״י צר 204 ברלין תער״ב 1911. וממנו תעתיק
ח בטתזוד רטדו צד 226) בנוסת פאס יש  תלטי
 קינת על רדיפות היהודים בטולידא אשביליא וטיודקא
 בשנת 1391 תסינות נעתקו ליהודית־אשכנזית, ותיותד
 טתוקנת תיא תוצאת ד׳ זלטן ן׳ כוכב טוב עם פי׳ ר״י
 אבן כספי על איכר, ובסופו דשיטת טחבדי תקינות
ב א ת ב ע ש ; ת ת ב י  ותעדות (ורן 1853), ע״ע א
 (עי׳ צונץ ליסעראסודנעשיכסע צד 490 תוספת 26;

 ריסוס 89) א.

ח א  קיני, קנזי, הרמוני: שלשת עסים ב
 כנען (בראשית ט״ו י״מ) אונקלם מתדנם בכל סקום
 קיני=שלטאת, אולי טפני שתשלים עטו ישראל, וטשת
 תתתתן עטתם׳ כאטוד ובני קיני תותן טשה עלו טעיד
 התטדים את בני יהודה טדבד יהודה אשד בננב ערד
, ד׳ י״א׳ ש״א  וילך וישב את העם (שופסים א׳ ט״ז
 ט׳ ו ו׳) שלשת תעסים תאלת תיו בין עשר אוסות
 אשד תבטיה ה׳ לאברהם בברית בין תבתדים לתת
 לזרעו. ולא נתן לתם אלא שבעת גויס, ותשלשת קיני
 קנזי וקדסוני הם אדום וסואב ועסק, ועתידים לתיות
 ירושת לעתיד לבא, שנאסר אדום וסואב סשלוה ידם
 ובני עטק טשטעתם (ב״ד פס׳ ד ורש״י עת״ת). בנסדא
 אטד שטואל כל שהראהו הקב״ת לטשת תייב בטעשד
 לאפוקי קיני קנזי וקדטוני תניא ד״ט אוטד נפהותא
 ערבאד, ושלטאת, ד׳ יתודת אטד תר שעיר עטון וטואב,
 ר״ש אוסר עחסקום אסיא אספטיא (כ״ב נ״ו). ובל
 תני תנאי פליני בהוראת תשםות קני קנזי וקדסוני
 ספני שכלם תם שסות יתס וכנויס, וכל אתד מפרש
 תשסות כדרכו. בידושלסי יש נוסתא אתדת ד״ס אוטד
 עדביא שלטיא נבטיא, ורשב״י אוטד אםיא ואספסיא
 ודטשק׳ ודאב״י אטד אסיא וקדתינניא ותורקי ורבנן

 אסרי אדום וטואב וראשית בני עטק.
 ב ס.
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 מעולם לא גד ׳08 יחודי רק יננים־סוחם, ונם חורחס
 הקדישה רק לעובדי אלילים. פליקס התאמץ להשקיט
 הריב ע״י אנשי היל אשד ההנפלו על היהודים בנשק
 רפצעו ויהרנו יהודים רבים ויבחו רכושם היהודים
 שלהו שליהים לנידון קיסר עם קובלנא על פליקס, אך
ה לבב  על ידי שוהד דב הצליהו הסורים להטוה א
 הקיסר לנזול לנטרי זכות היהודים בקיסריא, והדבר
 הזה הסב שאץ וטתוטות עד הטרד הכללי (קדטוניות
ת טדורת  ס״כ פ״ת ז׳—ט׳). וזה הדבר אשר תצית א
 הטרידה: ליהודי קיסריא היד. בית תכנסת שנקרא
) דקיסרי?״ או סתם  אה׳׳כ ,,בנשתא טרדהא (טדנכהא ?
 כנישתא דקסדי (יבטוה ס״ה ידוש׳ ברכוה פ״נ א'
 ועוד), ולפנית תית טנדש תשייך לאתר תיונים תושבי
 תעיר, ולטרות אשר לובטיתו היתודים לשלם לבעל
ה לא אבה למכור להם, ולמען הכעיס מ  המנרש מהיר נ
ה לב היהודים בנה עליו בנינים שונים בעד מלאכוה  א
 שונות׳ ובעד ביהכ״נ השאיר רק מבוי צר. בראשונה
 נסו צעירים רגשנים לההנפל כפעם בפעם על הבונים,
 אך פלורוס נציב האח בעה ההיא הניא אותם
 ממעשיהם, ואז פנו אליו יהודים עשירים וישהדוהו
ת הבנק, אך היכף  בשטנה ככרי כסף למען ישבית א
 אהרי קהתו הכסף יצא מקיסריא לשסרון וישב שם.
ד סיר ח  למתרת היום ההוא שהל בשבה לקה יוני א
 ויעמדהו ננד פתת ביתכ׳׳נ ויתפכו על שוליו ויעלת עליו
ת היהודים  צפרים, לאות קרבן מצורע, בתפצו לתרף א
 ולהכעיסם. והדבר תזת תעלת אף צעירי תיתודים עד
 להשתית׳ וטלתטת אגרופים ההלה ויוקונטום המפקד
 הראשי שתנית פלורוס תתתיו טהר לבוא אל טקום
ת  תטערכת ויוציא את הסיר טשם וינסה להרניע א
 תלבבות׳ אך כל עמלו עלת בתוהו, והיתודים תוכרתו
 להוציא משם כל ספרי התורה ויצאו סקיסרין אל מקום
 אתד ששמו נרבתא, הרתק י״ב קילומיתר למזרה
 קיסרין׳ ויוהנ! המוכס! עם י״ב איש מנכבדי הקהל תלכו
 לשסרק וינישו קובלנא לפני פלורוס׳ והזכירו לו ברמז
ה ככרי הכסף שנהנו לו׳ אך התה הצילם ה שמנ ח  א
 מידי היונים, מצא עליהם הואנה וישימם במשמר על
ח ההורה משם פ ה ס ה קיסרין והוציא א  אשר עזבו א
 (מלהסוה ס״ב פי״ד ד׳—הי). השסועה הזאה כאשר
 הגיעה לירושלם הוללה ההדנשוה בי! העם, והיהה

 אהה סהסיבוה של המרידה תכללית.

ה אח ישראל הביא  [אהר החורבן] בכבוש טיטוס א
ה מ י יהודה לקיסריא ויעטידם להלהם ב י  אהו טשמ
 טשהק עם חיהו טרף, ובאופן זה היו אלפים והטש
(  סאות יתוחם לברות לשגי התיות (שם ס״ז פ״א נ

ת קיסריא לקולוגיא דוסית ויקרא  אספסייגוס עשה א
א/ וכן נקראה על סרי  את שמה ״פלאוויא אונוסטא קי
סחא  הטטבעוה. אהרי הורבן ירושלם התנשא קי
 לטטרפוליןשל פלשהינא ותיתה עיר תדאשית(״פרימא״)
 ובן אטרו תז״ל: טשהרבה ירושלם נעשה קיסרץ

י נ  מקודם ע״י סטרטו סלך צוד אשד אלכסנדר הטקח
ו לדדיוש תטלך, ת בחת ח א ט  הוחדו טכסאו בגלל ש
ה ח שם א  וכנראת היתד, עיר כנענית אשר הצוחם צ
ת תתכלת כטו בעיר דור (תנתורא)  תתלזק ותבינו א
 הקרובה לה בפאת צפק. ביטי אלכסנדר ינאי תטלך
ה מנדל סטרטון ואה דור, ואלכסנדר  כבש צאולוס א
ת עם תלטי ויבטית לו ארבעת אלפים ח  ינאי כרת ב
ת כל ארצו ת צאולוס ויטסור א  ככר כסף אם יכניע א
 ליהוחם, ויעש תלטי כן (יוסיפום קדטוניות סי״נ פי״ב
 ועי׳ טגילד, ו/). רכבוש נם את טגדל סטרטק(שנקרא
 ע״ש טיסד תעיר סטרטו), ויתרסו ויתי תרב עד הורדוס
 הטלך והוא אשר טלא את א״י בטצבות זכרון וערי
ה תםקום מ העטים, בגד, גם א ל  טשוש ויקדישן לשם ט
 הזה טהדש ויקחשהו לשם הקיסר ויקרא אוהו על
ה ההוף אצלה ה בגד, א מ  שטו ״קסריא", ובתוצאות ר
 בעד תאגיות, ובצד אהד בגד, טגדלים גבוהים, ואת
 המגדל תיותר גבות קרא ״דרחים״ ע׳ ש דחזיק בנו
 הורגו של הקיסר גגד מבוא החוף הזה התגשאה
 נבעה נהסדה אשר עליה נבנה היכל אוגוסטוס
 ובו גצבו שגי פסילים גדולים׳ אהד של סמל הקיסר
א ויבגה שם גם היאטרו! גדול ט  ואהד סטל עיר ח
 בדרום העיר, וכל בניני העיר היו טאבני שיש ואבגים
ה לעיר׳ ואהה ה ה  לבנוה. גם טהילוה נפלאוה בנה ט
ה כל  עברה לרוחב העיר עד ההוף להוציא דרך שם א
 השופכין תיטת, לפי טסורת הז״ל היהה שטה טהילה
 שהשתרעה עד עבר תירק (טמלתא פי״ז י״ד) היקף
 תוטת תעיר תיה לפי התגלות ההדשוה 2400 טיהר

 הורדוס יסד שם בית טשתק לטחץ ותתגוששות לכבוד
 הקיסר ואלילי אוליטפוס והטקום הזה שטש גם לבית
י של קיסרץ״ (פתיתתא דאסתר ט חו  טשפט שגקרא ״
 רבתי סי׳ א׳). ושם ישב תגציב תעריץ פונטיוס
 פילאטוס על ביטה גדולה אשר טתתתית תתתבאו אגשי
 היל טזרגים׳ וכאשר באו שליהי היהודים אליו בבקשה
ח אשר התהננו ת ה הפסילים טירושלם, א  להוציא א
 לפניו ששה ימים, רטז לאנשי הילו לצאה טטהבואם
 ויאיים על היהודים שיהרוג כלם אם לא יניהו אוהו
ה גפשם ויאמרו  להשאיר הפסילים אך היהודים מסרו א
ה חלול  כי גכוגים הם למוה יהרו כרגע סלראוה א
 הקדש בירושלם. אז נכמרו רהטי הערק הזה ויצו
ה הפסילים סירושלם ולהביאם לקיסריא.  להוציא א
ה השליה שאול סהרשיש  כנראה היעידו שם למשפט א
 והנציב פשטוס לפגי המלך אנריפס השני ואהוהו
 בורניקא שישבו על כס המשפט, ואולי נשפטו שם
, כי ד״ע נהרנ שם ס p עשרה הרוני מלמה מ  נם ר
 (סס׳ שמהות פיה) בימי הנציב פליקס נולד ריב
ה ח חם היושבים שם על א סחא ובין הסו  בין יהודי קי
 שווי תזכיות לשני הלאומים האלה. הראשונים טענו
 כי להם משפמ הבכורה בעיר הזאת יען כי מגד, תיה
 תורדוס ונבנתה מכסף היהודים, והאהרונים מעגו כי
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מ קיסח וחמי> וליום ג ת ^*ח׳ כ ו ט י י  וחרבונותיה? ק
, ד ן מ א  חדי? עחיחן חן ליתדב״ (מדרש תחלים חוצאת ב
ים  פ״ט סי' ט׳). סנלי תרבותיח יוציאו כהיום אבנ
ם נפלאים ביבים ובגדלם וישקיעום בבנינים ח ו ט ע  ו
ת 1882  תרשים בערים ובכפרים אשד סביבותית. בשנ

נתישבושם. יא ו סנ  באו אמת אנשים טבו
 י וו. ח.

 קיקיליא: ע׳ סיציליא
אב שנקראת קיר־טואב ) עיר באח טו T D : 1 
ב (ישעיח ט״ו א׳)׳ תרנוטו כרכא דטואב, א ו  או עד מ
 ועד תיום שטת קארק (כרך), ובספרי יונים כרכטובא
ם כללי לכל ע־ד בצודה  (כדך טואב) קיר תוא ש
ת הוטה כהוראת השם קיר (בטדבר ל״ת ד׳׳ פ ק ו ט  ת
נסטך לשם תטדינת לתודות כי תיא  יתושע ב׳ ro}, ו
ת ת אב היא א נה ההיא. קיר טו  העיר הראשה טהטדי
 עם קיר תרשת (ישעיה ט״ז ז')׳ אולי טפנ־ שהיו בה
 בעלי אוטנות של תרשת ברזל, ונם בשם קיר חדש (שם
ם לשטש תעיר הזאת י שהיו עובדים ש  פסוק י״א) טפנ
 בנויה על הד סלעים נבוהים על פני עטק עסוק וצר,
ה ל כ  ויש אוסרים שדוא עמק נהל זרד שנופל לים ה
ד (ואולי היא מצפה טואב, א ל והזק ט ח  ובצדה טבצר נ
ת ה בשנ ח ח יושביה באברהים פ ר ט ש כ  ש״א כ״ב ני), ו
ת אנשי הילו במבצר, בקש להרוס  1834 ותרנו א
 ולהתריב תטבצר ולא יכול כי כטעט כולו טסלעים
 ותזק טטבעי תטבצר תזת נראת טנגות תבתים בידושלם
ה ביום צה ובהיר, וכנראה ישבו שם ט ב  ע״י כלי ה
י ב אשורית על איזה מאבנ ת ים, כי נמצא כ  יהודים לפנ
ק ר י  תטסום. אך כעת לא נמצא יטוס יהודי בעבר ה
 באח טואב (תבואות תארץ תוצאת לונץ דף דנ״ת

 ע״א)

ת טטשלת אשור, שתנלת ת  2) ארץ בשם קיר ת
י דמשק ביטי אתז ת תארטים בנ ר א ס א ל ת פ ל נ  שם ת
, ותיל ( ם קירת (עטוס א׳ ת׳ ר  (מ״ב ט״ז ט')׳ ונלו עם א
 תעם קיר נראו לנביא בתזק כבעלי ברית אשור בצורו
 על ירושלם (ישעית ב״ב ת׳). איזת תכמים שעדו כי
ל נתר יא א  קיר תיא ארץ על נתר קור תנובע מארמנ
ל ים הכספי ושם תיו נולי אדם ס ונופל עסו א ק א ר  א
ת ישראל תעליתי ונוי ופלשתים ר תלא א  לפנים. כאסו
ואלנאטא תדנטת ס ט׳ זי) תו ד(עטו ד וארם טקי  טכפתו
 פה קיר Cyrene בטעות׳ כי קירני תוא באפריקא
 לטערב טצרים (טשפט האורים ע׳ קיר) ע״ע ק י ר נ י

 ב ט.

; בערבית " י ק ח פ א ן (ונקראת נ״כ בשם ״ א ת י  ס
ז תוניס באפריקא ת בטתו ל ח  אידקאירוואן)•. עיר נ
ד כ ל ש י פ א ת 670 ע״יעוקבא ן׳ נ  הצפונית; נוסדת בשנ
הוחם טעי־ב טצדים ת תטערב (סנריב), ונתישבו שם י  א
ד כי הכליף תאוטיאדי עבד פ ס פד ערבי ט  וקירני. סו
ו עבד  אל־טליך ן׳ טארואן (705-684) בקש טאחי

ץ (איכה רבתי פ״א פ' חיו צריח ועי׳ טנילה ל ו פ ח ט  ט
ם לא חדל בח לטרות כל ח ו ח י  ו׳.). אך ישוב ח
חם חיו יותר הו ר סבלו שם, ואדרבה הי ש  מצוקותיהם א
ת ו ב ח , ונם ס ( הנרם (ידוש׳ דמאי פ״ב אי  p תכותים ו
) ושם ישבו ד׳ ח ת א פ׳ א ס ו ח נ ת ) ו ר ס  בקתלת לא ח
ת דר״נ פכ״ת), ור' ן ס״ח אבו ח ד ת נ ס ל ( ח נ  אליעזר ת
ו ) אתריתם טצאנ א ספתא סוכת פ תו  יותנן בן אלעזר (
ת ר׳ יוסי דטן קיסרי, ור׳ אבחו חיח חשוב רדצר  א
פוטא דקיסריך טי  נציב תרוטי שנסרא בפי תז״ל ״אנ
 (ירוש׳ ברכות פ״ת אי, קתלת רבת פ״נ ח׳), והתוכת
 עם חסינים וינצחום (סנתדרץ ל״ט ) ר׳ כץ ישב שם
ת אפו בתושביח אשר ח ת  כל יטיו ואת״כ יצא טהעיר ב
 תעלימו עיניתם מעניים (זתר תדש דפוס ווארשא תרט״ת
י חאמוראים׳ ותדבת פעטים ל ח נ  דף ע״ז). ועוד כמת מ
 נזכרים ״רבנן דקיסרין״, וכנראת תיו תבי״ד דנדול
ת תלל. ונקראו נ״כ ״דייני קיסרי״ ת פ ש ת נשיאות ס ת  ת

( ׳  (סוכת ת

ת קיסריא ת בכרח א ח צ ו נ  [בימי הבינים] הכנסיה ה
נות תיתה ת שנים תראשו ו א  על ירושלם ובמשך ארבע ס
ת תקיסריאית. בין ת  הפמריקיא תירושלסיח כפופת ת
ות 8—195 תיתה שם מועצה, ואז היה ההנמו;  שנ
ת תנ ת הנ ת ת 484 תתקוממו הכותים ת נ ש  תיופילוס ב
ת ת נוצרי קיסריא, ובשנ  יוסטוסא וירעצו וירוצצו א
ת בתי תפלתם׳ ת תנוצרים וישרפו א  548 רצתו א
ת ד כי שלת הטלך יוסטיניאן א  ויחלק׳ בנחלותיתם, ע
. ב׳טנת ם ח ר ו ט ת ח ס לתעניש א ו טי  שר צבאו אטאנ
ם ותתושבים תתתייבו א לפני תטתטדי ח ס י  636 נכנעת ק
מ אייף שקלי זתב, וטואבית ת כפר נפשם טאתי ת  ל
ס תעירת עם כל תילו בתור טנצת. נ כ  אבן ס פ־א נ
ד תיל נוסעי ק פ ד טבוילק. ט י טפי ו ת 1099 שתח נ  בשנ
 חצלב, רעל איטר נתן לו תאטיד לעת אדותת הצהרים,
ין ת 1101 כבש באלחו ת את כ ב־רושלם. בשנ ט  ר
ת ק־סריא אתרי מצוד של ט״ו יטים ביבשת  תראשון א
ת כל יושביה, ת העיר ויכריע למכת א  ובים ו־הרס א
ש לא תתזיק שמתה אף ד ת בנהת העיר מ  וכאשר נ
ב ת ת תתיא כ ע p ת . ו ם ח ר ו  הרביעית סיטמתה בזמן ת
חם הו א כי מצא שם ״כמו עיטרה י ל ח ו מ  ח בנימי; מ
ד על הים" א  ומאתים כורדים, והיא עיר יפה ומובה מ

ס יד, וריכארד פ א ב ן ח ־ א ת ל תת צ ת 1887 כבש או  בשנ
ת תומות תעיר ת 1191 א  לב־־תארי מצא כבד בשנ
 ומגדליה תרבי ם למתצת. שתי פעמים נתרסת ע״י
תה בנ פת גוסעי תצלב׳ ושתי פעמים נ ם בתקו  תמתמדי
ח י  מהדש ע״י הנוצרים, ובשגת 1220 גפלת תעיר ב
ת חומות ת 1227 בנו תנוסעים מתדש א  קור א־ד־,. בשנ
ת מנדלותית ״ א ש ח ק ת ג ״ ר ח ו  תעיר ובשנת 1251 הקים ל

ת ת 1265 עלה ב־בדס המצרי עם הילו ויהרס א  בשנ
 כל העיד ולא השאיר בה אבן על אבן ויעשה תל
ת עד עולם אך נם תרבותית מעוררות היום מ ט  ש
ו ט ב ת ר א ת  חטהון ותשי פלא. וע״ז אטרו תז״ל ״
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ת ממחרת השבת, ח  (אשכל תכפר צד פיו סי' רכ״ד)׳ א
 שכתב ״וכראות אנשי ותלמיח קירואן כי בך יצא מפי
ה ח ע  תכם גדול בקצבת סתקו דבריו סתוך ספרו״ רב ס
ת ״תספר שתברו אנשי ח  גאון מדבר בספרו הגלד א
 קירואן בזמגו זת בעברית (שהיה מהולק לפםוקיס
 ומגוקדיס ומוםעמיפ) ממת שגמצא אצלס מן שערי
 (שירי) הנוצרי״ (אלגצראגי) ובסוף הקדמתו יאמר
א ק ר פ  הרס״ג כי לא יביא דוגסאות מספר אנשי א
 (קירואן) מפגי יראת תארוכות. ומשער הרכבי כיכווגת
 הרס״ג לאחד מספרי האפוקריפא כגון תכמת שלמת
 וכדומת שהית מתורגס לשפת סורסית תגקראת אצל
 יהודי תמזרת לשק נוצרי, כמו שגקראת תשפד. תרומית
 אצל יהודי אירופא לשון גוצרי (עי׳ ספר הגלוי הוצאת
 הרכבי זכרון לראשוגיס ה׳ צד רי״א). קירואן תיתה
 מקום תורה להלכה פסוקה, ובשגת 900 גערכה שם
ה גדולוה (המזכיר ת״ו 99) מ ל  המהודרה השניה של ה

 ואפשר כי מר עוקבא ריש גלוהא שברה לקירואן בשגת
 920 והיה שם עד יום מוהו, עזר בעריכה ההלכוה,
 כמו שעשה ר' גםרוגאי בר הביבי יהודי קירואן
 קרבוהו ומגוהו לראש עדהם ד׳ אבן הירהי אומר מ
 מגהג היה בקירואן למר עוקבא נשיאה שהיו מכיגין
 לו כסא של כבוד בביהכ״ג מצד הארון ולאהר שקראו
 בתורה כהן ולוי היו מורידי! לו ההורה (המגהיג דף
 ל״ב ועי׳ ס׳ תיותסק ק״כ ע״ב) בזמן רב שחרא
 גאון (930—1000) תית מר רב צמת ברית דמר רב
 בהלול ריש ישיבה (סגתדרא רבת) בקירואן (תרכבי,
 תשובת הגאוגים קודם סי' מ׳׳ה) ואה״כ הית שם
 הראש רב יעקב תתבר בן מרי ורבגא גסים אשר שהין
 מהבר פירוש ערבי על ספר יצירה ותית לו שו״ת עם
 הרש״ג ורב האי גאון. ולבקשתו שלה לו הרש״ג אגרת
 על תוכן ומסורת המשגה והתלמוד (עי׳ טעם זקגים צד

 54, ותשובות הגאוגים סי׳ ר״ל ושס״ד).
 [אחר זמן הגאונים] בסוף המאה תעשידית ותתלת
 הי ׳א גתפתה לימוד התלמוד בקירואן ע״י ביאת ר'
 הושיאל ב״ר אלהגן שגולד כגראה באיםליא, ואהרי
 מות ר׳ יעקב תתבר גבהר הוא לראש הישיבה. ר׳
 תושיאל תנית אתריו שני תלמידים גדולי תורת. את
 בנו רבנו תננאל ורבנו נסים בן ר׳ יעקב תנ״ל, אשר
 מלאו מקומו זד, אתר זת בתור ראשי ישיבות בקירואן.
. ר״ש הנגיד מקורדובת עשת ם י ס א ל, נ  ע״ע ה נ נ
 טובות לישראל בספרד וארץ המערב ואפריקי(קירואן)
ת ר׳  וארץ כצרים (סדר תחרות ת״א 191). אתר טו
 תננאל ור׳ נסים (1050) נשבתד, תישיבת בקירואן
 ונפרדת תקתלת, כי תתלו תרדיפות ותטצוקות והצרות
 ע״י התנפלות תבידואינים שבאו טטצרים העליונה
ם רבים נטלטו טשם לתוניס ח ו ה  בראש הילאל, ד

ד אל־סוסטנציר ביללה, ט ה ה ט ל ל א - מ י טטשלת ע ט  מ
 עלת סם' לואים טצרפת עם נוסעי תצלב על תוניס
ם לבעד ח ט ה ט ה קנאה ה  (41270 נהדבר תזה עוררה א

 אל־עזיז טושל טצרים לשלות לקירואן אלף טשפהוה
 יתודים וקפםים לתתישב שם בסוף הטאה תשביעית
 תתת כטשלת הסאן ן נועסאן שלכד את ברבר כהינא
 נתרבת כסכר תיתודים בקיחאן. תתת טטשלת תנציב
דחס שנצח  אבו יאפאר ואת ׳כ תתת תקנאי איסאן אי
 את טתננדו אל־סהדי, סבלו היהודים צרות רבות
 בקירואן ובכל ארצות הטערב בשנת 793 תוטת איטא;
 סתרי בארס שנתן לו תרופא שאטת (אפשר שהיה
 יהודי) ע״פ טצוה הבליף הרון אל־ו רשד בשנת 800
״  טשלו האגלאבים, ובשנה 909 עברה הטטשלר, להפאט
ה עול אדוגיהם  טים. בשגה 972 פרקו ההושבים א
 ויצאו לרשוה עצטם, ובשגה 1045 טשלו הדרים על כל

 הלק הטערבי
 נקהלת קירואן והכמיה] הור הזהב לקהלה קירואן
 היה טסוף הטאה השמיגיה עד ראשיה הטאה הי״א,
 והיהה טפורסטה אצל היהודים בארצ ה הטזרח ליהודי
 קירואן דיה אז ביהכ״ג, וביה טדרש שגקדא ״ריש
 כלה״, ביה הקברוה, ביה הטהוי ובהי הסד אהרים

 והוצ או כסף לפדיון שבוים, ולהטיכה הישימה בסורא
 ופוסבדיהא, ודרך קיחאן שלהו גם היהודים טםפרד
 הפיכה להישיבוה האלה. בקירואן היו אז הכטים שלמדו
בהלמה ואגדוה שבהלטוד, בפי' אהד על דה״י  בהנ״ך ו
 מהלמידי רס״ג הובאו דברי אנשי קירוא;, ושם נאטר
 ״ואנשי קירואן בעלי מקרא ומשגה והכמים גדולים״
 (הוצאה קירכהיים כ״י ממאה העשיריה צד 18 פפד״מ
 1874) אמגם שאלוה בעגיגי הדה גשלהו להגאונים
 בבבל, ויש שו״ה הרבה ביגיהם, כי רב שחרא גאון
 הכותב על ר׳ גטרוגאי בר הביבי שלא גהמגה לריש
 גלותא ועלה לטערבא כוגתו לקירואן (גרעץ געשיכטע
 ת״ת 175), ושם העתיק ספרי תתלמוד בעל פה ושלת
 תעתקה אתת לספרד בעת שהיה ר׳ גטרוגאי בר
גאור י  תילאי גאון בסורא (6—853) תיו ר' נתן בן תנ
 יהודה בן שאול דייגים בקירואן (עי׳ שו״ת שעדי צדק
 סי׳ ג׳ דף פ״ד.) ושלהו שאלותיהם לרב גטרוגאי
 גאון. בשגת 880 היה אלדד הדגי בקירואן, וראשי
 תקתל שלחו לרב צטת בן תיים גאון בסורא (7—882)
) ושם פגש אלדד י ג ר ד ה ד ל ע א ״ ע ) ו ת  לשאול א ח
ת ר׳ יהודה ן׳ קורייש, והוא גזכר ג ׳כ בפי׳ דה״י  א
 תג״ל בעגת 904 בא לקירואן תרופאיצתק בן שלטה
 ישראלי טטצרים, ועטדבטשטרתובהצר הטושל זיאדאט
 אגלה, ותטושל תראשון לבית הפאטיטים אובאיד
 אללה אל־טהח. ישראלי כתב טכתבים לרב סעחת
 בטרם שגתעלה לגאק (בפי' הרס״ג לסי יצירה, עי׳
ג א ש ו  אריעגט 1845 צד 563). תלטיד ישראלי תית ד
ס שגולד בקירואן בטאה העשירית והיד, י ט ן ת ב  א
 שם כל יטי הייו, וגם הוא היה רופא בהצר הטושל.
 גם היו שם הכסים שלא נזכרו בשטוהם ודבריהם
׳ ד '  הובאו ע״י הראב״ע (עיי פירישו לטנילה אסתר ז
ח ס  הוצאה צעדנר לונחן 1850), וע״י הקראי יהודה ה
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 ספר חשמונאי השני (ב׳ חשמונאי ב׳ ב״ה). השב
 קירני נזכר כמה פעטיט בבריח החדשה שלשת בניב
 של ישמעאל שנהרנ בקירני לדמו בירושלפ במלחמו־
 האחרונה (מלחמוח ם״ו פ״ב ב׳), ונם כאשר נלכדה
 א״י בידי הרומיים לא נכנעו היהודים בקירני לפניהפ
 וילחמו עמהם ברוח נבודד! ובראשם היה הקנאי יונחן,
 עד אשר נצחום חנציב קאטולום (שם פ״ז פי״א א׳),
 מרידה יותר נחלה עוררו יהודי קירני חחח ממשלח
 מראיאן(טוריינום בשנת 117 למספר הנהוג) ובמלחמה
 הזאת הרנו תיתודים כמאתים אלף רומיים ויונים׳ עד
 אשר הכריעם לטבת טרקיום טורבו׳ ותנשארים נמלטו
 לא״י ולקתו הלק אה״כ בטלהטה בר כוכבא ובינחים
 היהה כל ארץ קירני שסטה טבלי יושב. תבישוף
 םינםיום יליד קירני בראשית המאה החמישית סדבד
ח אשר תסבו היהודים א  משססת קירני ועזובת ה
 במלחמתם ננד הרומיים. בזמן שלמן תמתמחם היתה
 קירני למעי מפלה. ומאז והלאת לא זכתח לישוב
 תירודים. כעת עומד על תלה כפר שנקרא קורץ והוא
 במתוז בארקא. ובתפירות תתוקרים נגלים עקבות
 היהודים תקדמונים בקירני ע״י מציאות מצבות עם
 כחובוח עבריוח ויוניח הציונים מבעלי היק״א ובראשם
 זאננוו־ל נחנו עיניהם באח קירנאיקא לקנוחה מידי
אך חחריםששלחו שם סצאו ׳ חח הו  החורקים לקולוניא י
 כי האח חסרה סים ואינה ראויה לישוב. יש אומרים
 שזאת רק אמתלא וחאמח היא שלא אבו החורקים
 למכרה ליהודים. אולם אתרי מלתמת איטליא עם תורקיא
 בשנת 1912 נםתפתת קירנאיקא לטטלכת איטליא יתד

 עם טריפולי

 ביבליונרפיא המצפה שנה שמינית גיייון 44;
Smith, Recent Ihscovenes at Cyrene London 

1865 
 א

 הישון, נחל: נתל שוטף בא״י טוצאו טהר
 תנלבוע ויורד באטצע עטק יזרעאל ועובר בדרך צר
 טצפון להר כרטל ויורד לעטק יפו והיו תוצאותיו לים
 הנדול טעט צפונית טתיפא. בשירת דבורה על טלתטת
 םיםרא נאטר ,,נתל קישון נרפם״ ואליו נטשכו טי
 טגדו (שופטים ת׳ י״ט—ב״א), ונראת כי תוא הנתל
 אשר על פני יקנעם (יתושע י״ט י״א) תערבים קוראים
ת הנהל קישץ ״אל־טוקאטא״ שהוא תשם תעתיק של  א
(Smith, Hist. Geog, of the Holy Land p 386) ח נ  ט

ו נובע, ובאטצעותו יתרב ביטי הקיץ  בראשו טעין שטטנ
 אך הוא סלא םטוך לתוצאותיו תיטת ביטי התורף
ו ובסופו עובר בבת וחוזק רב  חוא סלא על כל גחחי
 ויגרוף לחוך חים כל דיכא בגבולו. אליתו צוד! לתפוש
ם אל נחל קישק וישחםם שם ד ח ו  אח נביאי חבעל ד
 (ט״א י״ה סי). הםקום שהעלה שם אליהו עולת הםנהח

 נודע בשם ״אל־סהרקה* (סקום העולה), על סלע ישר!

ה ח טקרבם, ויחליטו לנרש א ח ח  אחרי בעלי אטונוח א
 תנוצרים ותיהודים סחונים וקירואן אם לא יקבלו עליהם
 דח טחטד וטאז והלאה לא תניחו לשום יתוח לבוא
ח דחם ט  בעיר. ונשארו הרבה יהודים אנוסים אשר ש
 בסחר, ועד היום נטצאים שם טחטדים אשר יסנרו
 אח חניוחיהם ביום השביעי ושוסחם אח יום השבח
 בדרך הרגל ואינם יודעים כי טטקור ישראל חם ורק
 כאשר נלכדה הארץ בידי חצרפחים (1881) השינו
 היהודים שיווי זכיות. ישנן מצבות עם כחובוח עבריוח
 בקירואן שנשארו מימי קדם בעת שהיחד. עיר סלאה
 יהודים וסוםדות יהוחות. סםפד התושבים בקירואן
ה אירופיים ע״ע  כעשחם אלף וסהם איזה סאו

ס י נ ו  ת

 ביבליונרפיא: ברלינר, מגדל חננאל הקדמה; רפאפורט,
 מהכרת הערוך הקדמה; בכורי העתים הי״ב 12, 16;

I I Saladin, Tunis et Kairoun 1908-
 א.

 היו״נ״ (Cyrene) עיר נחלה ונכבדה בקירנאיסא
 (Cyrenaica) שתוא סתוז סליביא העליונה על תיף
 אפריקא הצפונית למערב מצרים קירני היא אתת
Penta- מתמשת תערים תנדולות שנקראות ביתד בשם 
 pohs (עיי יוסיפום מלתסוה ם״ת פי״א). תרנום ירושלמי
 טעתיק כםלותים =פנטפולוטי (בראשית י׳ י״ד). תרנום
, ט׳ זי) ע״ע  יב״ע מעתיק קי<־ה=קירני (עטום א׳ ה'
 ק י ר יהודים רבים ממצרים תעתיקו משכנם לקירני,
 ונם תלסי לאנוס הראשון שלה יהודים לישב שם וביתר
) יוסיפום קרא  ערי ליביא (יוסיפום ננד אפיק ב׳ ד
 לקירני ״ארץ ישראל אשר מעבר לנהר נימם״. כי
חלה ונעשו הם  ברבות היסים יסדו להם שם קולוניא נ
ח ותנינו על תארץ בשם סלך מצרים א  תסושלים ב
 ספני תיונים תסתפרצים ובתיותם רתוקים סירושלם
ה ת' בבית המקדש של תוניו במצרים,  הלכו לעבוד א
ת נדבותיהם להקרבת קרבנוה לירושלם  אבל שלתו א
 (שפ סי״ד פ״ו) במשך היסים נוספו עליהם נולים
 רביס בעלי טלאכה וםוחריס. ביטי אנטיוכום אפיפנום
 נטלטו שמת תסק יהוחם טא״י לטען יוכלו לעבוד את
 ה׳ בלי טפריע טצד היונים. לפי הסופר היוני םטראבו
 נחלקו תושבי קירני ביסי םולא (85 קודם טה״נ) לארבע
 ספלנוח: אזרחים אברים נכרים ויחודים, וכי הנוים
 בטצרים ובקירני קבלו את טנהני היהוחם וחקיחם
 (קדמוניות םי״ד פ״ז בי), וטאיזר. קטעים סםפרו של
 םמראבו נראת כי םולא שלת את לוקולום לקירני
ל בת. ח  להשקיט טרידה אשר תיתודים לקתו תלק נ
 הרוסיים שכרתו ברית עם תסכביים שלתו סכתבים
ת שבתן ישבו תיהודים ובתוכן ו  לתוחע זאת לכל תסחנ
 קירני $א׳ חשטונאים ט״ו כ״ב). בשנת 74 קסת״נ
י וטאז חורע טצב היהודים ט  נספחה קירני לטטלכת ח
ת חחושבים חיונ־ם (קדסוניוח שפ)  שם ע״י רחפו

ם שחיו לסקור לטחבר ח פ  ישוע תקירני כתב חטשה ם
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ת השדות ר ש ע ה ל וחימר: הטדת תראשוגה מ  ס
 שההורה גדרשה בהן (ע״ע ם דו ת), וגם השובה היא
: (תוספתא סגהדרין פ זו  סהן בטעלה׳ כסו שאסרו
 ״סדרש וקל והוסר גזקקין לקו״ה, קר׳ה וגזירה שוד•
 גזקקין לקו״ה׳. גם הרלב״ג בספרו ״שערי צדק" אסר
 שהההיל בסרה זו ״ספגי שהיא סבארה את תאמת
. השם קל והוסר גזבר בפעם  יותר משאר תמהת"
 הראשונה בפרקי אבות פ״א ס״ה: ״יוסי בן יותגן איש
 ירושלם אוסר. ואל תרבת שיתה עם האשה, באשתו
 אסרו ק״ו באשת תברו״ יוסי ב! יותגן תיה בן זונו
 של יוסי בן יועזר. אבל כבר העיר ר' שטואל די
 אזוידא בפירושו ״סדרש שסואל״, וסביא ג״כ דעה זו
 בשם רביגו אפרים, שרבי ססדר הסשגה הוסיף הדברים
 ההם םעצסו לפרש בהם סאסרו של ר' יוסי(עי׳ אבות
 דר׳ גתן תוצאת שעכטער ותערותיו לסאסר זה) ובכן
 השתמש בשם זה בפעם הראשונה תלל תזקן להובית
 לבני בתירת שקרבן פסת דוהה את השבת (פסהים
 ס״ו.) כמת קולין ותמורין לפי תכנה ומהותה של
 המדד. הזאת נמצאים בכתבי תקדש בב״ר פצ״ב על
 הפסוק הן כסף אשר מצאנו בפי אמתהותינו, מובא
 בשם ר׳ ישמעאל שזה אהד מעשרה ק״ו שכתובים
: הן כסף׳ ק׳ץ ואיך ׳  בתורה שם בראשית ס״ד ה
 ננגוב׳ בשמות ר י״ב: תן בני ישראל לא שמעו אלי,
 ק״ו ואיך ישמעני פרעה. בבמדבר י״ב י״ד ואביה
 ירק ירק בפנית, ק״ו לשכינת תסנר ז׳ ימים בדברים
 ל״א כ״ז הן בעודני תי עמכם תיום מסרים תייתם,
 ק״ו ואף כי אתרי מותי בירמיהו י״ב ה : כי את
 רנלים רצתה וילאוך ק״ו ואיך תתהרה את הסוסים.
: ובאח שלום אתה בוסת, ק״ו ואיך תעשה בנאון  שם
: הנה אנתנו פד ׳ רק וכן בשמואל א׳ כ״נ, נ  הי
 ביהודה יראים, ואף כי נלך קעילה. משלי י״א ב״א,
 אסהר ט׳ י״ב, ויהזקאל ט״ו ה׳ בעל ״יפה הואר״ מביא
 עוד שנים עשר ק״ו תנטצאים בתנ״ך ולפי דעתו טנה
 ר׳ ישטעאל רק העשרה ההם טפני שאותם אין אדם
 יכול ללטוד טעצטו טסברהו ר״צ קאצינעלינבונן, בספרו
 ״נתיבות עולם״ על ל״ב טדות, טביא נ״כ עוד כטה
 קולין ותוטרין׳ 01תרץ דלפי דעתו עשרת הקר׳ת דרי
 ישטעאל הם בתורה דוקא ולא בנביאים וכתובים.
א ישטבי כלהנ ה ו ר ו ה  ובאטה דקדק בלשונו באטרו ב
 הסדרש הם הוספוה האהרונים, כ* כבר ״הלו בהם
 ידים״ ויש ק״ו טפורש וק״ו סהום. טפורש כיצד*
ה הסוסים ה רנלים רצהה וילאוך ואיך הההרה א  כי א

 וסהום כיצד? נשבע להרע ולא יטיר(ההלים ט״ז), אם
 להרע לעצטו אינו טהליף ק״ו להיטיב לעצטו (ברייהא
ה (הוצ׳ שעכטער ח . רס״נ בפירושו לי״נ ס  דל״ב טחה)
 בביה הלטוד ה*ד) אוטר ״כיצד הוא ק״ו? יש טהם
 שנהפרש טטנו ענין טצוה וםהם ענין דבר בלי טצוה״

 צוד, הקב״ד. לאדפ שנשא שהי נשיפ שהייב בשלשה
אפ אהדה יקה לו  הנאיפ הכתוביט בהורה, שנאפר ו

 ברנל הר הכרטל בצד טזרה, וטשפ דרך שפוע הטוביל
 לנהל קישק.

Pal Explor, Fund, Memiors 11 :ביבליונרפיא 
 ב ט

א בפלך בסרביא,  קישינוב: (קישינעוו): עיר בחסי
 וטספר תושביה בשנה 1904 עלה 962 147 וטהס
 בהטשיפ אלף יהוחפ, וביניתט 6837 בעלי טלאכות,
 והשאר סוהריט וטשדהיהט. טעה שהיהה קישינוב
 לעיר טסהר בסוף הסאה הי״ה ההעסקו היהודיס
ט  בהובלה הבואוה חארץ לארצוה אהרוה, כטו הטי
 יין טאבאקו צטר עורוה פירוה ועוד ובערך שהי טאות
 טשפתות עסוקות כעת בעבודת כרטיס ונני ירק, ובנטיעה
 טאבאקו בהי ההסד והצדקה טתנתניט ע״י ארבעה
עחט טיוהדיט, על התטהוי וביה טשקה טיי, על ביה  ו
לחט עניים ה ליתוטיפ, על בית ההוליפ, ועל י ס ה  ט
 תלוטדיט בת״ת. בשנת 1900 הוציאו 58,526 רובל׳
 וטזה שלשיפ אלף רובל בעד בית התוליט ועשרת
ס הבשר עלה 32,220 ט  אלפיט בעד הת״ת ההכנסות ט
 רובל טלבד נדבות של יהידיפ ויש שפ שלשה בתי

 כנסיות ובתי טדרשיט וטניניט הרבה

] ביטי 19׳ 20 אפריל 1903 ג ו נ י ש י ק ת ב ו ע ר פ ה ] 

 היו פרעות נוראות בקישינוב ע״י ההוליגאניט אשר
הוחט ונפצעו כהטש  התקוטטו על היהוחט, ונהרנו ט״ז י
 סאות, והקהלה בכלל סבלה הרבה טזה, כי נהרסו
 שבע סאות בתיט וסתורות משש טאות תניות בזזו
דחפ, ושני אלפיט משפתות נשארו בתסר כל  תשו

 בין ראשי המעורריפ לתפרעות תית קרושעוואן עורך
 העתק ״בעסאראבעץ" אשר העליל על היהודיפ עלילות
 שקר כי הס תרגו גער גוצרי (ובאמת הרגו אחד
ת עצמה  מקרובי קרושעוואן), וגערת גוצרית אבדת א
 לדעת בבית ההוליט תעברי ואין ספק כי הפקידיפ
 תמקוסייס עזרו לרעת ותרשו לפורעי תפרעות לקתת
 גקמתפ מהיהודיס. תמאורע תזת, יותר מכל מאורעות
ת דעת תקתל באירופא  הפוגרומיפ בעת ההיא, עוררה א
 ובאסריקא. וביתוד גאספו אספות בלוגדון ובגרארק
 לסתות לססשלת רוסיא ולבקשת לעצור בעד תפוגרומיס

 הפרזידגט רחוועלט שלה בקשה כזאת שתתסו עליה
 גדולי העט להקיסד בפטרבורג, אך הקיסר לא אבה
ה זאה ח  לקבלה, רק צוה לעשוה הקידה ודרישה א
 אך הגאשטיט בביה הטשפט באדעסא ביוט 21 דעצ׳
 בשגה ההיא, וביום 6—24 פברואר 1894׳ רובם יצאו
ם גדוגו וגעגשו בעוגשים קלים, וגם םהם ח ה א  גקי ו

 יצאו להפשי ע״י סליהה הקיסר ע״ע ר ו ס י א.

 ביבליוגרפיא: טאלד, יודענמאסאקרס אין קישינעוו,
Leo Errera, Les Massacres de Kxshe- j 1903 ברלין 
1903, Singer, Russia at the Batnev, Brussels 

of the American People, New York 1904. 
 ב ם.
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, ד ט ל ן היא ה ר ק  וחוטרא נזק מלם ברמות חניזק, ו
 וימ בח חוטדא מבעלה סמלם חצי נזק ברמות הרבים

קח ם ברמות הניזק מן ו ל  גבול חאטצעי חוא נזק מ
י סננדים׳ חאחד פטור ברח״ר והמנ• חייב וטבת  חן מנ
ו  נינוד זה יוצא לנו לסוד ההמואה ברה״י, ספני מאנ
 דנין p חקל על חחטור, או בדבריו מל אבן היים.
, מטעק חטור בא׳, חדי ב  ראובן הקל בא׳ חטור ב
ף ביגיהם הוא גגודם באי הנבול ה מ ט  מהאטצעי ה
ח ק ן הוא מ י ד ן ה א ט ב ה , ו ן ד י ג  האטצעיהוא ה
 סמלם גזק מלם ברמות הגיזה. האמוראים בבטח
 מקומות במ״ס עוד הלקו בין עיקרא דדינא וסוף דיגא
 (ועי׳ רמ״י ד״ד. מעיקרא דדיגא פירכא בחולין קי״ד:)

ת הבלל הזה גובל לבאר ע״פ ציור בזה (אם נכנה  א
ק B, תייב ברה״ר a, ונזק מלפ ברמות הגיזק  מן A• ק

.(b 

A—a + b B + a B + b 
י המרות מבדיליפ  [תכונתו של הקי1 וחומר] חרמ
 בין ק״ו מל דין וק״ו מל פברא. ק״ו מל דין הוא
ת סיוסד בדין תורה לממל. הניגוד מבין מבת ו נ י  מג
 ויו״ס לעניין הוצאה הוא p התורה- והגיגוד מבין מן
 יקח הוא ספברא, והבדל בזה ספורמ כבר בהוס'
א ש\\*רץ בספרו ק״ו) ר״ )  ב״ק ב״ה ד״ה אגי לא אתן

 ״ואין דגין ק״ו אלא להסיל על הכסד אוהה הוסרא
 עצמה מגמצאה בסלסד, אבל לא להעחף עליו יוהר,
. וע״ז אמרו  אע״פ מהלמד המור ב״ב מהמלמד״
ן להיוה כגחן אם גם ח ו לבא סן ה י  ההבסים: ד
 בבור דמביגה המור הרבה יוהר סכבוד האב, וק״ו
 למביגה צריך להיות י״ד יום, אסרה ההורה בכל זאת
ק למהגה (במדבר ה  תםגר סרים רק מבעת יסים מ
א ובין אםוף ג ח ו בין אעיקרא ד י  י״ב י״ד). ואמריגן ד
מ במרה זו היא י ת מהמעלות היתרות מ ת  דיגא א
ם לדק ק׳ץ ססברא. ובן אסרו במם תלל  מרמאי
) : ״במלסא גזרה מות לא גסריתו דאין ו  (פםהים ס״
 ארם ח ג״מ מעצמו, אלא קל והומר דאדם ח סעצסו
ק״ אבל לעומה זאה אפמר נ ׳כ להמיב  איבעי לכו למי
ן סיוםד על בםיס רעוע, על סברא ח ה  עליו ולהראות מ
 סוסעה, בעיקרו או בםופו. המובה בזאת גקדאת
ן י לעלק רנ ו מדגין סמן ו ״  ״פירבא״. לדוגסא, אההק
ר לסיפרך, סה למן ורגל מכן מ פ  להייבה גזק מלם- א
ן בקרן. או אם רוצים ללטוד אסור  הזיקן מצוי, סה מאי
 הגאה מל במר בהלב בק״ו מערלה, הייגו מה ערלה
 מלא נעבדה בה עברה אםורה בהנאה, במר בהלב
ן מאסור בהנאה.  מנעבדה בו עברה (בבמול) אינו ח
 איכא לטיפרך: סד, לערלת מבן לא תיתה לה מעת
 הכמר (פח הערלת גדל באיסור), אבל במר בתלב
עמו במר בחלב (תולין  היהה להם מעה הכמר קודם מנ
 קס״ו רמ״י מם). אך לפעמים אפמר לפחך נם הפירכא
 ולבטלה, ואז יהזוד הק״ו לאיהנו ולסמפסו הראמון.
 ע״פ רוב באת דתי ה כזו p הצד, מענק מלימי מלא

 מארה בפותת ועוגתת לא יגרע(מטות ב״א) זד. גאטד
ה מ ט א פ מ י גמים ולא פירמ לגו הבהוב ט  במביל מה
י גמים מהדבר  אהה, זה ימ לנו ללטוד טק v םה מה
 עליו יותר בבד, ק״ו לאמהו היהירה. זה הוא ק״ו
p תתטור על הקל  םהום. ודגין p הקל על התטור ו

 ״אם הטלטד קל והלטד הטיר בי אז ילטד הלסד
 ההוטרא מבקל, ובהיוה הטלטד הטור והלטד קל, אז
 ילטד הלטד הקולא מבהטור ״ לטמל: טה ראובן
ד קל בדבר מגי, ממעק הקל בדבר ה  ההמור בדבר א
ן מיהיה קל גם במגי או להפך: מה  האהד איגו ח
 ראובן הקל בדבר האי המור בבי- ממעון ההמור גם
ן מיהית תמוד בבי. במו מדרמו הז״ל:  בא׳ איגו ח
 1) מר. גדה מהיא בברה (זו חיא חומרה מלה), בעלה
 גאס; עליה, םוסה מהיא בלאו (זו היא קולא), איגו
ן מבעלה יהא גאסן עליה או 2) וסה אסו מלא  ח
 גאםרה עסו בהרבעה גאםרה עמו בבמולו- פרה ורהל
ח עסו בהרבעה אינו דין מנאםרו עסו בבמולו. ם א נ  מ
ו ק אנו אוסרים חוסר וקל כמם מאנ  אם בן סדוע א
 אומרים קל וחומד? מאלח זו כבר נמאלח סדורמי
ח הליכוח עולם םבר- מהלסודים פ ס ח חלוי ב ח ס  ה
 ע״י קל והומר סצויים יוהד והחנא נקס בלמונו היוהר
ם מ מ  נהונ ״או אורהיה דקרא נקס״ (במדבר י״ב י״ד), מ
ק ה  אנו לסדים דין ק״ו p ההורה סעסו מל ר׳ א
 אבן היים הוא, מנקל הרבה יוהר לאמר קל והומר׳
 ונם יען דעה ההומרוה המובד. יותר בבמה סקוסוה
מ בלמון קל והומר גם במיליף קולא מ ה מ  בהלמוד מ
ר ביאה, ס  סהסלסד לסמל בפ״ק דקדומין גבי בסף מ
ה עבריה מאיגה נקניה מ  לומד הקל מן ההמור מה א
 בביאה גקגיה בבםף, זו מגקגיה בביאה איגו דין מגקגיה
ח סביא דעה ר׳ יצהק דיליאון פ ם  בבםף המל״ה ב
 מפירומ הסלים קל והוסר הוא קל להבק וקמה ל־בי;
מ זר הוא ,,ולא פמוסם ח י פ  אבל הוא בעצסו סודה מ

 מל הדברים״.

 [צורת הקל וחומר והגדרתו] ר׳ אריח אבן היים
 בספרו היה כטעט הראמון מגהן לסדד. זו הגדרה סדעיה
,מסהוה הק״ו היא לטד ההמואה  בסלים טעסוה, הייגו: ,
 למגי טגגדים סבה הגיגוד״. או ביהר באור; ״מבל
 ק״ו ימ לו מלמה גבולים כדרך בל היקמ וטופח, והם
מ הקדטוה (פרעטיסםען) ידועוה לגו. קולה הסלסד ל  מ
 וחוטרה הטלטד, והוטרה הלטד בדבר מהטלטד קל
מ לגו קולה הטלטד וגיגוד הלטד בטה י  בו באופן מ
 מהוא הטור בזה וגבול האטצעי הגדרמ הוא התוטרא
 אמר גטצאה בסלסד הקל מירצה לםבלה על הלמד
 ההטור". גבאר גא הגדרהו זאה ע״פ דוגטא p ההלטוד.
 וסה בסקום מהקל על המן ברמוה הרבים מהוא פטור,
 החטיר ברמוה הגיזק למלם גזק מלם, סקום מההטיר
ן  על ליקח ברמוה הרבים למלם הצי גזק, איגו ח
 מנהטיר עליה ברמוה הניזק למלם נזק מלם מ ן הוא
ל ט ד, וימ בה קולא הפטיר ברמוה הרבים, ט  ה
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ואיך . . . ו נ תי  לסמל: הן כסף אמר מצאנו בפי אסתהו
ן בני  ננגב סבית אדוניך (בראמית ס״ד היו. ה
ר ת ו ס מ ך ימסעני פרעה ( י א  ימראל לא מסעו אלי ו
י אהרי סותי ף ב א ו ן בעודני הי עסכם .  י״ב) ה
ף בי ח ימולם א א ן צדיק ב  (דברים ל״א כ״ז) ה
 ר־גע והוסא (סמלי י״א ל״א), וימנן עוד דוגסאות
ן י א ו ו  כאלה ביסי הסופרים היתת צורת הניב: ז
ר זו. לסמל (מביעית פ״ה אי) כל מ ו ך ל י ר  צ
 המיוהד למאכל אדם ואין צריך לוסר לבהמה, (ב״ס פ״ד
 ׳״א), אין מערכין פימתכפירות, הדמים בחדמים ואץ
 צריך לומר תדמים בימנים, (ע ׳ז פ״א ת) אץ ממכירץ
ת עד מהתפתהה הצורה  לתם בתים בא״י ואצ״ל מדו
 תנודעת במם קל ותומר אמנם לפי דעתו וראיותיו
 מל ההכם הזר״ מעות היא לקרא קל בפת״ת, ולהרכיב
ם עצם, וצריכים לקרא קול והומר  תאר־המם עם מ

 ובאמת מצא כמת כתבי יד סן הספרא אמר בתואמיקאן
 ובבית סדרמ תרבנים בברעסלוי, וכ״י אתר סהספרא
 אמר בהואסיקאן הוא עם הנקוד הבבלי׳ ובכל מקום
ת תכ״י עד סופו, כתוב קול סלא  מסתבר ק״ו. סראמי

במת  וסנוקד הול״ם ובכן הקריאה _קל היא סמו

 ביבליונרפיא: ר שמשון מקינון ׳ספר הבריתות״
 (הוא היה הראשון ייחבר ספר מיוחד עיי הי״ג מדות שמפרש
 בהייק הראשון מספרו שקרא ״בתי מדות״). נדפס בכמה
 מהדורות. ר׳ אהרן אבן הייפ בספרו ,,מדות אהרן״, ק.ורו
 נדפס ע״י מהר״י חאגיז בספרו ״תחיית הכמה״ ר׳ ישעיה
 ברי יוסף הלוי ״הייינות עויים״, נדפס עם מבוא התיימוד
 לר״ש הנגיד ועם כיילי הת־מ ד לי״י קארו; השיי״ה בראש
 המאמר תורה שבע׳פ; הירשפעייד מדות ודרשות ההייכה,
 (בשפת אשכנז) ברייין 1840; שווארץ׳ דער הערמענייטישע
 סי^ייאגיזמוס אין דער תלמודישען ליטעראטור, ווין 1901,

 ובתרגום עברי ״מדת קל וחומר״ קראקא, תרס״ה.
 י. ל ל

 קלוגר, שלמה ב״ר יהודה אהרן(מהרמ״ק):
 רב פוסק ודרמן, ומפורסם בדורו; נולד בקאמרוב
 פולק הרוסית במנת 1783 ומת בבראדי ד׳ תמוז תרכ״ט
 (1869) וחיה רב בערי ראווא(פולק), קוליקאוו(גליציא)

 יוזעפאף (פולק), ודרמן בבראדי, ורב בברעזאני(גליציא)
ה הוא  ולבסוף בבראדי דיין ודרמן יותר מהממים מנ
 היה סופר מהיר בכל סקצועות התורה, וחב־ ספרים
ו ס  הרבה ימ אוסרים מסספדם היה 375 כסנין מ
 מלמה וכתב מהרי״מ בהספדו בסצב״ק מתיה לסהרמ״ק
מ י ת 1854 מ  ארבעים אלף ניידות, ובעצמו כתב במנ
 לו קל״ו תבורים על מ״ס ופוסקים וכל תבור מתזיק ערך
ת אלפים הספרים נ  מאתים דפים, ותמובות ערך ממו
דפסו הם: אי) ספר תתיים (זאלקווא תקפ״ה),  מנ
 חידומים על מ״ע או״ח; בי) סי נדה (מם תקצ״ד)
) עין דמעה ; נ דה  חידומי הלבה ואנדה על סם׳ נ
 (מם תקצ״ד) הספד על מות ו* אפרים זלסן סרגליות;
 די) אבל יהיר (ווארמא תקצ״ו) הסבר על מות די

 היה נכלל בלל בהקיץ. לסמל על הפירכא סר, לערלה
ת הכמר, ממיבין: המץ בפסה ע  מלא היתד, לד, מ
 ׳ובית מתיתה לו מעת הכמר ובכל זאת אסור בהנאה

 ובכן הזר הדין והק״ו בסקוסו עוסד. רק מבפעם הזאת
א סהדא כ״א תדא סתרתי, ולפעסים ד ה ם י ד ס ל ו נ  אין א
ת הק״ו לתקפו בתדא סתלת אבל ע ׳י זה  סתזירין א
 מהקיץ צריך הזוק מן הצד הורע כתו, ואמרו: (מם
) תדא מהדא קולא והומרא פרבינן כל דהו לא ז  קמ״
 פרכינ!, תדא מתרהי והדא מתלהא אי תרר דינא ואתא
 במה הצד פרכינן כל דהו. (בנונע למאמר זח רבו בו
 הנדסאות האונות ונההבטו בו המפריעים הרבה). ויען
 רמאי אדם לדרומ ק״ו ס־״צמו ע״פ סברא, אמרו
 ההכסים אין עונמין סן הדין. בסכילתא על הפסוק וכי
ת אמתו במבמ׳ אסרו מלכך ת עבדו או א  יכת אימ א
א ק  נאסר במבמ ללמדך, מאין עונמין מן הדין ולאו ה
 עונמ סיתת וסלקות, אלא אפילו כרת אין עונמין(תוסי
 ד״ד, מה לתמץ בתולין קמ״ו:). ואפילו למ״ד עונמין
ן(בפרס בקרבן) אין מזהירץ מן הרץ הירמי  מן הדי
 תמדות מבדילין עוד בין ק״ו מל נומאים וק״ו מל
 מקומות. ק״ו מל נומאים כבר הבאנו׳ היינו ק״ו מל
י נומאים המפורמים ומאנו דנין בתם ק״ו מל נ  מ
 מקומות הוא דין מהמלמד והלמד אינם מפורמים כלל,
ם (פ״ב) : אמר ריוה״נ מה י ה ב ה ח  במו לממל בממנ
ה פוסלת בהוץ עמה את הממויר ב מ ה ס ה  אם במקום מ
ן הסהמבה פוסלת אינו דין מלא  כיוצא, מקום מאי
י המינ ם  נעמת אתי הממויר כנכנס נם בפירומ מנ

 האלה מל הק״ו נתהבמו הרבה מפרמי המרות
ח בספרו א ו ו  [דעת ר״א שווארץ על הק״ו] הרב מ
ה הדמה בתמנת המרה ס י  ״קול והומר״ סלל לו מ
 הזאת, כמו בספריו ״נזרה מוזז" ו״בנין אב״, ומוכיה
 שאין בין הקריה וההיקמ הסופתי מל אריסטו (דעד
נה סעס  סיללאניזסוס) ולא כלום, רק מצורת הק״ו מו
 ע״י קצורה׳ ״ודנה תתת מן הכלל על הפרס סן הפרס
 על הכלל". אריסטו דן. כל אדם הוא בן תמותה,
 ראובן הוא אדם, סזה יוצא מראובן הוא נ כ בן תסותה.
 התקדסת הראמונה מל אריסטו׳ מכל אדם הוא בן
ה סהק״ו. צורתו היא בסגנונו מל ס ס מ  תסותה׳ נ
ח (בתרנום העברי) אם ראובן הוא ארם, הוא א ו ו  מ
 סת. כך ח הלל הזקן, אם כל המצוות הנדח ת מפני
דתה ת מנ ב ד נדתות ספני פסה׳ דין הוא ממצות מ  תתסי
 ספני ההםיד תדהה ספני הפסה. ולפי עחתו מל
 מווארץ כבר הכיר הרלב״ג מהק״ו אינו אלא צורת
 התיקמ הסופתי בצורתו הראמונה ולפ״ז סעו כל
ת הניב  ההבסיפ (וביניהס נם רא״ת ווייס) מתרנסו א
.A Minon ad Majus קל ותומר לפי הפתנס הרומי 
ח היו להניב עצמו כמת צורות מונות תמראות א ו ו  לפי מ
 על תקופות התפתתותו כדמי כתבי הקדמ עד הכמי
ם בערבוביא. בהורה  התלמוד, בי לא היו סמתממי
. ו הן—ואף בי ך א י א ו — ן ה: ה  ובכהוביםהניב הי
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, עניני בקרת בעתוץ  הםפרוה 1896; רוהות מנשמה
 הזמן 1896; האדם הקדמון 1900; מלת של כיס(ר״׳ל
 ספר סלים קטן) בעזרה נראזאווסקי 1903; הרעיון
 הסשיהי בישראל, קראקא 1908׳ ׳שהוא ספרו היוהר
 נכבד ובהקדטתו יאסר בי ״ספר כזה אינו נמצא
 עדיין׳ לפי כל טה שידוע לי, בשום לשון שבעולם"
 ולא ידע כי ספר גדול סספרו פי שנים בהב דרי
 יוליוס גרינססאון שנדפס ע״י ההברה היהודית בפילא־
The Messiah Idea in דלפיא בשנה 1906 בשפ 
ל על הולדוה ת  Jewish History. נם בהב טאסר נ
 ישו הנוצרי בהסאםף ״העתיד" קלויזנר נהשב הסופר
 יויוהר ״טדעי" בין הטשכילים הצעירים, התולכים
 בעקבוה ההוקרים הנוצרים בעלי ״תסדעים" אשר לא
 ישיסו לב לססורת ישראל וספרותו בנונע לתקירות
ת א״י בשנת 1912 ונשא  של תתנ״ך. קלויזנר ביקר א
 סדברותיו בראשון לציון ונם בתב תשקפותיו בתשלת
 לענות ל״אתד תעם" על תשקפותיו תוא ועל ״תסך
 תבל" של תציונות בא״י. בתוך יתר דבריו טצסעד
ת תישםעאלים אשר נוטרים עתה  קלויזנר וטקנא א
, ולא ת  אנציקלופידיא בלשון ערבית ולנו אין לנו דבר מ
ת אוצר ישראל וישכתתו קלויזנד כתב טאטר  זכר א
 על תולדותיו של לדנסקי וערכו תספרותי בראש ״כתבי

 א״ל לוינסקי״ ג״ה (אדעסא 12—1911)
 ב. ס.

 סלון ע בזיון
 ך)לונימום, משפחת: סשפתה גדולה של
 תכס־ם ורבגים ופייסגים, סקורת סעיר לוקא באיסליא
 בסאה תשםינית, ובגי תסשפתה תתפשסו את״כ
 באשכגז, ובפרמ בערי מאיגץ ושפיירא׳ וגס בארצות
 אתרות. לפי צוגץ השס קולוגיסוס תוא מלשון רומית
 Cleonymus, ולדעת וואלף תוא תוראת ״שס־סוב" (צוגץ
 ג״ס ת״ב 33, גייגר צייסשריפס ת״ב 316) יש אומריפ
 מ הסלך קארל האסיץ שהית באיסליא בשנת 876
 הביא עסו איזת יהודיס ססשפתת קלוניסום לאשכנז,
 וי״א כי קארל הגדול שהפץ להושיב הבסיס בארצו הביא
 נפ מהכמי ישראל מאימליא ובתוכפ מבני קלוגיסוס

 ויש עוד דעה אהדה מ אוממו השני בהלהמו עפ
 הסאראקיניפ (980) ניצל ע״י יהודי ששמו קלוניסוס,
ת ו מ  ובשביל זת נתן לבני הסשפתת תזאת תופש ח
ל פ שתי ו ש  בארצו. הראשק שגודע לנו הוא ר' מ
 באימליא בשגת 780 ואתריו ר׳ א י ת י א ל (800)
 שתיבר תסליתה של המשה בתיפ, תתלתת תבלת טשתרי
 בניך וסופה הצליתה נא תיום, ונעתקת לאשכגזית עיי
ל ס (825), ור׳ ו ש  צונץ (ס״פ צד 289). אהריו ר' ס
ה שהי ברוסא או בלוקא בערך שנה 850, והבד ש  מ
 שהי סליהוה של ההנון בטתזור, אתת טתהלת אוזמ
ד 198).  ה׳ אלהי תשועתי׳ ואהה מקוד ישראל (שם צ
ס (900), ו ס י נ ו ל ל (876),ודי ק א י ת ו ק  אחריו ד י

 סגחם סאנים סרדבי תאוסים, ה׳) נדרי זריזין(זאלקווא
ת (תלק שני ש ס ל ב ם; וי) א  תקצ״ס) תידושים עלגדרי
 מעין דמעת) תספר על ר׳ סשת סופר ודי יעקב סליסא,
 ז׳) שגות תייס (לבוב תרמ״0, ת״א שו׳׳ת על ארית,
 ת״ב שרית ותידושיפ בתל' פופריפ; ת') ספר סת״פ
 (שפ תרס״ז) על כתיבת ס״ת וכר; סי) סודעת לבית
 ישראל (ברעפלוי תרי״ט) שרית אדות אפית טצות ע״י
; יי) טוב טעפ ודעת(לבוב תר״ך), ת״א בתלכות ה ג מ  ט
 סרפות, ת״ב קנאת סופריפ על דיני סופריט ועוד דיגיט
; י״א) תיחשי אנשי שפ (לייפציג תר״ך) תידושיס  סיר ד
 על ש״ע אה״ע; י״ב) טעשת ידי יוצר (לבוב תרכ״ג)
ת עבודה(זאלקווא ד מ ; י״ג) ספר ע  פי׳ על תגרת של פסח
 תרכ״ח) חידושיפ על סס׳ ע״ז. תקגות סתרש״ק על
 השתיטת גדפסו בתורת זבת להרב גאגצפריד (לבוב
 תר״ת), ושתים מתשובותיו גדפסו בסי גאות דשא
 לריש אייבשיץ (שם תרכ״א) ויתר ספרים בכ״י (עיי

 קגת סופרים דף ק׳ ס ).

 ביבליוגרפיא: המגיד שנה י״ג גליון 25, 29• י״א
 קלוגר׳ תולדות שלמה, לכוב 1898.

 ב. ס.

 סל1יזנר, אברה•: רב ופוסק בדיגי ביהכ״ג
 וטגהגים, בעיר ורן בטאה הי״ד ביתד עם ר׳ טאיר ב״ר
 ברוך הלוי(הרט״ה), ולא היה לאחד הזקה יותר טהשגי
 (שרית סהרי״ו סי׳ קג״א) ר׳ אהרז בלוטליין ור׳ שלום
 רב טוויגר־גיישטאדט תיו בגי דורו, וטתלסידיו תית
 ר' אייזק ססירנא בעל ספר הטגתגים שכתב בתסדטתו:
 ואגבי תצעיר מימי גדלתי בין תתבסים הטקובלים
 מותר״ר שלום ומותר ׳ר אברתם קלויזגר. גם ר' יעקב
 סולק(מהרי״ל) קבל ממנו כנראת סתשובותיו(סי' קל״ד).
 הוא הבר מנהני אושמרייך, נמצא בכ״י בשני אכזמפלרים
 באוצרוח חיים ״מגהגי אושמרייך שיסד מוהר״ר אברהם
 קלויזגר" ״מגחני מחר״א קלויזנר" (סי' 6—465), וגדפס
 עם חגהוחיו בריווא די מריגמו בשגח 1559 חשובחו
 גסצאח בפסקים וכחובים של ר' ישראל איסרליץ

 (םי׳ וי)

 ביבליוגרפיא: פין, כנסת ישראל 63 ; מיכל, אור
 החיים סי׳ 213 ן גרעץ געשיכטע ח״ח 11.

 ב ס.

 קלויזנר, יוכן": סופרוסחבר; נולד בעיראלקע-
 ניקי בפלך ווילנא בשנת 1874, ולסר בישיבה באדעסא
 בשנת 1885. בשנת 1897 תלך לאשכנז ולסר לשונות
 בני קדם ותכטת הפילוסופיא בהאוניברסיטא בהיידל־
 בערג, וגמר תוק לטודיו בשנת 1902 בתואר,,דוקטור"
 לפילופפיא בשגת 1903 שב לרוס־א ותברת אתיאסף
 מנתחו לעורך תשלת אתר שיצא סד׳שות אתר העם.
 בשנת 1894 היה עורך תדוגמא של ״אוצר חיתדות"
 מחברת של ד׳ ערכין ויותר לא גדפס. נם חבר: ציון
 למשורר גארדאן 1885 ; שפח עבר שפח חיח באוצר
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ם (תום׳ ערובין ם״ח ). ר״ת בספר הימר מ מ ר  ב״ד:), ה
 (ס״ז.), והראב״ן (אה״ע סי' כ׳״ד, רס״נ, רפ״א). וימ
ס ו ג י ט ו  טסנו סליחה ״אזעק אליך סלבי" ר׳ ק ל
, חלטודי חי במפיירא בשנה ן ק ז ק ח ה צ  ב״ר י
ד ונכדו ר׳ י ם ה ל ה א ו ס , מ  1126, בנו הוא ר
ר ב״ר י ע צ ם ה ו ס י נ ו ל ד ר' ק י ס ח ה ה ד ו ה  י
ן ר׳ יצהקב׳׳ר ס ה 1160, מ ה הי במפיירא במנ ד ו ה  י
 מלום אביו הזקן מל ר׳ יצהק בעל אור זרוע, והבר
 פיוטים רבים, והקינה ״סי יהן ראמי סיס״ על הרדיפוה

פט ה״כ 257). ה 1147 (עי׳ טאנאטםמרי  במנ

 ביבליונרפיא: רפאפורט, בבבורי העתים ח״י 40,
 111, הי״א 100; אננאלעןה״א 222; גידעמאן, געשיכטע
 ה״א 11 והייאה; פאגעיישטיין וריגער, געשיבטע דעד יודען

 אין ראם, ה״א 139
 ז

 קלונימום בן סלונימוס בן מאיר
ה סייםטרו קאלו). פילוסוף וטעהיק, נולד נ מ ס ) 
ת 1286,  בארלימ סחת פרובינצא בדרום צרפה במנ
א״ ת 1328. הוא ואביו היו סתוארים ״נמי נ  וסה אה ר מ

 הוא לסד פילוסופיא וספרות הרבנוה בעיר מאלוניקי
ה ב״ר מ  אצל רבוהיו מניאור אםתרוק די נויס ור׳ ט
 מלטה טבאוקייר, נם לסד הכסה הרפואה, אך לא
מב בעיר אביניון ומם ה 1314 ההי  עסק בה במנ
 נהודע לרוברט סאננו אמר מלהו עם אנרה לסוקירי
 הבטה ברוטא, והם קבלוהו בכבוד, ולא נהנו לו למוב
ינמנייח־ ונראס  לביהו (טהברת צד כ״נ). לדעת מטי
ק ע ס נ ו א ל לקלוניסום בספרו אדות הטמורר מהיר•  מ
 טמתרל לפני תאפיפיור באבינון במנת 1321 בעד
ב קלוניסום ת 1328 מ  היהודים טרוטא (מם צר ב״ת) במנ
ם עד יום טותו, ולא נודע זטנו קלוניסוס  לארלימ ויהי מ
 תית טליץ נפלא וטעתיק טוטהה, וההתיל לכתוב
ה רוב ספריו הם בכ״י נ  ספרים בהיותו בן עמרים מ

 [ספריו] ספריו הטקורים מנדפםו הם: אי) המוכה
 בעברית לאבן כספי על קונטריםיו טירת כסף וספר
ה הספרים האלה וסראה  הסוד. קלוניסוס סבקר א
 בהם טעיוה רבוה, ואוטר כי אפילו אם לא סצא בהם
 טעיות, לא היה ראוים לבוא בקהל, טפגי כי הסהבר
 סדבר ננד כבוד אימי תתנ״ך, אף כי קלוניסוס טורה
 כי כספי הוא סלוסד נרול התמובה נדפסה ע״י פערלעם
 במם ״קלונימוס בן קלוניסוס זענדמרייבען אן יוסף
) אבן בוהן, סוסר המכל  כספי״ (סינכען 1879) מ
ה ולהההלך ח ט  ובהינוה כל סוסי העולם וננוהם לטהרה ה
(  ביראת ה' (נאפולי 1489 וכטה פעטים אה״כ). נ
נטרא בלמון תו ט בדרך טמנ ח ו פ ל ע ו מ ע , מ חפ  ססכת פו
 צהוק ונתלק לד׳ פרקים ולסמניות ונטרא, ונדפס עם
ם ועוד (רניציא 1552 ועוד) טהעהקוהיו ח ה  סנלה ס
 נדפס ספר אנרת בעלי היים, סמלי סוסר בלמון צה
הה בץ כל בעה״ה, וכל אהד ואתד  והרוזוה בדרך מי
ו ועסקיו מה כהוהיו ומדוהיו הטבעיוה  סספר סה סעמי

א ל, י ה ק ו י בניס: ר׳ י ו לו מנ ה (926), מהי מ ר ס  ו
ת הלמודי ופיימן, הי בלוקא או ס מהי ו י ס נ ח ק ל ו  ו
ל א ה 950, ודי נרמון סאור הנולד• מ נ  רוסא בערך מ
ו י״ב המובוה בקבוץ מל ר׳ ו בהלכה, וימ ססנ  ססנ
ה מ ו מ ה דפם ע״י קאםעל במם ״  מטואל עלם־־םוב מנ
 גאוניפ קדסונים״ (סי׳ ק״ו—קי״ה). נם הבר קרובה
 לסועחם (מעמה גאונים סי׳ קע״ב). וכנראה הבר
ם עליהם קלונימום  הרהיםים ״מי לא ייראך״ מההו
 הזקן וסהם קלוניסוס. בעל הרוקה סיהם לו נם ״מלכוהו
 בקהל עדהו״. הרנמ״ה (מובא במבלי הלקם סי׳ י״ה)
ח ר׳ קלוניסום ברברי בנו ב  אוסר בי לפעסים נהערבו ד
מ הנהוה במם ר׳ ל  ר׳ ממולם הגדול, ורמ״י סביא מ
ה סיהם לר' קלוגיסוס (הום׳ מנהוה  ממולם, אמר החי
מ ,הגחל״ או ״אי ה , ג מ ם מ ל ו מ . בנו ר׳ מ ( מ:  ק׳
ה  רומי״, היה הלמודי ופיימן, הי ברומא או בלוסא במנ
 976, ותית לו מרית עם הרנט״ה ור׳ ממעק הנחל
 (מם י״נ.) והבד פי׳ על אבות (עי׳ ערוך ע׳ םעד)

 והיה סחוכח עם הקראים, וחוכיח טהכהוב כי טוהר
ה  לצאה סביתו ביום תמבת וסוהר להגיה גרוה חלקו
 בביתו בליל מבת, הפך דעת הקראים (םס״ג סי׳ ס״ו׳
 ספר תםידים סי׳ ההמס״זז. הוא כתב כמלמים פיוטים
 בקרובת מתרית ליוח״כ, ויוצר לפסח (עי׳ לאנרםתוט
ם ו ס ב״ ר ח תעבורת ע׳ עבודח). ר׳ ק לו נ י ו מ  ע
ת 1000 נ  ט מ ו ל ם תית נ״כ פייטן וחי בסאינץ בערך מ
 וטיוחס אליו ״ונתנח תוקף״ מכתב טפי ר׳ אטנק
 מנתנלח אליו בחלום. ר׳ ח נ נ א ל ב ״ר ק ל ו נ י ס ו ם
 תי בטאינץ ומפיירא וכתב תפיוט ״תרמו יומבי תרמת"
ח מתי מ  קרובת ליום אחרון מל פסח, ואחיו ר׳ ט
סת נוראותיך״. ר׳  בסאינץ (1020) תוסיף עליו ״אי
ת 1070 ה חי במפיירא במנ ע א ל ב״ ר פ י ה ק ו  י
 וכתב הרמות ״יראתי״ קודם קרובת חקליר לר״ח. בנו
ח טמפיירא היה פוסק (עי׳ פרדס ס״ת.רוקת מ  ר׳ ט
 צד מי״א, פסקי רקאנטי צד קפ״ט׳ מכלי הלקט צד
ל ם ו ה בטעות). ר׳ ס מ ח ט ו מ ט , ומם דמום מ ט  פי
ת 1080, וחבר פיוטים:  ב״ ר ט מ ה, הי בטאינץ במנ
, סגולחי טלוכח אזרתיך, אימ  א פרתה אהלי רום לסמן
 אוטץ קנא (אליהו), אזדהר ססהדוח מקר (בארסית)
ה ההנ״ו  וקדומה לסוסף. הוא נהרג על קדומ המם במנ
י א ת ב ן ר׳ מ ס ב ו ס י נ ו ל  ע״י נוסעי הצלב. ר׳ ק
ח ספרמ הסקרא ופייטן, ו ס ל , ה ״ מ חסי אי  הסכונה ״
ה 1030. מאלות בעגיגי הדה נמלהו  גולד ברוסי במג
. ה  אליו מווארממ, ארלימ ומקומוה אהרים (פרדס ס״
 ומרדכי ה״ב סי׳ תתמע״ה), ובמוה ר׳ יעקב בר יקר
ה 1070 גקרא למממרה הרבגוה בווארסמ, ועטר  במג
ה ההג״ו, וכגראה נהרג ע״י גוסעי נ  במממדתו עד מ
 הצלב. הוא בחב פירומ על תנ״ך ומביאים דבריו רמ״י
 (דברים ל״ה ב׳, מ״א כ״ה י״ה, ימעיה ז׳ הי) ור׳ יוסף
 קרא (איוב ל״ב ב״ה), והרמב״ם (בסדבר י״א ל״ה).
א רמ״י (פסהים ע״ד. ביצה  ונם פי׳ על התלמוד ממבי



 קלות ראש אוצר ישראל 188

 הטטיף דר גריס אגשי אוגגריא יסדו לתם קהלת
 לעצטפ בשנת 1865 בשם ״בני ישווק״, ורבם היה
 דר׳ סינטונד דרעכסלער. טשנת 1881 נתדבת שם
 מספר נולי רוסיא ויסדו להם תברות וקהלות לעצטס,
 ו״בית המדרש הנתל" עולת על כולן. תברת ״בני ברית"
 יסדו שם בשנת 1868 בית סתסת ליתומים שתוא תתת
 השגחת דר׳ ס׳ וואלפענשטיץ משנת 1878 עד היום
 (1913). שם נמצאים יוהד מהמש סאוה ילדים,
ח ויש שם עור הברוה א  וההנהנת תיא היוהר משובהה ב
 אתרות למעשר. תסד וצדקה. ועתון שבועי בלשון
 אננלית The Jewish Review משנת 1888, ובלשון
 יתודית־אשכנזית ״די יידישע פרייע פרעססע" משנת
 1903. מספר היהודים עולת ער שלשים אלף, ומספד
v1. J E 1 9 1  כל תתושבים בשנת ( 560,663 היה 0

.(118 

 ב. מי

 הליפה: ע׳ קבלה
 קליר, אלעזר ; תפיימן היותר מפורסם בתפלות
 ישראל, ומכונת אלעזר בירבי קליד או קיליר וגם
 הקליד או תקלידי ובערוך נאמר שיש מקום שקורץ לעוגה
 קליד ע׳׳כ נקרא ר״א הקליר שאכל עונה שהיד. כתוב
 בת קמיע ונתפקה. והוא מלשון יונית KoAAupa וכן
 תעתיק עקילס רקיק (שמות ב״מ בי. עי ערוך תשלם
 ע׳ קלד גי) שם אביו יעקב ושם עירו קרית ספר, וכן תתום
 שמו בקרובית יום ז׳ של פסת במתזור אשכנזים שראת
 רש״ש בראשי תיבות ״אני אלעזר ברבי יעקב תקלידי
 מסריה ספר״ (יוהסין השלם 52). יש אומרים שהשם
 קליד הוא שם עירו Caghan באיטליא, כשם הרומי
Cmtas Portus וכי קרית ספר הוא הרגום ,Celer 
 (הוף העיר), והוא הואר העירבאיטליא, או העיד סיפארא
ו נ ט  בבבל, ר״א כי בא טארם גהרים או טא״י. גם מ
 גתלקו תתבטים, ויש תבדל ביגיתם טטאת תשביעית עד
 ס ף המאה העשירית, ולפי הדעות הקודטות הית הקליד
 אהד מההגאים וסיהסים אוהו לדי אלעזר בן ערך או
ה הזאה מובאה בהוספוה ת  לד• אלעזר בר״ש ה
 אתר שאטרו כי תקליר יסד פיוטו ע״פ דעת ד׳ לוי
מ שבכטה טקוטות תית טנית שיטת ר  בירושלטי וכן ד
 הש״ס ידושלטי (הגיגה י״ג). וכוללים בזה שני תירוצים
ה ט י ש פ ׳ סד פיוסים ע  אהד שהיה תגא ופליג, ושני שי
 האטוראים בירושלטי, ולפ״ז היה הקליר אחרי תתיטת
 הגטרא. וכן דעה הר״ת שהקליד יסד הפיוט ע״פ הירושלטי
 (הוס' הולין ק״ט ), ולפעטים יסד ע״פ דעוה סותרות
 (הוס׳ ר״ה כ״ז. ד״ ה כסא ן סצליגן, ועי׳ פירש״י יוטא
 ס״ז) אטנם יש ראיות כי הקליד היה בראשיה זסן
י גאון בתשובותיו(ת״נ סי׳ ני) א טחנ  הגאונים, כי רב נ
 טדבר על דאוטריפ פיוטים בהוך הפלה י״ה ומזמר
 ״ובהקבץ בתולות״ שאוטרים בפוריפ, והפיוט הזה ידוע
 שהוא להקליד (וריס רדיד ת״ד 118). גם טזכירו רב,

 וטעלות תאדם על כלם. וגכתב בלשק ערבי ע״י ההכטים
ן אלצפה (אהי הטתי־ת), ותוא תעתיקו  הנקראים אמא
 בשנת 1316 בעיר ארליש (טנטובה 1557 ועוד) ובכ״י
 נטצאים תרבה טספריו, וביניתם: תעטוד בשרשי
 הרפואה, הדבור המשולש, ספר תתטונת, באור ספר
 הטופת, ספר הצטהים, טאטר בשכל והשכל, מאמר
 בטספר תתכטות, ספר הפרי הנקרא טאה דברים,
 אגרת בקצור תטאטר בטולדות, אגרת בעליות, ספר
 אותות השמים, ספר מה שאהר הטבע, בעניני הכוכבים
 הגבוכים, אגרת בלתיות אבי טטר, אגרת בסידור
 קריאת תתכטות, ספר טלכים על ההשבון וגיטטריא
 ותמגר, שכתב בעצטו ויש מזה קטעים שטצא שטייג־

 שגיידר (סנבען סי־ 290).

 ביבליוגרפיא: קייזערייינג תולדות קייונימוס כהקדמת
 אבן בוהןשזעתיק מייזיל ללשון אשכנזית; גראם, מאנאטם־

 שריפט 1879 צד 470; גרעץ געשיכטע ח״ז 288
 ב ט

 קלות ראש : גטיית הראש בדרך אי־כבוד, הפך
ד ראש" שהוא הכגעת בדרך כבוד. אין עוטדין ב מ  ״
 לתתפלל אלא טתוך כובד ראש וכו׳ כרי שיכווגו לבם
 לאביהם שבשמים, וראיה טהפסוק תשתתוו לת׳ בהדרת
 קדש (תתליס ב״סן אל תקרי בתדרת אלא בתרדת
(לא ינתג קלות  (ברכות ל׳:). לא יקל אדם את ראשו
 ראש) כגגד שעד חמזרח (בתר תמת) שתוא מכוון בנגד
) בחי כגסיוח ובחי מדרשות  ביח קה״ק וכו׳ (שם נ״ ד
 אין גותגין בתם קלות ראש, כגון שתוק ותתול ושיחד.
 במילת (ש״ע או״ת קנ״א א׳) בית תקברות אין נותגין בו
 קלות ראש, כנץ לפנות שס או לאכול ולשתות שם,
 ואץ טרעין בו בליטות וכו׳ (יו״ד סי׳ שס״ת א ) עם
ת  האח שבא לשאול על נדרים וכו׳ טלטדין אותן כ
. ע״ע ( ׳  שלא ינתגו קלות ראש בגדתם (נרדים כ

ם י ג ת פ ו ז ; ע ה פ ו צ  ה
 ב ט

א בארצות תבתת  קליוולאנד: בירת טתת א ת י
 באטריקא קורות היהודים טתתילות טשגת 1837,
 טעת שתתישב שם שטשון טהאדטאן שבא טבייעק,
 ואהריו באו עוד יהודים טילית ארצו בעה ההיא תית
 מספר התושבים בקליוולאנד כששה אלפים בשנת
ה ההברה הראשונה להפלה  1839 יסדו היהודים א
 ומספר הבריהם תית עשרים, בשנת 1842 נוסדה
 הקהלת ,,אנשי תסד" ואת״כ תתאהדו יהדיו ובנו להם
 ביהכ״נ, בשנת 1850 נוסדה קהלה שניה בשם ,,תפארת
א ר ו  ישראל" וקנו להם טקום למהכ״ג טעזבק יהודה ט

 אלת תן תקהלות תראשיות בקליוולאנד, הראשונה הוא
 אורתודוקסית ותשניה ריפורטית הרב הראשון לאנשי
, .ית פולד.(1850). ולתפארת ישראל איזידורקאליש,  תסד
 הרב דר• אהרן האהן שסש שם סשנת 1874 עד 1892
 והתפטר טטשטדתו ונעשת עורך דין, כעת יכהן שם



 ישראל קללה
 ״האדטון כבט״, אשד מובא ברש״י (בראשית ל׳ כ״ב)
 בםהט והוא שיסד הפייטן׳ אך בכ״י רש״י שראת פינער
 בטינכען טפורש ״והוא שיסד הקליד נוהו עדן בפיוטו
׳(פדאםפעסטום 1845  של יופ הכסא האדטק כבט וכו
 צד 69). על פיוטו שושן עמס איומה ליו׳׳כ, הפס עליו
 הראב״ע בדבריפ קשיפ (קהלה ה׳ אי), אךהיידענהייט
ה הקליד וטפרש דבריו וטלבד אלה הנודעיפ  טצדיק א
 אשר טםפרפ 158! הבר הקליד עוד פיוטים הנעלטים
ו וזכרונפ בפי טהברי ספריט, כמו עבודה ליו״כ  טטנ
 שזכרה הרטב׳׳ן בטלהטוה (יוטא פ׳יא), ועוד טזכיר ר״י
ה להושענא רבא, לי׳׳ז  טטראני בם' הטכריע קחבו
 בהטח, לעשרה בטבה (עי׳ סדור הגיק לב בטקור ברכה
 בברכה ולירושלט ואה צמה)׳ וקחבה להנוכה הטההלה
 אעדיף כל שמונה צרור ולהדליק בנר ישן (הגהוה
 מיימניוה פ״ד טהנוכד),ופיוט אהללך בקול רם בשהריה
 יריב. בם״ה 164 פיוטים והרבה טפיוטיו נהקצרו
 ברבות היטים, ונטצא לפעטים כי באיזה קהלוה אהזו
 הדרך הארוכה ובקתלות אתרות הדרך תקצרת. קטע
 טפיוט הקליד טובא בספר היובל לצונץ (יובעלשריפט

. ט ו י  בילק 1884) ע״ע פ

 ביבליוגרפיא לאנדסהוט, עמודי עבודת ח״א 27,
 ברלין 1877; רפאפורט, ברם המד ה״ו 173; ביורי העתים
 ה״י 95; היידענהיים במביא למהזורים; היכות קדם צד 56;
 בובבי יצחק 1846 מחברת ג׳ 11; צונץ. ג׳6 צד 382;
 צור נעשיבטע 168 ; צייטשרישט מפראנקל 1846 צד 226

 א

 קללה: נאצה וגרופה, כטו לשנינה ולקללה (ירטיה
ק ש ל ב ו , ה כ ר ), אך עיקרה טארה ואלה הפך ב ט׳ ז  כ״ד
 תז״ל לטותא ת׳ תבטית לאברהם ואעשך לגוי גדול
 ואברכך וגו׳ וטקללך אאר (בראשית י״ב גי), וכן בברכת
 יצתק ליעקב אדריך ארור(שם כ׳׳ז כ׳ ט), וקללות בלעם
' אלתיך לך את  גתפכו לברכות, כטו שגאטר ויתפוך ד
 תקללת לברכת (דברים כ״ג וי). כצפור לגוד כדרור
ף כן קללת תגם לא תבא (טישליכ״ו בי), ואז נקרא ע  ל
 רשע אשר אלה פיתו טלא (תהלים י׳ ו). הקללת תיא
 בדרך עוגש טאת ה׳. הראשק שגתקלל היה תגתש
ה הוה לאכול טעץ הדעת, והי קללו ארור  שהשיא א
 אהה טבל הבהטה וגוי (בדאשיה ג׳ י״ד), כי בקללה
ה האדם ארורה  טההילץ p הקטן(ברכוה פייא.), וקלל א
 האדטה בעבורך (שם ג׳ י׳ ז), ועשר קללוה גהקללה
 הוה (עירובי! ק' ). לקין אטד ה׳ ארור אהה טן האדטה
ה דטי אהיך טידך(בראשית ה פיה לקהה א  אשר פצהה א
ה בגו הקטן ראטר ארור כגען  ד׳ י״א) גה קלל א
 עבד עבדים יהיה לאהיו (שם ט׳ כ״ה). יעקב היה ירא
 אולי יםשגי אבי וגו׳ והבאהי עלי קללה (שם כ ז י״ב).
 הקללה אם לא ישטעו לטצוה ה׳ גהגה על הר עיבל
 (דברים י״א ב״ו—כ״ט), אשד שם עטדו ששה שבטים
ם על הברכה, וענו חי  טול ששה שבטים שעטדו בהד נ
. בס״ה י״ב פסוקים הטתהילים בארור  הלרם ונו׳ אחד
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יטשחפט צד ה נאק בהאנחן שלו (שטאדע, צי ח ע  ה
 83), ובכהבי אלקרקםאגי (הרכבי בהטניד 1879 נליון
 45), ובפירוש הרם״ג לספר יצירה בכי" אוקספורד
 בלשון ערבי כהוב שם בדף כ״ה ח״ל: ״קאל אסר
 אלעזר לםוככי למוסכי להםיכי בגםיכה קדוש וגהן
מא גכהב פי רםאליגא שבהי שלום והבשי ברכוה  דאי
 והשבי הבונוה או טבטהי שלום וטבהטי ברכוה וטטהר
 הכטוה או הנצו שלום והצני ברכוה וצני רצק או טא

 שאכל דלך״,
 [המאחרים זמנו של הקיייר] ר' וואלף היידענהיים
p הקליר  בטאטרו ״הפיוטיפ והפייטנים״ לטוזזורו, קצב ז
 אהר זטן הגאוניט ויש לו ראיוה ע״ז טפיוטי הקליר
 בעצטו הטעיד על זטגו בחוק, כי בקיגה להשעה באב
ה ו א מ ע ש ה  לך ה׳ הצדקה הוא טקוגן: ,,לך ה׳ הצדקה ב
 שגה שהיהה שגאה כבושה טלהשטע״, ובן במגן לקרובה
ה ועוד כי לא דש בן  ה״ב אוטר ״אאבק השע טאו
 גרגי״ הרי לך בפירוש שעברו טהחורבן עד הקליר
ה שגה, וידוע שהביה גהרב בשגה ג״א  השע טאו
 ההכ״ה (68 לטגין הרגיל) ואם גוםף עליהט השע טאוה
 יהיה ד״א השכ״ה (968) אולם סברה הצל״ה על
 ברכוה שהטאטר הזה הוא הוספה טאוהרה׳ והוא גם
ה  סברה ר׳׳א פלעקילש בעל שו״ה השובה טאהבה(או
 ז׳). היידעגהיים סביא ראיה דזקד, שהקליד לא היה
p ההלמוד, כי ״היהכן שדמון ההכטים האמוראים n 
ה שמו על שפהם» היהכן  שבאו אהריו לא יעלו א
 שטהטק פיוטי הקליד המלאים דיגים והלמה ואגדוה
p n לא יזכירו אף אתד?״, ולדעתו לא היה גם 
 הגאוגים, כי הגאוגים שקלו וטרו בכל הברכות ובכל
ת  גוסתות התפלות שהקגו קדטוגיהם ולא הזכירו א
ת שטו על שפתותיתם תם  הקליד, והראשוגים שתעלו א
 רש״י ובעלי התוספות. לדעת קצת היה יגאי או יגיי
 הפייטן רבו של ר״א הקליד והוא היה בסאה תעשיחת
 (ע ע י ג א י) אטגם כבר טבואר לעיל כי הקליר היה
 קודם רב נטרונאי גאק אשר הי במאה תתשיעית,
 ולפ״ז גוכל להגביל זמגו לםיף המאה השמיגיה או לראשיה
 ההשיעיה אך אין סכק שלא היה הגא ולא אטורא,
 כי הוא הי אהד ההיטה ההלטוד. ואפשר שהטעוה
ח בטררש: ט א  להשבו לר״א ב״ר שטעון הוא טטה ש
 כד דטיך ר׳ אלעזר ברבי שטעק קראו עליו דורו טבל
ה הגא, קרובץ, דרשן ופייטן (ויק״ר י  אבקה רוכל, חז
 פל׳ו, שה״ש ופםיקהא) וטקוטו היה בהו״ל בבבל אך
 יוהד גבון באיטליא, והראיה כי בהב קרומה גם ליום
 טוב שני של פסה וםומה (ברליגר געשיכטע דעד

 יודען אין ראם ה״ב 15).

ב הפיוטים שגהקבלו  [פיוטי קליד] הקליר הבר ח
 בבל תפוצוה ישראל, לכל יום טוב והפלה גשם והפלה
 טל ופיוטיפ לארבע פרשיות וקרובוה לפורים ק י גו ה
 לה״ב, וקדובוה לטנדוה יו״כ התלתו אדר בתואר טוכן
 ומי בפיוט אבן הונ לקחשה א׳ דר״ה יש הרח
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 חגם לא חבא, הבא יש להם חטא שהיה להם לבקש
ם (שלא יטצאו בו רוצחים) ולא בקשו ר  רחטים על ח
 (טבוח י״א.) קללח חגם טבלי שום סיבח אין לחוש
 לח, ואדרבח יש לחוש יוחר להטקלל טהטקולל, והייגו
 דאטרי אינש* חהא לוטא ולא חחא לאטח, פי׳ נוח
 לך לחיוח p הטקוללים ולא טן הטקללים לפי שסוף
 קללח חנם לשוב אל הטקלל (סנהדרין ט״ט ר׳ןן״י)

 הנשים היו רנילוח יוחר לקלל׳ ואטרו נ׳ חייחן אינן
 חיים טי שאשתו טקללחו בפניו (שבח ם״ב: ביצה
 ל״ב.) ובין אלה היוצאוח שלא בכחובח חשב אבא
 שאול אף הטקללח יולחו בפניו (כחובוח ע״ב ) וגם
 בחוקי האנגלים יש עונש לאשה חטקללח תטיד
ד באלוח א  (Common Scold). בני הקדם טורנלים ט
 וקללוח נם על דבר קל (לונץ׳ ירושלם ח״ה 271). גם
ח עצטו בשם עובר בלא חעשח(שבועוח ל״ה.).  לקלל א
 ואדם שרצה לקלל עצטו חיח חולח קללחו באדם אחר׳
ה p האח, והיה ל ע  ע״ד שאטר פרעח ונלחם בנו ו
, כאדם שקלל עצטו וחולח ו נ י ל ע  צריך לוטר ו

 קללחו באחרים (סוטח י״א )

 [איור] חנא ארור בו בנידוי, בו קללח בו שבועה.
 בו נידר׳ דכחיב אורו טרח אמר טלאך ח׳ צבאוח
 אורו ארור יושביח (שופטים ח׳) ונו׳ וכחיב וישבע
 יחושע בעח חחיא לאטד ארור חאיש לפני ח׳ ונו׳
 חרחי עבד לחו אשבעינהו ולייטינהו (שבועוחל״ו),
 ארור שנאטר על חד עיבל יש בו כלל ופרט, ארור
 אשר לא יקים הרי כלל, וכל עבירה ועבירה בפרט
 (סוטה ל״ז) ארור הוא כמו נזירה, ואטרו כשצרו
 טלכי ביח חשטונאי זח על זח וכו׳ באוחה שעה אטרו
חכטח יוניח(טנחוח ו  ארור שינדל חזיר וארור שילמד בנ
ם ד א ד ט ל  ס״ד:), ונם בפולטוס של טיטוס נזרו שלא י
 אח בנו חבטת יוניח (סוטח ט״ט ) בתוםפוח יש חילוק
 בין ארור לגזירה ואטרו ע״ז דטעיקרא קאי בארור
 בעלטא ואי בעי לקבולי עליח לטוחא דרבנן שרי, ולבסוף
 נזרו ואסרו לנסרי(חוס׳ שבח שם ד״ד, אדור) ובאטח
 סצינו בלשון חז״ל לשק ארור או קללה נם על דברים
 שאין בהם איסור רק על מרח רעח, כמו שאמד ר״א
 כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן
 מקללין אוחו (סוסח מ״א ), בן מברך לאביו וכו׳ ואשה
 מברכח לבעלח, אבל אמרו חכמים חבוא מארח לאדם
 שאשחוובניו מברכים לו (ברכוח כ׳:) ומוציאין אוחו
 בבהמ״ז כי היה לו ללמוד לידע לברך בעצמו וכן אמרו
ק אוחו עונה י  סי שחיח עבד או אשח או קסן סק
 אחריחן סח שחן אוסרין, וחבא לו סאדה (םוכה ל״ח).
 ודרש ד״מ אח אביח חיא מחללח ונו׳ אוסדין ארור
 שזו ילד, ארור שזו נידל, אדור שיצא זו מחלציו
. וכן השחמשו בלשון חפח, וא״ר  (סנהדרין נ״ב)
p של סחשבי קיצין וכו׳(םנהח־ץצ״ז:). צ  יונחן חפח ע

ח ע ו ב ; ש ם ר ; ח ף ו ר  ע״ע ג

 א.

ח י״ח קללוח קלל ח כ ו ו י״א והלאח). ע״ע ח  (שם כ׳
 ישעיח (חנינח י״ד). אסור לקלל אח הי, ונוקב שם
 ח׳ מוח יוסח (ע״ע נ ד ו ף), כסו נליח חפלשחי שקלל
 אח דוד באלהיו (ש״א י״ז גי), והיה כי ירעב וחחקצף
א)  וקלל במלכו ובאלהיו ופגה למעלח (ישעיח ח׳ כ׳

 גם מקלל אביו ואמו מוח יומח (שמוח ב״א י״ז), מקלל
 אביו ואמו ידעך נרו באשק חשך (משלי כ׳ כ׳)׳ לא
 חקלל חרש(ויקרא י״ס ד׳). גם אסור לקלל אח חשופמ
 וחמלך שנאסר אלחים לא חקלל ונשיא בעסך לא
 חאור (שמוח כ״נ כ״ז), נם במדעך מלך אל חקלל
 ובחדרי משכבך אל חקלל עשיר כי עוף השמים יוליך
 אח הקול ובעל הכנפים יניד דבר (קהלח י׳ כי), וזה
 נאמר אפילו באינו עושה מעשה עמך וכמו שענה בבא
 בן בומא להורדוס (ב״ב די.) ע פ חוקי רומי אדם
 מחחייב הרינח למלכוח ממילין לו חכח לחוך פיו כדי
 שלא יקלל חמלך (ערובין י״מ ) ונאמר אל חלשין עבד

 אל אדוניו פן יקללך ואשמח (משלי ל׳ י)

 [בתיימוד] הקללה שאדם מקלל אח חבירו על
 איזה צער שמצערו חיא כעין חפלה לה׳ שינקום נקמחו,
 וקללח כזו אינח חוזרח ריקם, כמו אלישע שפנש
 בנערים קטנים אשר חחקלסו בו ויקללם בשם ח׳
 וחצאנה שחים דובים p חיער זחבקענח טחם ארבעים
 ושני ילחם (ט״ב ב׳ כ״ד), וכנון ר׳ טני דהוד, שכיח
 קטיח דר׳ יצחק בן אלישב א״ל עחירי דבי חטי קא
 טצערו לי אטר ל־ענו ואיענו וכו׳ (חעניח כ״נ ). הקללה
 שולטח בחחלח היום כשעוטד חחרנגול על רגל אחח׳
 וטעשה בההוא צדוקי דהוה קא טצער לריב״ל, יוטא
 חד שקל חרנגולא ואוקסיה בין כרעיה דערסא ועיין בה
א ההיא ס א החיא שעחא אלטיא, כי ס ט  סבר כי ט
 שעחא ניים׳ אטר ש״ט לאו אורח ארעא לסעבד הכי
. ונטידי ( ׳  וכתיב נם ענוש לצדיק לא טוב (ברכות ז
א נ ח ב  קללת תכם אפילו בהנם היא באת וכ״ש רבא ד
 קא לייט (שם נ״ו) ולכן אטרו לעולם לא יפתת אדם
 פיו לשטן(בקללת) וא׳ר יוסף טאי קרא שנאטר כטעט
 כסדום תיינו׳ טאי טתדר לתו נביא שטעו דבר ת'
״ט) רשב״נ אוטר כל טקום שנתנו  קציני סדום (שם י
(סוטת ט״ו ), וטצינו י נ  חכטים עיניתם או טיתת או עו
 כטת פעטים חניב ״נחן עיניו בו ונעשח נל של עצסוח".
 ור' טרפק תית רגיל לוטר ״אקפח את בני״ (ע״ע
) אבל ר' נהוניא בן הקנת אמר שגרם לו ן ו פ ר  ט
 אריכות יטים טפני שלא עלתת על טטתו קללת תבידו
ט קלת ו ח  (טגילח כ ח ) א״ר חנינא אל תתי קללת ת
ח אביטלך קלל את שדת תנת חיא לך כסוח ה  בעיניך ש
 עינים, ונחקייטה בזרעח ויחי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו
ד אח יואב  טראוח (טנילח ט״ו.). קללוח שקלל ח
 נחקייסו בזרעו (סנחדחן ט״ח ) על חרוצח בשננח
 שישב בעיר הטקלס עד סוח חכחן חנדול׳ אסרו איסוחיהן
ח  של כחנ;ם סספקוח להן(לחרוצחים) סחיח וכסוח כ
 שלא יתפללו על בניחן שיסוחו׳ ואע״נ דכחיב קללח
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 כבלו חיחודים ע״י הטלהטה בין קשטיליא ואראגון, בי
ה הון היהודים דהרגו ילדיהם.  היל הראשונה בחו א
ה ההוטה  אהד הטלהטה הוברהו היהודים להקן א
 ההרוםה סביב שבונהם. ע״י הרדיפוה ודרשוה הכטר
ה דהם בעיר ה היהודים הסירו רבים א  פערער להסיה א
 קלעה־איוב בשנוה 1391, 1413. וביי הס.יסרים היו
 יהודים עשירים וםצויינים בעניני הסדינה, והאנוסים
 שבהם נהרנו ע״י האינקוויזיציא. סאז ירדה מעלה
 קהלת קלעת־איוב וסספרם נהסעם, עד אשר גורשו
 בלם בשנה 1492. בין הבטי העיר נהשבו הטדקדק
ח של ר׳ י ד ה ו ן שנולד שם והיה י  ר׳ שלסה ן׳ פ ר
 יהודה הלוי, ןר׳ שלסה ראובן שהיה קרובו של ח
ח יצהק  הסדאי קרשקש, ר׳ דוד ן׳ שועיב ששאל ס
 בר ששה (ע׳ שריה סי׳ רי׳׳א, רכ״ז, רע״ה). הנשיא
ן שמואל הלר ור׳ משה בר סוסא היו באי כה העיד  ח
א הדרש; האהרון של הקהלת ס ו ם ר ו  בדבוה של ם
ה בעל העקדה. לדעה שםיינשניירד ס א ר  היה ר׳ יצהק ע
ב ונקראה על ו י א ־ ה ע ל  םשפהה ״קלעי״ סוצאה סעיר ק

.(J. Q R. xi 605) שסה 

 ב. מ.

ה ס ה ב ל ש ר ו : ע ל ד ג 5 , DTODID^l ;tfe< 
ה הפילץ  והיד. תנעבד לעשותו סוכשר לכהוב עליו ס״
ה שעשרם ח ט ש  וטזוזה׳ והיו כותבין עליו נם ספרים ו
נים: הגויל הוא vellum של  להשהטר. והיו שלשה טי
ח אוהו וסולהץ ר ג ט ו השער ו  עור שלם שסעבירים טטנ
רחן  בסלה וסעבדין בקסה וסהקנים בעפצים, ואה״ב סנ
 אוהו טשני הצדריפ ובפרס בסקום השער שכוהבץ
ה הגויל לשניפ, אז ההלק הפניטי  עליו ויש שהולקין א
ס («»ז<׳!£«8), וההלק  שהוא אצל הבשר נקרא חכסוסטו
 ההיצון נקרא קלף (פערגאטענט, Parchment) (עיי
 רסב״פ שריה פאר הדור סי' י״ט), ובוהבים על שניהם
 בסקופ הההך שנוררין אוהו עד שהוא הלק ורב האי
 נאק נהן סיטן לזה כבוד אלהים הסהר דבר׳ לכהוב
 בטקום הסהר שנההך. ואטרו בירושלמי, וצריך שיהיה
 כוהב על הנדל בסקום השער. ועל הקלף בסקום
(סלסםה היינו בסקום הההך) ובו׳(סגילה פ״א  נהושהו
 דף ע״א ע״ד) הלכה לסשה ססיני הפילין על הקלף
 וטזתה על דובסוסםוס, קלף בסקום בשד (ר״ל הצד
ס בטקום שער (הצד הקרוב  הקרוב לבשר) חבסוסםו
 לשער. וא״כ שניהם בטקום הההך), וס״ה היו כוהבין
 על הגויל (ב״ב י״ד.). בוהבין על הקלף בסקום בשר
 (היינו בסקום הההך) ועל הגרל בסקום שער (סס׳
פ פ״א ד׳ עי׳ בספרש). הגוילים היו נסברים ח פ ו  ס
pn .(:ן ב״ה  בשוק ורב איקלע לסיזבן טילי(סנהדרי
ן עוד ס״ה על הטיל, בי לדעתו  הרט״א לא היו מהבי
 קלף שלנו מוב יוהר מהגדל של השנים הקדטוניוה.
 קלף דובסוםמוס ונדל צריך להיוה מבהמה מהורה

. ה ר ו ר ה פ ע ס  לבתוב עליהם סה״ם עי

 א.

, משפחת: בני הסשפהה קלעי נודעו י ע ל ן  ל
י היה ע ל ה ק מ ל ך ב״ר ש ו ר  ממאה הי״ז ר׳ ב
 רב בעיר סארחקופיס באסיא הקםנה והבר ס' מקור
ס י פ ד ה  היים (א• סיר 1659)׳ שו״ת בסד־ הטורים ו
. ובהקדטהו יאמר שהסהבר י ע ל ה ק ט ל  בנו ר׳ ש
 הבר עוד ס׳ דרשוה ופירוש על איזה ספרי הש״ס ר׳
י (אהי ר׳ ברוך) היה ע ל ה ק ס ל י ב״ר ש כ ד ר  ס
 רבו של ד״ד קונפורמי. והבר ס' שריה שנאבדו או
ה של ר״ש הלוי (שאלוניקי ד ש  נשרפו, אך מבר ב
 1652) וגם בסקור היים של אהיו׳ ובהשובוה של ר׳
 יוסף םראגי ור׳ יהודה לירסא רב בבלגראח (עי׳
ה ל ב ״ר ס ש א  פליסה ביה יהודה סי׳ בי) ר' ש ס ו
 קלעי היה הלטורי ברגיציא׳ והבר שו״ה טשפםי שסואל
בעל הו  (ויגיציא 1599)׳ והיה הוהן ר׳ בגיטין בן טההי
 שו״ה בגיטין זאב. ויש גם שם קלעי בין הקראים והוא
 שסואל בן יוסף קלעי, שהית הכם בטשופוט קאלי
 (סלע הידוחם) בקרים, וכגראה גקרא קלעי ע״ש העיר
 ״קאלי״. הוא הבר ס׳ סעיל שסואל פי׳ על הסבהר
 של אהרן בן יוסף, ובסוהו בשנה 1754 גגסר הפירוש

 ע״י שטהה בן יצהק בן טשה ובהב עליו הקרטה.
 ב. ט.

 סל#ת איוב : עיר בטהוז אראגון בספרד, כן
 השם בערמה ובן בעבריה או סהם ״קלעה״ והיא העיר
ס יודיס״.  Caiatayud בלשק ספרד, או ״קשםיליא ח
י ס  קהלה היהודים נוסרה שם pra קרום, וגהרבה מ
 ממשלה עבד אל־רהסן השלישי. בשנה 1882 מצאו
 החופרים סצבד שרשום עליה בעבריה שם ר' שמואל
ה ד״א הר״פ (019  ב״ר שלסה שסה בסרהשון י״א שנ
 בראשיה הסאה העשירית (R. E. J. xvi 273). ונם
 אחרי שעברה העיר לרשוה סלבי אראנון היו ליהוחם
ח ונהקייסו טעה לעת. ׳:!מנת ש א ה נ ה סיוהדוה, ש מו  ז
 היהוחם היהה אצל הנהר לאם פהאס ונטשכה ססט׳
א ח לא פניא עד סורי סוםשא ובעבר הנהר ח  ס
 היה ביה הקברוה שלהם נודל הקהלה יש לשער טהסס
יחס ששלטו בכל שנה׳ ושני ו  של שישה אלפים סאראו
ד שבקצה רהוב ה ם היו להם, א  בהי בנס־וה נחלי
אה שנבנה ע״י ר׳ אריח ן׳ ו  היהוריפ היה היבל ספ
 יהייא, ונההדש ע׳׳י קרובו ר׳ יוסף ן׳ יהייא. ובהי ספר
מה שיסדו ר׳ יוסף פרהי ודי יעקב ן׳ קאלנא. והיה  רשי
 שפ ביה הפלה סיוהד לאורגיפ, וביה הפלה להברה
. פרנסי הקהל (א^סא) עשו הקנוה שלא  קחשא
 יהפללו העם בסנינים סיוהדים רק בבהי בנפיוה ובהי
 הפלוה קבועים והעובר ע״ז יענש בקנס בסף, אשר
 םהציהו יקבל הסושל. ורק שני אנשיפ היו •וצאיפ
א דת בהיאל אל־קונםםאנ־ פ ח  סההוק הזה, והפ היו ה
ה, ומשה ן׳ שפרום שהיה הולח  מיני שנד טהוץ להשמנ
ה רגליו ולא יבול לילך לביהכ״נ. בשנה 1326 נענשו  א
צחפ בשגה 1367 ו  היהוחפ קשה על שגיירו שני נ
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 ספד תודח ונדפס בקובצי שקיצי נרדמים (ליק 1864).
 ״תשובת הרד״ק להנוצרים" נמצאה בסוף פירושו על
 תהלים, (אימי 1542) ובמלחמת חובה (קושטא 1710),
 ונם בקבוצת ההשםםות (קראקא 1894). על אדות
 החבסים שטזביד חרד׳׳ק בספריו ומביא דבריהם עיי
 נייגר באוצר נהםד (תוברת ב׳ 158) פירושי הרד״ק
 נתקבלו בישראל ליסוד ההבנה במקרא ע״פ הפשט
 הנבק, בי הוא לא פנה אל ההקירות הפילוסופיות
 וההגיונות׳ וחביא נם דרשות הז״ל, אולם בטסופ
חת גראות לו ברחוקות סהפשס, אטר בדרך  שהאג
 ענוה: ותם שאמדו ידעו מת שאסרו ודעתם רחוקה
 מדעתגו, ומביא דעת דב שמואל בן חפגי גאון בי ״לא
 יקבלו חדברים במקום שיש סבתישים לתם מן תשכל׳׳
 (בפירושו לש״א ב״מ כ״ד). והלך בדרבי הרםב״ם
ת הגסים אל המבע במו  והרלב״נ שתתאמצו לקרב א
 הילד שהחיח אליחו ווזגעד שחחיה אלישע לא מתו
 רק תתעלפו(מ״א י״ז. מ״ב ד׳)׳ ולא האמין כי אליהו
 הגביא עלה בסערה השטים עם גופו ועצמו ובשרו(שם
 ב' אי). על השרפים ועל תסלאבים וםראות הנבואה
 יאטר בי הם בריאות נבראות לשעתן (ישעיה ר בי),
 ועוד דעות תפשיות נמצאות בחבוריו רבני צרפת
 תצפונית התרימותו על אדות פירושו למעשה מרכבת
 על דרך הנסתר שהלך בו הרםב״ם במורת, ועל מת
 שכתב באתד מספריו ״לימות הםשיה יבמלו הוייות
 אביי ורבא, יען כי אז לא יהיה עוד כל ספק בדיני
 תתורה ובכל משפסיה כנראה ברור p הנביאים
 והתלמוד״. ור״י אקפכאר (במכתבו ל־רד״ק) תוביתו
: ״ולא ישמע עוד המס בארצך שוד ושבר ת מ א  ב
 בנבולך, לעםוד על סלע הסתלקות, ולההניף רבים
 בהלקלקות, לבסל הרות דאביי ורבא ולהתאמץ לעלות
א הצמדק לפניו לאמר ״לא נטיתי ה  במרכבה״. ו
 מדרך האמונה ומנתיב הנכונה, ואני אני הוא הבוחר
 באהבה בהרות אביי ורבא ובר, ואין רב בספרד וצרפת
 סדקדק בדברי ת״ל בהוסריהון ובקוליהק יותר סםני
 ובו' ובמת שראית שכתבתי אין רע, אך האמת כתבתי
 לבל בעלי עינים בשמש בחצי שסים, בי בימי תמשית
 יבסלו ההויות בי לא יהיה ספק וקישיא בתורתנו, בי
ד יהיה לכולנו וכר. ואם אתאסץ ה  שפה אהת וטשפט א
 לעלות בםרכבה בסולם אשר הקים לנו הרב טורה
 תצדק אין ת־סת בזת״. נם תרב יענץ כתב עליו בקרת
 הדה וקשה, ואמר ״כי מעשה סרכבה של הרד׳׳ק סותר
 ללמוד נם במקום שאסור להדתד ברבת תורה״. על
ופיאס  דרכו בדקדוק וביאותם תתנגדו ד׳ יוסף כספי ופי
 תראן והשיגו עליו, אך אלישע בן אברהם מצדיקו כנגדם

 בספרו *סגן דוד״ (קושםא 1517).

p הריב בצרפת על s [מצדיק הרמב׳ם] באשד 
ו המדע והמורה, היה הרד׳׳ק זקן יותר י  הרסב״ס וספי
 סבן שבעים, אך לא חש לזקנוחו׳ וילך במלאכות מוקירי
נת פפרד לדבר על לב  הרמב״פ בפתבינצא אל מדי

תפ תפ םהוניפ, קמה שעו  קסח.* דגן או שעו
 (בםדבר ה' ם״ו), קמה סולת (בראשית י״ה וי), סלה
) סודק היסב באבק. הקמה  חסים (שםות ב״ס ב
 סהר, באבגי הדהים (ישעיה ט״ז ב ), טאכל קמח(דהי״א
 י״ב ס״א). בתלםוד בא סלת גם ברבוי סלתות(פסהים
) ובנו סמנו פיעל, תםסלת קב או קבים (תרוטות .  ם
א הי), נפת של סלתים (תוספהא בליפ פ״ה). בל י  י
 קטתא קמתין, וקטתא דקסתין קסתא סלה (בםדבד
ת  רבה ם״ב סוף). סמידא הוא קטה תיותר נקי, פ
 נקייה דסטידא פירש״י סלה (פסהים ס״ב. ע״ד ), היסי
 לסמידא (מנתות פ״ת ) פסולת דק של הקםה נקרא
 סובין, ופסולת הנס מורסן (הלה פ״ב וי). קסתא
 דאבשונא (פסתים ל״ט: סנילר, ז׳:) עושץ משעותן
 שלא תביאו שליש שנותנין לתנור ליבש וכיח שיבשו
 םוללין אותן בין ידיהם ומלבנין בו הקדרה. ר״א שבלי

. ם ה  דשערי רםיבתא (ערוך) ע״ע ל
 ב. ט.

 קמדי (רןמחי), דוד (בר״ת רד״ק) מדקדק
 גדול ומפרש הטקרא; נולד בנרבונא בצרפת בשנת
 1160 ומת שם בשנת 1235. הוא היה הבן הצעיר של
ת ש י (עיי לתלן), ואתיו תבבור מ ת מ ף ק ס ו  די י
י השם ״קמתי״ נמצא בלשון ערבית בפת״ה ת מ  ק
 אל־קטחי(טאנאטםשדיפם חל״ד 528) ובעברית הסבםא
 בהיריק תהת הקר׳ף, אפשר טפני שעטנואל טרוטי
 משוח ״קסחי״ עם ״שסחי״ בסופי ההריז־ם (ספד לזכרק
ת עליו ״אם ט א  קאחוט צד 126) בעל היוחסין כוחב ש
 אין קמח אין תורד" (ע״ד אבות פ״נ כ״א) כלומר כי
 פירושו נצרך לביאור התורח ונקרא בן פורת עיש
 אביו יוסף (יוהסין דפוס לונתן 225). הרד״ק נתן את
ת הטקרא ת לשק הקדש ולפרש א ע ד  לבבו לדרהיב את י
ו הפיקו ד ספ  פירוש טתקבל על הלב ע״פ הדקדוק׳ ו
דפ ונט טהכטי הנוצריפ אשר העתיקו הו  רצון מחכטי הי
 איזה טספריו ללשון רוטית דרטב״ן בפירושו מזכירו
 (שת״נ ת יא אות ד׳ סי׳ ט״ה, לעווינזאהן תעודה בישראל
 שער נ' פ״מ). תוא תית בקי בתלטוד וספרות הרבניס׳
 זביחוד שקד על ספרי הרמב״ם. הרד׳ק לא תוציא
 מרותו סלים ולא ברא דעות תדשות םקוריות׳ כי לא
 בטח על תבונחו, רק שאב ממעיני החכסים הקודמים
 לו, ובפר* טחיוג, אבן גנאח ואביו, ו־עטח דבריהם
 במעטה נאה, שפח בחרח וצחח עד שבל קורא יבין אוחם

 היטב, נם סדרם בסדר נבח.
 [ספריו ושיטתו] ראשית טלאכהו היה ספד
ו תוא ״ספר תדקדוק"  הטבלול, אשר ההלק תראישון טטנ
 והלק השני הוא ״ספרהשרשיס" (קושטא 1532), ואה״כ
 ההל בטלאכת תפירוש על תנ״ך. וכתב ביאור שטות
 הנבואה וביאור שלשה עשר עקרים׳ נם הבד פירוש
ח 1525, והבד ו ס  על סס׳ אבוה הנדפס בסדור תפלה ב
 ספר ״עט סופר״ בולל כללי הםסודה הדרושים לכהיבת
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ו רק שבעד• ״מלכים״  תחת אשר הסדקדקים שקדמוהו סנ
ת והפעלים במשסלים, מ ש ה ה  והוא אשר הההיל לפלס א
 והרבה לדקדק גם בלשון הסשגה׳ ונעזד הרבה מל ״ו,
ת «׳ללסוד הםת־יז י  ערבית וארסית. כלל גדול הוא ב
ח זה היה לעיגים לבגו הרד׳׳ק ול־ פ  p המפורש״ ס
 אליהו בהור ועוד. גפ היה הראשון בגרבוגא ׳שההד

, ה המקרא ע׳ ד הפשמ׳ והבר פירושיפ כבע.  לפרש א
 על כל ההנ״ך׳ אך לא גשארו ממגו דק לסומיפ, וגזבריפ
 פירושיו בשם ״ספר ההורה״ עה״ה, »םפר דטקנה״ על
 נביאים, ״הבור הלקם״ שלא טדע הוכגו פירושו על
 שה״ש גטצא בב״י פירושו על סשלי גדפם ע״י בעד
 דובראווא בשם ״ספר הוקה״(ברעםלר 1868) סםעים
ח בספרו א ו ו  ספירושו על ספר איוב גדפםו ע״י ש
 יהקוה אנוש״ (ברלין 1868). ליופי המליצה הוסיף
 קסהי על פירושיו שירי מוסר שקולים לפי עגין הסוםרים
ה ספר ״הובוה  היוצאיפ מן הפסוקים. הוא העהיק א
 הלבבוה״ לרבגובהיי ן׳ פקודא מערכיה לעבריה, ויסדר
ה ספר ״סבהר הפנינים״ לאבן גבירולבהרתים וקראו  א
 בשם הדש ״שקל הקדש״ (בב״י). עוד הבר ״ספר
 הבריה״ ויכוהים בין הסאטין והסין והם השובוה על
ו נדפס בספר ״מלהמה  םענוה הנוצרים וקצה ססנ
 הובר.״ (קושםא 1710). הוא הבר כמה פיוסים שנהנו
נצא אלניר הראן וםריפולי(אוצר  לאמרפ בקהלוה פחבי

 נהמד ה ״א מבהב ל״ב)
ר משה קסחי1 בנו הבכור ד׳ משה קמהי היה ] 
ה 1190 מפירושיו על ל ומה בערך שנ ח  נ״כ מדקדק נ
: פי' על משלי עזרא ונהמיה פ  ההנ״ך שנשארו ה
ע, פי על  שנדפסו במקראות נדולוה על שפ הראב׳
ח בספרו ״הקוה אנוש׳׳ וספר א ו ו  איוב שהדפים ש
 על דקדוק בשם ״שכל סובי׳ שהדפים קשמילי
ק ב״ה 212, כ״מ 100)׳ ״מהלך ל ה ) E . J 11 בהםאםף 
 שבילי הדעה״ ספר למוד על דקדוק, הוא הההיל לשסש
, בנמיוה: קל נפעל פיעל פועל הפעיל  בפעל ״פקד׳
 הפעל פועל ההפעל. והסדר הזה נהקבל ע״י הסדקדקים
 שבאו אהריו, ואליהו בהוד כהב עליו הערוה. נם בתב
 ״ספר תהבושה״ בדקדוק וסדר י׳הענונ נפשי׳ על המוסר.

 ביבליונרפיא, פין כנסת ישראל 603; המזכיר
 ח״ר, 143; אוצר נחמד ח״ב 101 182; ההוקר ה״א43;
R E . J . xxxvu. ;83 מאנאטםשריפט ה״ם 173 חם״א 
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 קמיע (קמיעא): לתש כתוב על פיסת נייר או
 קלף שנושאץ על תצואר או על ההזה לםנולד. או לרפואה
 (amulet). לדעת אליהו בהוד בספר התשבי קמיע
 הוא על שם קימעא־־־מעם, לפי שטשיסין בקסיע פתקין
ה ונממריאות, מ י  קםנים עם כהיבה מעוםה בראשי ה
 ולדעה בעל הערוך הוא מלשון קשירה לפי שקושרץ
 אוהו על נופו, מעשה באשה אהת שנשאת להבר והיהה
 קוסעת לו תפילין על ידו נישאה לעם האח והיתד.

ו להללו ח נ  הבמיה להציל כבוד הרםב״ם אשר נסו סתנ
ה לבות  ומנמה פניו היתה לעיד מולידא לתמוה א
ה ר׳ שלמה ממנמפלייר  ראשי העיר לתפצו לההחם א
ה ספרי הרמב״פ,  ודובריו הקנאים אשר ה־זחסו א
 וכאשד הניע לעיר אבילא הלה בקדחה ולא יכול לנסוע
 למולידא וישלה אנרה לנשיא העיר ההיא ד״י א ל פ א כ ר
 (ע״ע) בדבר הזה, אך הוא ענהו קשוה. הבמי הדור
ה ביניהם, ו ב  ההרעמו על רי״א ע״ז, ועברו דברי ח
 ולאהרונה הבמיה אלפאכר שלא יקל עוד בכבוד

 הרד״ק (אוצד נהמד ה״ב 172).

 ביבליונרפיא: לוצאטו כרם חמד ח״ר, 26; שולמאן,
 תולדות הכמי ישראל ה״א 235, ח״ב 126 ; פין כנסת ישראל
 254; נרעץ געשיכטע ה״ב 461, 467; קארפעלעם, ליטע־
 ראטורנעשיכטע ח״א 486; טויבער, שטאנדפונקט אונד
 לייסטוננ דעס רד״ק אלס גראממאטיקער, ברעסלוי 1867;
 באכער, יידישע ליטעראטור של ווינטער־ווינשע ה ׳ב 191

ה מ  מ

ו (בד׳ה חק״ם, ומכונה ל ח צ  קמחי, p t\OV י
ד מראשי הסדקדקים, פרשן, ה : א ( ט״  ״סייםטר פטי
 פייטן, וסעהיק, נולד בדרום ספרד בערך שנה 1105
 וטה בערך שנה 1170 הוא היה אבי הרד״ק, וקודם
ה רדיפוה ט ה ה ספרד ט  שנולד בנו הוכרה לעזוב א
 האלםוהאדים, וההישב בנרבונא בצרפה, ויבלה שם
ת שם, ולא נכונה השסועה כי  יתד שנותיו. וכנראה ס
חו הית בנו תבבור ד משה  נקבר בסאינץ בין הלסי
 קטהי, ר׳ יוסף ן׳ צברה, ר׳ סנהם בן שטעון ספוםקיירא,
 וו* שלטת בן יצחק הנשיא. בנו הצעיר הרד״ק עודנו
 נער בסוה עליו אביו, אבל לסד הרבה סםפריו הדאב״ע
 בהיוהו בנדבונא ההורע לקמהי, ולמדו זה מזה, הראב״ע
ה חק״ם בפיחשו עת״ת, וקמדוי למד ממנו  מביא א
 להשהטש בטלה ״שמד׳ לדונמא של הפעל. בדורו
ה אשר כהב ספד ״הכרעות״ להכריע בין טנהפ ׳  היה ד
ד סנה ם. ה , ונטה א ט ר ב ל ן ב ש נ ו ק ובין ד ו ר  בן ס
 אך הכרעהו לא הניהה דעתו של קטתי, והבר עליו ״ספר
 הנלר״ שכהב בשנה 1165 (נדפס בברלין 1887), ובו
ה דברי סנהם ה דונש בן לברט וסבקר א  הוא טצדיק א
 בן סרוק. קטהי בהקדטהו טהנצל כי יצא להלוק על
ל בהורה כר״ה וסהירא כי הבוערים בעם יקראו ח  הכם נ
ו סלא «׳מי אהה קראה אל הסלך?״(ע״ר אבנר ח ה  א
 שענה לדוד, ש״א כ״ו י״ד). ר׳ בניסין טקנטרבורי
ה ה כבוד רבו ויבקר א  תלםיד הר״ה יצא להציל א
ח קמהי רכנת אותו *הקורא״(על אמדו מי אהה ב  ד

ה אל המלך). א ר  בי ק
 [ספריו] ר״י קמהי היה הראשון אשר הבד הבור
כחך (נערך ע״י  שלם בדקדוק לשה״ק בשם ״ספר הז
 רב׳׳ז באכער, ברלין 1888). הוא השהסש בספרו של
ה סםפר ההנועוה  היונ ושרשי אבן ננאה, אך הסציא א
 בלשון עבריה במנץ עשר והלקן להטש הנועוה נדולוה
 י והמש תנועות קמנוה לפי אורך וקיצור הנשימה במבמאן,
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ע ש 0  שנוהנץ להתפלל למלאכים ולהשתמש בקםיעץ, ״
 שיש במה דברים שהמלאכים עושים בהן לפופ רחזו
 ולא צריכין רשות מלמעלה׳ ולפום הבין סיבהבין קטיעי
 ונאמרין שמות בדי שיעזרו המלאביפ בדבר״ (הרכבי,
 תשובות הנאוניפ סי׳ שע׳׳נ צד189) האמונה בקמיעות
p הרדיפות של נוסעי n ההנברח ביסי הביניפ ובפרס 
י א ל, ושם ז  הצלב תמצית בל הקסיעוה יש בספר ר
 נאמר: בל סי שרוצה לבהוב קסיע צריך שיבהוב
 ההלה הסלאבים הסמונים על ההקופה. בזה: תקופת
 ניסן סמאל וענואל וננשריש וכו׳ הכוהב קמיע יאמר:
 בשם די ברא שמיא וארעא זה הקסיע לפלוני בן
 פלוניה ובשם הסלאך הססונה בשעה של יום פלוני.

 חן^מיאממ עימד j*0 y$1 מהממו
̂נ*די־ן%  mmm M m₪mM •־־־ *ייי! 

 «ציטהכס^«ו!ילנ׳?ייז &

, להרחבה הלב בליסודים, יעשה מקמח ה ר ו ה  ק ס י ע ל
 סלה סשעורים עוגה ענולה ספה על ספח, ררשום על
 פני העונה בדיו ארבעה שרסוסין סחבעים, רבהוב
 ביןהשימין אריסם, אבריסס, ארמיסס. ומאחורי העוגה
 •רשום ששהשרמומץ רבתוב בין השימין השמוח אסיאל
 אנסיאל אנסיפיאל ופהחיאל ופחחא, ראבל העונה
, לדוח ע ר ן ה י ע ע ל י מ  ויהיה לבו פהוה לאורייהא. ק
 רעה, להן, ולתפיסה להרב (להנצל סההפיסה)׳ לפתיחת
ניחלאים ופורעניות, ומלהיות  הלב ולדרוש ברבים׳ לכל סי
 יורד מנכסיו בשם שדי וכר והיא בדרך תפלח לה׳

ה ל׳:) בהנ״ךלא ת מ ב ) ו ד  קושרת לו קשרי מכס על י
 נזכר שום קמיע, ובל עסל ההוקרים התרשים להכניס
ה האסונה בקסיעוה בכה׳׳ק היא לשוא, בי נזכרו רק  א
 קססים וכישוף שהאסינו העסיס ובני ישראל נזהרו
 מהם, והקשורים שהיו קושרים על ידיהם וצואריהם
 היו קישוסים והכשיסים שלא היו להם שום יהם
 לקמיעות. ובהובה קעקע הוא ענין אחר(ע״ע ב ה ב ה)

נה הקסיעוה בתנ״ך  ההוקרים המהאסצים להוביה אסו
ה בדי להראות שנם בני ישראל  עושים זאת במנ
 האסינו בהם, ואוסרים בי המזחה והטוספות היו במו
 קסיעוה, ועושק דברי ההורה פלסהר. ובנראה הרניש
 בזה הרסב׳ ם והזהיר שלא להוסיף איזה דבר להמזוזה,
 ואומר אלו שמהבק מבפנים (הסזתה) שסוה הסלאבים
 או שסות קדושים או פסוק או ת ותמוה הרי הן בבלל
 סי שאין לו תלק לעות״ב, שאלו תספשים לא די לתם
 שבמלו תמצות אלא שעשו מצות נחלת שתיא יחוד
ע י מ  תשם של תקב״ת ואתבתו ועמדתו כאילו תיא ק

. ׳ (רסב״ם ה׳ הפילין ס״ה ד) מ  ו

 [האמונה בקמיעות גאה מגלית גביי] הסק העם
 בין היהודים למדו להשהמש בקסיעוה סשבניהם הגוים
נה  בנלוה בבל, והבםי ישראל השהדלו לעצור בעד האסו
ח לצאת בקמיע ם  תספלת תזאת, כנראת סתםשנת, מ א
 בשבת, אם תקמיע אינו מן תטוטוזה, ובברייתא אמרו
 איזתו קמיע מומתח בל שריפא ושנת ושלש, אתד קמיע
 של בתב ואתר קסיע של עיקרין (שבת ס׳:) וממילא
ח א קסיע שלש פעסים׳ וב״ז ב פ  סובן בי סעולם לא ח
 לעקור את האסונה סלב ההמ׳ן. וגם בש ע העלו להלכה
 שאי; יוצאין בקסיע שאינו סוסתה, ואם הוא סוסתה
 יוצאין בו, לא שנא אתמה י גברא ולא קסיע בנק שכתב
ת ורפאו שכשהם שלשת בני ח נ  לתש אתד בשלש א
; לא שנא אתסתי קמיע ולא גברא׳ כגון כו  אדם ו
א בו שכש פעמים, פ ח  שכתב לתש אתד באגרת אתת ו
 שאותת אגרת סוסתה לבל אדם וכו׳ (או״ת סי׳ ש״א
 כ״ה) ובן בתסת יוצאת בקמיע, ובאיגוסוסחת לת אע״פ
, דאדס אית ליה  שתוא מוסתה לאדם איגה יוצאת מ
 סזלא מסייע ליה (שבה נ״נ: או״ת סי׳ ש״ת י״ז) וכ״ז
ח להרהיק האמונה בקסיעוה. וגם אסרו לההרפאוה  ב
 בקמיע אפילו יש בו שמות למי שיש לו מכת או הולי
ן שלא נ ת  ובפרם אסור לכתוב פסוקים בקמיעות, ורק ל
 יתלת תתירו (שבת קס״ז: ש״ע יו״ד סי׳ קע״ס י״ב)

ח נם אמרו ס נ ת תאטונת תזאת ל  בי לא יכלו לעקור א
 הברכות (שכתבו הסינים) והקסיעין אע״פ שיש בת,
 אותיות של שם ומעניינות חרבה של תורה אץ מצילין
 אוהן מפני הדליקה (שבת קמ״ו: רםב״ם שבת פכ״נ
 כ״ז). הקסיעין שיש בהם ענינים של בה״ק אץ נכנסין
 בח\ לבית הבסא אלא א״ב היו סתופות עור (שבת
 ט״א: רסב״ם ס״ת פ״י ה׳), ואם אק בהם דברי קדושה
ר להכניסם לבית הבסא בי אק להם שום קרישת ת  מ
 בפני עצמם הגאונים הוצרכו להצבדק על המנהג
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 וחסד ומי שטות הרבה ק ס י ע שלא ישלום באדם
ך ר א ו ׳ כתוב בקלף של צבי ותלי מ ן י י י ז ל  שום כ
 שסות הקדושים האלה: עתריאל וריאל הודריאל וכו

נים(חיאל תסלאך בםוף, דפוס אםשטרדם  עס ציורים שו
 1701) רש ספרים מיותרים לקמיעות, כסו ם׳ קמיעות׳
י דר׳׳א); (כ״ טי  נוסת קמיעות קדושות סכמה נאונים ו
 ש׳ הקמיעיפ לר׳ יעקב תספרדי (כ*י שם׳ עיי אוצר

. ה ל ו ג  הפפריפ לבךיעקב דף 530) ע״ע פ

 ביבליונרפיא: השחר ח״ו 281; רובי;, מעשה
 תעתועים שער ה׳ פ״ג.

 א

 ל׳מיצה: פגירת כף היד׳ אהד שמלא הכהן אותה
 בפלת המגהה וקמץ משפ מלא קמצנ מפלתת וגוי
 (ויקרא ב׳ ב׳)- וכן בקרבן תסאת של עגי שמביא עשירית
ת אזכרתת  תאיפת םלת, וקמץ הכתן ממגת מלא קמצו א
 והשמיר המזבהה (שם ת׳ י״ב). מקמיצת ואילך מצות
 כהוגה ויציקה וכלילת כשרים בזר(טגתות י״ה:), תקמיצות
 גותגות באגשים ולא בגשים (כהגות) דכתיב והביאה
ה (קדושץ ל״ו.); תקסיצת ה ק ולא בגות א ה  אל בגי א
 כשרה בכל סקום בעזרת אפילו בי״א אסת של טקום
 דריסת רגלי ישראל הקסיצה כיצד? הופה שלש
, ולא ׳קסוץ ״א)  אצבעות על פס ידו וקוטץ (סגתות י
 בכלי שלא יעשת טרד• לקוטץ(שם י״ט:). כל הטגתות
 שקטצן אהד טן הפסולים לעבודה הרי תן פםולוח

 גתפזר הקוטץ ע ג הרצפה יהזור ראםפגו, ואם עלה
 בידו צרור או גרגיר טלת או קורס לבוגת פםול (כי
 הלבוגת תית צריך לתת על הקוטץ את״כ) הקריב
 הקופץ בלא טלה פסולה שהטלה טעכב בטגהה מגהה
 שקכצח פעמיפ כשרה אפילו פעמיפ רבות, והוא שיקטיר
 כזית בבת אתת שאין הקטרת פתות מכזית (רמב״ם
 פפולי תמקודשין פי״א). תפתנפ ״אץ הקומץ טשביע
 את תארי״ (ברכות ג׳:) פי׳ הגב, שנקרא קומצא.
 וקורץ לתגועת אתת סתסבמא ״קמץ" מפגי שסוגרת
 את שפתי המשמיע קולה, בגיגוד לתגועת פת״ת
ת פיו ופימגך עשירין מקמצץ (סגתות  שפותתת א
 פיו.) פירש״י סקמצן לשון עצק, ובלשק עברית ההדשד,
 גקרא כילי קמצן ספגי שסוגר וקובץ ידיו שלא לתת

 סאוסה, והשם המופשמ קמצנות

 ב. ס
 לו^צא (12 המצא: שני יהודים מיושביירושלם
 שגרמו בהורבנה, ועליהם דרש ד׳ יוהנן אשרי אדם
 מפתד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה (משלי ב״ת י״ד).
 וכך היה המעשה: איש יהודי היה לו אותב בשם
 קסצא ושונא בשם בר קסצא, פעם אתת עשה האיש
ת קמצא  םעידה לאוהביו ראמר לעבת לקרוא גם א
ת בד ס מצא  שהיה אוהבו, אך העבד מעה וקרא א
ת בר קמצא אסר  שוגאו. כיון שראה בעל הסעודה א
. א״ל  לו הלא אתה שונא לי ולמה באת? צא ספה!

א ש מ ה ב י ו ד ה ע ל י מ  ולשסות מלאכים ועוד. ק
ן ולהצליה בסעשיו ״בין ביום בץ בלילה׳ בץ ה ס  ו
ע  בבית בין בתוץ. בין בעיר בין מחוץ לעיר״ וכוי. ק ס י
׳ בדוק וסנוםה, והוא שיר למעלות (ע״ע ת ד ל ו י  ל
. לסקשת לילד קת קלף ( ף ו ל נ נ ס ם י ו נ ם נ י ם ו נ  ם
 צבי כשד וכתוב עליו בשפ קוף קפו ופק פקו פוק
 וקשר לה על סבורה ולתש לת באזנת תיסנית צא אתה

 אל
 י )

 p יה ו
 אל י

 ה * ה

 יה ז ו יה

ו ה ד. \ 
 * הל־

J י יה 

 ציורים של קמיעות מספר רזיאל
ע י ס  וכל העם אשר בתליך. ונם זה בדוק ומנוסה ק
ה בין איש לאשתו או בץ איש להכירו, ב ה ם א י ש  ל
 וטההיל ואתבת את ה׳ אלהיך וגוי רהי רצץ וכו׳ קסיע
 אהדה לאהבת כתוב בסי שושנים וכרטם ובקולסום
 של נהשת על קלף כשד בשם פלוני בן סלוניה לאהבה
ע י ס  פלוני בן פלונית לעשות רצונו וחפצו וכוי. ק
ד כתוב על קלף צבי כשר בשסך דהנינה ס ח ל ן ו ח ל ! 
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 בפרדם הייבק בשלות, אבל קננו בתוך הבית גבן יוני
 הרדסיאות פטורין משלוה (שם). נבטה שהייב בשלות
ה הייב לשלה (שפ ה ד או ביצה א ה  אפילו אפרוה א
פ היו אפרוהיז שכבר יכלו לפתה או  ק״מ:). אבל א
ת פטור טלשלוה (שפ עי׳ הפארת ישראל ת ז  ביציט ט
 למשני/ה) אט טברך על טצוה שלוה הקן יש טהלוקה
 בין הפוסקים רש טכריע־ן שצריך לברך בלא שם

 וטלכות (ביה להס יהודה על יריד סי׳ רצ״ב).
 ר ר.

ה אף- נם שנאהם נפ קנאתס(קהלה ט  קנאה: ה
 ט ו׳), רע עין ביהתן זולתו, קנאה איש טרעהו(שם
 ד׳ ד׳), ורקב עצטות קנאה (טשלי י״ד לי), ופוהד.
; קנאת האיש באשתו (  הטית קנאה (איוב ה׳ ב
ת ה קנאה וקנא א  הנתשדת באהבה זר, ועבר עליו ת
' ה ת א נ . נט יש ק ( ה ט ו  אשתו (בטדבר ה׳ י״ד)(ע״ע ס
בת אליליט ותטתלליט  צבאות (ישעית ט׳ ר) לשנוא עו

 כבוד ת׳ (ע״ע ק נ א י ט לתלן).
 [בתלמוד] ר״א הקפד אוטר הקנאה והתאות ותכבוד
 טוציאין את תאדט טן תעולט(אבות פ״ד כ״א). ופירשו
 תפסוק ורקב עצטות קנאתי כל טי שיש לו קנאת בלבו
 עצטותיו טדקיבין(שבת קנ״ב ) אטד רב לעולם אל
 ישנת אדם בנו בין תבנים שבשביל טשקל שני סלעים
 טילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו
 אתיו ונתנלנל תדבר וירדו אבותינו למצרים (שם י':)

 ותיו טשבתים כל טי שיש לו הנאת על תבירו ושותק
. שלשת אין טתקנאין בתן, ואלו תן נוי קטן ( ׳  (ניטין ז
 ונתש קט; ותלטיד קטן, ט״ט דטלכותייתו אתורי אודנייתו
) אין אשת מתקנאת אלא בירך ״נ  קאי (פסתים קי
 תברתד, (מגילה י״ג). אהד טתסשת דבריפ שנאסרו
, ר״א שגט ת הקגאה (כ״ק פ״ב)  בשוט הוא שטוציא א
ת האהבה ת טוציא את תקגאת ומכגים א ת ת  פת ש
 (ב״ט ק״ז ) והיו נזהרים שלא להטיל קנאת בסעודה,
 שלא ליתן לאתר טן תקרואים טקום יותר השוב או
 טגת יפת יותר טתבירו(טגילת י״ב.). רב יוסי בר תוני
 אטד בכל אדט טתקגא תוץ טבגו ותלטיי־ו (סנתדרין
ת ואין גותין זה לזת ח  ק״ת:). ת״ת שיושבין בעיר א
 בתלכת טתקגאין באף וטעלין אותו [עליהם]. שנאטר
. בטתלוקת (  טקגת אף על עולת (איוב ל״ו, תעגית ת'
 ר״ג ור׳ ׳תושע אטרו גדרוש טר תדא שבתא וטר תדא
. אך תיו טשיבק  שבתא—אתי לקגאויי (ברכות ב״ת)
 סופר (טלטד) בצד סופר ולא היישו דלטא אתי
פתס תרבה הבטה (ב״ב כ״ב )  לאיהרשולי, כי קגאת םו

י בר טהון אטד טוהר לההנרוה בח״עים א ת ם  רבי ת
 בעוה״ז ואם לתשך אדם לוטר אל תתת ד בטרעים
 ואל תקנא בעושי עולה (טשלי כ״נ), טי שלבו נוקפו
 אוטר כן, אלא פירושו הוא אל תקנא בעושי עולת
ת :). שאל פלסופוס אתר א ׳  לחיות כטותט (טנילת ו
 ר״נ כהוב בתורתכט כי ה׳ אלהיך אש אוכלה תוא אל

 קנא, טפני טה טתקנא בעובדיה ואץ טתקנא בה י

 ב״ק הואיל שבאהי לכאן הנה לי ואשלם לך בעד
 אכילהי ושהיהי, אסר לו האיש אינו רוצה; א״ל ב״ק
 אני אתן לך מהיר הצי הסעודה והניהני, א״ל אינו
; א״ל ב״ק א״כ אתן לך מעות בעד כל תסעודח ת צ  ת
 ואל תביישני בפני הקרואים ולא רצת בעל תסעודת
 לתניחו ותוציאו מביתו. אסר ב״ק תואיל וישבו שם
 תרכגים ולא מיתו בידו גראת מזת שנם לתם ניתא
 תדבר, לכך אלך ואלשין לתמלכות ואוכל עוגת (כן הית
 מגהגם להאכיל עוגה למלשין) הלך בר קמצא לתקיסר
 ברומי ואמר לו ״היהוחם מרדו בך", א״ל הקיסר מי
 יבמיהגי שכן הוא באמת, א״ל ב״ק בזת תבהק אותם
 אם תשלה להם קרבן להקריב ע״ג המזבה- ואם לא
ח בך. וישלת עמו עגלא ר  יקריבוהו אות תוא כי מ
 תילתא (עגל p שלש שנים), ובתיותו על דרכו לירושלם
 עשה בתעגל מום בשפת תעליוגת, וי״א כריסי עיניו,
 ומום כזה שפסול לישראל איגו מום לאו״ה רק אם
 הםר אבר שלם בב ז רצו רבגן להקריבו משום שלום
 מלמה, אך ר׳ זכריה בן אבקילס מהה בידם כי היה
 חושש פן יאמרו ההמק שמקריגין בעלי מומין ע ׳ג
ח שלא יהזור ויגיד ה ב״ק כ  המזבה. ורצו לחרוג א
 להק־כר שלא רצו להקחב קרבגו, א״ל ר' זכריה שוב
 יאמרו כל טי שממיל מום בקדשים הורגי! אוהו והגיהוהו
 לילך, ותלשין לפגי תקיסר, ושלה עליהם את ג י רו ן
ת א ס פ ס י י ג ו ס והיה ר׳ יותגן מתאוגן בי  ואה״כ א
 עגותגותו של ר' זכריה בן אבקילוס שלא הגית לתתג
ת תיכלגוותגלת ת בתיגו ושרפה א  את ב״ק, התריבת א

ם י א נ  אותגו טארצגו (גטין נ״ת ). ע״ע ק

 יש־גב
ר לצפרים; גם צפור ח  הן: טית בית עוף בגף, ט
 טצאת בית ודרור קן לת (תתלים פ״ד)׳ אשר שם צפרים
 יקגגו (שם ק״ד) שלוה תקן תיא טצות עשה, וטפורש
 בתורה בי יקרא קן צפור לפגיך בדרך בכל עץ או על
 הארץ אפרותים או ביצים ותאם רבצת על האפרוהיש
 או על תביצים לא תקה האם על הבגים, שלה תשלה
ת תאם ואת רבנים תקת לך לטען ייטב לך ותארבת  א
 יטים (דברים ב״ב) ואע״פ שטצות זו תיא קלת לעשותת,
 טתן עברה בצידה אריכות יטים, ק״ו לטצות תטורות
 (תולין קט״ב שלות תקן נותנ בכל טקום ובכל זטן,
 ורק בעוף מהוד׳ דכתיב קן צפור ,יעיף טהור אקרי צפור
 ע ף טטא לא אשכתן דאקרי צפור, אבל אם תאם טרפה
 תייב בשלות דטכל טקום טקרי צפור (שם קל״ט:).
א רובץ על ביצי ע ף טתור או עוף טהור רובץ ט  עוף מ
א כמ ר משלות קורא זכר (רעבתותן, מ  על ביצי עוף מ
) דרכו שהזכר מקנן על הביצים, ר״א מתייב א ר ו  ע ע ק
ר רובץ כ , ובשאר מינים מודה ר״א ח ח מ ו  והכמים פ
 כמור משלות דכתיב והאם רבצת (שם). ולא יקה
 האם אפילו לדבר מצות (שם קמ״א.) ודרשו ״לפניך״
 ברשות היתיד ״בדרך" ברשות הרבים יוני שובך ויוני
 עלית שקננו במפיהים ובבורות ואחין ותרננולץ •לק״ו
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סד יה ידה הגלילי  הצדוקים הפרושים והאיסיים) אשר י
 (עי׳ נרעץ געשיכסע ה״ג 252, שירער ה״א 3, 486)

ה זה כי ככר קדם ליהודה  אך דבריו סוהרים זה א
ד הורדום נ  אביהו הזקיה שעסד בראש הבר סרצהים נ
יות םי״ד פ״ס נ , קדסו ת ס״א פ״י ה׳ סי (טלחסו  האדו
ק י ן (ע״ע). ק ר י נם קודם להזקיה היו ה ם י  בי), ו
נים היו לאוטיים נלהבים, ולא רצו  הקנאים האהרו
ת הורדום האדוסי שלא היו סזרע ה  להיות נכנעים ה
ם הבטי ישראל ושמעיה ואבסליץ ת נ ט א ב  ישראל, ו
י דרבי דו לו בההלה, אך טפנ נ ן ההנ  בראש הסנהדרי
נה (קדסוניות םי״ד פ ס ד׳  שלום נכנעו אליו באהרו
 ועוד). הזקיה והבדיו ה״רצחנים״ נפלו בחרב לפני
ו ס ל ס ם נ ה ה ם״א פי׳ ה׳)׳ ורבים ס ו ס ה ל ס  הורדום (
ק , ו הס ספי ם ונשיהם ו ההחבאו בטערוה ובכפים ה  ו
ל (צפורי) נלהטו עם היל הורדום בעד ט נ  הסבצרים ב
ו ד׳—ו ועוד), ׳ ם  תפשם ולאוטיותם (קדסוניות םי״ד פ
ת אשתו ושבעה בניו ם בהד להסית א אי  ואהד סהקנ
ם האדוסי (שם)׳ ובנראה הוא ת ר ו ה ות עבדים ל  סלתי
את טשת״ (פ״ם א'—ז׳), א הלוי שנזכר ב״צו ם ק  ם
ת ״םקםא" ת  אשר לדעת םשארלם צ״ל ״הקנא״ ת
. ( p 1 8 9 7 The Assumption of Moses )36 שתוא ם״ס 
ם התהזקו הקנאים בירושלם וישיסו ת ר ו ת ה ו  אתרי ס
ת יהודה הנלילי בן יהזקיה, ואז עסדו  עליהם לראש א
יקשת ת היהודים, ו ם שרצו לספור א י י ס ת ד ה נ  בסרידה נ
. ואהריו קסו י ס ת עול ת  קשר אטיץ לפרוק טעליהם א
ר טבדיים ב ד  בניו יעקב ושטעון אשר הוקעו על העצים ב
יוה ם״ב פ״ה בי) נ פ רוסי (קדסו ש  אלבםגדר שסשל ב
ס שהיה בראש הסורדיס ה ג  בנו הגדול של יהודה שסו ס
י שעלה אל ת 66 ותוטת ע״י הקגאים בעצסם ספג  בשג
 ההיכל ורצה להשתרר ולתת בתר תטלובת בראשו
, והוא אשר גזבר בתלטוד ( ט — ׳  (סלתסות ם״ב פי״ז ה
ם בן הזקיה שטו (בן בגו של יתזקית) ה ג  י״א שטשיה ט
ב גפשי (םגהדרין ם טשי ה נ י ט  שנאטר בי דהק טטנ
ד ה  צ״ת:), ולדעת גייגר (צייטשריפט ח״ז 176) הוא א
ם ת ג  עם טגהם שהיה עם הלל שאטרו עליו יצא ט
, לאיבק יצא ? יש אוטרים בגגד פגיו יצא  וגבגם שטאי
ס  (גגד פני ה׳) הוא ושטוגים זוג של תלטידי הבסי
 טלובשים תורקי זהב שהשהידו פגיהן (של ישראל)
 בשולי קדירה, שאטרו להן כתבו על קרן השוד ׳האין
 לבם הלק באלהי ישראל (ידוש' הגיגה פ״ב דף ע״ז
ת ו ט ת ל ט ) ם י א ג ק  ע״ד). אהריו היו אלעזר בן יאיר ראש ה
׳ עטרם, הולוטי, הגיבא או תחיגא׳ אשר (  ם״ב פי״ז ט׳
ת הדוטיים, ל ש מ ט ם והדיגוה בטהזיקים ב  עשו שפטי
רת עגלה  עד שאטר ריב״ז טשרבו ״הרצתנים״ בטלת תו
 ערופה (סוף סוטה). אלעזד בן הנניה ראש הקנאים
ות של סושלי הדוסייס  היה ב״ג ולא הניה להקריב קדבנ
ן ת ת ם״ב פי״ז ב׳). לדעת דדגבורג (טשא א  (סלתסו
א הוא צ ט ר ק ב א ו  ישראל ה״א 142) השם ק ס צ
ר עליו יוסיפום (הייו ס  קוספםום בן קוסםשוס אשד א

ש וכו׳ שאל אגדיפם ס ה ס  (בע״ז) וכו׳—ספני שאין ב
ם ונבוד כ ת ם ב כ א אלא ה נ ק ה ת ר׳יג׳ כלום ס  שד צבא א
ם שנשא ד א ד ועשיר בעשיר? א״ל משל לסה״ד ל מ ג  ב
ה בה (אם א נ ק ה ה אין מ נ מ , השובה ס  אשה על אשהו
ה ה ו ה ה בה) פ א נ ק ה נה ס  השניה השובה אין הראשו

( ה ״ ה בה (ע״ז ג א נ ק ה ה ס נ מ  ט
. ט  ב

ת  ס^אי•/ כת: הבורה של יהודים בסוף זטן הבי
ד הרוסיים ללהום נ , שהתעודדו נ ם ת ר ו  השני, ביסי ה
בהסה בל סהללי תם וארצם, והדנו באף ו נ  בעד אםו
ק ין ר י ק ם בשם ם י י נ ט  קדשי ישראל ולאוסיותו. גם ס
ב קםן שגקרא ד ר בסכין או ת ת ס  (ע״ע), ע״ש שרצתו ב
 בלשון רוסית ״םיקארי" וגק ראו בפי הפרושים ״בריוגי״
יגום קיסר . ובשבא אםפםי ( א ק ר א ם י ב  (ע״ע א
ת בל אוצרות ת ירושלם בקשו קגאים לשרוף א  לתתריב א
׳ (אדר״ג פ״ו) אולם הפרושיס התגגדו ט ע ו מ  כלבא ש
ת י שהיו ספריעים השלוס, ודםבו עי״ז א  להקגאים ספנ
י שהפרושיס ידעו מ  הורבן ירושלפ ואפשר ג״ב ספג
 כווגת הקגאים האלה לא היתה רצויה לשם שטים דק
ת רסן הטטשלה ם לתשתדר על העם, ולתזיק א  ברצ ת
 בידיהס, ולא הלכו בדרך הקגאים הראשוגים שהיו
י א מ ת ג א אשד הרג א מ ג  סחזיקי הדת׳ בסו אליהו ה
ר ״קגא קגאתי לה' אלהי צבאות" (ס״א ס א  הבעל, ו
(ויק״ר פל״ג), טצאצאי , והוא היה קגאי בן קגאי (  י״ם י
ו ת ה׳ בהרנ א ג ת ק  פיגתם בן אלעזר בן אתרן שקגא א
ה פ ג ס פ זשרי בן םלוא ועי״ז געצרה ה גית ע ת הסדי  א
 סעל בגי ישראל (בסדבר ב״ה) הקגאים האלת היו
ם קנאו גאיס שגם ה  בהגים טזרע פיגהם עד ההשסו
: הגונב ם עם היוגים בטשגה אטרו ת ט ת ל ט ת ה' ב א ג  ק
ת ת הקסוה (בלי שרת) והסקלל בקוסם והבועל אדטי  א
ה אין אתיו הבהגים א ס ו ט  קגאין פוגעין בו, כתן ששטש ב
ד אלא פרה• בהוגת טוציאין אותו מ  טביאין אותו ל
ת טותו בגזירין ובו' (טשגת  הוץ לעזרת וטפציעין א
, ר״ל שדגו אוהו בדיגיהן ולא ע״פ (  םגהדרין פ״א:
 דיגי ישראל׳ בי בשעת הטעשה היה להם הדשות
ת הטדיגית ע״פ  ?ד, גו בדיגי הקגאים, וגם פיגחם ק א
ר לו טשה דביגו, בי גס דין זה ם  דין הקגאים אשר ס
ם פ״ב ). וא״ר יוחגן הבא ליסלך ש ) י ג י ם  גסםר לטשה ס
ם א  אין סודין לו (ע״פ דין הקגאים) ולא עוד אלא ש
גהס גהרג עליו, גהפך זסרי ת והרגו, פי ס  פירש ז
 והרגו לפינהם אין גהרג עליו שהדי רודף הוא והיה
חס לדרגו ב״א בשעה טעשה ולא אה״כ. כי נ י  יבול פ
נאים גזרו ב״ד על הגויה, ולא טקודם,  דק ביטי ההשטו
ס נ ט ה א ש י ט ט אסרה כבר מ ם נ  אבל בדיני הקנאי
ם ת א נ ק ה ב א ס ת ה י הודדוס נדשו א ט  הקנאים שהיו מ
ם ה ם נוהה ט  נגד דעת הפרושים ולא היתד. רוה הבטי

ת של הקנאים ב  [יוסיפוס אדות הקנאים] קורות ה
ת ם״ב פ״ה אי׳ קדטוניות ת יוסיפום (טלהסו ב ד ו ט  לטדנ
ת דביעית (זולת ם היו כ ה  ; םי״ה פ״א אי). ונראה ש
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ם תקנות ונדרים ביום ם״ז  בשם ר׳ צדקה עשה מ
 אלול קפ״ה (1328), אשר הםביטו עליהם ראשי הקהלת
הם בן יואל׳ אלעזר בן נ  ושטותם: ברוך בן יצהק, כ
 טתתיהו, יצתק בן יוסף, שטריהו בן שלמת בן יצתק
 הכהן שטשון אנורא, אליהו הפרנס בן ראובן, הפרנס
 קפסאלי בן שלםה בן יוסף׳ יהושע בן עבדיה הלוי
 (ברלינר, סאגאזץ ה״ו 131), יהודה אנםולי, בניסין בן
, א פ ח  •וסף בוניפאציו, שטריהו טקנדיא, ישםעאל ה
 טנהם בן יעקב הפרנס, ושסואל בן נסליאל בן שם־
 סוב בסוף הסאה הי׳׳ד היה סספר היהודים בקנדיא
 1160 בץ טאתים אלף תושבים. עד שנת 1387 שלטו
 סס אלף סםבעות היפרפידים׳ ואז נתרבה הטס עד אלפים
 והטש טאות טםבעות׳ ובשנת 395 הוסיפו עד שלשת
 אלפים בשנת 1403 שלטו טתצית ההוצאות לבדק
 תוטת קנדיא. בשנת 1412 התאוננו התושביפ בי
 בטעט בל התניות הם בידי היהודיפ. וטהט אשר
 שלחו נופת לאוסםריא (ברלינר, אויס דעם איננערן
 לעבען צד 78). בשנת 1439 חוברחו לשלם סס ארבעת
 אלפים דוקאםים להוצאות הסלחםה בבל שנח, תחת
 אשר התושבים האהרים שלסו סכום בזה רק בפעם
 אתת, טלבד סבוסים גדולים לשוהד ששלטו היהודים
 בעד זכיות טיוהדות. היהודי דוד בן אליהו טאורונונאטו
ת הקשר של הטורדים נגד  נלה לטטשלת ויניציא א
 הטסשלה בשנת 1462, והסינאט הביר הטובה ע״י
 זכיות שנתן ליהודים בקנדיא קהלת היהודים נתרבה
 ע״י הנולים סספרד, ויפדו שבוים רבים שנפלו בידי
ה סכרו הכלי קדש טביהכ׳׳נ ה  שורדי הים, ופעם א
 לצורך הזה. בשנת 1523 הביאו הגולים שבאו סרודיס
 את הםגפה אשר הפילה תללים רבים בץ היהודים
 בקנדיא. בשנות הסאות האלה היה קנדיא סקום לתורה
, ו ג י ד י ס ל י  ותכמת, בין תמשפתות הסצרינות היו ד
. הרבנים היו ר׳ יהודה דילטידיגו י ס אל  קאסאני, ק פ
 תלטיד ר' יהודה סינץ 1510), ר׳ אליעזר דילטידינו
 (1560), ר' אליתו דילטידיגו(1590), ר׳ שטואל סנחם
 דילסידינו, ר׳ אליחו קפסאלי שנבחר אח״כ לרב
 בקושטא. ר' שטואל אלגאזי היח רב בקנדיא בסוף
 הטאה הט״ז לקהלת קנדיא יש סנהגים סיוחדים,
 וקוראים שם הפטרת יונת ביריב בתעתקה יונית טלבד
 שלשה פסוקים הראשונים (קפסאלי, לקוםים שונים
" (ע״ע א ח נ  דף ב״ם. יום י״ח בתסח הוא ״פורים ק

ם י ד ו  פ
 [תחת תורקיא] חאי קנדיא בא תחת טטשלת
 תורקיא בשנת 1669, וליתודיםשם תיו זכיות שוות עם
 יהודי תורקיא. בשנת 1869 אחרי סלאת שתי סאות
 שנה לכבוש האי בידי תורקיא יעץ ההכם ר׳ טשה
ת שטותם בהוד אזרהי  אשכנזי לבני עדתו לרשום א
 חורקיא, ולקבל עליהם בל תובות אזרתי האח בשנת
ד ת היהודים בעלילת דם, א  1873 האשיםו היונים א
 בהשתדלות הציד הצרפתי נמצא הילד בכפר הסמוך

 שייט) כי היה אהד סנכבדי התושבים בטבריא ששמרו
 אסונתם לרומיים, ור׳ זכריה בן אבקולם הוא זכריה
 בן אספיקולם הבר לאלעזר p שסעון הכהן שנם הוא
 היה בץ ראשי הקנאים בירושלם (סלתםות ס״ד אי)

 ושסעץ בר ניורא או נריון תתנבר על הרוסיים ויכריעם
 לטבת ויהרונ מהם י״ב לניונות אשר הביא סיסםיוס
ת הנ ישועת  סאגםיוכוס והקנאים הגנו בשנת 66 א
 ישראל, וטבעו טטבעות עם שם אלעזר •הכהן ושםעץ
 הנשיא לזכרון הישועה. ולרגלי הצלתתם התעוררו
 הקגאים בגליל ובראשם יוהגן בן לוי סנוש הלב, יוסםוס
 בן פיסםוס, יהושע בן סאפ א טסבריא ויוסף בן גטלא
לא דו ג  (טלתטות סיב פי״א א׳), ורק צפורי עטדה טג
 עזרה להסורדים אך לאהרוגה גברו עליהם הרוסיים
 וגפלה סצודת סאסאדא ששם התקבצו הקגאים עם
 אלעזר בן יאיר. וגם בירושלפ גפלו ראשי הקגאיפ
 שטעץ בר גיורא, אלעזר בן שטעק, שטעון בן יאיר
 (עזרו!), ויוחנן טגוש־הלב אתר אשר שרפו בל אוצרות
 העשיחפ והטון העפ טתו ברעב (עיי נטין נ״ו איכה
 רבתי פ״א הי). ונחרבה ירושלם ע״י םיםוס. והקנאיפ
פ אשר  ההם לוא שטעו לעצת ריב״ז ותכסי תפחשי
י עד ט  דרשו שלופ העיר ותפצו להיות גבנעים תתת ח
 יעבור זעם. לא נתרבת ירושלם בעת ההיא. בץ הקגאיפ
ם אשר נטו אתרי תורת ישו, ונזכר בין ח ת  היו א
 תלטידיו שטעון אשר קרא לו הקנאי(טתי י׳ די) ובטק,ם
 אתר שטעון תבנעגי(לוקוס ו׳ ט יו) בטעות תתת תקנאי.

(J E xu 639) 
 א

(Crete)נריא : אי בים תתיבק, וגקרא ג״ב קריטי^ 
ג(בספר  יהוחם ישבו שם זטן רב קודם הטספר הגהו
 השסוגאים א׳ ט יו כ״ג גזבר גורטיניא והוא קריםיאו
ת היהודים בקרים־(סלאבות ח  קגדיא) פילץ סדבר א
 פ לון ה״ב). אלכסגדר תשקר בלכתו לרומא עבר דרך
א ותיתודים תסבו בידו בי תשבו שהוא טזרע ח ג  ק
 תתשטונאים (יוסיפום קדטוגיות סי״ז פי׳ ב אי) יתודים
 סאי הזר, גרו בירושלם (טפעלות תשליחים ב׳ י״א)

ת היהודים  הרוסיים כבשו את תאי בשגת 67 ויחשבו א
, א ט ח סחם עובדי אלילים ב  לאזרחים כ״ז שטשלו קי
א ח ג  אך מעת שטשלו קיסרים גוצרים סבלו יחוח ק
ת וצחת רבות, ובזמן תיאודוסיוס תשגי מרשו  רחפו
חא (408), אך חזרו לישב שם אחרי זטן  היהודים טקג
 קצר׳ כי בשנת 440 התעוררו שם היהודים לקראת
 הטשית תשקר אשר תבםיתם לבקוע לתם תים ולהביאם
ת  לארץ ישראל. בשנת 823 כבשו הסאראקינים א
 האי ובשנת 960 הזר לידי הביזאנסינים אשר חחזיקו
ח הסדקים י  בו עד שנת 1204, ואז היה האי ב

 טטונטפיראם והוא סברו להריפובליק דניציא
 [קהלת ימראל בקנדיא במאות הי״ד והט״ו] הקהלה
א התנהנה ע״י ארבעה טסונים, ואהד טבתי ח נ ק  ב
 הכנסיות נקרא ע״ש ״אליהו הנביא״, ואהד סהרבנים



 ישראל
 [סתירות בהקנח לדברי חז״ל] דבר נפלא הוא גי
 בספר הקנה כמו בספר הפליאה יש מאמרים חמחנגדים
 לדברי חז״ל ובאתה מקומות נראת כי המחבר טבזח
 אותם, וע״ז יאמר שפ״ר המעתיק אה די״י לגחגץ (ה׳׳ו
 ציון ח׳<: ״הזח מעציב הוא לראות כי ספד ׳שמכל
 ׳שורה ושורח מבצבץ דופו וכלו מלא נאצות על תודה
 ׳שבע׳׳פ זוכה להםכמוה נאוני פולץ בימי הפאת הזמרת
 והם סקחשים ומעריצים אותו כםפר קדדש בקדמות
 ההורה״. כמו בתקנה(כ״ב ע״ב): ״׳שאלו להסבי׳הלמה
 ברא האישה הענייה הזאה ׳שאץ לה לא ׳שכר ולא עונש
 אהר שפמורה ממקצה מצוה, כנון ׳pme נרמא וכר
 והקב״ת תייבת בתלמוד תורה השקול כננד כל המצות
 ותכטינו פמרוה בעמר ׳שמצאו מלה בניכם בח״ח״.
 עוד יאמר (שם עמוד ד׳) ״והקשה ׳שבכולן, לא די לה
 לענייה שהפילוה עד לאח אהד שפמרוה ממצוה המלך
 אלא שהקשוהלעבד" וכו׳,כאלו נאמרו הדברים מאלה
 תדורשים תפשיות הנשים. ועוד אומר (שם ע״א ע״ב):
 ״רבונא דעלמא! כתבת בתורתך לא תפור p כל
 תדברים ואנו עוסדים באזהרוחיך, ולהם צרת לא תוסיף
 ולא הנרע, וסוםיפץ ונורעץ ועושים הקישא ותייבו נשים
 באכילה מצה והיא תקישא משובשת״ אך לא לבד
 ננד ההלמוד ב״א נם על ננד הפצות המפורשות בתורה
 יהלוצץ המהבר הזה כמו על מצות ציצית (בהקנה
 מ׳׳ז ע״ג): ״מה מרדה הקב״ה בעמיפת ציצית ולמה
 נזר תומ של תבלת?—מ״מ תוא כמדת משונעים״.
 ובספר הקנה והפליאה בכ׳׳י יש עוד דברים יותר קשים
 מאלה על הדיל, וראוי לרבנים לשים לב ולהודיע
 מהות הספר הזה ברבים למען לא יכשלו בו בעלי

 הקבלה.
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 קנוניא : רמאות שנעשת ע׳׳י תהבולה וערמה בשתוף
 אדם אחר או תבורת אנשים (Conspiracy). כמו
 בשמדות דאביי חייש לפרעון ולקנוניא(ב״ם י״ג.) ופירש״י
 שמא פרעו וp הלוה נפל השמד, והא דקא מודה לא
 פרעהי עצה היא ביניהם של רמאוה למתף את
 הלקוהוה שלקהו ממנו קרקע שלא באהריוה דהלקו
 ביניהם ואמר ר׳שב״נ אף הערב לאשר. בכהובהה והיה
 בעלה מנרשה ידירנה הנאה שמא יעשו קנוניא על
 נכסים של זה רתדר את אשתו(ערכץ כ״נ )׳ דשמא
 משום ערמה מנרש לה שהגבה כהובהה p ההקדש
 רהזירנה, כלומר שהקת כתובתה p הערב והתרת
 ועושה פשרה עם בעלה. אך ד׳ יהושע סבר אץ
 אדם עושה קנוניא על ההקדש (שםושבועוה מ״ב:).
 לא היישינן לקנוניא היכא דליכא רנלים לדבר(רשד״ס
 ת״ס סי׳ רכ״ת), ולא בהזקוה (שו״ת אלשיך סי׳ ר״ב).
 קנוניא לתועלת לאהרים לא היישינן(שם את״ע סי׳

 m אוצר
 נהסאשימים נענשו בתפיסה. בעת פלח מת תיונים עם
 קתורקים בשנה 1897 היו בקנדיא 225 משפתות מבני
 ישראל או 1150 נפשות בין רבע מיליון תושבים, חב
 היהודים נרים עתה בעיר כאניא ומועסם בעיר קנחא
 ורק המש משפהות בעיר דמימא. המלהמה של היונים
 נגד תורקיא בשנות 13—1912 מדם ננמדה (יאנואר
 1913), ותוצאוה האי קנחא מומל בםפק, וכנראה יתז ר

 לרשות היונים.

 ביכליוגרפיא, גייגר 0לא הפנים צד 22; ר״ש דילסי־
v1. J. E . 8 6 5 ד ק  ; ה0דינו, אלים, ה
 ב. מ

 (םפר הקנה): םפר קבלה תסיותם לר׳ אלקגה
 בן ירוהם בן אביגדור מסשבהה רם, (ד גהוניא בן
 הקגה) שהבר ג״כ םפר הפליאה שהוא הלק סםפר
 הקנה דש לו מדרש נחום בן הקנה. הספר כולל
 חבסח חקכלה וםודוה ופיחשים וכוונוה על ההורה
 וחסצוח(נדפם בקאריץ חקס״ד, פאריצק חקס״ו ובדפוסים
 אהחם). שם המהבר הוא פלאי כי אביגחר אינו שם
 העצם ב״א שם מושאל אבי־גדור או גודר פח, וכן
 גמצא בחקגה (הוצאה פאריצק דף ו׳ ע״ב ודף מ ׳ו
 ע״ב): ״אבי גדור בעל הנדר בתורה אל״ המהבר
 מיהם אה עצמו לד׳ גהוגיא בן הקגה בזמן ההנאים,
 וסודיע כי הלם הלום בשנה ד׳ אלפים, אך כבר המיל
 בו ספק הרב היד״א ואוסר ״והוא פלא דסייהי דבח
 אביי ורבא ויהראסוראים אהרוגים״ (שם הגדולים ה״ב
 ערך קנה סי׳ ע״א). ובנוגע לספר הפליאה מביא הסהבר
 בעצמו ״מפי נאק מחנאונים הגדולים״. יעלינעק הוכיה
 בי בעל הפליאה לקה מדברי ר׳ יונה נירונח, ר׳ אברהם
 אבולעפיא, ר״מ חליאון ד״י ניקמיליא, הריקאנמי ונם
 מדברי ר׳ יעקב בעל המוחם. ולדעהו היה המהבר
 בן אימליא או מארץ יק. אך לרעח נרעץ בא מספרד,
ח ההיא סוםבים דברי הקגה (רף מ״ז א  ועל יהודי ה
 ע״ד) כי ״היו היחודים סשחסדים לקגוח להם מלכוח
 וסס׳שלד, וחיו גושאים להם גשים גכחוה״, ועוד (שם
 דף קי״ג ע״ג) ״וי לכם עסי חאח בלעגים (רעבחגים,
 זוללים וסובאים) בגי בלעגים, יושבים חבורוח חבירוח
 לאכול ואוכלים עד אשר יצא סאפם ומהשם אינם
 יראים, ואם יביאו להם בשר נבלה ויין נסך •נמוד לא
 *שיבו ידם סהם וכוי ודושp סרקד ביניהם ושמח
 עסהם״ נם מההוכהו ננד הדעה הםשובשח שהחורה
 לא נחנה להחקייפ בכל סצוחיה רק בשבח ישראל
ח הקדושח(שם מ״ו ע״ד) נדע- כי במקום חזה שלמה א  ב
 הדעה שנחפשמה אז בספרד ובץ הםפרחם שיצאו
 לשבח במחנוח הברבחאה בצפון אפריקא (עי׳ שו״ה
 יכץ ובועז לר׳י׳מב״ץ השני ח״נ סי׳ קל״ד). ובנונע
 לזמנו של המחבר נוכל לשפוט כי הי בסאה הי״ד,
 כי בהקגה ובחפליאח גמצא קץ הגאולח לשנח ק״נ

.(1390) 
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ן (ע״ע). דבר י פ י ל ח  פ״א א׳—הי), וק יש קנין ב
ח בכסף ח  חורה במכירה מעוח קונוח, שנאמד ש
פ חקנו דבל שלא החנה בפירוש שיחיו  יקנו, רק חכמי
 מעוח קונוח, לא יהיו ממלמלין נקנין רק בהנבהח או
 במשיכה והטעפ שחששו חז״ל שמא כשיחן הלוקח
 הדפיפ קודם שימשך החפץ ישרף או יאנפ ההפץ
 ברשוח המוכר, גזירה שמא יאמר לו נשרפו חמיך
 בעלייה (ב״מ מ״ז.), ולא ישחדל בהצלחו, משא״כ
 כשחקגו שמעוח איגן קוגוח, לא חששו שלא ימרח
 המוכר להציל המעוח דהרי חייב באחריוחן אפילו הן
 בעין, וגפ אין מורח בהצלחן. ובקגץ או חילוף מטבעוח
 חשבו אח חמטבעוח חחשיבוח ועובריפ לסוחר במעוח
 וממבעוח שכנגד! שחן פחוחוח מחן ואין חריפוח הן
 פיחח. ואסרו הזהב קונה אח הכסף והכסף אינו קונה
פ משך ח הזהב ובו׳ סטלטלין קונץ אח הסטבע א  א
פ נחן בידו אינה קונה אח  בטטלטלין, והסטבע א
ח זה אם טשך  הטטלטלץ. כל הטטלסלין קונץ זה א
׳ וטטלטלין קסנים (  באחד טה! (ב״ט פ״ד א'—ב׳
 שיכולין לשאח אוחפ בגקלקוגין בהגבהה. הטקנה קרקע
 וטטלטלץ צבוריפ בה וקנה קרקע (באחד טקניניה) קנה
 טטלטלין נ״כ, ואפ איגפ צבוריפ ע״ג קרקע בעינן אנב,
 והראב״ד בעי לעולט אגב (טכירה פ״ג). להדטב״פ
 צריך לטייפ הקרקע, והלכוזא שאיגו צריך (ח״ט סי׳
 קי״ג), ואפילו קרקע טושאל או טושכר די (השובות

. ב ג  הרשב״א סי׳ חהקל״ד), ע״ע א
ת ה פ ט  [קני! סודי] קגין סודר הייגו לקגוח ע״י ט
 או בגד לסדגו ססה שגאסר וזאה לפגים בישראל על
 הגאולה ועל התטורה לקיים כל דבר שלף איש געלו
 וגחן לרעהו וזאח החעודה בישראל (רות ד' זי). אולם
 חחח אשר לפגים היה הקגץ ע״י געל, גשחגה אח״כ
 הטגהג לעשוח הקגין ע״י סודר. והוא חליפין ע״י איזה
 חפץ ששוה כל שהוא, וכטו כן בחוקי האגגליפ צריכץ
 consideration לקייפ הקגין. ובחוקי הגרטגיפ העחיקים
 גורע ג״כ קגין סודר בשפ ״טאגטעלגריף". איכא
 דאטרי בכליו של סוכר, והלכה בכליו של קוגה. ע״ע
. וצריך לחפום בסודר לכה״פ שיעור שלש ן י פ י ל  ח
 אצבעוח, ואפ אחז בו בפחוח טשלש אצבעוח צריך
 שיאחז בו באופן שיכול לגחק כל חםודר ולחביא אצלו.
 ולאו דוקא סודר אלא אפילו בגד או כלי אחר ואין
 חטוכר יכול לעכב חבלי או לחחוך טקצחו דםחפ קגץ
 ע״ט להחדר הכלי הוא (חגחח אשרי לב״ט פ׳ הזחב)

 ואיגו קוגה אלא טדעח בעל הסודר, אבל חאוחז בעצטו
 בכגף בגד תבירו ואוטר אגי גוטל קגץ לעשות כך וכך
 לא עשה כלום (ת״ט סי' קצ״ה די). קנץ סודר איגו
 מועיל בשאלה (פסקי דקאגטי סי׳ של״ה). קגץ סודר
 לא בעי עדים׳ משום דםתם קגץ לבהיבה עומד, ולא
 איברי םהדי אלא לשקרי והכא הכתב מעיד ע״ז, ובן
 אם שגיהם מודים סגי בקגץ ביגו לבין עצמו. קגץ
 בלילה כשר; קגץ בבל דבר חשוב (כל*) אע״פ שאיגו

מל הרמאי לבא לידי הפפד  ב״ה), ולא במקופ שי
 (שרית סהר״ס איםרלש סי׳ ל״נ). ויש כמה גווני קגוגיא
 וחלוקים שונים (רסב״ם ה״ד סי׳ רב״ת, כנסתהנדולה
 או״ה דף קג״ד ע״א, ה״ס הלבות הלואות סי׳ ס״ה דף

ר ס ה.  ם״ז ע״א) ע״ע ה ע
 א.

 D\Jp׳ מסכת: מסבתא הי״א ואהחגה בםדר
ה העוף, קן סתומה׳ א מ  קדשים. ויש בה שלשה פרקים ה
 בסה דברים ואין עליה גסרא ולא תוספתא. כשהשלים
 מסדר המשנה לדבר בקרבנות הבהסוה והבניה הבית
 ששקריבץ בו אותן הקרבנות, סידר אתריו מסכת קנים,
 וסי שנתחייב קרבנות עוף סביא ב' תורים או ב׳ בני
 יונה א׳ לעולה ואי לחטאה. פתהיח היה ססונח על
 תקנים(שקלים פ״ה א׳) הסםכתא עוסקת בעניני תערובי
 העופות כשיתערבו קרבנות העופות אלו עם אלו, בנו!
 קני זבות ויולדת וכדוסה, שסביאין קן בדלות או
 בעשירות וגקראו קנים בלשון רבים שנוהנץ לעשות
 ב׳ ב׳ בבריכה דכתיב כי יקרא קן צפור והגית זה
 העגץ באהרוגה ספגי שאיגו סוכרת, לפי שאפשר
 שיתערבו ושלא יתערבו, ועוד שהדבור טעט סזער
 (הקדסת תרםב״ם לסדר זרעיפ). באבות (פ״ג) אטרו
 קגץ ופתהי גדה הן הן גופי הלכות. פי' סם' קגים
 תן טתלכות תטורות כי יש כטה וכסת דיגין הסהתלפץ
 אם אירע איזת תערובות, קרבן תובת בגדבת או עולת
 בתטאת (קגים פ״ג אי) אעי׳פ שקטגת בכסות וגותג
p הטקדש ותושבגא בעלטא תן, בכ״ז נתשבו n רק 
 כגופי תלמת שבתורת שראוי לאדם ללטוד אותן בסוף
מ ז ל  הסם׳ סםיים בשבה וגתטת זקגי תורת, ואטרו כ
 שטזקיגין דעתן כתישבת עליהן שגאטר בישישיפ הכסה
 וארך יטיפ הבוגה, כלוטר אף שהתורה טתשת כתו
 של אדם ובפרט בהלכות הסודות כסדר קדשים (עי׳

 שבת ל״א.), אבל סוסיפין הבטה ואדיבות יטיס.
 ס. ג—ר ד

: השגת דבר בסהיר, העברה טרשות הסוכר ] " } D 
ה בכסף יקגו (ירסיה ל׳׳ב ח  גרשות הקוגה. כטו ש
ת הגק(ש״ב כ״ר כ״ד)׳ כקוגה כטוכר ד א  ט״ד), ויקן ח
 (ישעיה כ״ד בי), קגין כספו(ויקרא כ״ב י״א). תרגום
 הכבודה(שופסים י״ה ב״א) קנינא, והרמי קנינץ(תרגום
 סשלי ד' ז׳, ההליפ ק״ד כ״ב) דרכי הקנין שוניפ הפ
 לפי הדבר הנקנה, כסו האשה נקנית בשלש דרביפ,
, כו ת עבד עברי גקגה בכסף ובשסר ו ו ש י  ע״ע א
 עבד כגעגי גקגה בכסף ובשטר ובתזקד, ומי בהםה
ח ד״ט ור״א, ב  גסה נקניה בסםירה והדקה בהגבהה ד
 והבסיס אוסרים בהטה דקה נקנית בסשיכה. נכסים
ת (קרקעוה) נקנין בכסף ובשטר ובהזקה ו ח ח  שיש להם א
) אין נקנין אלא בטשיכה ן  ושאין להם אהחוח(מטלטלי

ח נקני! עם נכסים שיש להם ו ח ח  נכסים שאץ לתם א
 אחריות (בדרך אגב) בכסף ובשטר ובהזקה (קחשין
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 מתן מעות (המלוח) שעכדגא לך לדידך ולכל דאתי
 מתמתך (גיטין י״ג:), וא״כ תית תייב לו מעיקרא מכח
 תזה, ותוא דבר תדש בהוקי תתלמוד ותקנות תז״ל ע״ע
, ר ב , ד א ר צ ר מ ; ב א ת כ מ ס , א ת ו י ר ת  א
ן ת ר י כ ; מ ן י ל ט ל ט , ס ע כ ט ט ן ן י פ י ל ; ת ת ק ז  ת
; ר ט ; ש ע ק ר ; ק ד ב ; ע ה ג ת ; ס ת ו י ס  ט

 ש ו ת פ י ם.

 ביבליוגרפיא: דמב״ם הלכות ם כ י ר ה ו ז כ י ה;
 ה״מ סי׳קפ״ט—רי״ג, רם״א—טי; פאסעי1, משפטי אל: דאס
 טאזאיש־ראבינישע ציוויל־רעכט 1884 ; כלאך, דאס מאזאיש־

 תיימודישע בעזיטצרעכט, בודאפעשט 1897
 א.

 — [קני! חזקה] קרקע נקנית בהזקה בין בסכר בץ
 בסתנה או שכירות כיצד נעל גדר פרץ כל שתוא
 הרי זה קנה. בסת דברים אסורים, כשתיד. בפני תטקנת׳
 אבל מלא בפניו לא קנה, אא״כ אסר לו ״לך הזק
 וקני״; אם היה השדה בצד שדהו, כיון שרש הטצר
ת ונעשו שתיהן כשדה אתת קנה. ח ש  שבין שתי ת
, כיקשתתזיק ת ו נ  תטוכר לחבירו עשר שדות בעשר טח
 באהד סהם קנה כולם והני טילי שנתן דטי כולם,
 אבל לא נתן דסי כולם לא קנה אלא כננד סעותיו.
 ובשכירות אין צריך שיתן דסי שכירות כולן, דשכירות
 אינן סשתלסות אלא לבסוף, וכסתנה יש סתלוקת
 הפוסקים (ת״ס סי' קצ״ב) כל תסתובר לקרקע נקנה
 כהזקה כקרקע׳ וה״ט אם הוא צריך לקרקע, אבל אינו
 צריך הרי הוא כטטלטלץ לקנין׳ ויש אוסרים דאפילו
 א״צ לקרקע דינן כקרקע (שם סי׳ קצ״נ). הנוי אינו
 קונה בהזקה אלא בכסף, ודוקא נוי סישראל לא קנה
 בהזקה, אכל ישראל סגד קנה, ויש הולקין ואוסרים
 חשראל טגוי ג״כ לא קגי בהזקה (עי׳ םט״ע וט״ז ה״ט
 סי' קצ״ד). ישראל טוטר דיגו כישראל גבי קגיגים
 (תתם סופר תלק ת״ס סי׳ קל״ד). גר שטת ולא הגיח
 בן שהורתו ולידתו בקדושת׳ אע״פ שיש לו בן שהורתו
 שלא בקדושת ולידתו בקדושה, כל גכםיו הפקר וכל
 הסהזיק בהם זבת (ת״ס סי׳ ר״ת) עבד כגעגי גקגת
 בהזקה׳ שםשתםש בו בפגי רבו כדרך שסשסשים
 בעבחם, ושלא בפגי רבו צריך שיאסר לו לך הזק

 וקגי (שם סי' קצ״ו).
 י ק-ץ

ב  — [קנין זכייה] זכין לאדם שלא בפגיו ילפיג; טדכתי
כטדבר ל״ד), שהגשיאים ד גשיא אתד טטטת( ת  וגשיא א
 זכו לישראל לכאו״א הלקו בתלוקת תארץ טתורת זכית
 (קדושין ם״ב ) ושורש דבר זד, סםתעף לעגפים ואופגים
 שוגים. א•) תסזכת לתכירו סתגה ע״י אתר ביק שהתזיק
 הזוכה בטה שגותן לו קגת, בץ טטלטלין, בין קרקע
 ואז אץ תנותן יכול לתזור בטתגתו. בי) אך צריך הזובה
 לבוץ לקנות ואם לא כיץ לא קנה, כנץ העובד בנכסי
 הנר וקםבר שתוא שלו לא קנח (ח״ס סי׳ רע״ה), אבל
 אם דעת אתרת טקנה אותו קנה (ב״ב ט״א. הרשב״א

חת ליכא, שאינן כלי, קנץ י  שוד, פרוטה; קנץ בפ
ד הקטן אינו טועיל (ה״ט ; קנץ טי י  ברבית לא טהנ
 שם). ויש הילוק בין קנץ שטר כסף והזקה, ובין קנין
 סודר, כי בקנין נטור של שטר כסף והזקה לא טצי
 לטיתדר אלא תוך כדי חבור, ובקנין סודר יכול להזור
 בו כל זטן שעוםקין באותו ענץ (עי׳ אלפסי ב״ב דף

ד ע״ב ות״ט שם). ״  ח
 [קני! לגוי וקנינים אחרים] רבת אטר אין קנץ
ח טעשר שנאטר כי לי י  לנוי בארץ ישראל להפקיע ט
ה  האח (ויקרא ב״ח) וחייב היהודי תטוכרת לתת טטנ
 טעשר נט אח״כ אבל יש קנין לנכרי כא״י לחפור
 בת בורות שיתין וטערות שנאטר חשטיפ שטיפ לה׳
 והאח נתן לבני אדט. ור״א אטר איפכא שיש קנץ
ח טעשר ואין לו קנין לתפור בת י  לנר בא״י להפקיע ט
 שיתין וטערות. ואטרו בטשגה הטוכר שדה לגר לוקה
 וטביא טטגה בכוריט טפגי תיקץ העולט (גיטין ט ׳ז.)
 שלא יהא רגיל לטבור קרקע כא״י לגוי וגפ אט טכר
ת ולפדותה, (רש״י). האי טאן דעבר ח ת  יטרית לתזור א
 ואקגי בשבת או ביו״ט טקרקעי או טטלטלי תקגאתו
 תקגאת, וכותבין תשטר לאתר שבת או יו״ט. גבי
 שכיב טרע דכתב גיטא לדביתתו בפגיא דטעלי שבתא
 קוגין בשבת (רטב״ט טכירה פ״ו, אלפסי והר״ן יו״ט
 דף רצ״ט׳ ה״ט סי׳ רל״ה ורנ״ד) קגין בית או סתורת
 תוא בסטירת תטפתה, או ברושט אהד שגוטרין הטקה
ת (רסב״ם סכירת פ״ז, ת״ס סי׳ ר״א). ג ח ס  לפי סגתג ת
 תסקגת לתבירו סתגה צריך לםייפ לו ההפץ (רסב״ם
 סתגה פ״ג) אין אדם טקגת דבר שאיגו ברשותו, ואין
 קגין הל אלא על דבר שיש בו טטש אע״פ שאיגו בעין
 כגון תטוכר פירות דקל שהעץ לבד בעין וכיוצא בזה
. ( ם ל ו ע א ל א ב ל ר ש ב . ע״ע ד ז  (עי׳ גיטין ט״
 קגין לאתר טיתה ליכא (ת״ס םי׳ ר״ן י״ז), אלא א״כ
 אטר לקגות קגין לייפות בהו כטו טתגת שכיב טרע
 בקגין (דברי ריבות סי׳ ר״ם). אץ קגי; לעבד בלא רבו׳
 כי סד. שקגה עבד קגה רבו (שבועות פ״ד י״ב) קגין
 בב״ד תשוב טועיל לבטל א ם ס כ ת א (ע״ע) קגין
 בטעות לא חוי קגין וחתר (ת״ס סי׳ ב״ה ת׳), ויש
 דברים שאין הקגי, סועיל בהם (טהר״ם טראגי ת״ב
ח לקיים  סי׳ קל״ב). הקגין שעושין קודפ ההופה הוא כ
 תגאי הכתובה וגם משום שאסור לקדש אשד. עד
 שיראגה ועושץ הקגין אהרי שראה אותת לומר שסבר
 וקבל שהיא ישרה בעיגיו וקגת אותה >פהד יצהק ע׳

 קנץ).
 [קני! של העברת דשות] יש קנין אתר שהוא בדרך
 ההעברת (assignment) מרשות תשני לשלישי, תת
 גקרא ״קגין במעמד שלשתן״. וא״ר הוגא בשפ רב!
 מגה לי בידך תגהו לו לפלוגי, במעמד שלשתן קגד.

 אסר רבא סםתברא מלתא דרב בפקדץ אבל במלוה
 לא, והאלקיפ (בשבועת) אמר רב אפילו במלות וכוי.
? אסר אמימר געשה כאוסר לו בשעת  וטעמא מאי
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 י׳׳נ) הרש דינו בקטן pv התורה אץ לי קנץ וםדרבנן
 הקנו לו קנץ (ה״ט סי׳ דל׳׳ה). י״ד) ישראל ונוי׳ פיה
 דאין נעשין שלוהץ זה לזה אץ יבולץ לזכוה זה בשביל
 זה, דאין טליתות וזביה לנוי (ב״ט ע״ב• תוס׳ קדושץ
 ני), והצר קונת לנר (קצות ההשן סי׳ קצ״ד). והיכא
 דהוה סנהנ הסוהרים בכך אין להלק בין ישראל לגר

 קנץ אגב ג״כ קוגה בגוי (שם, תוטים שם). ע״ע
ת י ל  ש

 נ. א.
ח טלשון יק ו ק : עונש, לדעה קאהוט בערוך ט 0 ^ 0 
ם יונהן ענש ו ת י (Censor), ולחב עונש בכסף. ה חס  ו
 יענש סהקנסא יהקנס (שטוה ב״א כ״ב) ר״ל שסשלם
ה שטוטל על האדם לחה בהודה קנס. כל ט  דסי ו
 לשלם לא בהוד השלוסים שתייב טטון רק בתור עונש
 נקרא קנס. ואסרו זה הכלל בל הסשלם סה שהדק
 ה״ז ססון, וכל המשלם יהד או פהוה הרי היהר על
 הקרן או הפהוה קנס (כהובוה פ״נ מי). בסו השלוסי
 כפל והשלומי ארבעה והמשה שהננב משלם, סה שהוא
 יהד על הקרן הוא קנס. ושלשיפ שקל של עבד אם
 הרנו שור סועד, והסשים כסף של אונס וספהה
, וסאה של סוציא שם רע. וכן יציאת (  (קחשין ס״ו
 עבד בראשי אבחם, ועדים זוססים שסשלסים באשד
ח ב״ד הדץ ס  זסם לד״ע קנס הוא, דנהרנים רק אם נ
 להרונ על פיהם וקודם שנהדנ, ובן קודם ששלם האיש
ח (סבות בי) ופלנא נזקא  על יחהם, רק ע״פ נסר ה
ה דדי יהושע ח פ משלפ אליבא דרב הונא ב  שהשוד ת
ח היה שלא ישלם דלאו דרכה של ב  קנסא הוא, ד
 הבהמה בכך ולא ירע שצריך להזהר בה (ב״ק מ״ו ), ובן
 על בל היזקוה סשונוה שהן הולדה רקח קנסא הוא
 (כהובוה מ״א ). וכמו כן הקנסוה שקנסו חכסים וקצבו
ח ה הבי  להה כריב דסי בושה, כנץ ההוקע והסוםר א
ח או המדמע י ב ה של ה ס ח  וביוצא בהם. והממטא ה
ה בתולץ, ותסנםך לד׳ יותנן דס״ל התק שאינו מ ח  ה
 ניכר לאו שמית תתק, ובדץ תיה פםוד רק הכסים

ח (נימץ נ״נ).  קנסוהו שלא ילך ויזיק להבי
 [מודה בקנס פטור] סשונה הוב של קנס סתוב
ם דסי ח  של ססץ, דבססון הודאת בעל הוב בסאה ע
, ובקנם אם הודה על הסעשה שעשה ( ה א ד ו  (ע״ע ה
 פמור, ולמדו זאה מרבהיב אשד ירשיעץ אלהים (שסוה
ה עצמו (ב״ק ס״ד). ולכן אם  כ״ב) ולא הטרשיע א
ה ת א ה ק אם הודה ד  הודה בכל הני דלעיל פטור. ו
פ בדבר פטור (רש״י טכוה ה׳, ובתוס׳ ח  הנפש ואין ע
ת הרג נפש הוה פ הודה ששו  פליגי ע״ש). וכן א
 מודה בקנס (לדעת רש״י המורה ב״ה) ואפילו
ח שמים הוא פמוד׳ במו דמוכה ממעשה  לצאת י
ח ורצה להוציאו לתחת, ב ה עץ מבי ע  בר״ג שסימא א
 ושסת ע״ז כי עבד כשר תיה ולא יכול לשהרח סקודס
 כי הסשתרד עבד בנעני עובר בעשת דלעולם בהם
 תעלוח. אך ר׳ יהושע אסר לו שאץ בדבריו כלוט

\nz בהידושי נטץ ב׳, קצוה ההושן ה״מ שם) וה״נ 
ח שלא צ ח דליה ליה דעתא לטיזבי נטי זכי ליה ה צ  ח
ח לקנוה י  מדעתו, דלא גרע טשליהו ויד שליתו שהיא כ
ח דטצר י מ א ב ק ח  לו בדבר שהוא זבות לו. גי) ו
ח דאינו עשר להמצא לא קנה י  ושביה להטצא, אבל ט
 ביון רלא טתבוץ לקנוהו. די) ובן אין אדם זוכה בדבר
 דלא סליק אדעהיה לקנותו, כטו ראובן שקנת כלי
ל וטכדו לשטעון וטצא שהוא בסף ח  בתזקת שהוא ב
א זבה שטעץ (ב״ט י״א הוס׳ ד״ה דשתיק, ב״ב נ״ד  ל
 חוסי ד״ת אדעתא דציבי ל״ס). הי) אם אץ דעה
 בעל התפץ להקנוהו ונם השליה שעשאו הטשלת אינו
 טברן בשבילו לשם ק נין׳ כנץ בננב שננב הפץ ואטד
 לאהד משוך לי הפץ זה לרשוהי והשליה סבור שהוא
 שלו, ט״ס קנהו הננב בםשיכה השליה להההייב
ד עשה שליה לנחר ה . וי) ובן הרץ אם א ה  באהחו
ח לקנוה עי״ז והשליה סבור שהוא של  בנכסי הפקד ב
 הטשלה, קנה הטשלה בטעשח שליהו(ב״ק ע״ט הוס׳
 ד״ה נהנו קידושין, ה״ס סי׳ רע״ה). זי) טי שטקנה
 חפץ להביח בסעוה שנוהן לו(שאין סעוה קונוה עד
 שיטשוך) ואה״כ נוהן ההפץ ליד הקונה, תה טשכו
 לרשוהו, אף שלא נהבוין לקנותו עי״ז ונם הטקנה לא
 נהכוין להקנוהו׳ אפילו הכי קנה כיץ שנהבוין סעיקרא
 בשעה ק נין הנרוע ע״י הטעוה, ואז טצטרפין הבונה
 דטעיקרא בהדי טעשה שנעשה אה״כ, ונפקוהא רבה
 לענין טכירה הטץ ובכור (הויו״ט ערובין פ״ז י״א, אריה
 םי׳ ר׳ ס״ק הי, יו״ד סי׳ ל״ז). הי) בטקה שבבר פסקו
 ביניהם הדסים, אך הלוקה הנביהו לא להורה קנץ לבד
 רק כדי לרשום עליו סיסנו שהוא שלו, או בשביל
א נ ח  דבר אהד, אם הגבהה זו קונה הוי ספיקא ד
 (הכמה שלמה סי׳ קצי ה, ועיי השובוה מהר״ם סינץ
 סי׳ ה׳ יו״ד סי׳ קל״ב בש״ך ס״ק כ״ה). טי) אם הגביה
 איזה הפץ ובשעה ההיא לא היה דעהו לקגוהו ע״י
 ההגבהה רק אה״כ ע״י בגין, לא קגה, הואיל שביק
 לזכוה ע״י בגין ולא ע״י הגבהה, ובשעה שהוא סברן
 לסגוה אין כאן הגבהה, והכווגה דהשהא איגה סשלסה
 להקנין דטעיקרא. יי) בסהגה שבא לזכוה בססץ שלא
 היו שלו בעינן לשק טעולה וטבודר טפי, דהיינו שיאטר
) י״א) ה נ ה  לו בלשון: זכה דבר זה לפלוני (ע״ע ט
ל ח ח אם הוא נ י ב ה עבור ה  וכל איש יכול לזכוה בסהנ
חקא אשה  ובעל דעה, וכן אשה עבד או שפהה ו
 אהדה אבל אשה הנוהן או עבדו ושפההו אין יכוליי
ה לנפשה דהיינו י כ  לזכוה בשביל אהד, ב״א בסקום ח
ן ביץ נ ח ס ה לאשהו ולאהר ביחד, אז א  שנהן סהנ
 שיש לה יד ברשוה בעלה לזכות לנפשה זכיה נסי
 לאתריני (ת״ס סי׳ דס״נ׳ סט״ע ס״ק כ״ו, הידושי רסבץ
 ב״ב קל״ב). י״ב) בקטן אם זוכה בסתנה, י״א דביק
חיתא (רםב״ם טבידה ה טקנה לו קנת טדאו ד ה  דדעת א
 פכ״ט), וי׳ א שקטן אין לו יד לזכות לעצטו טה״ת דק
, ן ט  מדרבנן (יש״י סוכה ט״ו, ניטין ס״דועוד) ע״ע ק
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 מלל שיחם וסליצוח בשלשח חלקים, ויצחק קנשינו
 ודוד אמ אלבכיר שבהו אח חספר הזה ונטצא זכרו
 בpוp שידים ממשפחח בני קנשינו אשר קנה שד״ל
 (כרפ הטד ה״ד 34) הוא ובנו נהפשו ע״י פקידי
 ספרד אהדי שהפשו בביהו וטצאו שפ הלטוד בבלי
 דדושלטי שאםרח חטטשלח, ושסו אוחם בביה האסוריפ
 בעיר סורציא בספרד, ונענשו לשלם ארבע טאוח שקל
 כסף דש עוד שנים ססשפחת קנשינו בשם ד׳ אברהם
 בן חיים. אחד שנזכר בסחזור אוראן שכחב בשם
 חקחלח ליחר קחלוח אלציר לחסוך בידי חעניים חיושבים
 מרושלם וחברון (9—1661), ובשנח 1679 חי בליוורנו
 ונחסנח שם לרב. ועוד אחד נזכר בסחזור אוראן
 שחי בליוורנו כשנח 1709, טצבחו כחובח ביד יעקב

 ששפורם סבלי להזכיר יום הטיהה וטסום קבורחו
 יעקב ק נ ס י נ ו, היה סהורנסן הסםשלהבאוראן

 חטשה דורוח טהסשפהה הזאה היו טתורנסנים בהצר
 הסלך סספיד, ובטוח אהה אחי יעקב בשנח 1633
 ססד הסלך פיליפ הרביעי אה םשרה הסתורנסן ליעקב
 ששפורםאס, וילך יעקב קונשינו לטאדריד לבקש סהםלך
 לטנוהו לסהורנמן כי הטשרה הזאה נחנה טכטה דורוה
 לבני טשפההו והטלך נאוה לפנוהו בשנה 1636 וקבל
 שכח כ״ח סקודי בכל חדש יעקב העחיק אח ספרו
 של ר׳ סשה אלסושנינו ללשון קשםיליאניח שנדפס

 בסאדריד בשנה 1638.
 יצהק בן היים קונשינו׳היהטשורדואהד
 טראשי הקחלח באוראן׳ וטח בשנת 1672. הוא היה
 שליה צבור ביום הבפורים, והבר פיוסים ושירים
 שנדפסו בסהזור אוראן. כל היהודים נורשו סאוראן

 בשנה 1668. ע״ע א ל נ י ר

 ביבליונרפיא: קייזערלינג קורות היהודים בספרד
 ופורטוגאל צד 3S; 42יאםט, געשיכטע ה״ג .

 ב. ס.

 קסם ע׳ כשוף
: ע׳ קולוניא ן ל ע  ה

 קע^פ, שאול יצחק: רב וסהבר׳נולדבליסא
 סחת פתנא כשנח 1818 וסח בפראנ בשנח 1892, הוא
 לסד לסוח נפ״ה אצל אביו ח אהרן יעקב קעספ,
 והכסות כלליות בניסנסיום בברלין, בשנת 1836 שב
 לפוזנא ולסד בישיבה ר׳ עקיבא א י נר בשנת 1840
 נכנס בהאוניברסיטא בהאללע והיה הלטיד נזניוס ויצא
 מוכתר בתואר ״דוקםור ל5ילוסופיא", ונס השינ ההרה
 הוראה ונהקבל למורה וממיף בעיר סעקלענבורנ־
 שםרעליץ בשנת 1844 ושנהים ימים אה״כ מלא מקום
 הרב מיכל זקש בתור ממיף בהיכל לעדת ישראל
 בפראג׳ ועמד במשמרתו זאה עד קחב ליום מותו.
 בשנת 1850 נהקבל קעטפ למורה עמר בהאוניברסיטא
 בפראג בלשונות בני קדם, וכתב ״איבעד די בעחיטונג

 מפני שהודה מעצמו ופטור סקגס לשלהו לתמי(ירמו
 כהובוה פ׳״נ). אך אפ באו עדיפ להעיד על המעשה
 אתח שמודה בקנס, מחלוקה יבזה בין רב ושמואל, דב
 סבד דפמור ושמואל סבר דחייב. ונראה דסברת שמואל
 היא שאק חקנס חיוב על עושח המעשח אלא חיוב על
 ב״ד לקונסו, ולבן קודם שעמד בח א כתי נברא לא
 מחייב (מק ע״ד, ממת ח׳), ועל ב״ד חל חחיוב ע״י
 העדאה עחפ לפניהם, אע״פ שחודח מתחלח בעצמו.
 ורב סבר דטעם סודה בקנס פטור משום דרהםנא
 הס עליה׳ מפני שהוא מההרמ על מעשיו וסודה ועוזב
 יחחפ, ולק אפילו באו עחם אח״כ פטור דכבד נסהלק
 החיוב טטנו. ודוקא אם טורח בפני ב״ד ובםקום ב״ד,
 אבל אפ הודה שלא בפניהם ושלא בטקוטם אץ הודאתו
 הודאה לפטור סהקנס (שם רטב״ם נניבה פ״ג) נפ
 לענץ קרס נשהנה חן קנס טדץ טטץ, דבכל הובע
 סהמח אםהנהבע כופר ונשבע והזר והודה מהרב קרבן
 שבועה, אבל נבי קנס קודם העסדה בחץ פםור סן
 קרבן שבועה (שמעוה ל״ו), וק בסשמע עח קנס

 פםורץ סקרבן(שם ל״ג).
 [דיני קנס בזמן הזה] בזה״זדליכא חיניפ סוססמפ
 (ע״ע ס סי כה) אץ תץ חני קנסוה, וכן שלה ליה
 ר״נ לד׳ הסדא, הסדא הםדא! קנסא קא סנביה
 בבבל*! וכר, ואי הפס לא טפקינן סיניה. ואף דבזה״ז
 אין דנץ חני קנסוה, ס״ס כדי שלא יהיו העם פחצים
 בנזיקץ נהנו הבסיס אהחנים לנחהם עד שיפייסו
 בדבחם או בטטץ, וטעשה באתד שהפיל שינו של
 הכירו ונידהו סר רב צדוק נאק, וא״ל לך ופייסו אז
 בדברים או בססון. ורב נםרונאי גאוןהשיב: כךסנהג
 בשתי ישיבות שכל סי שהובל בהכירו סנחן אוהו עד
 שיפייס אוהו בץ בסועם בין בהרבה(הרא״ש פ׳ ההובל)

 ואע״פ שלא היה תץ בהו״ל לא חני נפשוה ולא סלקוה
 ולא קנסוה, בכ״ז אם ראוב״ד שצורך שעה הוא, שהעם
 פחצים בעביחה, דנץ בין טיהה בין טטץ, בין כל
 סיני עונש, וכן יש להם הכה להפקיר טטץ כפי מה
 שרואים לנחר פרצוה הדור ולקנוס בעל עבירה אלם
 ולנדוהו ולההחטו ולהבוהו ולאוסרו כביה האסורים אם
 השעה צריכה לכך. ודוקא נחל הדור או טובי העיר
 עפ״י ב״ד (ש״ע ה״ט הלכות חינים) ת״ל הטרדכי בשם
 רבנו נרשום מאור הטלה כל טי שנהטנה על הצבור
 הוא כאביר האביחפ ויפתת בדורו כשמואל בחרו וכל
 מה שעשה עשר, ובן כתב הרשב״א רכל צבור בטקוטו
 כנאונים שתקנו כסה תקנות לכל ישראל (סט״ע שם).
 דש להרבנים כה לנזור חרמא על סדפיםי ספחם שלא
 יסיט נבול הראשונים על זמן קצוב (ע״ע ה ס כמו ה).
 לענק קנס בשדובץ אם יש בו רץ אסמכתא ע״ע

 שדוכין.
 מ. ה. ס.

 (%&ר{(, אברהם p חיים: משורר במאה
ד אוראן אלציר. הוא חבר ספד ״אטרח אזוב״, י  י ווי״ו מ
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ה 1785 ח 1865 הוא נולד במנ נ ה 1831 עד מ נ מ  ס
ה ידו נהרצה ט  ועד הצי יסיו התפרנס בססהר, ובאמו־ ס
ה הרבנוה בקעניגסברנ, ומרה בסמסרהו ל״ר ר מ  לקבל ס
ים עד יום סוהו ו׳ ניסן הרב״א. אהריו היה הרב  מנ
 יצחק באטבערנר, ואהריו הרטאן פאנעלממיין לעדה
 החיבל, וטר ליבערטאן לעדח ימראל (1904) בקע־
סבת חיו חזנים ססורסמיפ, במו חירמ וויינטרדב נ י  נ
מ  (1838—1879)׳ ועדוארד בירנבוים. בקעניגסברג י
 בתי חםד וצדקח בסו ברוב קחלוח ימראל, ומני בחי

 סהסה ליתוסים ובית אוסף לזקנים.

 ביבליונרפיא: יאלאוויטש, געשיכטע דעד יודען אין
 קעניגםברג אין פרייסען׳ פוזנא 1867; פאגעלשטיין׳ ביי־
 טרעגע צור געשיכטע דעס אונטערריכטסוועזענס אין דעד
 יידישען געםיינדע צו קענעסברג אין פרייסען, קעניגשברג

 1903; טאנאטסשריפט ח״ו—ח״ט,

X! .ב 

 קעקע: ע׳ כתבת
 קפדנות: ע׳ כעס

 ספודקיא (Cappadocia ג״ב ״קפומקיא״): סהת
 באסיא הקטנה לצפון א״י טטזרה לנהר פרה עד נהר
מם על נתר אהד קטן מנופל בהאלים העיר  תאליס׳ ו
ן אלא נפט  קיסריא. אגמי קפוטקיא אין להם מום מט
מי קפוטקיא ובר (הנהומא הימן רימ פ'  (מבת כ״ו), אנ
ה בקפוטקיא ובר רמב״ג אוסר מ א א מ  בהעלוהך). נ
 נוהן לה טטעוה קפוטקיא מהיו טובוה ומקולוה יוהר
(מפ) טעות רומלטי  טטעוה א״י, אולם לפי דברי הי
ההא דקפוטקיא היה כתוב אנפק  א״י יפוה יוהר. אפי
בהב לדיני ) ופי׳ הרמב״ם מנ  אנבג אנטל (ב״ב נ״ה.
ל הורה ביצה ה רביעיה מ ה  טקת וטטכר מתן טדה א
ם פירמו מתן טמקין מל רפואה.  וטתצה, ובהופפות מ
 וצחך למתוהם במיעור אנטל מהיא רביעיה. ר״ע
ה בים והיה םצטער על פ ר ט ט  סספר מראה ספינה מ
ה וטנו ר׳ םאיר׳ ובמעלה לסדינה קפוטקיא ב  ה״ה מ
, והים ר״ל  מצאו מניצל ועלה ליבמה (יבםוה קב״א)
ע טטה מאםר ד׳ ט מ . ובן ט מ ט  נהר פרה, ולא ים ט
׳ ומוב פ״א ט ה הלכתי לברכי הים ו ת  נתן פעם א
 תלבתי לטדינת קפוטקיא ובו׳ (מבת קל״ד.), טזה
 ראית בי קפוטיקיא לא גתמב לברבי היפ. ובירומלטי
סה. א״ר גתן מעמה מהלבתי ו  (יבםוה פ״ו סוף) הג
א בסוף סהוז ח מל קפוטקיא, ר״ל בקיסרין מהי ס ק  ל
 קפוטקיא בנ״ל. ונקרא ג״ב טגזת קפוטקיא (יבסוה
: ר׳ פ ). בין חכטי ימראל מהיו בקפודקיא ה  ב״ח.
 יודן קפודקיא (ידוע׳ פאח פ״א)׳ ד' מטואל קפודקיא
' העניה פ״ד), ר׳ נחן חנ״ל׳ ר׳׳מ חלך טקפודקיא תמ י ) 
 ללוד (זהר פ׳ צו ופ׳ פינהס). קפודקאי דציפורין מאלו
מי קפודקיא ד אימי (ירומ׳ מביעיה פ״ט), ר״ל אנ  ל
ד ם על הוף צ מ מ קפודקיא אוזר ב  שהיו בציפורי. ר
 ים התיםן מנקרא עתה דיםיאמא ומם יוצא נחר

ס דער סעטיםימען מפראבען״ (פראג ס ו ד ו ט  רעם מ
ם לסגן הפחפיסור  1850)׳ ובמנה 1858 נתסגה מ

 ללסודם האלה.
ה ד ב  [ספריו] קעספ היה סופר סהיר בלמץ ע
 ואמכנזית, וחבר הרבה ספרים בלמונוה האלה ספריו
 בעברית תם: אי) תולדות ר׳ עקיבא איגר(ליסא 1838);
י (ברלין 1845); גי) ד אלתדז חו  בי) תחכסוני, מירי י
ם סספר תתבםוני (פראנ 1858); די) ח ע  עמרת מ
ה מל פראנקל  םסהיק סוד התנצלות על דרבי הממנ
ז בספרוה ם רבים בלמון אמכנ ד פ ס  (פראג 1861) ו
(J. E, vu .408)ימראל׳ועזר לפיליפםק בהעהקה ההנ״ך 

 ב.
א׳ נוסדה ע״י  סענינסברנ: עיר במזרה פתסי
 הפרשים המיימוניקים אמר לא הניהו ליהודים לימב
דם הו  בהובם, אך הנסיך אלברמ נהן רמוה למני י
ה 1538 ולא זולהם היהודים ם במנ  רופאים לנור מ
אהק המינו זבוה סיוהדה לעסוק בסםהר  לאזארוס ו
דס לבוא הו ה 1654, ואה״כ הורמו י  בקעגיגסברג במנ
ס בדרך עראי, עד בי במגה 1680 היה להם סגין  מ
 לההפלל׳בהלק העיר הגקרא בורגפרייהיימ׳ וגוספו עליהם
ה 1734 באמר באה העיר ג מ דם מעיר לייפציג ב הו  י
ה 1756 היו בקעניגסברג 307 יהודים,  במצור במנ
ה 1864 עלו  ובמנה 1817 היה סספרם 1027, במנ
ה אלפים, אך מ ס ה  3024, ובמנה 1880 היו יוהר ס
ה 1900 עד 3975 ואז היה מפפר בל  נהמעמו במנ

 ההומביפ 189,483
ה 1704 נוסדה ההברה  [חברות ורבנים] במנ
׳ ובמנה 1756 נההגך ביה הבנסה אמר נמרף א מ ד  ק
ה 1815 בעיר קעניגםברג מ במנ ד ה ה 1811 ונבנה ס  במנ
 ההאספו הסמבילים הראמונים ואיציק י אייבל הדפים
ם ההוברה ם קול קורא ליסוד ״הסאסף" והדפיסו מ  מ
ה פ מ , , ם מ ה 1782 הוציאו קול קורא ב  הראמונה במנ
״ ליסד ביה ספר הפמי (פריימולע) אך האורהר ה ס  א
ם המטיף ה 1820 היה מ  דוקסים ההנגדו להם במנ
ר פראנקאלם, אך הוברה לההפמר ססמסרתו מ  יצהק א
ק מ ל א א ו היה הממיף יוסף לעורן ז ד ה ה 1826. א  במנ
 (1835—1863) מההאסץ לעמוה ״הקונים״ במגהגי
ה 1870 באמר הכניסו בביהב״נ העונב,  ההפלוה. במנ
ה קדלה ״עדה י׳שראל" ם רבים ויסדו א ד ב ם ת מ  גפרדו מ
ם עוד מלמה בתי כנסיות  ובגו ביהב״ג לעצסם וימ מ
ה 1896 בין תרבנים  קמגים, וביהב״ג גחל נבנה במנ
ה ליב עפממיין ח  היו ד מלסה פירסמ (1707), ר׳ א
ן ב״ר  (1745), ר׳ מסואל אביגחר (1777), ר׳ מסמו
ר הערצפעלד ה 1794), ר' יהומע מ ה במג ס ) י כ ד ר  ס
 (1800)׳ לעורן יוסף זאאלמוץ (1814), וואלף לאזעו*
 סח (1824), ר׳ יעקב צבי הירמ סעקלענבורנ מהבר
 ״עית הפלה״, ״הבתב והקבלה״ עם תרגום אמבנזי על
פ ״ מ ד בו ה^הדל להראות כי התורה מ מ  ההורה׳ א
ח התודה מבכתב, והיה רב בקעניגסברג ב ד  כלולה ב
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ד ובו׳ והית מהענה א  יאמרו עליו; ״האיש כימה ענו מ
ח יש! וחייו היי צער, ובתורה א ה ועל ה נ מ  בל ימות ה
 היה עמל רעמוד לפני המלך״ ובר. בימי המנפה הגחלת
 ״מלה המלך (מהמר) לקחא להרטומים והבמים להניד
 מה יעמד. בדבר אולי ימוב ה' מהרץ אפו ובו׳ ואיי
ת הרב ה ואין יודע, אז מלה המלך לקרוא א א  ח
ה מוצא זנוה ה א  קפסאלי ובו׳, רען הרב; בל מקום מ
 אנדרולמוסיא באה לעולם והורנה רעים וטובים, ואם
מ והחדל ט מ א לעיני ה ה עבחו טהטו  ימביה הטלך א
ת עטו על אמר  הדבר". ויוסיף לספר: ״הרב הוביה א
 נההברו לראמי הצבא >נניצריש מהיו פורעי הסוסר

מי הצבא האלה ויבקש ד סאנ ה  וסאז התקנא בו א
 להרוג אותו בהוץ. ויברה הרב ספניו ויציל את נפשו״
ר ד  (עי דבי אליהו צד 9) נם נהקנא בו סמולה א
ם וארבע״ (Vemtequatro, ובנראה ח מ ע  םא״י במם ״
א לקומטא לאסוף נדבוה, והרב ב ם סמפהה), מ  הוא מ
א ל ה הירום והמולטן נזר מ ע  עצר בעדו, בי היה אז מ
 להוציא בסף טהורקיא להר׳ל. ר' אליהו קפסאלי
ה מ ע  באנרתו (עיי להלן) יאטד בי לטרות הטובות מ
ם וארבע תתנכל עליו והתהבד ח מ  ר״מ קפסאלי עם ע
ן בצרפת ו ל ו נאי תרב ותלך לו לר׳ יוסף ק  עם מו
 והלמין בפניו כי הרב קפסאלי אינו סתנהנ כשורה
נ פ מלא כהלכה ותראה לו המובוה הרב  ופוסק ח
מ אמת בתאנה ועוד ד ק ן מל אתר מ  מהפקיע ק חמי
, והרי״ק האמין לו וכתב ( ן ו ל ו  קולות הרבה (ע״ע ק
 דברים קמים כניחן כננד הרב וצוד. לקהלתו לתורידו
 ממממדתו אך לאהרונה נודע לו כי מקר העיד עליו
 הממולה ולא עברו יטים טועמים עד מתלת מתרי״ק
ו ננד הדט״ק, ויקרא  והיה טצטער וטתהרט על טעמי
ת הדט״ק,  לבגו ר׳ >5רץ והמביעו לילך לקומטא לפייס א

ן ו ל ו  וכן עמה ע״ע ק
, גולד י ל א ט פ ן ה ג ה ל ו בן א ה י ל  ר׳ א
ת 1555. הוא הבד פ במג חא במגת 1490 וסת מ  בקג
 ספר ,,דברי היטים למלכות ויגיציא" שהוא בכ״י בברי־
מ סחיאום, גם ״סדד אליהו זוטא", ״דבי אליהו",  טי
ה לאטימ קבץ דברים מ  ״נעם תובלים" ומו״ת ר׳ ט
ניפ" (פאדובת 1869), ר׳  ססנו בספרו ״לקוטים מו
 אליתו מלת אגרת לדי יוסף טאימטצק ד״ס בקומטא
ל ר' דוד ויטאל הכהן(תרד״ך), עם  בדבד תטתלוקת מ
ת נמבעתי בקדמי ת א ; ״ אבטאדטא, לאטד ז ן י ט י נ  ר׳ ב
מ עמדה מנת, במנת מ , כי זה כ ב מ ד א ח  אם ל
 הראשונה מנסטבהי בדבנוה אירע טעמה באהה הקהלות
 ונפלה סתלוקת ביניהם, והצד האהד כהבו אלי ותתטו
( חא ר באי קנ ט טטובי קהלת כנראה(עי ח ש פ כ ח  י״א ע

 ובשטעי דבחהט האטנתי להפ ורציתי לתתוך הדין על
ם יקוט דבר, ח ח תתורה אטדה ע״פ שנים ע ט א  פיהט, ב
ח ו  וכאן דבו כטו רבו על השנים והלכהי אל טרי ד
ס דלטדינו ?׳׳ל, ה נ  המופלג בזקנה ובהכמד. ה״ה םו״ה ט
 והייתי כפצירו לכתוב ולתתופ. אמדהי אל מעלהו והלא

חפ קפודקיא(בראשית  נילוס. תתרנום יונתן מעתיק כפתו
ם ב׳ ב״נ), ואולי נקרא קפוםקיא ע״ש עם ח ב  י׳ י״ד, ד
ך רתוק לתשוב כי שם ישבו  הקפומקים שישבו שם. א
ח הז״ל סוסביפ להקפודקיא ב  האמוראיפ הנ״ל, או כי ד

. ( ה ח ם (שבע תכמות צד ח״ צ מ ב  ש
 ב. ט.

ת הדרך: דלוג הדרך, שנתקצר ע״י נס צ י 5  ס
 כסו הדרך ססורא לנהרדעא שהיה טהלך רב׳ ושאלו
 סהדי דנהרדעא הוה סאי בעא בסורא ? ואסר דבא
 היישינן דלטא בנסלא פרהא אזל (ההולך סהר כעוף
י ) ופירש״י ע״ ז ״ ט  פורה) אי נטי בקפיצה (יבטוה ק
 שם, ובערוך פי׳ ע״י קסיע נס של קפיצת הדרך נזדטן
 לשלשת נחלי ישראל בדרכם בדבר טצות, שנהקצרה
 להם האח ובאו בטהרה לטתוז תפצם. ותם. אליעזר
 עבד אברהם, יעקב אבינו, ואבישי בן צרויה. באליעזר
 נאטר ואבוא תיום אל תעץ (בראשית כ״ד ט״ב) לטיטרא
 דתתוא יוטא נפק טאח כנען ובא אותו היום אל ארם
ם ע״י נס שקפצה לו האח. ביעקב אבינו כתיב ח ה  נ
 ויצא יעקב טבאר שבע וילך הרנה (שם כ״ה י׳) וכתיב
א להק ט  ויפנע בטקום ו לן שם כי בא השטש, כי ט
ד אפשר עברתי על טקופ שהתפללו בו אבותי ואני ט  א
 לא ההפללהי בו? בעי לטיהדר כיץ שהרהר כדעתית
 לטהרו קפצה לו ארעא, טיד ויפנע בטקום ואבישי בן
 צחית קפצה לו האח לבוא לתציל את דוד שהיה
ח פלשתים מסוד ביד א  שרר בצעד בסקופ רחוק ב

 אויב (סנחדחן צ״ת)
 יש־נב

 הפםאלי, משפחת: סשפתתקפסאליאוקפשאלי
 מוצאת סאיי יק, וסבנית התישבו בתורקיא ובפרט
 בקושטא, והיו טתם רבנים נחלים ומתברים בסאת
ו ה י ל ה ב״ר א ש ב ר׳ ט ר  הט״ו והט״ז. ה
י תיה ראש הרבנים בתורקיא הוא נולד ל א ס פ  ק
 בקנדיא בשנה 1420 וטת בקושטא בשנת 1495.
ד השני נתן לו רשות והרטונא דטלבא מ ח  השולטן מ
 לרחת בעסו. ר״א קפסאלי (עי׳ להלן) בספרו ״דבי
חל לעשות בקושטנחנא  אליהו" סספר: ביסים התם הג
 האלוף ט׳ טשה קפסאלי ז״ל, אשר היה הולך סביב
מ איש הקו הראד  הקהלות והיה כופה אותט לתת אי
 לו, והיה בופה על הצדקה דבידו הורטנא דטלכא
ד וכל א ל ט ח  לענוש נכסץ ולאסורץ נט האיש טשה נ
 אשד יצוום יעשו לא ינועו דבר, ״והיה מעשה הצדקה
 שלום" גם בעיני השולטן ביאזיט בן מהמר היה הרב
 ד״ס קפסאלי נושא הן, ויסלא הפצו ואין ספק כי ע״י
ת כל ת פקודתו ״לקבל א  השתדלותו הוציא השולסן א
 היהודים הגולים סספרד (1492) בסבר פנים יפות״,
 בססופר בקוגטרס דבי אליהו (עסוד 13). רס״ק ההגגד
ח הורה שבע״פ עם ס  להסוחם בקושטא על אשר ל
 הקראים מפנ• שאץ םאטינים בה. וכותבי הזכרונות



 קפחםץ אוצר ישראל 206
 בטריפ סקיפרוס ליחשלם. בשנת 58 לכדו החטיים את
 קיפרוס, רהודי קיפחס בראש אדםיסיץ לחמו נגד
 הדומייפ בראש םריינופ בשנה 117, והיהודים התפ

Cassias)D10 הרגו במאודם אלף וארבעים אלף יונים 
 lxvm. 32). אך לאהדונה ההגבדו עליהם הרומיים
 ויהרגום עד אהד ודפ היהודיפ שנשפך בא״י נזל
 כנתל ררד עד קיפרופ (איכר, רבתי פ״א ם״ז, פ״ד י׳׳ם),
 כלומר שגהרגו יהודיפ בכל הדרך המוביל מירושלפ עד
 קיפרוס. והוק יצא סנציב דומי לאסור אה בניפת
 היהודיפ לקיפרופ, וגם אם טבעה םפיגה בים התיטן
 לא הביאו את היה דים הגצוליפ ליבשה על האי הזה. אך
 אח״ב ההלו היהודיפ לבוא שפ ולהתישב אהד אהד,
 עד כי רב מפפדפ, ובשגת 610 לקהו הלק במרידת
 גגד היוגים תתת היראקליפ. בימי הביגיפ ישבו שם
 יהודים, 'והכם אהד בשם משה מקיפדוס כמאה הי״א
 היד. מפשר שלופ בץ הארמיניפ והיונים (ציימשריפט
 פיר העברעאישע ביבליאגראפיע ה״ו 116) הנוסע ר'
 בנימין מטודילא טפפר בי טצא בקורפופ (קיפרוס)
 רבניפ וקראים ״ומינים הנקראים אפיקורפיפ וישראל
 מגדין אותפ בכל מקופ והפ טחללץ ליל שבה ושומריפ
 ליל ראשון מוצאי שבת (הוצאת אשר צד 25). היונים
 לסתו את קפדוס(קיפרוס) ויצאו מהתת עול מצריפ ע״י
 חהבולה, ששברו עששית האבוקה שחאץ ממנה כל
 הפפינות דבאות כנגדפ, והיוניפ התגנבו אל התוף
 באישון לילה והתנפלו עליהפ פתאופ (שפ צד 105)

 ר׳ יהודה מושקני בקר את האי, וכן עשה ד׳ מנתפ
ח (צונץ׳ נעזאטעלטע שריפטען ה״א 168). בשנה  בן פ
 1154 כבשו הערביפ את האי, ובשנת 1571 בא האי
 ברשות תורקיא אשר לכח טהרניציאניפ, בעזרה דון
א, וכטעט שהוכתר לטלך על קיפחם ף הנשי פ ו  י
 (האטטער, געשיכטע דעד אסטאגען ה״ג 564). בשנת
 1878 בא האי התת טהםה האנגלים. בשנה 1901
 היה טםפר התושבים 237.022 יונים ותורקים, ורובם
 נוצרים זולת הלק 22 אהוז טטאה שהם טהטד־ם.
 מטן האחרון החלו יהודים לבוא להאי להתישב שם.
 בשנת 1885 באו שם 27 טשפהות טרוטניא אך לא
 הצליחו שם (הטליץ 1888 גליון 71). בשנה 1891 באו
 שם עוד יהודים מרוםגיא וקגו אתוזה קרקע. בשגת
 1897 באו 27 משפתות מדוסיא רסדו קולוגיא בעיר
 פאתו, והברת אהבה ציץ והיק״א טלונחן עזרו בידיהפ.
 באספת הציוניפ בבאזיל בשנת 1899 הצע דעוויס
 טריעטש להושיב שם יהודים רבים סרוסניא, אך באי
 כה הקוגגריס לא הםממו לזה (פרוטוקול של הקוגגריס
 השלישי צד 232), בכל זאת הוסיפו לטא שם משפתות
 יתידיות טרוסניא וחסיא. בשנת 1901 היה באי קיפרוס
 119 יהודים רובם בעיר טארנו (באטבוס ״יידישע
 קאלאניזאציאן אץ ציפעדן״ מהון אלנעטיינע צייטונג

 רעם יודענטוםם 1899 צד 436).

 א.

 יש כאן כסה עדים! השיבני אפילו הכי אץ להאטינם,
 כי כשאסרה תורה שסוע בץ אהיכם ולא השא שמע
p שוא לא נתנה דבריה לשיעול ואלו היה עושה 
 דבי סהר״ר יוםף קולון ז״ל עם קרובך טהר״רטשה
 קפםאלי ז״ל לא חיח בא עטו לידי סחלוקת וסרנים
 עד שנתהרט בתכלית חחרטח לבסוף״ (נרעץ די״י
 תעתרת שפ״ר ת״ו ציץ ז׳; ניפי־נירונח, תולדות נחלי
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 א

 קפרא: ע בן קפרא
 קפריסין (ק״פרום): יש סקופ קיפחם שנזכר
 ביוסיפוס (טלחטות פ״ב פיית ר) בשפ 05>7יי׳» ותכונתו
 סול יריחו, אשד בנח חודדום לכבוד אטו׳ ויש אי
 קיפחפ (Cyprus) בסזרח ים חוזיבץ אשד יינו משובח׳
 ולכן קשת לחעמיד לפעמיפ על דעח חז״ל לאיזח קפחפ,
 קיפרס או כופר• כוונו חשפ חאחרץ במף נזכר בשבח
ח יפה ללב פ  הבצלים הנדלים שם׳ ואסרו בצל מ
 (נדרים כ״ו: פ״ו), פי' מקום שנדלים בו בצלים
 םובים ואר״י תורםין מבצל בני המדינה על המפרץ
 (תרומות פ״ב הי), ופי־ דרסמם בצל סיוהם לכפר
 ידוע והוא מכפרים הבצליפ תפריפים(ר״ת י״ד), נראה
 שצ״ל כפחסים, ובירושלמי הנדפא בצליפ קופראי
ח נאמר כי בקיפרם נמצאים א  (תוס שם) ובתבואות ה
 בצלים נחלים םובים מאד ונאכלים היים (שבע הכסות
 רי״ה) אך אץ ספק כי יץ קפריםץ (ידוש׳ הלה פ״ד,
 תופפתא שביעית פ״ה אי׳ ברכות ל״ו.) הוא היין הטוב
 הבא סן האי קיפחס או ציפחס. יש מן תוקח התנ״ך
 האומרים כי האי קיפרוס הוא אי כותים (ירמיה ב׳ י',

 יחזקאל כ״ז ו) ע׳ע בתים.
 [קורית האי קישרום] האי הזח היה מקדם קדסתו
 תתת יד בצרים׳ והיהודים שישבו באלבםנדחא בקרו
 את האי לצורך טםהרם, ובודאי היה שם ישוב של
 יחוחם בימי הבית השני ונזבח בימי חמכביים, בכרות
 שמעץ כ״נ ברית עם חרוסיים, ולוקיאש זקן רומא כתב
 אגרת למלך תלמי במצרים להוחעו מכריתת ברית
 השלום לבל ירעו ליהודים בכל המדיגות ותשב גם
 יהודי קיפריס (א׳ השטוגאיפ ם״ו ב״ב). אגריפא בתב
 למלך קאיופ ב• היהוחפ בקיפרוס מספרם רב (פילון,
 טלאבות לקאיופ א' 36, ב׳ 587). בטלהמת אלבפגדר
 יגאי עם תלטי לתירוס טלך קיפדופ טבלו היהודיפ
 צרות רבות, וקליאופטרא השלישית טלכת םצחם אם
 הפלך מקיפרוס שלהה שגי שח צבאותיה היהודים
 הלקיאם והגגיה לעזור לאלכסגדר ינאי עד אשר עלה
 בידו לנצח אח אגשי היל קיפתם. כאשר חחלה דה
 הנוצרית להתפתת באו תלסידי ישו להסית אח היחודיפ
 בקיפרופ להמ ר את דתפ בדת הנוצריה, כמו פאול
 וברנבם יליד קיפרוס(ספעלות השליחים ד ל״ו, מ' י״ם,
 י׳ ג ה׳׳ ט״ו ל״ט). הילנ• המלכה טחדייב הביאה פיחת
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ח צ״ז.:). ד ה נ ם ׳ ( מ  לו י
] ספרשים רבים נסו לבאר ל א י נ ד י חקץ כ ש ר פ מ ] 

, ולא השו לקללת ד׳ יונתן אל  את הקץ הסתום בתי
מ קיצץ- אסנם נם הם נזתדו לוסר כי אין ש ה  שקלל ס
 לםסוך על השבונם. רש״י לדניאל מפרש הפסוק ״סיום
ד״ עד שישוב ביסי סלך טשיהנו, וחשבץ  הוסר החסי
ת״  זח סכוק עם השבץ ״ערב בקר אלפים ושלש סאו
נה:  (דניאל ח' י״ד)- סיום גלוח למצרים עד נאולה אחרו
' ד ם עד בנץ ביח ראשץ ח א  נלוח םצרים ר״י׳ סיום צ
ח ועשר זסן בית  מאוח ושסונים עם יסי הבנץ, ד׳ סאו
 ראשק, נלות בבל ע' שנה, ימי ביח שני די מאוח
ח וחשעים, ותמיד הוסר  ועשרים- חדי אלף וחמש סאו
 לפני ההורבן שש שנים, הרי סיום נלוחם למצרים עד
ד אלף והטש סאוה ושסונים וארבע. הוסף  הוםר ההטי
 עליהם אלף וסאהים והשעים- הרי אלפים ושסונה
ססחא י בנ ה ושבעים וארבע- כסנץ ערב בקר (  סאו
 חקע״ד) עפ אלפים נ' סאוח(הרי 2874) אשרי הטהכה
 ונוי ארבעים וחסש שנים נוםפוח על חשבץ העליץ
 שעחיד סלך םשיחנו להחכםוח אחר שננלח וישוב
ד 2919), וכן םצינו בסדרש רוח וכן יסד ה  ויחנלה (
ם ה  ר״א הקליד בסילוק יוצר פרשח החדש ויחכסה ס
 שבועים ששה (בנרםהנו שבועיפ שבעד.), ולפ״ז אם
 נחשוב אלף וטאחים והשעים אהר החורבן שאירע
 בשנח 68 לטםפר הנהונ היה זטן הקץ בשנח 1358
אל ח רש״י). הרב טלבי״ט בפירושו לתי  (203 אחרי טו
ה הקץ, בשלשה  היד, בץ האהרוניט בזטננו שנפו לנלוה א
ח הרכ״ה (1868) בשנה  אופניט הזטן הראשץ הוא שנ
ק ועדנין ופלנ ה. הוא טפרש ע  שבהב פירושו, ע״ד הז
 עזץ, או טועד טועדיפ והצי, שהט שלשה טועדים
ם) והצי הזטן הזה. והשב י  (טועד=אהד, סועחם=שנ
 בל טועד ארבע טאוח שנה כנלוה טצריט נמצא שלשה
ח, ם ה  מועדים י״ב סאוח, והצי סי״ב הוא שש סאו
 שסונה עשרה סאוח, סשנח החורבן שהיא נ״א שכ״ת
 עד ה' חרכ״ח, או טשנח 68 עד 1868 או כי יתשב
p עטידה הבית n ה ועשר שנים  כל סועד ארבע סאו
 הראשץ, נמצא שלשה סועדים אלף ר״ל שנה- והצי
p הקץ i תרם״ו, ס״ה אלף שסונה סאוה וכדה ויניע 
 בשנה הרע״נ (1913) בשנה שאנהנו עוסקץבה. ועוד
ת ונצדק  השבה אהד עד ערב בקד אלפים ושלש סאו
 קדש (דניאל ה׳ י״ד), פירוש pro שיהיה ערב היינו
 ההורבן הראשון ע״י סלך בבל ועד שיהיה בקד הגאולה
 יעברו 2300 שנה, ויניעו בשנה ה׳ תרל״ה (1878),
 אולם אם נהשוב pin סאז שדבר אליו הסלאך בשנת
 נ׳ לבלשאצר שהיה בשנת נ״א שפ״ה אז תניע הגאולה
pהאהרץ שקצב הסלבי״ם,  בשנת תרפ״ה(1928) והוא הז
 ולדעתו הזםנים האלה סהאהדיפ, שבשנת תרע״נ תהית
 ההוזלה ותסשך י״ד שנים שהם השני שבועים׳ שבוע
 אהד שאסרו הדיל שבן דוד־ בא ושבוע שני של נונ

ת עד ראשית שנת הרפ״ה. נ  וטגונ ד

 2׳f הימץ: אהרית היסים, וסוף pm הטונבל
 כגאולה העתידה; בעת שתכלה סלכוה השעבוד־ וההל
 סלכות שסי ם, ויתחדש העולם ביסות הםשיה דניאל
 דאת בסתזה את תקץ תזת: ראסר לאיש לבוש הבדים...
 עד טתי קץ הפלאות?... רשבע בתי תעולם כי ״לסועד
ק ע  סועדים והצי״ (לשני זסנים והצי, ולעיל אסר ״
 ועדנין ופלנ עזץ״) ונר ואני שסעהי ולא אבין ואוסרה
ה אהרית אלה? ויאטד, לך דניאל כי םהוסיפ י מ ת  א
. והסשכילים יבינו. . ץ ת ק ד ע  וההוסים הדברים ע
p שוסם: יסים אלף ק ד ולתת ש  וסעת הוםר התסי
 סאתים ותשעים. אשרי הסחבה ויניע ליסים אלף שלש

 סאות שלשים והסשה (דניאל י״ב)
] הז״ל תשבו שני קיצץ, הקץ תראשץ ד ו מ ל ת כ ] 

 סיסות הסשיה שהההילו קרוב אהד הגלוה האהרון אם
 יזכו ישראל להגאל ע״י סעשיהם תסובים, ותקץ השגי
ת הי והדבר הזה היא א p האתרץ תסוגבל ס n כשיניע 
 סתום בדברי דניאל ״זכו אהישנה לא זכו בעהה״
ח א ת הקץ לקיום ה . נם תושבים א ( ה י ש ע ס ע ) 
 כפי תכונהה והנהנהה הנוכתית, בי לדעתם ישתנו
 הדברים לעת קץ ויתנהנו בדרך יוהד רוחנית, וא״ר
 קטינא שית אלפי שני הוו עלסא והד הרוב שנאסר
ב ת  ונשנב ח׳ לבדו ביוט ההוא. אביי אטד תרי ה
 שנאטר יהיינו טיוטיפ ביוט השלישי יקיטנו ונהיה
 (הושע ו׳). תניא כוותיה דרב קטינא כשם שהשביעית
ט ט ש  טשטטת שנה אתת לשבע שניפ כך תעולט ט
 אלף שנים לשבעת אלפיפ שנה שנאטר ונשנב הי לבדו
 ביום ההוא ואוטר מזסור שיר ליום תשבת, יום שמלו
ד נהשב להקב״ה לאלף שנים). הנא ה  שבת (ויום א
 דבי אליהו ששת אלפים שנה הוו עלסא, שני אלפים
 הזהו שני אלפים הורה שני אלפים יסות הםשיה,
ה שיצאו (היא הוספה  ובעונוהינו שרבו יצאו סהם ס
 ססםדר הגטרא) א״ל אליהו לרב יהודה אהוה דרב
דא: אין העולם פהוה טשסונים והסשה יובלוה  סלא הםי
ם ותסשים שנה. רש״י) וביובל האהרץ  (ד׳ אלפים סאתי
. רב אשי אסר מי  בן דוד בא (היינו בשנת 490) ו
מ ה ם י  הכי א״ל עד הבא לא תיםתבי ליה סבאן ואילך א
 ליה (הבה לו שיבא pro הזה ואילך). שלה לית רב
ד ובידו  הגן בר תהליפא לרב יוסף מצאתי אדם אה
 מגילה אתת כתובה אשורית ולשון תקדש, אסרתי לו זו
י גשכרתי ובין נגזי ס  סגיין לך, אסר לי לתיילות של ח
 רומי מצאתיה וכהוב בה לאהד ד׳ אלפים וסאתים
 ותשעים ואהד שנה לבריאתו של עולם (531) העולם
 יתום. סהן סלהסוה תנינים, סהן סלהסות נונ וסגונ
ת עולמו אלא  ושאר ימות תטשיה. ואין הקב״ה מהדש א
ה רב אהא בדיה דרבא אמר  לאהד שבעת אלפים שנ
 לאחד הםשת אלפים שנה (1240) וכו׳ א״ר שסואל
 בר נחמני א״ר יונתן תיפח עצp של מחשבי קיצץ
ה הקץ ולא בא (חמשיח)  שהיו אומרים כיח שהניע א
מ בא. אלא הכה לו שנאסר אם יתמהמה הכד. י ב א  י ש
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 ובגדאד, נשמםו טהטדפיםים ההרודם שציץ מ שטו
ד יחיד ח  (צוגץ צור געשיכמע 105, 417). ופיוט א
 וטיוחד (שם 373) בטליתות דפוס פראג משנת תקמ״ד
 גטצא פזטץ חחלחו אל גקטוח הופיע וחחום מ אגי
 קרא חזק. ובם׳ ברכח תטזץ (אטשטרדפ תפ״ב דף
 ל׳׳ב) יש ,,זטר גאח לחתן״ וחחוט בו בראשי הבחים
 אביגדור קרא בספר זבח תודח (פראג שע״ה) יש פיוט
 תתלתו ת׳ בקד תשטע קולי ובחוב עליו י׳׳ג חשתחואוח
 לד׳ אביגדור קרא (שטיינשגיידד קאטולוג סי׳ 3241).
 ולפי דוקעם גטצא באוצר חטבורג ב״י טתזור ספרדי ובו
 איזה חפלוח טר׳ אביגדור (צור קעגטגים צד 15).
 באוצד ספרי רד׳׳א גטצא ם' אבן ספיר חקירוח ע*ד
 שו׳׳ח על חכטח חקבלח סר׳ אביגדור קרא. גם פירר&
 החורה לד׳ אביגדור קרא (ב״י אוקספורד סי׳ 145).
 על טצבת קבורתו בפראג חרוח: ״האיש הםשכיל שיד
 ידידים׳ תלוסד תורת עם רבים ועפ יתיריפ, בקי תיה
 בתורה בכל ספרי התכסה ובספרי תסקרא״ (פץ,
 כגסת ישראל 5 , עטודי העבודה 2 ; סיכל, אור התייפ

 סי׳ 31)
 ב ס.

 היא, 2[ שמעון: ספרש תסקרא
ו  וטבקר; תי בטריוש בצרפת בזמן רש״י וצעיר ססג
 ליסים; נולד בערך שגת 1065 וטת בערך שגת 1135.
 לדעת רפאפורט ולוצאטו לא תית ״קרא״ שם סשפתתו
 רק תוא בנוי תכבוד לסלוסד ב״סקרא״ ומדרשים (עי׳
 תענית כ״ז. פסיקתא דר׳׳כ סוף שובה) תוא לסד תורה
הפ ב״ר הלבו דודו, וקורא אותו ״אתי אבא״.  סר׳ סנ
 קרא הית רגיל לבוא בביתו של רש״י ואפשר שהיה
 תלסידו נם נתודע להרשב״ם וקורא לו הברינו (עיי
) נם רש״י  פירושו לבראשית כ״ד ם׳, ובסדבר ד׳ י
/ ו (ישעיה י' ב״ד, ס״ד ג  טזכירו וםביא פירושים ססנ
, ה׳ י״ד, ו׳ כ״נ, י״ה כ״ב), ואפשר שנהערבו  טשלי ד ד'
 פירושיו בפירוש רש״י ע״י הטעתיקים ונם טבלי הזכיר
 שסו קרא העתיק את פירש״י עה״ת והוסיף עליו
 הוספות וכתב ״כך פירשתי אני תטעתיק והודה רבנו
 שלטה לדברי״ (פליטת סופדים 21). גפ בפירושיו על
 שאר כה״ק היה לו פירש״י ליסוד קרא סביא נם דברי
הם בן סרוק, ר׳ דונש בן לברט, ר׳ טשה הדרשן,  ר׳ סנ
 הקליד, ר׳ טאיר שליה צבור, ר׳ קלוניסום ועוד בפירושו
ו ל ו ג ו  על איוב טשתטש הרבה בדברי ר׳ שבתי ד
 וטביא טפירושו על הברייתא דר׳ שטואל שאבדת
ו (עפשטיץ סקדסוניות היהודים 34)׳ ולפעטיט  טאתנ

 סעתיק פסוקי פ שלטיט לצרפתית.
 [דרכו בפירושיו] קרא טשתטש הרבה בםגגק תז״ל,
 ולק בטקוטות שכותב ״ושטעתי״ קשת לתכריע אם
 דבריו תטת או דברי סדדשים בלתי נודעים לנו (עי׳
 ש״ב ב״ה ל׳יה. ירטיה 1 ל״א). בפירושיו הוא מבאר
 בתתלה הטשך הכהוביפ ואה״כ התר וטבאר הפרטים׳
 והניח לו ליסוד סוםד הכלל הנקרא ״הקרטה אל

 [רמזים לשנת הגאולה] ר׳ יעקב גאלדצוויינ טעיר
 היפא בא״י הר׳ל ספד ״אנרת לקץ הימין״ טכ״י אשר
 מיהפו לר״ת רמאל׳ ואומד שמצא כתוב עליו באזתרת
 רת״ו שלא לגלות הרטזיפ עד בי יהיה לאלף השביעי
 כטנץ שיל״ה=שט״ת שניפ לפני תאלף תשביעי וישארו ה־
 תרנ״ה (1895) על דזטן הזה גיבא זכריה • והיה יוט
ד הוא יודע לה׳ לא יופ ולא לילדי ותיה לעת ערב ה  א
 יהיה אור (י״ד וי) היינו ערב אלף השבתי כנ״ל. והקץ
 יהית בשנת הרם״ו (1906) כטנין לקץ היטיי׳ן או של״ה
 קודם האלף השביעי. וע״ז רטז דניאל אשרי הסהכה
 ויניע לימים אלף שלש סאות שלשים והםש שנים היינו
 האלף תשביעי ושל״ת תקודסות לו. גם מרומז ע״ז בפרשת
 הראשונת סבראשיתיו״ם ה׳ שש״י בגיטטריא ה׳ תרם״ו

 ועוד זכו״ר א •ת יו״ם תשב״ת לקדש״ו בגיטטריא 1837
 סתורבן בית שני שיגיעו לשנת תרם״ו. ועוד רסזים
 וגיטטריאות כאלה ספםוקים שונים (תאגרת תזאת
 נעתקה נם ללשק אנגלית ונדפסת בסאנסשעםטר בשנת
 1896) בעלי תקבלת סםכיסים כי תעת תזאת שאנו
 היים סםונלת לנאולת ישראל בי לדעתם תעשר ספירות
 כלולות בכל אלף שנת, ותםרות שלש ספירות טאלף
 תששי שתן ,,כלים שבורים״, נטצאת שנת תנאולת
 בשנת ת״ש (1940) אותות תנאולת נראות סתנועת
 תציונות, וססלתסות ארבע־ סלבי תנוצרים בטדינות
 תבאלקאן,בולנריא, םרביא, יק, טונטנינרא נגד תונרסת

ר (וארא דף ל״ב ע״א): וי על התוא ת  ורטז ע״ז מ
 זמנא דאתיליד ישמעאל בעלטא ואתנזר (נימול כמו
 יצתק) וכוי וזמ־נין בני ישמעאל לאתערת קרבין תקיפין
 בעלמא ולאתכנשא בני אדום עלייתו רתערון קרבא
ד על יסא ותר על יבשתא ותד סמוך לירושלם׳  בהו ה
 ושלמון אלין באלץ וארעא קדישא לא יתסםר לבני
 אדום בההוא זמגא יתער קב״ת עלייתו׳ תת״ד בי זבת
 לה׳ בבצרה וגו׳ ולבתר דא מה כתיב לאהח בבגפות
ח ונו׳ וישיצי לבני ישמעאל מיגה ויהבר כל הילץ א  ה
 דלעילא ולא ישתאר הילא לעילא על עמא דעלמא אלא

. ת י ש . ע״ע מ כו  תילא דישראל כלתודוי ו
 א.

 הציר: ע תבואה
,^ י פי , אביגדור בר יצחק: תלמודי ו א ך 3 
 תייבפראנ בסוף הטאת הי״ד וטת ט' אייר קצ׳ ט(1439)
 בפראג, הוא הית קרוב לסלכות, סרואי פגי תסלך
 וועגציםלאוו וסתוכה עסו בעגיגי תדתות (תליכות קדם
 79) ביופ האתרץ של פסה שגת קט״ט (1389) תתגפלו
 אגשי פראג על היהודים ויהרגו רבים סהפ׳ וגפ את
 קברותיהם הטטו והוציאום סשם (צסה דוד ודה״י
גחד יסד  לטלכי צרפת ת״א דף ל״ת ע״ב). ור׳ אבי
ת כל תתלאה״ (והיא בטנהת א ת הםליתת ״  עליתם א
 יו״כ) ובסופה אתה בתים הפוההים באותיות הז״ק ושם
א אלי וכוי, ר  שם טשפהת הפייטן טרוטז בהרת ק
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ד (ע״ע) מקדם לחרו של ו ן ד ן ב נ סד חבת ע  טי
ב דבריו וקייסו ח ענן בםלו ח ח  חרס״נ. אולם הבאים א
ת הכלל אמר העטיד ״תפישו באורייתא מפיר״,  רק א
מ לפרמה כפי המנתו  כי התודה הכתובה נתונת לכל אי
ה עצטם ״קראים״ טפני מעסקו רק  והבנו*, וקראו א
 בסקרא, ונראה כי הההילו לקרוא במם ״בעלי טקרא״
ח ה ה א נ ם מ  ביטי בניטין הנחואנדי אמר הי כממי
ת א מ  ענן (עיי סכתבו אל בני דתו הנדפס בסוף ספרו מ
 בניטץ) לדעת פינסקר (לקומי קדסוניות צד ט״ז)
ת תייהם ר קדמו א מ  נקראו בתהלה קראים רק אלה א
ת ״לקרוא״ נ ח ט  להפיץ תורת ענן ע״י נסיעהם ממדינה ל
 אל העם להההבר אליהם, כאמר עמו הקראים בארצות
 הםזרת בראמית הסאת תעשירית׳ אך יותר נראה כי
ם תואר למפרמי המקרא ולהבקיאים  תמם ״קרא״ דית מ
ן נ״מ), ונם תשטרונים יכנו את המוביהם ׳ך(קיחמי ׳  בתנ
ם ממפתת ״קרא״ נם בץ תרבנים  במם קרא, וטצינו מ
, וסףבןמסעץ) א י ר  טפרמי תטקרא ביטירמ״י(ע״ע ק
בחלו את ם תכבוד תזת כדי מי  והקראים לקהו להם מ
טח התלטוד, ונהנו לקרוא לכל אתר ו  עצסם מהרבנים ל
 סימראל (מאינו סתברתם) בשם ״רבני" אף מהוא עם

 האח (ספר יוחסין).
 [ראשית הקראים] הקראים אין להם קבלה נכונה
ם ח ב ד ה  ולא ידעו דבר ברור סהיי ענן סיסד דהם, ולא מ
 אמר גרסו לפרודם מכלל ימראל. רוב הכסי הקראים
 הראמונים וכל הכסיהם האהרונים יאסרו כי תורתם
דמת טענן, וכי כל סה מהורה ועמה ענן  אינת טתו
מ עד טשת, ותם מוסרים י מ טפי א ר קבל אי מ  תוא א
ת הדת בטהרתת כפי מתיתת ביטי תנביאים, וכי  א
ר תדמו את התורת מבע״פ. הראמו? מ  הרבנים הם א
ת ענן וראשית ח  והיותר תמוב בין תכטי תקראים לדבר א
 הריב בין הרבנים והקראים היה אבו יוסף יעקב אל־
חת" (נכתב י (ע״ע) בספרו הערבי ״תסאו ק ס א נ  ק ר
ד ה א ד 284) יאסר: ״ ת 937, תוצאת הרכבי צ  במנ
ן תופיע ענן ראמתנלות, תת תית ביסי הכליף א נ ד ו  י
ר מ  נעפאד אלסנצור (754—777). הוא תית תראמץ א
ת המצות (צדוק סיסד כת ח ת כל האטת א  גלת א
 הצדוקים גלת לדעתו טקצת האטה) הוא היה בקי
מ הטוען אהד  בדברי הרבנים ולא נטצא בהם אי
 תכסתו״. הוא סתפאר כי תורת הקראים היא תתורה
ה ס ל ח מות מ ת ם ממת לפני בני ימראל, אך א ר מ מ  א
במ תמלכות מבית דוד ובדא  תסלך קרע ירבעם בן נ
ת תעם  סל0ו תורה תדמה וההליף רוב הםצות לתפומ א
 בלבם לבלי ימובו לבית דוד. ומאז נתלק ימראל
ח ירבעם בן ת  למני בתים בית ימראל אמר הלכו א
בט ותורתו תסזדפת ותם לדעתו תרבגים- אולם בית  נ
ח נאםנים לבית דוד ולהדת הטהורה א מ  יהודת אמר נ
ם הסמכילים בץ הקראים  תם אבות הקראים. אסנ
ח הבאי אלה אדית ראמית ב ו בעצמם ד נ  >£א האסי
ת ץ להם כל אהיזה בהתולדה האטתי א  1 תולדותם מ

א. דרך טקראות הרבה מקודסץ  הסאוחר״, חת תו
ט ח עחיד לחחוח עליו, כמו ר ת א  ללטדך על דבר מ
) ״קדם ולטדך ד אלץ בצענניפ (מופטים ד  אהלו ע
ת ר א מ  מהבר הקני נטה לו אהלו באלץ בצענניפ א
ח מלא תתטה כמאתד. טניע לסיסרא נס ברנליו  קדמ, כ
ת הבר הקני ותאסר ותלא תם יומבים מ  אל אהל יעל א
 בסדבר יתודת אמר בננב ערב- לכך קדם ולסדך
ם והוא הבר הקני ונטת אתלו עד מ  מסקצתפ פנו ס
מ לפעסים להתנגד  אלץ אמר בצעננים". נם לא ת
 להסדרמ, ועל ספר מטואל אוטר כי לא נכתב ביסיו,
ל טקרא ונוטה לו אתר טו מ ו יודע פמו נ  ״כל טי מאי
ו מבלת הנהר ה ת פ ט מ ל דבר דוטה לזה מ  טדרמו מ
 ועטקי טיט טציפין ואוהז כל טה מיעלה בידו להנצל״
 (מ״א א' י״ה). קרא היה אתר טתכטי צרפת מנקרא
 להתוכת עפ הנוצריפ והמיב ננדט בני דורו והבאיט
ו םזכיחם אותו לשבת, וסובא בתוספות ערכין ח ת  א
 ט׳ץ. ובתוס׳ על התורת, בספר תישר לרבנו תם (סי'
 מ^)< ובאור זרוע (ת״ב סי׳ ל״מ)׳ בסי תניא (סי' ע״ב),

 ובמכלי הלקמ תמלם (סי' ל״ב).
] מלבד הלקומיפ מפירומיו על תתורה ו י ר פ ס ] 

דפסו ע״י ני־גר בס׳ נמעי נעמניפ ופרמנדהא, וע״י  מנ
ו אי) פירומיו  ברלינר בפליטה סופרים, נדפסו טמנ
ת (לובלין 1897), אך לדעת  על נביאים בטקראות נחלו
 פארנעס הפירומ על מטואל ורוב תרי עמר אינו מל
 קרא (מאנאמסשריפמ 1883 צד 170); ב׳) פי׳ על
 ירסיה נדפס ע״י מלאסבערנ (פאריס 1881) ; נ׳) פי׳
 דומע (ברעסלוי 1861); די) פי על איוב (טאנאטס־
) פי׳ איכה (נאפולי 1487); , ה׳ (  שריפט הלקי ה׳ ר ז
 ו׳) פי' רות אסתר וקתלת, בתטמ טנלות מהוציא היבמ
ל קרא (עיי ג״כ (פראנ 1866) ולפי ברלינר הוא מ י  מכ״
ס" צד 49) ; זי)  זאלפעלד׳ ״דאס האהעליעד סאלאטא׳
 פי' קתלת (אוצר טוב ברלין 1887). וטיותס אליו בטעות
 פי׳ על עזרא ונתטיר. (אוצר נתטד ת״ד 43). לפי
 עפמטיין בהב קרא הערות לפי' הטיותס לרמ״י על
ס ו ט  מדרמ בראמית רבה, ופי׳ על הטהזור (צונץ ח

.(198 

• ד ו ד ל תהלה ל ב ו י ׳ ה ס , ב ר ע ב א  ביבליונרפיא: ב
ן י ז א ר 29; ר ק ו ח ה ן ב י י ט ש פ ; ע 1 0 ב 2 ״ ן ח ו י צ , ב ס ע ק ו  ד

ג ״ ר ח ח ש ; ה ח ז נ ד ש מ ם ח ד ; כ 7 ם 2 ״ ב ש ר ל ה ו ע ר פ ס  ב

ן ו ע מ ן ש ף ב ס ו , י ן א מ ט י ל 504; ל א ר ש ת י ס נ , כ ן י ן פ 8 8 8 

. 1 8 8 י 7 ו ל ס ע ר  קרא, ב

 נ. ע. ל.
 הראים (בעלי מקרא, בני מקרא): כתת ישראלית
 אשר יצאה לחלוק על ההורה שבעל פה שתם פירושי
 התודה וכלליה תטקובלים בידי תכטי תתלמוד. תכתח
 הזאת אשר נולדה בטתצית השניה לטאה השטינית
 ההפשטה בכל הארצות pm הנאונים עד זטננו- ועוד
 ימנם היום כעשרת אלפים קראים בדוסיא וכשני אלפיפ
 בשאר ארצות. הקראים הראמונים נקראו עננים ע״מ
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י היא הדת של הקראים. והקראי א מ ת בית מ ט  מ
ל הרס״ג יאמר על ו מ ד  הקנאי מלמה בן ירוחם בן ח
 ב״מ וב״ה: געיית ב״מ על ב״ה להלל דבריהם וגם ב״ה
 על ב״מ להפך פירומיהם, זה מברך וזה מקלל בראמיהם,
 תועבת ה׳ גס מגיהם״ (אוצר גהםד ה״ד 12): מלמה
 בן ירוהם זה יודה בי הקראים הם הדמים םקתב
 באו. ובתמובתו לר׳ סעדיה גאון יאמרג ׳׳באםרך בעלי
 מקרא הדמים ורבותי הימגים הם קדומים, אם בעלי
 התועבוה האלה וכאלה מקודמים סיסרא pm חולתם

 במ עדן גפומים״ (פיגסקר, גספהים 19).
 [דעת מכמי הרבנים על הקראים] לפי דברי רוב
ד ה עגן בן ח א ג  הכםי הרבגים סיסי תביגים היתר• מ
ת אהיו  לחגאוגים וראמי ימראל בבבל על אמר בכרו א
 הצעיר הגגיה בסמרה הגמיאןת ולא גתגוה לעגן ספני
ם וגם פריצות מצאו בו, והדבר  מהסרה לו יראת מסי
ה ה ולהסיה א ח ה ד כת הקראים, ועמד ל ס י  הזה גרם מ
 ימראל מקבלה הז״ל, ״והבר ספרים והעסיד תלםיחם
 וברא מלכו הוקים לא םובים וטמפםים בל יהיו בהן

 כי אהד הורבן הבית גתדלדלו הצחקים (בג״א הסיגים)
ד עגן והזקם״ (הראב״ד בספר הקבלה הוצאה ם ע  עד מ
ה גאון, אמר היה ח ע  גייברער 4—63). לפי דברי רב ס
מ  הראמון להלהם עם הקראים, גתהבדו אל עגן ״כל אי
ק וביתוס״ (שם) ח ותחם םתר*ת צ  רע ובליעל הנ

ת הקראים בשם צחקים (בהקדמהו  תדאב״ע יקרא א
׳ כ״ג י״ז). גם  לפירושו עה״ת ובפירושו לרקרא ג׳ ם׳
ם וביו*סיפ, וכן הרמב״ז  הרסב״ם יכגה אותם בשם צחקי
 והר״ע מברםגורא (יחם פ״ד ז׳) ועוד הכםים רבים
ת הקראים בשם צחקים (עי׳ מאור עיגים הלק  יבגו א
ח ביגה פ״ג). רק ר׳ יהודה הלוי ידע כי דת הקראים ם  א
 הוא כת מיוהדת ואין לה שייכות עם הצדוקים, אבל
pm השב כי לא גההדשה מעגן, כי לדעתו ההתלתה 
ה ההכסים. ח״ל  הביה השגי ביסי ינאי הםלך שהרג א
ח (מאמר ג' סי' ס״ה) ״שביםי יהודה בן ז מ ת ה פ ס  ב
 טבאי ושמעון ב; שטת התהילה דר הקראית בעבור
 מה שאירע לתכםים עם יגאי הטלך וכו׳ ונהקלקלה
p מועט ומדתו לתתזיק תתורה בשקול דעתם  הרבגות ז
 ולא יכלו עד שהושב שמעון בן שמה והלמיחו םאלבסגדריא
 ושבה הקבלת לאיתנה וכוי. אבל הצחקים ותביתוסים
 איגפ ב״א אפיקורסים םכהישים העולם הבא, אך
פ בהולחה,  תקראי ם תם םשתדלים בשרשים טחחכטי
 ואפשר שיגיע תפסד אל תשרשים רק טסכלותם לא
ת דעת ה מהם״. כגראה ביון ר״י תלר לבםל א ג מ  ב
p ההוא הדש שמעון בן שמה n הקראים האומרים כי 
ה כי הטהלוקה ״ ה הורה הרבגים, והודה להם ח  א
 התהילה אז ורק כי היה הדבר להפך כי ההכסים
 מגהרגו ע״י יגאי היו רבגיפ ובעה ההיא גתהדמה דת
 חקראיה עד שבא מטעת ב״מ והתזיר את ההורה
 ליושנה ותקרא־פ גמארו בכפירתם. ובדעה הזאת אהז
ח נתלת אבות, ור״ש דוראן פ ס  ד׳ יצתק אבדבנאל ב

ם תאלת ח ב ד  (פינסקר ל״ק נספהים 98), והסציאו ת
ם הדמיפ מקרוב ה  דק לתסיר סעליתם תרפת הרבנים מ
ח התבל, חת נרם ה  באו אשר עזבו דת אבות רתעו א
ח להסופחם תערביים מ ענן בא י נ ם ה ח ה  כי קראים א
ח ה״ בכתיבת י  p הסזרה והביא עסו ״נוסה הסמנ
י הובא בלקומי קדמוניות  מל ממה רבנו! (מקחז

 צד הי).
 [דעת הקראים האחרונום] הקראים מהמאה המ״ו
 והבאים אהריהס יאסרו כי כל ימראל היו קראים עד
ת את כל ההכסים (קדומין p ינאי הסלך אמר ת  ז
 ס״ו. יוסיפום קדםוניות סי״נ פ״י ה׳), מלבד מסעון בן
נתתדמת דת הרבנים על אז ר נמאר בתיים, ו מ  שמת א
מ עוד , ויאמרו עליו כי הוא ברא מלבו לאמר כי י ח  י
ה והוסיף תרע מ  הורה מקובלת איש מפי איש עד מ
 ושנה בפירושי התורה והסצוה כהפצו, והנקל היה לו
 להםןןותם באשר הוא תית תתכם תאתר שנשאר אז
ח אדרת פ ס  בחיים (אליהו בן סשת בשייצי בחקדםתו ל
 אליהו יאטר ״אם היה שטעון בן שמה נהרנ כשאר
 ההכםים שנהרגו היינו כולנו לעם אהד", וכן יאטד כלב
ו בסי ח ב  אפונחפולו בספרו עשרת טאטרות, והובאו ד
ד מרדכי ט׳ ע״ב) הקראים מהמאה הט״ז תוסיפו  ה
ם הזה בי יהודה בן מבאי אשר גם ח  עוד על ספור ב
p ינאי הסלך קם להלהם נגד n הוא נשאר בהיים 
 התורה ההדשה אשר הטציא שטעון בן שמה ויהי לראש
ת נאםנים להדת הטהורה והם קראים. א ש  אלה אשר נ
ו תםשך  שב״ש םסר לאבטליון והוא להלל אשר טםנ
ה נםסרה  קבלה הרבנים, אולם, יאטרו, הקבלה הנאםנ
 מיהודה בן טבאי לשטעיה, וטשטעיה לשטאי ״הצחק
ד עד ענן, שהיה הכם מובהק ח  וההסיד", וטסנו סדור ל
 תסיד ועניו טכת הצחקים (הקראים האהרונים יקדימו
p ענן בסאת שנת) ובעבור תכםתו והסיחתו קבלו  ז
ל ולחש ח נ  אותו עליהם כל ישראל לנשיא ואב ב״ד ה
 גלוהא. אך כאשר התתיל לדרוש ברבים כננד התורה
 שבע״פ תנכללת בהטשנת ובתתלטוד ורצה לההזיר
 עטרה הקבלה הישנה ותאטתית לתקפת, שנאותו
 הרבניפ ויהנכלו להטיהו, רלשינו עליו לפני הטלך כי
 מרד בו׳ רהפדן הטלך להרגו אך ה׳ הצילו טידיו

 וענז בהל בעמר זה ברבנות ויהפמר ממשמרהו וילך
 הוא ובניו והלמיחו לירושלפ (משה בשייצי, הובאו דבריו
 בדוד מרדכי שפ, אפריק לשלמה המרוקי ועוד). כמוב!
 אין גם גרעין של אםת בספור הזה, כי פתירתו חיופו
מ ומםבע הדבחם. גם ההגדה כי תורת ו ה  גדאה מ
 הקראים קבלה היא בידם משמאי הזקןואשר ע״ז יקראו
ם״ ת עצמם רבים מהקראים האהרונים בשם ״שמאי  א
׳ כי הקראים הראשונים החם  הדשה היא מהקראים הסאו
 בסו קרקסאני, יוסף הרואה, וישועה בן יהודה יספרו
ם בספריהם כי הרבנים נהלקו לשהי ח ה  דברים א
. בני בבל ההולביס בשימת בית הלל ובני  מפלטה
 א״י האוהדם בשמה ביה שמאי ואין מהם מניד מ
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 השסרונים. ואף אם היה בידי הקראים תראשונים
ה אישר יהסו אוהו לצדוק טיםד כה הצדוקים מ ל  ספר ה
ה סופרים קראים אהדים טהטאה העשיחה(סרקסאני ח ע  כ
 והסאן בן טשיה), אבל ההלכה של הקראים אינה
 סהאיסה כלל עם ההלכה של הספר הזה, אשר הלק
 טטנו טצא שעכטר(Jewish Sectaries I), כפי שהראתי

 בהסאסף הנ״ל (ה״ד)
 [יסוד הקראים ושיטת חכמיהם] בראשיה הסאה
ד לההפהה ההננשו ט ה  השטיניה כאשר ההלה דה ט
 הלוקי דעוה של הטאסינים בה, וביהוד בארצוה בבל
 ופרס. שיסוה הפילוסזפיא הטישואביה והקאלאם
 הצסיהו כתות שונות בין הסהסדים ובזטן סועס קודם
 קרע הקראים קסה ביניהם בעלי כת השייסץ אשר
ד בעל פה׳ ט ה  הכהישו בהקבלה הססורה שססר ט
 והאסינו רק בתורתו הכתובה בקוראן הפילוסופיא
 הערבית הדרה נם בין היהודים והולידת כתות שונוה
ת עול הטצות  ביניהם אשר בשרו ביאת הנואל והקילו א
 סן העם כסו כת העיסאורם, היודנאנים והשדנאנים.
 אולם הכתות האלה לא סשכו אהריהם לב רבים סן
. ד  העם ולא האריכו יסים, עד אשר בא ענן בן ח
חם בבבל אשר הו  הוא סשנאתו להנאונים ולראשי הי
חש נלותא,  סאסו בו ובהרו תההיו באהיו הצעיר לנשיא ו
ה שרירי הכתוה האלה עם אלה אשר הד א  קב״ן י
ח לבהירה אהיו, וכל אלה אשר ההלו להטיל ספק נ נ ה  ה
 באסתה ההורה שבע״פ והנהנה הנאונים היהה עליהם
 לסשא. ויהי כאשר נודע הדבר להכליף נעפאר אלטנצור
 כי ענן וסיעהו לא יאבו להכיר נשיאוה הנניה אתי ענן
 אשר בהרו היהוחם בהסכסהו וקיוסו לחש נלותא,
ח כ ה ענן ולשיטו בביה הכלא, ו  רצו הכליף להפוש א
 לההנצל לפני הכליף שיוציאו להפשי הניד ענן, ע״פ עצת
סד כה  אלנועסן אבן תביס הסבונה אבו הניפה סי
 ההניפים בדה םחסד, כי דהו שונה סרה היהודים וכי
ה ה ההדש ויקבעו א ם יקדשו א ח ס ה ס  הם כסו ה
פ הראיה ולא ע״פ ההשבון ׳ עחם והצוסוה ע  הסו
 כהרבנים, ולכן אין לראש הנולה ולהם דבר• כפי
 הנראה טהקטעים סםפר הםצוה לענן אשר הניעו
ה ענן ע ח  ליחנו (נדפסו ע״י הרכבי ושעכטר) היהה י
 בהכסה הלשון ובבינה הסקרא ונם בישאר הכסוה
 וסדעים דלה וקלה טאד. בהתנגרוהו לדברי הז״ל
 ובפירושיו לטצווה ההורה יהראה לפנינו באיש אשד
 אין דרישה האטת טטרתו ואשר רק תואנה יבקש
ח הקבלה והססורה ענן ב ד  להרוס דה בעלי ההלסוד ו
ו לא הסתפקו בסלהסהם השליליה, ננד ח ה  והקראים א
 ההוקים והלסוחם ההלכוהיים אשר בהלטוד, אך בנו
 להם בסה בפני עצסה ן וההה ההלסוד והקבלה שנלהטו
 ננדם בראו הוקים וסנהניס חדשים אשר אין להם
י נאק אסר א נ טח ע לנו רב נ ח ו  שרש בטקרא. ובאשר ה
ה והתלמוד  ענן לההולכים אתריו: ,,עזבו דרך הטשנ
 ואני אעשה לכם הלטוד טשלי״ (סדור רע״נ ל״ת).

ה (על אבוה פ״א ט״ג). הנאון רב מ  בספרו טנן א
י בן הלאי (סדר ד״ע נאק ל״ה ע׳׳א), ורב שחרא א נ ח ט  נ
(הוצאה נייבויער 37) יאטרו כי הקראים  גאון באגרהו
 יצאו ביטי רב יהודאי נאון, וכן יאטד רס״נ (ל״ק
 נספהים 19) מ הם הרשים טקרוב באו. לכן נראה
ה הקראים  כי הכטי הרבנים הנזכחם לסעלה כנו א
 בשם צרוקיפ טפני הצד השוה שבהפ—הכפירה בהורה
 שבע״פ ובקבלה הז״ל, וגם כרי לבזות אוהם בעיני
ת הצדוקיפ באשר כפרו בתהייה  העם אשר שנאו א
 הסתים ובגסול ועונש, ובאסה ידעו ההכסים כי הקראים

 אינם יוצאי ירך הצדוקים.
 [גייגר אדות הקראים] באטצע הסאה הי״ס קם ד'
מה כי הקבלה וההלכה ר ורצה להו  אברהם גי י ג
 הבלולה בהטשנה וההלסוד ואשר על פיה אנו היים
 היא דהלבה אשר הרשו הפרושים בסלהסהם נגד
ק שהיו אז ראשי העם, ח  הצדוקים הנהנים סבני צ
 אשר אהם ועם השסרונים היהה הקבלה הישנה וההלכה
 הקדומה, וכי רושמי ההלכה הזאה נמצאים עוד בסכילתא
 ובספרי ובתרגום עה״ת הסיוהס ליונהן בן עוזיאל

 ולפעסים הקראים הם יוצאי הלצי הצחקים אשר
ה שסם ספני יד הפרושיפ אשר גברה  נאלצו לשנוה א
 עליהם אהד הורבן הבית והוכרהו לקבל דעה הפרושים
 בעניני אסונה כסו החייה הסהים ונסול ועונש, ובזה
 האופן ננלו כאשר עסד ענן והפיה בהם דוה היים

 אתרי דעת ניינר זו כי סבל הירושה של הקראים היא
 הודה הצדוקים, נמשכו תכסים רבים ובתוכם פירסט,
(ייחשע צייט־  האלדהיים, הוואלסון, הרכבי ופחנאנסקי
 שריפט היה צד 227 והלאה) אך כפי שהראיהי
 בהסאסף J Q R (הוצאה פילדלפיא ה״נ צד 522)
 אין שום יסוד לדעה זו, כי ברוב הדברים אשר נהלקו
 בהם הצחקים והפרושים׳ ססכיסים הכסי הקראים עם
 דעוה הפרושים ננד הצחקים ונם סה ענין ההלכה
 הקדומה של הצדוקים ופירושי הטצווה הישנים הסקובלים
ר לדור עם הורה הקראים אשר לדעתם הרשוה ח  מ
ה המצווה כפי ה הסקרא ולקיים א  לכל איש לפרש א
 השנהו ותבנהו הוא? וססה שססכיטים הקראים בקצת
 דברים עם השטרונים אין ראיה כי הקראים יחשו אותם
 סההלכה הי׳שנה שההזיקו בה השסרונים והצדוקים׳ כי
ת ם הטאוהרים א י  ברוב הרבחם האלה לקהו השסחנ
 ההלכות טן הקראים (עי׳ ל׳ וורעשנער, םאטאריטא־
, ברלין 1888). וכל ראיות ניינר  נישע טראחציאנען
 בזה הן השערות בעלטא התלויות בקוצו של יו״ד של
ם שסרוני. וסה שרוצה להומה כי איזה טהבטי ו ת  ה
 הקראים ססכיסים בפירוש אתו טצוה או איזה סקרא
 עם הסתרנסים וחספרשים השטרונים אין זו ראיה
ה ד סהכסי הקראים פירש א ה ה שכל א ס ה  כלל׳ כי ט
ה , לא ימלט כי בין טאו  התורה וטצוהיה כעולה על תהו
 הפירושים לפסוק אהד או טצוה אהת לא ימצא אף
 אתד אשר יהאים בסקרה עם טה שנאסר כבר אצל
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 ענן ננרר בהם אהרי סנתנ הרבנים״ (ל״ק דף ב״א).
ת עצסס  וכנראה תתחילו אז בני תכת העננים לקרוא א
 בשם ״קראים״. לדעת בניטין תהוב על כל איש לדרוש
ה הסצות כפי הבנתו והשגתו  ולהבין בטקרא ולקיים א
 תוא בפירושן ״עד כי יש שיתליף את על אתיו ובן
 על אביו ותלטיד על טלטדו ולא יאטר האתר לתבירו
 לטה התלפת דברי״ (תובא בספר תטצות לענן, צד
 176) בניטין היה בקי בספרות תרבנות ולא הראה
 שנאת גלוית והתננדות להז׳׳ל כטו ענן, ובהרבה דברים
 נגרר אתרי דעת תז״ל (כטו כי שתיטת תפסת דותת
נד דעת ענן, וכטעט ת אשתו) נ  שבת וכי הבעל יורש א
 כל ספר הדינים שלו תכולל דיני טטונות ונפשות
 ותלכות אישות לקות טן התלטוד, אם כי הוא טשתדל
ן י ט י נ  לטצוא סיוע לכל תדברים טן תכתוב (ע״ע ב
. כשלשים שנת אתרי בניטץ ( י ד נ ו א ת נ ת ת ש  בן ט
 תי תקראי תידוע דניאל אלקוטסי(או אלזטנאני) בפרס

ת ענן בשם  הוא היה בראשונה טטעריצי ענן וקרא א
 ״ראש הטשכילים", אך בסוף ימיו הלק על ענן וקרא
 אותו בשם ״ראש הכסילים״ טהיי דניאל נדע אך
 טעט. לרעהו צריכין לפרש דברי התורת לפי פשוטם
 ולא בדרך העברה וטשל, לא כמו שעשה ענן לפי
 שיטתו תטלאכים תנזכרים בתורת הם כתות הטבע

 ואף כי תולק בדברים רבים על ענן בכ״ז טסכים עטו
ס תוא ע״פ ד ה  כי אסור לאכול בשר בנלוה וכי קדוש ה
, ח ב  הראיה. הוא כתב ספרים אהדים בעבריה אשר א
 וקטעים מהם נדפסו ע״י הרכבי ופוזנאנסקי הוא כתב
 ספר טצוות ובנראה בהב נם סבר על דיני יחשה,
 ופירושים על רוב כה״ק בסוף הטאה התשיעית קמו
 בין הקראים תבל תכטים אשר תלכו אתרי ענן בהכהישם
 אטתית התורה שבע״פ ותשתדלו לפרש את ההורה
 הכהובה סתוך תתורה עצסת ועי״ז סרו בפרטים רבים
 סתורת ענן הקראים האלה היו קנאים נחלים לדתם
ת לתפיץ תורת תקראית ע״י פיתוים, ו מחנ ם ו ח  וסבבו ע
 דרשות ויכותים וע״י תרופים ונחפים ועלילות ננד
ת דבחתם, וחפצם תצלי ת בידם להטות  הרבנים ויזייפו א
 לב רבים טתנתשלים באטונתם בא״י ובטצרים. בץ
ן  תכטי תקראיס טעת ההיא הית בן זיטא או ב
א (ע״ע) כנראה הי בזטן ההוא נם תקראי אבן ט ו  ז
 םאקייה אשר חבר ספר ״כהאב אלפיציה" ננד הטשנה
ח הבורא וכי  וננד הרבנים וטען כי חם טנשיטים א
 בעניני חדחיוח (לא בד״ו פסח) ובאיסורי חלב (חלב
ח ועריות, אטד כי  האליה שאסרו הקראים) נדה ובעל ק
 נטו הרבנים חאחרונים סהכסי דסשנה אשר הסכיסו
 בזה עם הקראים והשהדל להביא ראיוה לדבריו מן
ה גאון השיב על דברי ח ע ה ותתלסוד רב ם  המשנ
ק  אבן םאקויה וגחפיו, בספרו ״כהאב אלדד עלי א
ו נדפסו ע״י ו וקטעים טמנ ד טאתנ ב  סאקרה״ אשר א

 הרכבי ופחנאנסקי.
 [במאות העשירית והי״א] ההכם היוהד השוב בץ

ה של ההורה שססרו לנו ח ס  ענן השתסש בכללים ו
חהם הלכות שונות שבדא ח להוציא על י  הז״ל כ
 מלבו. ונם עשה לו כללים וסדוה הרשים, והוציא
 דחשי תלמת מאות ה׳ היחעה ומאות ו' ההבור
 במקום שהיא מיותרת לדעתו(סת״מ לענן תוצאת תרכבי
 צד 61), וכן דרש כל מלת ומבמא בתורה שהשבם
 למיותרים ע״פ מדת: אם אין ענין לדבר זת תנהו ענין
ת האתין שבכתוב  לדבר אתר (שם צד 11), ודרש א
ם תרשים (שם 26, 32) ואם מצא בכתוב י נ  לתוציא ח
 הלוף לשון זכר או נקבה דרש ע״ז הלכה. הוא השתמש
ה של ד׳ ישמעאל ובפרט בק״ו (משה ח  ברוב הי״נ ט
 בשייצי), ודרש נזירה שוד• אפילו של אות אהה׳ ושל
ת בשני ענינים שונים להשווהט ו ט ח  אותיות שטושיות ה
 באיזת צד (שם 31, 35, 38) בעוד אשר לדעת תז״ל
 אין אדם דן נ״ש אלא א״כ קבלת טרבו. נם לטד
 טבנין אב טכתוב אתד (טשת בשייצי בספרו טטת
 אלתים תובא אצל תרכבי שם צד 166), תוא דרש
ש ק י ה , וביתוד תשתטש ענן בטדת ה ע) ע״ ם( ו כי ט  ס
 אשר תסתעפה אצל תקראיס לענפים שונים ואשר
 תשתמשו בת נם בטצות תשסעיות לפעסים תוציא
 הכתובים מפשטם ויפרשם בדרך משל׳ או מצא לתם
 תוראת אחרת תוא ואהריו כל הקראים דקדקו בספרי
 תנב אים והכתובים כסו בתורה, ולא תבחלו בין דבר
 שבא בדרך צ וי ובין מה שבא בדרך ספור ואנדת, כי
 בהיוהם הסרים הקבלת ותססורת להעזר בפירוש תמצות
 שאינן מפורשות בתורה כל צרכן נאלצו לפרשן ע״י
 כתובים אתרים גם סספרי נביאים וכתובים ואע״פ
ת תכלל ״תפשו באורייתא שפיר", לא  שעגן העמיד א
 הצלית חפצו בידו ליסד תורת הקראים על ההורה
 שבכתב, ותוכרת לתכגיס בתוך ספרו כמה עקרי תורה
 שבע״פ׳ וכטעט רוב הדבחם שבספר תמצות שלו אין
 לתם כל מקור בכתוב, כי לקה דבריו מן הטשגה
 ותתלסוד, רק שגת תדבחם בלשון ובסגגון, וגם תדש
ם בפירושי תמצות איטר לפי דעתו תם ח ת  דברים א
 טתאיטיס עם פשט תכתוב, ותשתדל למצוא לכל
 הדבחם האלה שרש וטקור בתורת כוונתו תעיקרית
 היתד, לתסיר לב תעם טאתרי תקבלה של הז״ל, ולכן
 השתדל לההמיר בכל דבר, וברוב דבריו הוסיף על
 חורת תקבלת ובפרט תוסיף על איסורי עריות ע״פ
י ד ו ן ד ן ב ג  שיטת ״תרכוב״ שתמציא מרעתו(ע״ע ע
. אתרי טות עגן לקחו בגו שאול ובן בגו ( ת ו י ר  ע
ת זכרם (עיי  יאשיהו את סקוסו. הקראים הוקירו א
ם טעטות, ת ח ל תכפר צ״ת ע״ד), אך תידיעות א מ ש  א
ת עגן ואבדו ספריו. לפי  כי הקראים שבתו גם א
 הקראים תאהרוגים היה יאשיהו רבו של בגיטין
ת הקראים ״בגי ח. תסופרים תערבים יכגו א נ  הנהאו
ת ענן ובניטין״ (אצהאב עאנאן ובניטק), ולדברי  כ
ט ברא בניטין תקופה הדשה בדת ה ח  שלמה בן י
 הקראית בזה ״שהוסיף הזוק ונלה דבחם רבים שתית
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 היהה יד הקראים הקיפה אז בהצר הכליף. וכאשר
 בא הרטב״ם לטצרים בשנה 1166 מצא כי פשטו
 טנהני הקראים בין הרבנים וכי רבות טנשי הרבניפ
 טטתרות טנדתן לפי טנהני הקראים ע״י רהיצה בםים
 שאובים ואמבמאות, דנזור הרטב״ם תרם על תאנשים
 לתשנית על נשותיתם לבלי יוסיפו לעשות בן׳ ותיקן בי
 כל אשה אשר לא תטבול כדת תרבנים תאבד כהובהה
( ה ק י צ קמ״מ, וע׳׳ע י '  (קובץ תשובוה הרסב״ם ה״א סי

 הרסב״ם יעץ לקרב את הקראים ולתתנהנ עסהם כעם
ת בניהם בשבת  אתים (שם סי׳ קס״ב) ותתיר לטול א
 אך הכפיל ההזהרה ננד דעותיתם ותראת נתיצת
 תקבלת ואסתות התורה שבע״פ ביסיו היו הקראים
 תולכים וטתטעטים בטצרים ורבים סתם שבו לדת
 הרבנים ובן ביסי בנו אברהם תנניד (כפתור ופרת צד
 י״נ׳ שו״ת רדב״ז סי ע״ב) &רץ טצרים היה הסבצר
 תאתרץ לתורת תרבנים בארצות המזרת, ובסאת הי״ב
א  נעתק טקום תסושב תעקרי של תקראים סאסי
 לאירופא, אף כי כבר טצאת תדת תזאת טקום בספרד
 טזטן קדום, אך ל<» נדע טתם דבר עד אטצע תטאת
 תי״א כאשר שב אלתראס סירושלם ששם לטד אצל
 ישועת בן יתודוז והביא עטו תורתו לקשטיליא ויעשר.
 נפשות רבות לתורת רבו, ובטותו תיתת אשתו טורת
 לתקראים תקראים בספרד תשתדלו בכל תתתבולות
ת ת היהודים סאסונת אבותיהם ולבזות א  להדית א
 הקבלה ותתלטוד, עד כי טצא הנשיא יוסף אבן אלפרצ
ת הטלך אלפונסו א  באטצע תטאת תי״ב לנחוץ לבקש ט
ח קשטיליא ״הוץ טטבצר א  תששי לנרש את תקראים ט
י נפשות נ  אתר ספני שלא רצת לתרנם שאין דנים ח
ן הזה״ (הראב״ד בספר הקבלת). אך בסות תנשיא ס  מ
 יוסף שבו תקראים לאיתנם, עד אשר קם הנשיא ר׳
 יהודת בן עזרא (בסוף תסאת תי״ב) ״ותכניע אותם ולא
 תוסיפו לשאת ראשם ויהיו הולכים וטתטעטים״ (שם)

 תכטי טולידא ר׳ יתודת תלוי בכתרי׳ תראב״ע בפירושו
 עה׳׳ת והראב״ד בספר הקבלה נלתסו ננדם ונם יכלו
 להם. שני תלסידים אהרים של ישועה בן יהודה
ה י ב ו ת תודת תקדאית בטלמת ביזאנמין, אהד ט  נטעו א
ל ח ק (ע״ע), היה קנאי נ י ת ע ט ה ה ש ן ט  ב
 וההוכת תדבר, עם הרבנים, ותעטיד את תכלל כי כל
ם בה יש לה דטז ח ו  העהקה (קבלה) שהקראים ס
פח והכסי הקראים בסאה הי״ב היו  בכהוב דוב סו
י (ע״ע) ס ד  ב&רץ ביזאנץ ובעיר קושטא הי יהודה ה
 שהיה תקראי תיותר השוב ביניהם, וספורסם ע״י ספדו
ק סכל פירושי הקראים ב ל אשבל הכפר שהוא ק ח נ  ה
 הראשונים. אליהו בן אברהם סהבד הלוק הרבנים
 והקראים הי נ״כ כנראה בטלכוה בתאנטץ (עי׳ פינסקד

 נספהים 98׳ 9.9 והלאה)
 [במאית י״ג—ט״ו] ההכם הגדול בין הקראים
ה הזקן נ מ ס  בבתאגטץ בטאה הי״ג היה אהרן בן יוסף ה
ת ״הסובהר״ פ  שהי בקושטא, הוא הודה בהקדםת ס

 הקראים היה יעקב תקרקסאני שתי בטתצית הראשונה
 לסאה תעשיחת והיד, בן דורו של רב סעדיה נאץ

 לרעהו הרבנים הם אלד. שהלכו אהר ירבעם בן נבט,
 וכי צדוק סיסד כת תצחקים נלד, טקצת האטת גטעסי
 תסצות וענן נלד, כל תאסת׳ בכ״ז תולק עליו בדברים
 רבים וביהוד על אסונתו בנלנול הנפש. הוא תתטיר
ד בעניני תעריות, וטוען על הרבנים כי הקילו א  ט
ת תבורא בספריתם (כטו  בטצות, וכי תם סנשיסים א
 בשיעור קוטת ובספר תיבלות). הוא היה טוקיר תבטת
ת תקראים בני דורו כי נפרדו בחעותיתם  ויומת א
 ״ואין שני קראים אשר דעותיתם יתאיטו יתד, וכל קראי
ת  דעת אתרת לו" וטתאונן על תקראים שלא ילטדו א
 ספרות דרבנים לידע טה להשיב להם(ע״ע ק ר ק ס א נ י,
ם סירושלם תית בן ת ח . שלמת (סלטץ) בן י ( ב ק ע  י
 דורו של קרקסאני׳ והיה קנאי נחל, ובתיפך סיעקב
 הית שונא תתכמות והלשונות ויקלל את תמתעסקים
ת זכרו ותסרו אותו בתפילותיהם  בתם תקראים יוקירו א
 על תטתים אתרי בניטין תנהאונדי(סדור הקראים ת״א
 צד קל״ז). הקראים תאתרונים סתפארים כי הית רבו
ן ההוא ט ן י ר ו ה ם). מ  של רס״נ (ע״ע ס ל ט ו ן ב
 תי תקראי תםון בן סשית אשר תשתדל לתתוכה עם
ה נאון ולא עלתת בידו׳ וכתב תשובה ננד ח ע  רב ס
 ספר הרס״ג בדבר הקראים. תראב״ע בתקדסתו עת״ת
ן נחלי טפרשי הטקרא סן הקראים הסון  מזכירו מ
 מזכיר ״כתבי צחקים" (כדאב אלצדוקיה) שהיה אז בידי
 הקראים. נם תית אז דוד בן אבדתם אלפאסי מעיר
 פאס, אשר תבר ספר שרשים בלשץ ערבית הנקרא
 ״אנרון" בסדר א״ב הוא תאמין עוד בשמת בעלי
 השתים (כי שרשי לת״ק תם בני שתים או ארבע
קח א״י׳ הבר מנ ה ו ח ב  אותיות), ותלך בשיטת בעלי ט
 ספר על נקוד ופירושים על הלקים מכה״ק. הוא האשים
ת תסתים בבתי כנסיותיהם ת הרבנים כי יכניסו א  א
ד בן בועז ק הדין ובזסנו היה ח ד  ואומרים עליהם צ
 (הנשיא, אלרייש), אשר לפי דברי שלמה הנשיא היה
ד תסישי לענן, וכתב פירושים על הלקים מכה״ק וספד  ח
 על שרשי הדת (כתאב אלאציל) אך ביתור הצטיינו
י (ע״ע), ו י ה ל ל ן ע ת ב פ  ההוא בין תקראים י
ה (ע״ע) בין הקראים הידועים לנו י ל צ ל בן ס ה ס  ו
: לוי בן יפת הלוי. כנראה הי בירושלם ם  ססאה הי״א ה
 בסהציה הראשונה לסאה הי״א, והבר פירוש על המצות
 בערבית׳ והלק בדברים רבים על הקראים הראשונים.
ה (ע״ע) א ו ר ם ה ה ר ב ן א ף ב ס ו  בימיו היה י
ה ד ו ה ן י ה ב ע ו ש י  הנקרא נ״כ הזקן, הפקה, ו

 (ע״ע).
 [הקואים במדינות שונות במאה הי״כ] דה הקראיה
ם כבר בעה ח p ק n מצאה לה סהזיקים במצרים 
ה ספרו ננדם (925), ועוד במאה  שבהב שם רס״ג א
יא ובראשם נשיא  הי״ב גםצא קהלת קראים גחלה בקהי
 ושופמ מאושר מהממשלה אשר תתייהש לעגן, ובגראה
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 אליהם ומסר להשר יוהאן פיפענדארף מעיר רינא
ת זמן פירודם מהרבנים ח  דעות הקראיפ בימיו׳ א
 והחלוקיפ שביניהפ. דבחו אלת בתב בשנת 1700 על
פ על התלמוד י פ ח  פפר ״אפריץ עשה לו״ המלא נ
צח יעקב ו  והרבניפ בעת ההיא התעורר תתבפ הנ
 טריננאלד, שהיה פרופיסור בהאוניברסימא בליידען
ת הכתות בישראל רערוך מכתב ח  הולאנד׳ לתקור א
 כללי לכל תקראיפ עפ שאלות שונות על יהוספ
 לתצדוקיפ וסבת פירודפ p תרבניפ ושמות תכמיהפ
י בן ב  וספריהם המכתב הזה הניע נם אל ס ר ד
ן (ע״ע) סכיביזוב אשר הי אז בעיר לוצק, ויעחך ס י  נ
ד מרדכי״ ששלח למרינואלד נם ח  תשובותיו בספר ״
 בין הקראים בלוצק נמצאו אז הבסיס ידועים בסו
ח היה י ה (ע״ע), ובן ע ש ן מ ק ב ה צ ה י ה מ  ש
ה (ע״ע) שהיה הבס הקראים ש ן ס ה ב מ ל ף ש ס ו  י
p רב בלוצק. הוא נסע  בנוזלאווא ואשר התנורר ז
ץ י ו ב  בשנת 1827 ביתד עם שמתה בן שלסה ב
, והקיסר ניקולאי הראשון סלא  (ע״ע) לעיר פטרמרנ
 בקשתו שלא יוקתו מבני תקראיפ לעבודת הצבא.
 חחבפ תיותד תשוב בין תקראיפ תאתרוניפ דוא אברהפ
 ב! שמואל פ י ר ק א ו ו י ץ תוא קבץ תומר רב לתולחת
 תקראיפ לתובית אל השר וואראנצאוו שהיה נציב
פ ח p ק p כדדוס רוסיא כי תקראיפ תיו בארץ קריפ 
ת ד  ולא לקתו הלק בהרינת ישו, וגם דתס שונה מ
ח לזכות בזכיות שלא נתנו בתן היתוחם  הרבנים׳ והבל כ
ח פירקאווק  תאתרים ברוםיא. הממשלה סלאת את י
 לקבץ כל תתעוחת אשר ימצא בדרכו הנוגעות לקדמוניות
 תקראים בקרים תוא תפר בבית תקברות הישן בטשיפיט־
 קלעי (סלע תיתוחם) בקרים, ובקר נם ערי קאווקאז
 ויהםוס הכתבים תעתיקים ספרי תתורת וכ״י שמצא
ח הו  בהנניזות בבתי הכנפיות ואצל אנשיפ פרמים סי
ם הנקראים קריסצאקיפ. וע״י זיופיפ שוניפ ברשימות ח  ק
 בספרי בה״ק ובכתובות על מצבות עלה בידו להוביה
p שלסנאסר סלך בבל, n כי הקראים התישבו בקרים 
 ובי ידם לא תיתת בתריגת ישו. הוא הציע הסבתבים
 ותתעוחת תמזויפות לפגי המסשלת תרוסית אשד נתנת
 אסון בפ ע״פ עדות תכסים אתרים ובראשם תמומד
 תוואלס׳ן אשד העידו על אסתותם, לא סאהבת תקראים
 ב״א משגאה הרבגים. ועי״ז זכו הקראים לשיור זכיות
 ע״פ תוק תקיסר אלכסנדר תשגי בשגת 1863 וזכיוהיהם
 נתאשרו ביתר שאת סהשר הצורר ניקולאי איננאסיעף
 בשנת 1881. תקראים קנו שיור זביותם בפהיר בנידהם
 באתיתם, בתתנברם לצור סתצבתם ובהנתקם בל קשר
א. פירקאווץ עולל  בינם וכץ תיתודים תרבנים בחסי
ח למצוא תן  עלילות שוא על הרבנים ועל התלמוד ב
א ח לו לבצע סעשהו. אךתו ז  בעיני הממשלה מיופיו ע
 גת ם על מעשיו הראשוניפ בסוף יסיו. גם רבים מהכמי
ח, במו פירסם, רקאו פי פי ו  ישראל נתעו לתאמץ מי
ד (ע״ע) ק ס נ י ה פ ח ס ש ק  יאםמ. ובמקצת גם גרעץ. ו

»  כי הקראיפ גשעגיפ על הקבלה אפילו אם אין לה ר
ם עם ההלסוד גגד דעוה ח ב  בכהוב, והסבים בכסה ד
 הקראים שקדמוהו׳ ותוא סידר תפלות של הקראים
. ועוד יותר תשוב ( א פ ו ר ף ת ס ו ן י ן ב ר ת  (ע״ע א
ו (ע״ע) א י ד י ס ו ק י ו ג ת י ל ן בן א ר ת  ססגו תית א

 הוא הית תאתר בין תקראים אשר גסת לתסציא שימת
 שלסה בתקר דעת אלהים במאה המ״ו היה אליהו
׳ שהיה תלסיד הרבגי י י צי ש  בן סשה בן סגתם ב
ו מקושמא ולסר אצלו תורת הרבגים. י ג מ  מרדכי בו מ
ם בשם ״אדרת אליהו״ שגתקבל י  תוא כתב ספר חג
 בין הקראים גם בלימא, אך לא הספיק לגסור את
 ספרו, וגשלם ע״י גיסו ותלמיח אליהו בן בלב
חו רב לו בספרות תרבגים ותקראיפ  אפנחפולו אשר י
; י צ י י ש  וגם ידע לשונות ותכסות רבות (ע״ע ב
 א פ נ ד ו פ ו ל ו). בקושמא חיו במאת תמ״ו בני סשפתת

י (ע״ע) ג  ב
] עד שלא שקעת שמשם של ה נ ו ר ח א ה ה פ ו ק ת ה ] 

 תקראים במלכות ביזאנמין זרתת שמשם בארצות
 פולין ל טא ורוסיא. בבר במרוצית השניה להמאת תי״ב
 מצא ר׳ פתתית טדגגשבורג יתוחם בדרום רוסיא שתיתת
ח הקדרים כ  אז תחת טמשלת תטטרים (קדר)׳ וכאשר ל
ם (1238) נתישכו שם ח  בני ״שבט תזהב״ את תאי ק
 היהוחם הקיימצאקים והקראים, ובנראת טתכתובות של
 פירקאוויץ שלא נזחיפו ממנו׳ תיתה ראשית ישיבת
 הקראים בליטא בתתלת תמאת תי״ד לפי דבריו תושיב
; סהקראים אשר ו  הנסיך וויטאלד טליטא 330 סשפהו
 הביא טארץ קרים בעיר טרוקי אשר בנה עבורם

 הסלכים קאזיטיר הרביעי (1441) ואלכסנדר יאנעלא;
 (1492) נתנו לתקראים זכיות סיותדות הקראים התפשסו
ק (ע״ע) צ  סאח ליסא לפלך וואהליניא ובפרס לעיר ל ו
 ולעיר האליטש בגליציא. הקראים האלה שהיו רתוקים
 מטרכז טושב בני בתהם וסהרהקים p הרבנים
 וסתהלבים רק עם דלת העם ובני האח תיו שקועים
 בבערות יותר סאתיתם בטצחם ובקושטא ששם תיו
 תכסי תקראים, ולפעסים תתליפו סכתבים עטהם ובסוף
 תטאת הט״ו שלתו תקראים טליטא צעירים אתרים
 סתוכם לקבל תורה טאליתו בשייצי בקושטא. תתכם
 תדאשק בין תקראים טליטא תית יצתק בן אברהם
 שתבר ספר ״תזוק אטונת" (ע״ע ס ר ו ק י) בסוף תסאת
 תי״ז תתתילו רבים טתכסי תנוצחם תפרוססטנטים
 לשים לב לכת הקראים׳ כי בשטעם שתקראים סתדקים
 בתורת שבכתב ותולקים על תתורה שבע״פ תשבו כי
 יעלת בידם לתביאם בססרת כרית תנוצרית. קרלוס
 תי״א סלך שוועק אשר לא נתן ליהודים לגור בארצו
ת נ ח ס צח נוססאוו פעחנגר ל ו ת תחכם הנ  שלת א
 ליטא בטקום סושב חקראים לתתתקות על שרשי דתם,
ם אחדות (1696) נסעו שם עוד שני סלוסדים י נ ש ח ת א  ו
 בנראה נ״כ בשליתות הסלך קרלום. אחד טהקראים
 שלטה בן אחוץ םעיר פאסוואל בטתת זאטיט החלוד!
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 כ״ט), ואסור להלוות להם ברבית (מרדכי פ׳ ההל ץ),
 רש אוסרים שאסור ללוות סהם ברבית אבל מותר
 להלוות להם ברבית (ש״ך יו״ד סי׳ קנ״ס י׳) ספר
 תורה שכתבה קראי אף שקלקלו מעשיהם ותסת בכלל
 סינים בכ׳׳ז לא השרף רק צריכה גניזה ואין לקרות
 בה בצבור (רדב״ז), ואץ לסכור להם ס״ה כשרה אף
 שסכבדים אוהה, אבל מוהר למכור להם ס״ת פסולח

 (שם).
 ד. ק.

 סראכמאל: ע׳ סרוכמל
 הראן: ע׳ סודאן

 קראנץ, יעסב ביר זאב (ספורסם בשם
ד מדובנא״): דרשן מצוין וסהבר׳ נולד בזעםל י  ״המנ
 פלך ורלנא ברוסיא בשנה 1740 ומה בעיר זאמושץ
ה הקס״ה (18 דעצ׳ 1804) הוא לסד לפני ב  י״ז ס
 אביו עד היוהו בן י״ה ואז נסע לסעזריסש פלך שיעדליץ
 ולמד שפ בביהמ״ד והיה דורש לפעמיפ לפני סכיריו
 דרושי הורה וסופר׳ ויצא לו שפ מניד משכיל ונהקבל
 לסניד בסעזריסש, וסשם נקרא לעיר זאלקווא ואה״כ
רע ע״ש מקומו זה ג  לעיר דובנא ושרה שם י״ה שנה ו
 ״ר' יעקב סדובנא״ נם דרש בעדי וולאראווא פלך
 לובלץ, קאליש, העלם ולאהרונה בזאמרגץ ושם היה
 מ״ו שנה עד יום מוהו. הוא נורע לההלה בחכמה
 הדבור והדרוש׳ על נושאי אסונה וסוסר, מבוארים
ל ח , וכה נ  ע״פ הצעה באודי המקראוה ומאמרי הדל
 היה לו להמציא משליפ לקוחיפ מהליכוה ההייפ
ת ׳ וכצייר אמן משה בששר א  ודסיונוח להסביר דבחו
 המשל והנסשל, עד כי יצא לו שם ״ראש הדרשנים
ד ח  ואבי משלי משלים בישראל״, ונם רבנים ונחלי ה
 באו לשמוע דרשוהיו ולהשהעשע בהברהו וכשהלה
 הנאץ סורלנא וקם מהליו והיה קשה עליו הלמוד
א לבא אליו לההנאוה ״ ב ח  והעיץ בהב להסגיר ס

 בשיהוהיו ובמשליו הערבים
 [ספריו] ד״י קראנץ לא הדפיס ספר בהייו, ואף
 כי בהב ורשם רובי דרושיו, היה הסר בהם הסדור
ח הסובהק ר׳ בערוש י ס ל  והקץ הלשץ, תה נעשה ע״י ה
ה ם (ע״ע) ובהוצאה בנו ר' יצהק קראנץ ואלה א ל  פ
 הם ספריו: ״אהל יעקב״ דרושים עה״ה (ה״איחעפאף
 1830, ה״ב זאלקווא 1837׳ ה״נ—ה׳ ורן 1859—1863),
 ״קול יעקב״ על המש סגילוה (ווארשא 1819) ; ״כוכב
 מיעקב״ על הפמרוה (שם 1872); ״אמה ליעקב׳׳ פי׳
 על הנדה של פסה (זאלקווא 1836); *ספר המדוה״
ה ח ס ים, באוריפ והערוה בהכונוה ה  בשסונה שעי
׳ סשלו, וכתב ה ח ס וח ה  (1862), פלאהם הוסיף בו ״שי
לתמ הסהבר. ר׳ סשה נוסבוים לקה סספר  בהקדסתו תו
 ,־אהל •עקב״ כל הסשלים והדפיסם בשם *משלי יעקב״

 (קראקא 1886).

 שהיה הראשץ להאיר מהשבי הולדוה הקראים בהקירוהיו
ם רבים ח ב ד ח ״לקומי קדםוניוה״, שנה ב פ ס  העסוקוה ב
 בהאמינו בפירקאוויץ להקדים זמן קראים שונים ועשה
 רבים מהבמי ישראל לקראיפ, וההלימ בי בל אלה
ה נאץ היו ח ע חש המקרא עד זסן רב ס  שעםקו בפי
 קראים, וכי הקראים היו ראשונים בישראל בהכמה
 הפילוסופיא והלשון ודקחק והבנה המקרא על פי
p בהשהדלוהו ^ T i ד פעולה א  פשוסו. בכ״ז השובה ס
פ הראשוניפ וע״י הקדסוניוה י א ר ק ה ח פ ס  להדפיס רבים ס
וה(ע״ע לחה ישראל אשר נלה, שיש מהן נם אמהי  בהו

. ה ו ה . ע״ע כ ( ץ י ו ו א ק ר י  פ

; 8 6 0 (i ווין)ביבליונרפיא: פינסקר, ״לקוטי קדמוניות״ 
 לקוטים מספרי הקראים נדפסו ע״י הרכבי בשם לקוטי
 קדמוניות ח״ב(1903) וע״ישעכטר(1910); גאטלאבער׳ בקרת
 לתולדות הקראים 1865, יוייס, דו״ד ח״ד• על סדר למודם
 גידעמאן בהאסין£ח״א 152; על מלים ובםוים מיוחדים להקראים
 כנסת הגדולה ח ׳ב 127 • לונץ, ירושלם ח״ו 297 • שטיינשניידר,
 יידישע ליטעראטור והקאטולוג שלו; פירסט, געשיכטע דעס
 קארעערטומס, לייפציג 9—1862; פ׳ פראנקל, קארעאישע
 שטגדיען4—1882• גייגר בספרו אורשריפט וביידישע צייט־
 שריפט ועוד; יאסט וגרעץ בספריהם דברי הימים לבני
 ישראל; פאזנאנםקי בהמאסף .J Q, B ח״י 238, ח כ
Opponents of 232, ובספר הזכרון לקאהוט, גם במחברתו 
 Saadia Goon ; על ההייכה של הקראים ויחוםם להצדוקים
 ולפילון היהודי עי׳ Jewish Quaterly Review הוצאה

 חדשה ה״ג 517, וח״ד 22
 ב. ר.

ן הזה אסור ס  [הקראים בדיני ישראל] הקראים מ
 לסול בניהם בשבה ע״פ סנהנם לפי שאינם פורעים
 אחר הסילה וסילה בלא פריעה אינה סילה והוא הלול
 שבה בלא סצוה (ש״ך יו״ד סי׳ רס״וי״ז) איןלההההן
 בהם לפי שיש להם קדושין וסנרשים שלא כדה הורהנו
 נמצא שבניהם ממזרים(אה״ע סי׳ ד' ל״ז, סי׳ ס״ז כ׳ד)

ה ולכן ח פ פסולי ע ד הפ קחשין לפי ש  וי״א שאין קחשי
 אין בניהם ססזרים (עי׳ לקס הקסה אה״ע דף ל״ב
 ע״ב) ואין סקבלים אוהס אם רוצים להזוד, ונרועים
 סן האנוסים ההתרים לדה ישראל שסוהר לההההן
 בהם כסו בשאר נרים (אה״ע סי׳ ד׳ סוף בהגה״ה).
הסה להרס״נ המימרא ״הקראים אינם סהאהים  וכבר סהי
 לעולם״ (תעדוה לשירי יל״נ). אבל כסה קדסונים
, ועי׳ הסביס ח לקבלם (נודע ביהודה אה״ע סי' ה' י ה  ה
י נזר שלא  ה״א י״ס, רר׳ד סי׳ קכ״ד) ד״ס ק פ ם א ל
ה הקראים הורה. הקונה קרקע מקראים דינו  ללמד א
 כמו שקנה קרקע מנוי שאץ הםצרן ססלקו(ש״ך הו״מ
מה ישראל,  סי׳ קע״ה ל״נ). הקראים אץ אוכלים משהי
 ושהיסהם אםורה לישראל אף אם ראה ישראל ששהס
ם ח מ ש  יפה (ש״ך יריד סי׳ ב׳ כ״ד). ולפי שהקראים מ
. ק סולידים אוהם בשבה (סנ״א סי׳ ש״ל ד)  שבה ל
 קראים כישראלים הם נאסור לוסר להם שיעשו מלאכה
 ביו׳׳מ (משפמי שמואל סי׳ קל״ד, בנימין זאב סי׳ ת״י
 וח״ז). וממטאים באהל (מהר״ם ם מראני ה״ב סי׳
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ח הוגבלו זכיות ם יותר טשסוגה החטים- ועל י  מבתו מ
 היהודים. וכל זת תיה במגות תירום בעת מהיד. תטלך
ל נוסעי הצלב במגות  קאזיטיר יגילו טרוד בטלתטה מ
ב במלום מבו הזכיות לקדמותן  1454—1466, וכאמר מ
 ולאיתגן הראמון על תכטר תזה טוסבים דברי טהר״ם
: ״אמר פגע הכומר גם (  מיגץ בתמובתו (סי׳ ס״ג
 ביומבים תתת המלך פולין מלכות קראקוב (קראקא)
ר מקרם ומאז המבו לפלימה לבגי מ  וסביבותיה, א
 גולה, ולא האסיגו כל יומבי תבל כי יבא צר ואויב
א המלך מ  במערי פולין. עתה הם רובצים תתת ס
ת מ ן גמא א  ומרים״. יועץ העיר במם גיאדג מארמסי
ה גדלו והגכו  עברית סגדליגא מבגותיו תגיולדות לו ססנ
 באסוגת ימראל. לו ולאמתו היו סכרי תסלת תג״ל

 בתכירת בשגות 1459—1472
מ בבתי סומבות ת 1494 פרצה א  [הגישו] במנ
 היהודים בקראקא, ונמרפו בתים רבים מל שכגיהס
 הגוצרים והלק גדול מהעיר. מונאי ימראל העלילו
 עליה פ כי מידפ תיתה המרפד. ובגלל זה גררפו ויהיו
 למלל. ובראות המלך יאן אלברמ (1492—1501) כי
 ימיבת היהודים בץהנוצריפ מעודדת קנאת ורבת ביגיתפ
 וצפויים הם לכל שערוריה והסם, הקצה להם באותה
ה לקראקא ה פ פ נ  המנה סומב סיוהד בעיר קזיסירז מ
 בסוף תסאת הי״ס, ובגוסת תגס כותבץ גס עתה ״מתא
 קזימירז״ כבימי קדם בראמית יסי מבתם בקזימיח
 עמו תקצבים תנוצרים כתב אמגה עם היתודים מלא
ת עסק רעתו, ורמות ליהודים לסגות בתמות מ א  יסיגו אי
 בכל טטלכת פולין ולמתוט רק לפי צורך עדתם, ולא
ם צאן ובקר  יותר טארבעה יהודים יעטרו במוק לקגות מ
 עזים וכבמים. במגת 1507 רצו ט״ו יהודים עם הרב
ר תעיר  ר' ימראל זק לצאת טקראקא לאח אתרת, אך מ
 הזסיגם לפניו והכרית הרב לתבסיתו בקגס אכף פלורץ
ה 1527 ה ציא  והרם הרבומ מלא יהינו לעזוב העיר. במג
 המלך זיגיפטונד הראמון פקודה נטרצה ליטר העיד
פ יוהר פ או מכ  וראמיה מלא יעיזו לקהת סיהודים מ
ר ד אזרהים, ולעגומ קמה כל סי מתי א  מהסוסל על מ
 לתצר ליתודי בעסקי ססץ ועגיגי ססתד וגתלות במגת
ת ראמי תעיר לערבים בעד מלום ם תסלך א  1530 מ
 היהודים, וכסף תערבות תית עמרת אלפים מארק,
מלת ידו  וכרוזא קרא בתיל בתוצות העיד כי כל מי מי
 ביהודי או בהוגו, יתרם כל דכומו ודמו ימפך בהורג
 גפמ וכםף הערבץ יפול למגה הציו לאוצר הטממלח
 והציו ליהודים. האסור מלא יקגו היהודים בית או
נמלמ לא עסד בהקפו, ה ו מג  קרקע טהוץ להגיטו מג
ת הוג ימובם בעה הצורך, בבוא  וראמי הקהל תרתיבו א
ז ואיטליא ובפרס היהודים  אהיהם הגולים סאמכג
ת 1519 קתלת ר «סח להם כבר במנ מ  סביהם א
ד ט ר בדאמה ע מ  סיותדח, נוםף על הקהלה הפולנית א
ל טהד״ס טלובלץ, ר דאכעלע אביו וקנו מ מ  הרב א
 י ובדאמ הקהלה הביהטית מיה הרב פח הסובא בםפר

 ביבליוגרפיא: הקדמת ספר המרות; פין, כנסת
 ישראל 548; הצפירה 1902 גליון 8

 ב. ט.

 כ/ךאלןא (קראקוי, קראקאוו) ־. עיר על גהר ווייכםל
 בגליציא אוסמריא, לפגים עיר תבירה בממלכת פולין
ג  (בשגת 1320—1536); גוסדת במגת 700 לסספרהגהו

ם 91,310 תומכים, ומתם 21,000  במגת 1900 היו מ
ת אלפיפ אשבגזים ותמארפולגים וכעת מ מ  יהודיפ, ה
 (1913) גתשבשם מפפר היהודיפ כמלמיפ אלף ראמית
 ימוב היתוריפ בקראקא מתהיל ממאה הי״א, ובידפ
 תית יציקת המטבעות ותכירת הטפ והטכפ ומכרי מלח
 וכאלה עניגי טו״ט מוגיפ והמוביפ מהעמירוט עומר
 רב עסקיהם הראמייט היו טלוה וטמכונות ואפותיקי
 על בתים וקרקעות כיסי הסלבים וולאדיסלאוו לוקיעטעק
 ובגו קאזיטיר הגדול בסאה הי״ד היו היתודים והנוצרים
 יומבים יחד ברהוב היהודים וטוכרים זה לזה בתים
, ובתי כגסיות ותקברות מל  ותצרם ותלקות מדה
 היהודים עוסדים בקרבת בתי התפלות והקבדות מל
 תגוצרים, ותטלך קאזיסיר תקים בית סרהץ לב״י ברהוב
 תהוא, והוא פטרם סלמלם ססים וארגוגיות מיותרים

 ותוציא כאוד טשפטם בעלילת דפ ילד גוצרי במגת
 1347 הוא הרשה ליתודיפ לתלוות כפף גט לתלטידי
 האוניברםיטא על ערבון בטות ולקתת טהפ רבית גדול
מ בהדשו נם לשלטון ד  (נראשען) מכל טארק טדי ה
 הע ר ולצרכי הספשלת הלוו יהודים כסף כנראה טכתבי
 הארכיוו בימי המלך הנ״ל, לאמר: ,,בתלםיות (וואפענ־
 בוי־נ) אין כלי ניגק אתרי כי נשרף תבית עם כל כלי
 ז ין שהיו אצורים בו ובעלי הסלאכת איגם רוצים למכור
 כלי נשק בלי ככף מזומן. והיהודים ססאגים לתתו
 בהלואת לבית הפקודות", ״היהודי לעוועק הלוה עשרים
ר ולו שטר הוב על מאה מארק ע  מארק יצ־־כי ה

 רע; כי י^ר העיר לא ערב בעד הכסף, וההלואה תיתה
 דק ביד עת סננו אינה מתויבת היא לשלם לו מאומה"

פחת כי תאחריות תיתה תלויה  היה. ר ם לקתו רבית נ
 באדר, ואלד. ששלטו צעקו מרה לפני הממשלה על
ק נכסיהם, והיא אסרת על חמלוים לקחת רבית ב  א
ל אהר למארק בכל שבוע, והוציאה הוק כי ח נ  יותר מ
 האבות אינם אתראים בעד תובות בניהם, ואתר עבור
 שנתים טבלי תביעת לא יתית לו כל זבות לדרוש
 הרבית שנוספה את״כ בשנת 1368 תית תיתודי לעוועק
ח ורעלימשקא ובוכניא ע  הנ״ל הוכר מכרי המלת ב
 הסמוכות לקראקא, ואתחו (בשנות 1421—1434)
ח אבדתם סשערני בסעות כותבים כי המלך הו  הי
חל נתן הזכיות ליהודים בנלל אהבהו  קאזימיד הנ
 לפלנשו העבחת, כי אותת לקת בשנת 1357, ותזכיות
י קפיסטראנו, בבואו ט כ  נתן כבר כשנת 1334 ה
 לקראקא בשנת 1453 לתזק את דת הקתוליקית אשר
ח דעות הפשיות של ה  התרופפה לינלי הנוסים א
 תסוזקן הוס, תית מעויר שגאה על תיהיחם בטיגך
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 ונפוצו בקראקא כתבי פלסתר וספרי שטנה נגד
שטת  תיהודיפ ע׳׳י תכוסריפ הקתוליקיפ והלותיתיפ התי
ת 1535 הוסיפת  הישרים (יעזואיםים) בקראקא במנ
 ש0! על אש השנאה והתסס ליתודים, וכסה פעסים
 תתנפלו תתלסידים סבתי תספר ותאוניברסיסא על
ר צ ת מ ת רבצם, עד א  תיהודיפ ויבחופ וימרדו א
 חסלך על התנטון לעצור בעי־ט בכל חוטר העונמיפ
 ואסר לחם למאת כלי זיין, ולמבת רק בבתים חסיועדים
 לתם וכדי לפייס את התלטידים תאלת חחלח אז קתלת
 ימראל לתת טס חדמ תנקרא ״קאזובאלעץ" (״פדית
 נפש") להאוניברסיםא בעד חתלסידים העניים, והסם
ה, והכביד אכפי עליהם  הזח מלטו בסמך סאתים מנ
 כ״כ עד כי ההלוננו ע״ז טנהיני תקהלה. ההנפלוה
ל  ההלסידים נזכרה בפנקס הקהל במם ״הבלבול מ
ה 1637 הרנו מבעה מ •לד נילאף" במנ  מילר״ או ״
ה ק ת ה ובהוכם ה  יתודים ובמנת 1664 הרנו סספר נפמו
א פ  סההיהו קלוהרי נכד ר׳ שלטה קלוהרי מהית ה

 הסלך זיניססונד אונוסם
ת 1551 עמו ראמי חקהל תקנות  [התקנות] במנ
ה ונתקן שאסור לטלטד דרדקי  תנונות בדבר הלסו
י עוזרים  להחזיק בהדרו יותד סארבעיס ילדים, וצריך מנ
 (רימ דוכנא) ללסוד עסהם, ועתר אהד (בעהעגפער)
 לנהל אותם לבית הספר, וטלמד נטרא לא יהזיק יוהד
י דוכנא מ י ת  טעמרים ותםמת תלסידים ולההזיק מנ
 מיעזרו לו בעניני הלסוד התלסידים לטדו נם כתב
 ולמון לעז ורקדוק לה״ק, היינו לוה הפעלים עבר הוה
 עהיד יהיר רבים נוכה נסהר מלסים הסרים כפולים,
 וכן כל הגזרוה והבנינים, וסלאכה ההמבון היבר היסר
ה מלא היה ססונל לנסרא  כפל הילוק, ונער בן י׳ ד מנ
ת אצל בעה״ב בעסקי סרים ר מ ס או לתיות ט ו א  נססר ל
 או ענינים אתרים. תתקנות תאלת נתאמרו טטעם תרב
 אב״ד בעל הב״ ה והוסיף עליהן כי כל תלטיד יעםוד
 על הכהינה לפני מלמה סמגיהים אם הוא ראוי
 וטוכמר ללטוד נפ״ה ואיסור והיהר(קדסוניוה ספנקסאות
ה 1595 הקנו לטנוה טמגיהים על נ מ  ימנים 4—6). ב
ה פ מ ת והטמקלות מיהיו בצדק, מלא לזרוק א ח ט  ה
 וטי מופכין בעד ההלונוה, ומלא למהוק בנורלות
ם דבד ; מלא יקנו הצורפים מו ה ט ת כ  (לאםעריא) ו
מ פהוה סבן עמרים, בקנס  םריקים ופוהזים או טאי
 הסמים אדוסים על העובר; שלא יהרים הרב מום
י העדה; מלא יעמו בעלי בהים מ א  אדם בלי ידיעת ו
 ביניהם שום קמר וקנוניא על כל דבר בעולם, ומלא
ת נרם, ומלא למכור י  לססור טטץ או נוף מל ימראל ב
 מום טכס וכדוסה עסקים הםסבבים היזק לנוצרי׳ ומלא
 לתיות סרסור אצל מרים או נכרים אהרים אפילו בץ
 נוצת לנוצרי, ולא סרסור לתלוות לתם ברבית אפילו
 פהות משנים עמר גתליס לכל סאה זתובים, מלא
 לההזיק מינקת או שפהה נוצריה, שתהיה ישנה בלילה
 בבית יהודי; שלא ללבוש ר.ב, מ c ומלבו׳-־י מיתרות;

דף ס״ו ע׳׳א ערך צפרה) ובתוספות הרס״א ם(  ברכת המי
תלה  לספר יוהסץ. בשנת 1528 היהה שרפה נ
 בקראקא, ונשרפו בתים ובנינים רבים ויותר משש
צתפ אבדו הייהפ בשנת 1546 ובשנת 1556 ו ת נ  מאו
ת כל בתי  פרצה אש בקזיטיח ותאכל שט במעט א
פ ושני ת ט  הנוצרים ונשרפו כטה אנשיט ושבעה כ
 יועצים, וליהותם לא נשרף דבר. בשנה 1595 כאשר
 נשרף הלק נדול מהמבצר והיכלי הסלך זיניססונד
ה  השלישי והסלכה, לא הניה הסלך לנוצרים לכבוה א
ת כל האוצרוה׳ ועל  השרפה כ״א ליהודים, והם הצילו א
 ידיהפ הוהזרו כמה הפציפ יקריפ שנננבו באותה
ת המלך להיםיב עפ  ההבערה, והדבר הזה הניע א
 היהודים ולעשות *שלום נתל׳•׳ (פנקס הקהל) היהודי
 פישל תושב קראקא היה נובה המס בשנת 1499 בעיר
 נניזן ולאשהו הוה היה מהלכים בהצר המלכה בונא
 אשה המלך זיניסמונד הראשץ, וכן לאשה בנו הרופא
לד ישראלןב״ר יוסף הושב קראקא  והרב משה פישל. ו
 הנקרא איסרל לאזרש אבי הרמ״א. נתן המלך זיניסמונד
 אונוסם בשנת 1551 הרשוה לסחור בעיר ווילנא ולשכור
 הניות ובהי אוצרוה לסהורהילקנות ולסכור, ולעסק
 בהלואות בהבית על םשכונות בכל נבולי נסיכות ווילנא׳
ס שנה אהת כסשפם הלואות בקראקא (קריה נאמנה ז  ל
ה כזה נהן נם לר׳ שטעון דוקטוראוויץ הושב ט  9). ח
 קראקא. בסשך96 שנים הוקטובהניטו בקזיסירזהסשה
 בהי כנסיוה נדולים ומפוארים (נוספים על בהכ״נ הישן
 שנבנה בההלה ימי המאה הט״ז), ונקראו בשם: ביהכ״נ
 הרמ״א בשנה 1553, ביהב״נ קופה, וביהכ״נ הנבוה
 שניתם בשנת 1595, ביהכ״נ פאפר בשנת 1620,
 ביתכ״נ אייזק יעקלש בשנת 1644, וטלם עומדים עד
את כותב: ״ולולא תז טו י נ ב ו י ט י  היום הרט״אשהי כל
 כי המאיר ה׳ לנו ב&רץ הזאת פליטה׳ ה״ו היה ישראל
ר מ  לאלה ולמבועה כסוטה, אך בעזר אורה עוטה, א
ו נוסת״ (מו״ת הרט׳׳א סי׳ ס״נ); נ ד ה  לב הסלך ומריו א
ה הרבה ומלות בת בסדינות אלו  ״ואולי עדיף ספי פ
ת ו נ ד ס אתם נברה עלינו בסו ב ר אין מנ מ  (פולק) א

(מם סי׳ צ״ת). ׳ ׳ ז  אשכנ
 [הרדיפות] לפעטיפ נרדפו תיתודם נם בקראקא
 וגס בקזיטיח בניטו שלהפ. בשנת 1347 העלילו תכטריפ
ת עלילת תדט, ובשנת 1407 היו לבזה להרג  עליתפ א
 ולשרפת טתנרת יד האספסוף. בשנת 1464 כאשר
 עברו נוסעי הצלב דרך קראקא, קם ההמון על תידיודיפ
ם כשלשים איש, אך הםלך ה  רשללו מלל ן הרגו ם
ת ה רודפיהם רקנוס א  קאזיסיר יגילו הצילם ויענומ א
ת ה  בית הסועצה במלמת אלפים כסף על כי לא ם
ת 1508 נמרף ם והנתרנים. במנ ת ת מ  לבוא לעזרת ה
פ ד ס כ ד מלםה על סוקד האינקוויזיציא, על כי ה הו  הי
ת להם קדשם  הדוםיניקנים האשימו אותו בי הלל א

וצתת אלמנת יועץ העיר  בשנת 1539 נשרפה אשה נ
ז נדפסו  שהתיהדה בשנות הריפורטציא בטאה הט׳
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ס כבד על העם  ולבתי גדרות׳ והוכרחו להטיל ט
 בשנת 1726 גזרו על כל איש כעשיר ברים לתת (ע״י
 שבועה) תטישית הונו וטרכושו לקופת הקהל, ובשנת
ס קרובקי סכל דבר אוכל וסהורה מסבר  1774 לשלם ס
 וקנין, וכן סכל ריוה שהרויה. הרב הראב״ד יצחק הלוי
 בצרוף הדיינים וראשי העדה הטילו חרם בשנח 1786
 על ההסירוה וההסידים שפרצו שם ביטים ההם׳ והוציאו
 כרוז בשנת 1797 : ״שהלילה והחיכא דאסודא לשום
 אדם לקרות סתוך הביכלך הסבונים בשם צוואות
 חב״ש וליקוטים יקרים, שנטצאים בהם דברים זרים
 אשר לא נתנו לכתוב וכ״ש לקרות׳ וכל טשטעות
ל ׳  דבריהם לטעט ליסוד תש״ס ופוסקים, והביכלך הנ
 בכל סקום שהם טעוגים גגיזה מא יראו ולא ימצאו״.

. ן י ל ו  ע״ע פ

 ביבליוגרפיא: צונץ, עיר הצדק; דעמביצר, כלילת
 יופי ח״א וח״כ; וועמשטיין, המגיד (קראקא) 7—1895;
 קדמוניות מפנקסאות ישנים; דברים עתיקים; מפנקסי
 הקהל בקראקא; דברי חפץ (מאסף 1902); שכרי לוחות
 לתולדות גדולי ישראל; לתולדות ישראל וחכמיו בפולין;
 המצפה 1904—1910• תולדות אנשי שם בקראקא• קויפ־

 מאן, החלה לדוד 69• הפלס שנד. ד׳״ ה׳.
 פ. ת וו

: סנהה לוז׳ ולסקדשו, ועי״ז תוא[ ( ת) ו נ T\pקרב r 2 
ב להשם ית׳. הקרבן בא בשני אופנים: סי ר ק ת  ס
חת לפני ת׳ ה טובת p השסיפ ורצה לתו  שקבל טתנ
א ט ת ש י ט ; ו ם י ס ל ש ו א ת ר ו  ולשכתו יקרב את קרבנו ת
ת א ט  על תנפש ובא לבקש סליתת וכפרת ע׳׳י קרבן ת
פ  ואשפ או עולה הסקריב הראשץ לשפ ה׳ היה אד
 הראשק, ביק שדאה ששקעה הטה אטד שטא בשביל
 שסרח יהזור העולפ לתהו ובהו, וכיון שעלה עמוד השהר
 אטד סנהנו של עולם הוא עסד והקריב שור שקרניו
( ׳  קודסץ לפרסותיו ולא תית לו אלא קרן אתת (ע׳׳ז ה

 קין תביא טפרי תאדטת תנרועים (וי״א טזרע פשתן),
ת צאנו וטחלביתן(ע״ע ק י ן), ונת ח מ ב  והבל תביא מ
 כשיצא טן תתבה הקריב קרבנות טן בתטות טהורות
 ועוף הטהור (בראשית ת׳ כ׳). ובברית בץ הבתרים
 בשאטר אברהם בטה את כי אירשנה (בראשית
, א״ל הקב״ה בזכות הקרבנות. ובבר בעת שתבטיתו (  ט״ו
ת האח הזאת בנה טזבח לה׳ הנראה  ה׳ לזרעך אתן א
ת  אליו (שם י״ב) ובודאי הקריב עליו קרבן. והקריב א
 האיל אשר נאהז בסבך בקרניו תתת בנו (שם ב״ב
 י״נ). נם יצחק בנה סזבה (שם כ״ו כ״ה<, וכן יעקב
ם ל״נ כ׳) ובנסעו לסצרים בבואו ש ) ׳ ה  הציב מזבה ל
 לבאר שבע נאטר ״רזבה זבהים לאלהי אביו יצהק״
ך עליה נסכים(שם ס  (שם ט״ו א׳). גם הציב מצבה ד
 ל״ח י״ד עי׳ הראב״ע). קודם צאת ישראל טטצרים
ת הקרפ! פסח, ואסרו לפרעח דדך שלשת יסיט  עשו א
 נלך תבהנו לה׳ אלהינו (שסוה ת׳ כ״ד), בשעת פתן
ת בני ישראל דעלו עולות ע  תורה שלת משה את נ

 קרב[

עבת על נזילות ונניבות והסנת נבול וכוי. כל  שלא י
ת לסנוע  התקנות נעשו בכל תוסר עונשים ואזתתת כ
 לזות שפתים ובלבולים וסכנוה שהיו שורדים ביסים

 תתם.
ד א  [הרבנים והמחברים] תכמת תתורה נדלה מ
 בקראקא במאות המ״ז והי״ז עד שהמליצו עלית ״כרכא
 דכוילא בה״, ונם תקצבים וסנקרי תבשר תיו כלם רבנים
 ווזכסים וסתבתם (סוף שר׳ת הרא״ש דפוס רניציא
 שס״ת). מתרש״ל כתב לרבני קראקא רתארם: ׳״האלופים
 נתלי ישראל. עד שסוברת לשאול איש כסוני רהוק
 מהם במעלת״ (שר׳ת סהרש״ל סי׳ ב״א) תרב תראשק,
 כפי שנודע לנו, היה ד יהודה ששמש בקראקא בשנת
ר ונוצת אהד ערבו בעדו  1430, ושר העיר סנתמי
 באותה שנה ביום 26 סאח בקנס המש מאות מארק׳
 להעמידו ביום הששי לשבוע שאהר הנ פסתם לפני
ק (ע״ע), ל ו ו היו הרבנים: ר׳ יעקב פ ת ה  השופמ א
 ר׳ פרץ רב הקהלת תכיתמית ור׳ אשר ראכאלע רב
 הקתלת תפולנית והרופא ר׳ משה פישל(שנזכרו לעיל)׳
 ר׳ משה לנרא (עד שנת 1561), ר׳ זלמן רונקל, הרס״א
ר׳ יוסף כהן צדק (1591), סו י נ ׳ ו ( ש ל ר ס י  (ע״ע א
 ר' יצתק כתן שפירא (1592) ותתנו סהר״ם סלובלץ
, ר' מענדלר׳ אבינתרש ( ה י ל ד ר ב״ר ג י א  (ע״ע מ
 (1599), ר' משה מדרכי מרגלית (1617)׳ ר׳ פייבש
 (1618) רבו של דב״ת, ר׳ נתן גטע שפירא בעל
 פנלת עמוקות (1633), ר׳ יואל ס י רק ש (ע״ע) בעל
 הב״ת, ר׳ טשת ר׳ פענדלש (1638), ר' יהושע בעל
י ר בעל ל  סגיני שלטה (1648), ר׳ יופ טוב ליפטן ה ע
ש י ל הגקרא רבי ר׳ ע ה ע ש ו ה  תוספות יו״ט, ר׳ י
 העשיל, ר׳ ליב הגבוה (1671) ר׳ אתרן שסואל
, ם י ס ו א ׳ ר׳ אהרן ת ף י ר , ר' •צהק ה ר ב ו ג ד י י  ק
ר בעל שאגת אריה׳ ר׳ ש ן א ב ב י ת ל י ר  ד׳ א
ד שמואל שסעלקא׳  יהודת ליב משידלוב (1730), ר׳ ח
,(Hj?68) ד׳ יצחק יוסף תאוסים(1742), ר׳ יצחק לגדא 
 ד׳ אריח ליב טטארגאוו (1776)׳ ר׳ יצחק חלוי(1799),
 ר׳ שלטה זלטן טווארשא, ר׳ הירש דוד חלוי(1832),
, ר׳ ר פ ו ש (ע״ע), ד שסעץ ס ל ז י י  ד׳ בערוש ס
ת ססלא ח ת  חיים ליבוש הירווק (1905), תת שנים א
 חרב ר׳ פנחס אליהו דעסביצר סקום האב״ד הדפסה
ם בעברית בפולין ההלה בקראקא בשנת 1530׳ ח פ  ס
 וגדפסו תמשח תוסשי תורה עם חטש טגילות, וטור
 יו״ד המדפיסים הראשונים תנודעים לנו טשם תם
 האהים שמואל ואשר ואליקום בני הייב העל״ן שהדפיסו
א א עם הגהות טהח״ ר ח ח ע  בשגת 1534 אח הספר ש
 ואת הס׳ מרכבת המשגה (ספר הסלים) לר׳ אנשיל על
 תתנ״ך. כעת נמצאים שם שלשה בתי דפוס של פישר

 דייטשער ולענקאוויטש.
 [הירידה] ביטי הטאות הי״ה והי״ט ירדה הקהלה
ת עצטת כתובות נחלים ה מטח, עד כי השקיעה א ט  ם
ת דרמת, גם למסרים מ מ עליתם ר ר ל אלפי זהובים, ו  ע

 אוצר ישראל



 ישראל קרבן
ד שני אילים שבעה כבשים בולן עולות, ה  הלהם פר א
ד להםאה, דעני כבשים לשלטים; בראש ח  שעיר א
ד ושבעה ח ד איל א ח  השנה, טקריבין לסוסף פר א
p טקרבנוה n ד להטאח״ ה  כבשים לעולה, ושעיר א
 ראש הדש, ונקרבין סוספי ר״ה קודםי וטוספי שבה
 קודסץ לשניהם; ביום הבפורים, סקריבץ סוםפים בסו
ה פניסי, והוא השני טשני א ט  בר׳׳ה, ועוד שעיר ה
 השעירים, וחברו נשלה לעזאזל הטדברה, ועוד מקריבץ
 איל לעולה; בסובוח, סקריבין לסוסף שני אילים ארבעה
ה ושלשה עשר פרים, א ט ה ד ל ה  עשר כבשים שעיר א
ק טטנין הפרים  ובן קרבנוה של בל יטי ההנ׳ ה
ד אהד, עד שביום ח  שטחטעס וחולך בל יום ויום א
 השביעי טקריבין שבעה פרים, סך בל הפרים הנקרבים
 בהנ שבעים; בשטיני עצרת, טקריבין לסוסף עולות
 וחטאה בטו בר״ה ור׳׳ה ויריב. ובבל קרבנוה הצבור
ד ובסוסף של ר״ח ושבח  היו נסבים וסנחוח בסו בחסי

ח הטא פר ט ח  בי) ואלו הן קרבנוח צבור הבאוח ט
 העלם׳ דהיינו אם החירו סנהדרין בשוננ אישור ברח,
 ורוב ישראל עשו ע״פ הוראהם, ואז טביא כל שבט
; שעיר עבודה זרה ופר לעולה,  ושבט פר להטאה
 דהיינו אם ההירו סנהדרין לעבוד שום ע״ז ועשו רוב
 ישראל בן ונודע לסנהדרין שטעו והזרו בו אז סביאץ
 בל שבט ושבט פר ושעיר. אלו השנים (פר העלם
ה הפנימיוה  ושעיר ע״ז) ושעיר יריב נקראין הטאו
p  ונשרפין הוץ לסהנה ואין לבהנים בהן בלום חורקין ד
 בהיכל על הפרובה. ורק האיטודין נקטרין במזבה
ה הצבור שה; היצוניוה נאכלוה  ההיצק. אבל אוהן הטאו
ה יהיר. הצבור טביאין נ ׳ב קרבנוה נדבה א ט  בבל ח
p שאין קרבן להקריב, והיינו טה שקורץ n ,והן עולוה 

 קיץ לטזבה
ו ה, קרבנוה הבאוה p קטה הטיס ה  2 ט נ
 או סלה, או קסה שעורים. רוב הטנהוה הקריבוה
p ולבונה׳ וסקריב קומץ סבל  לנבי הטזבח טעונוה ש
 סנהה. סנהוה נדר או נדבה בלן סלה, בלהי אפיוה,
 ויש מהן מאפה הנור הלוה בלולוה בשטן או רקיקין
הה מרהשה.  משוהים בשםך, מנהה על המהבה, מנ
ה הובה בלהי אפיוה הן העוטר p השעורים,  בבלל מנהו
טא,שנשבע שבועה ה הו ה נ ; ט ה קנאוה (סוטה) ה נ  ס
 העדוה לשקר׳ או שנכנס לעזרה בטוטאה, או אבל קדש
p ולבונה  בטוטאה בשוננ, העני סביא סנהה. בלי ש
ן י ה י ב הה ה  היא טנהה הרבה; טנהות הובה: טנ
ה הנוך שסביא הבהן ביום שטההיל עבודתו, ה נ  (ע״ע), ס
ם י״ב חלות בכל ערב שבת, ושתי הלהם י נ פ ם ה ה  ל

 חמץ ישל עצרה.
, קרבנות משקה הבאים p תיין ם י ב ס  3. נ
 והסים עם בל עולוה בהסה חבה שלסים, ונם עם אשם
, ושזורם הם; הצי ההין לפר לכל  טצורע והטאהו
 בקר, שלישיה ההין לאיל, רביעיה ההין לכבש ולשאר
ר מ צ  1 הצאן (במדבר ט׳׳ו א —י״ב). הנסכים שטביאץ ה
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 ויזכהו זבהים שלסים לה׳ (שם ב״ד ה׳), והם היו
 הבמרים, ואהר בן נמלה עבודה הקרבנוה p הכמרים
 ונהנה לאהרן הכהן ובניו תרעם אהריהם לחרוה.
 הקרבנוה הקריבו סקודם בבמוה ואה״ב במשכן ואה״ב
 בסקום קדוש עד שנבנה ביה הסקדש ע״י שלסה שהיה
 ביה עולסים. קרבנוה רבוה הקריבו ביסי הסלואים
 במשכן ע״י הנשיאים (בסדבר ז׳ י״ב—פ״ה), ובהנובה

 ביה המקדש (מ״א ה׳ ם״נ).
ים: נ  [מיני קרבנות] הקרבנוה נהלקים לשלשה סי
י ם הם של סיני ב ה  זבהים, סנהוה, נסבים. 1) ה ז
 נפש היה הבאים p הבהמה והעוף. בבלל הבהסה
 הם שלשה סינים צאן עזים ובקר׳ ובבלל העופוה
 שני סינים הורים ובני יונה. אי) צאן מלל בבש בבשה
 נדי ואיל. בבש, שה כבשים או נדי בשר סיום השסיני
 ותלאת בל תוך שנתו (ושנהו השיב םעה לעה אבל
 משמיני והלאת אינו מעל״ע); איל אינו בשר רק סיום
 ל״א אהד שנתו עד יום האהרק של שנה שניה (מתתילת
 שנה שניה עד אהר ל״א יום קרוי האיל פלנס ואינו
 בשר לא לכבש ולא לאיל). ב׳) עזים, עז או שה עזים
ק סקרבן  או שעיר עזים בשר הוך שנהו ולא יוהד ה
 שנאמר בו שעיר םהם, שהוא בשר אהרי ל״א יום
 ס שנה שניה עד סוף שנה שניה; ענל אינו בשר רק
 תוך שנה הראשונה. נ׳) בקר, היינו פר או פרה בשרים
 אחרי ל״א יום משנה שניה עד יום האתרק של שנת
ים  שלישיה. וסיני העופוה הם אי) חורים, ואינם כשי
 רק בשנדלים בל בך שיש להם ציהומ הנוצוה; בי)
 ויונים׳ אינם בשרים רק כשקטנים ב״ב בשיעקר נוצה
 יהסלא נופם דם׳ ואץ טביאין טעופוה קרבן צבור.
 הזבהים הם: קדשי קדשים וקדשים קלים, בבלל
ה (הטאה פניסיה א ט ם• עולה, ה  קדשי קדשים קמי
ה היצונה נאכלה), אשם והם: אשם א ט  נשרפה, ה
 גזלות, אשם שפהה הרופה, אשם סעילוה, אשם נזיר,
:  אשם טצורע, אשם הלוי. בבלל קדשים קלים הם
 שלסים, הודה, איל הסלואים, שלטי נדר או נדבה,
 בבור, סעשר בהסה, פסה. שני כבשי עצרה הבאים
 עם שהי הלהם הם קדשי קדשים אע״פ שהם שלטים.
 קצה סהזבהים הם קרבנוה צבור וקצהן קרבנוה יהיר•
ה זטן וסועד ט ה ה ט ) הבאו  ואלו הן קרבנוה הצבור: א

ד בבקר ואהד בין הערבים, ח  עולה החסיד, שני כבשים, א
 ושייך לו עשיריה האיפה סלה לסנהה, בלולה ברביעיה
מ רביעיה ההין יין; בשבה׳ טקריבים ס נ  ההץ שסן ו
 עוד שני כבשים לעולת קרבן סוסף שבה ושני עשרונים
p ונסבו, בראש הדש׳ סוסיפץ ש  סלת סנהה בלולה ב
ד ושבעה כבשים׳ ה  עשרה עולות, דהיינו מ פרים איל א
; בשבעה יטי הפסת סקריביןבסו ד להטאה ה  ושעיר א
הטאת אהה, וביום השני של פסה  בר״ה עשרה עולוה ו
ד לעולה ה  שהוא יום הקרבה העוסרסקריבץעוד כבש א
 יתרה על אותן שסקריבין בבל יום; בשורת סקריבץ
 עולוה והםאת בסו בר״ה אבל סוםיפץ להקריב עם שתי
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ת הזרוע  באיל נזיר מרימץ לכהן אהר במול עור א
 בשלה. איסורי השלטים והטורם טהם צריכין תנופה.
ת ההלכים ועליהן, ההזה  הכהן נותן על יד תבעלים א
 והשוק ועליהן׳ שתי תכליות והיותרת ועליהן, וסיני
 הלהס; וסנית ידו תתת יד הבעלים, וטוליך ומביא
 וטעלת וטוריר. טשאד תבשר, קדשי קדשים בשד
ת תפניטית נשרפת א ט ח  העולה כליל לאשים, בשר ת
p למתנה בםקום טהור: תטאת תסלואיםותסאת ח  מ
ת תיצונת א מ  אתרן בשמיני למלואים אע״פ שהיא ת
ת תיצונת, א מ  נשרפת; בשד שאר קדשי קדשים תם ת
 אשם זבתי שלסי צבור שנאכלים במקום קדוש לכתנים
 ליום ולילד! עד תצות. קדשים קלים נאכלים בירושלם,
 והמורם סהם נאכלים לנשיהם ולבניתם ולעבריתם.
 בשר התודה ולהסיה נאכל לבעלים ליום ולילה, בשד
 שאר השלסים והטעשר נאכל לבעלים לשני ימים
. בשר הבכור נאכל לכהנים לשני יסים  ולילה אהד
 ולילה אהד׳ בשר פסה נאכל צלי למנויו בלילה ראשונה
 עד תצות הקרבן שנקרב בביהס״ק נזבה לשם ששה
 דברים: לשם זבה׳ לשם זובה, לשם הקב״ת, לשם
 אשים, לשם דית, לשם ניתות׳ ובכל ד׳ עבודות של
 שתיסת קבלת תדם זריקת ותקמרת, ובעופות בשעת
 סליקה וסיצוי הדם, צריך הכהן לתשוב לשם ששת
 דברים הללו סיהו אם שתס סתם כשר הקרבן ובלבד
 שלא יהיו בלבו שום סהשבה זרה תפוסלת, העבודה
 אינה אלא בכהנים וזד אסור לעבוד עבודה בקדשים
; ן י ת י ב , ה ר ו כ , ב ם ש  הרן משהימה ע״ע א
; ה ב ז , ס ף ס ו , מ ם י נ ה ; כ ת ד ל ו ; י ה נ י נ  ה
; ם י כ ס ; נ ר י ז ; נ ה ב ד נ ר ו ד , נ ה ה נ ; מ ה ר ו נ  מ
; ם י ש ד , ק ת ע ר ; צ ח ס ; פ ה ד ו ב , ע ה נ י פ  ס
; ה ד ו , ת ם י ס ל ; ש ה ס י ה ; ש ה צ י ס ; ק ת ר מ  ק

ה פ ו נ ; ת ד י מ  ת

 ביבליוגרפיא: רמכ״ם, הלכות מעשי קרכנות. והלכות
 תמידי! ומוספי!; הרמ״א תורת העולה; הרב ליפשיץ כעל
 תפארת ישראל למשניות, מבוא, הומר כק׳דש לשדר קדשים;
 ערםער הצופה לבית ישראל׳ קונטרס הקרבנות, דפום

 ווין
 מ. ל ב.—א

 [הטעם למצות הקרבנות ודעות הנביאים והז״ל] עיקר
ת  סעם תקרבנות הוא כתוראת השם קרב! ״לקרב״ א
 תאדם במתשבותיו אל ת׳, כסו תתפלת. אך בעוד
 שהתפלה הוא בעיון, הקרבן הוא בםעשת, אשר רב
ד לפעול על האדם ללמוד מוסד השכל בי ההוב א  ס
 על בל נברא לתקריב את עצסו בעד בדואים אהרים,
 כי לא נברא בשביל עצמו לבד. עיקר תתקרבת תיא
 הססיבה עם ודר על התמא ותשובת על תעץ ואץ
 רבד יותר םובשר לעורר תתשובה כסו הקדבן ההי
 תעוסד סוכן לתקרב על גבי תסזבת כרי לכפר הפשעים
 ותודה ושלסים כדי לתזכיר שם ה׳ בסעודה ולתנות
ת הכהנים. תהכם האשכנזי פ־עבל המציא ללסד  א

 קרבן

 תן נסכי תובת׳ כשיקרבו בתסת לעולת או שלםים׳ אבל
 לא בשאר קרבנות, ושיעוק לכבש או לכבשת שלשת
ק לעז, אבל לאיל סביא ארבע לונין ולפד  לוגין יין, ו
 או לעגל בין זכרים בין נקבות סביא ששה לוגין, ושמן
 אינו נקרב משל צבור בפני עצמו אלא עם תסלת. בתג
 תסוכות סגסכץ בל שבעת תיסים סיס על גבי מזבת,
 ודבר זד, תלכת לסשה סםיגי, ועם גיסוך תיין של תמיד
 של שתר תית סגםך תמים ג״ב. לקרבן צבור יתשב
 ג״כ תקסרת שסקריבץ בכל יום שתרית ובץ הערבים

. ת  ע״ע ק מ ד
ת כ י  [עבודה] כל קרבגות תיתיד סעוגים ס ס
 (ע״ע) מבעלים בשתי ידיו על ראש תקרבן בין שתי
 קרגיו׳ ובשעת םמיכת מתודת על תתמאת על תאשם
 ועל תעולת תעץ שמביא עליו, ועל שלסים או תודת
 דברי שבת ותפלת לת׳, ופסה בכור ומעשר וקרבן עוף
 אין צריך ססיכת. גם קרבן צבור אין צריך ססיכת תוץ
 p בר תעלם דבר ע״י שלשת p תסגתדרין, ושעיר
 תמשתלת כ״ג סוסך עליו. בשעת שגסכו גסכים לקרבגות
 צבור שרו הלוים על הדוכן ואז תיו בתגים בעבודתן
ן וישראל במעמדם. אחר הסמיכה תיתת  ולדם בחכג
, ה ב ז ס  תשתיטת. קדשי קדשים שתימתן בצפון של ה
 קדשים קלים שתימתן בכל מקום בעזרה, וכן תטגתות
 גקסצות בכל סקום, תמאת תעוף געשית על קרן דרוסית
 מערבית ועולת תעוף בקרן דרוסית סזרתית (ובעוף אין
 שהיסה רק מליקה ומצוי הדם) קבול הדם היה בכלי
 שרת, הכפרה בדם געשית ע״י אי) זריקה, שתי מתגות
 שהן ארבע על קר! מזרהיתיצפונית ומערבית־ררוסית,
 על עולה אשם ושלמים; ב׳) נתינה באצבע׳ ארבע
 מתגות על ארבע קרנות, על המזבה ההיצון הוא םזבה
אכלת; על המזבת לתעלתמאתתג בת תעו מז  הגתשתאו
 הפגיטי הוא טזבה הזהב או טזבה הקטרה, ומהובר
ת גשרפת א ט  ג׳) הזיה שבע פעמים על הפרכת׳ על ת

 פר ושעיר של יר׳כ כל אהד טהן טעון דמן שמוגה
 הזאות על בין תבדיס שטונת תזאות על הפרכת, ואח״כ
 דמן מתערבים וסעונים ארבע סתנות על ארבע קרנות
 של סזבה הפנימי, ושבע הזאות על טתרו הבכור
 והמעשר ותפסה רטן טעץ רק מהנה אתת בשפיכת
 בגגד היסוד מתן תגוך ובהוגות אינו נוהנ אלא בשתי
ז ת ג ש ת א מ  קרבנות: איל המלואים ואשם מצורע. דם ת
 על הבגד סקום הדם סעון כבוס בעזרת. שפיכת שיורי
 תדם אל יסוד דרומי תסאת נשרפת אינה נפשסת,
 וסתנתתת בבית הדשן. האיסורים שנקסרים על גבי
ת הקרב, החלב שעל  המזבה הם. ההלב הסכסח א
 תקרב׳ שתי תכליות, ההלב שעליהן, היותרת שעל הכבד,
 האליה של כבש, שוק היסץ של איל הסלואים. תתרומת
 הסורס לכהן• א׳) סשלסים של נדר או נדבה תזה
 ושוק, בי) מאיל הסלואים, הזה ולהם אהד מכל סין:
 להם מצה אהד, הלת מצה אהת ורקיק מצה אהד.
 גי) מתודה ואיל נזיר, הזה ושוק ולהם אהד סבל מין
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חת . לא תוסיפו הביא סנ . י  וכבשים ועהודים לא הפצה
ח רוע י  שוא קסדה הועבה היא לי רהצו הזכו הס
י הדלו הרע ונוי(ישעיה אי). עולוהיכם נ  סעלליכם סננדעי
 לא לרצון חבהיכם לא ערבו לי(ירסיה ו׳ כי). כי אם
 העלו לי עולוה ומנהוהיכם לא ארצה ושלם סריאיכם
. וינל בסים משפט וצדקה כנהל איהן . מ י  לא אב

 הזבהים וסנהה הנשהם לי בסדבר ארבעים שנה ביה
 ישראל (עסום הי<. ר׳׳ל אז הנשהם לי לבדי ולא
ה סבוה סלבבם ואה  היה לבם עבודה זרה בסו עהה, א
 ביק צלסיבם כוכב אלהיבם אשר עשיהם לבם (שם הי
ה הקריבו בני ישראל קרבנוה במשב!, ס א  ב״ו). בי ב
 ודרשו ההשבה אשד• עולה (ישעיה מ׳׳מ), אסר הקב״ה
ה עולוה אילים ופמרי רהסים שהקרבהם  בלום אשנ
 לפני במדבר (ברכוה ל״כ:) המשורר אמר: לא על
. האוכל בשר . ד י מ  זבהיך אוכיהך ועולותיך לנגדי ה
' (ההלים נ׳ ה׳—י״ב). בי ה ה ש  אבירים ודם עהורים א
 לא ההפוץ זבה ואהנה (סלשוז אהנן); עולה לא הרצה.
 זבהי אלהים דוה נשברה, לב נשבר ונרבה אלהים לא
 הבזה (שם נ״א י״ה—י״מ) במה אקדם הי אכף לאלהי
 מרום? האקדסנו בעולוה בענלים בני שנה? הירצה
 הי באלפי אילים ברבבוה נחלי שמן?—הניד לך אדם
 מה מוב ומה הי דורש ממך בי אפ עשוה משפמ
 ואהבה הסר והצנע לבה עם אלהיך (מיכה ר). א״ר
 יוהנן משום רשב״י מאי דבהיב בי אני ה׳ אוהב משפמ
 שוגא גזל בעולה (ישעיה ם״א)׳ משל למלך ב״ו שהיה
 עובר על ביה הסבם אסר לעבדיו הגו סכם לסובםים.
 אמרו לו והלא בל המכס בולו שלך הוא, אסר להם
p ממגי ילמדו בל עוברי דרבים ולא יבריהו עצמן 
 הסבם, אף הקב״ה אמר אני ה׳ שונא גזל בעולה׳ ממגי
 ילמדו בני ויבריהו עצס מן הגזל (סובה לי) בי בל
 םצוה הבאה בעבירה אסורה. ירמיה הנביא מבאר ענק
 הקרבנוה בדברים פשומים לאסר: בה אסר ה' צבאוה
 אלהי ישראל עולוהיכם םפו על זבחיכם ואבלו בשר

ו י ה י ם ביום ד,1ציאי ה אבוהיבם ולא צ  בי לא דברהי א
 אוהם סארץ סצרים על דברי עולה וזבה. בי אם אה
 הדבר הזה צויהי אוהם לאמר שסעו בקולי.. והלכהם
 בכל הדרך אשר אצוה אהבם לטען ייטב לכם (ירסיה
 ז׳ ב״א—כ״ג) ר״ל כי לא ההנה עסם ע״ז בהנאי קודם
ה עליהם בהוב נטור כסו כל ו  לסעשה, וגם לא צ
 הםצוה, כי הודה ושלסים סובאים רק ברצון, והטאה
 ואשם על ההטא בשגגה ועם ההשובה, וסרצוגו הטוב,
. כי בקרבגוה גאסר אדם כי (אם) י ו ו  ולא בדרך צ
 יקריב סכם קרבן לה׳ . ל ד צ ו ג ו לפגי ה׳ (רקרא א׳
 גי) ורק בקרבגוה צבור גאסר לשק צו (שם ר א׳)

 ושםא האסר לאכילה הוא צריך ה״ל אם ארעב לא
 אומר לך בי לי הבל וסלואה׳ וגאםד בי לי בל היהו
 יער וגו׳ לא אסרהי אליכם זבהו כדי שהאםרו אעשה
 רצוגו רעשה רצוגי (בהורה גסול), לא לרצוגי אהם
ס ב ג ו צ ר ל ר ם א ג ש ם י ה ב ו  י זובוזים אלא לרצוגכם אהם ז

ה הילדים דעה בגגי הילדים ע״י משלים ממשיים  א
 ודוגמאוה גופגיים עשרם מגייר או עץ, כי יוהד גקל
 להילד להבין מה שרואה בעיניו ממה שידמה במהשבה.
למח  אסנם נם הגדולים ילסרו יוהר ע״י סעשים מאשר י
ה הרבה אך ו י ש ע  על פה. ולכן נצסוינו על םצווה ס
ה הנפשוה ה הלבבוה ולזכך א  ממרהו רק לצרף א
 לאמונה ולצדקה ובפרמ יפה כה הקרבן לעורר ההשובה
 והאהבה והזכרץ בה׳ יוהד מהפלה וההנוניפ ושיהא
 האדם מן הנרדפים ולא סן הרודפין כסו הורים ויונים
. עיקר הקרבןלאיש הוא כדילהמיב דרכו, וקרבן  (ב״ק צ״ג)
 דליכא השובה הוא זבה רשעים הועבר, (משלי ב״א,
 זבהיפ ז׳ ), וכל קרבן םיוהד בא לכפר על איזה דבר,
הה מרהשה דאהיא ארהושי הלב, כדכהיב רהש  מנ
 לבי דבר מוב (ההלים מ״ה), ומהבה דאהיא אמהבואי
, קמרת מכפרה על לשץ הרע, יבא (  הלב (סגתות ם״ג
(שגקמרה לפגי ולפגים) ויכפר על סעשד,  דבר שבהשאי
ה ה . דרש רבא וקרוב לשמוע מ (  השאי (זבהים פ״ה:
 הכסילים זבה בי איגם יודעים לעשות רע (קהלה ד׳
 י״ז), הוי קרוב לשסוע דברי הכסים שאם הומאים
 סביאים קרבן ועושים תשובת, ואל תהי בכסילים
 שתומאים וסביאים קרבן ואין עושים תשובת ובו׳׳ שאיגם
 יודעים אם על המובה הם םביאים אם על תרעד! הם
 מביאים אמר הקב״ה בין מוב לרע אין מבהיגין והם
 מביאין קרבן לפגי (ברכוה כ״ג) בקרבן מגהה גאמר
 ״נפש״ כי הקריב (ויקרא ב׳), אמר ר׳ יצהק מפגי מה
 גשהגיה מגהה שגאמר בה גפש, אמר הקב ה מי דרכו
 להביא מגהה עגי, מעלה אגי עליו כאלו הקריב גפשו
 לפגי (מגהוה ק״ר:). הגיא גאמר בעולה בהמה אשד,
 דיה ניהה, בעולה העוף אשד, ריה גיהה׳ מלמד שאהד
ה לבו לאביו  המרבה ואהד הממעימ ובלבד שיבוץ א
ה ). הקרבן היה הכה המקשר א  שבשסים(שבועוה מ״ו
, כסו ביה הסקרש שהיה ה הנכד׳  ישראל לה׳, ונם א
 בשביל כל עסי האח, ״וגם אל הנכרי אשר לא מעסך
 ישראל״ (מ״א ה׳ מ״א), וכן הורו הז״ל שמקבלין קרבגוה
 נדרים וגדבוה מגרם כמו מישראל (הוליןי״ג:) ודרשו
ה הטי, כי נאמר אדם ה המומר ולא א  רק להוציא א
 כי יקריב מכם (ויקרא א׳) סכם ולא כולכם פרמ למומר,
 ״מכם״ בכם הלקתי ולא בגוים, מן הבהמה להביא בני
 אדם הדוסים לבהסה (פושעים), מכאן אמרו מקכלין
 קרבגות ספושעי ישראל כדי שיתזרו בתשובה (ערובין
 ם״מ:) וכל הגביאים תתגגדו לקרבגות רק ספגי שתביאו
ה ובלא השובה סעוגותיהם נ  אוהם הסון העם בלא מ
י ע צ ס א ׳ וננר אנשים. הקרבןהוא ה דה ג  והמאהיהם ג
ה מצוהיו והקיו, ובלי  לעשוה הישר בעיגי ה׳ ולשמור א
א מ ג  ההכליה הזאה אץ הפץ לה' בקרבן. שמואל ה
 אסר לשאול: ההפץ לה' בעולוה חבהים כשמוע בקול
 הי? הגה שסוע סזבה טוב—להקשיב סהלב אילים(ש״א
: לסה לי רוב זבהיבם ה מ ו  ם״י ב״ב). רשעיה הנביא ה
; שבעתי עולוה אילים והלבסריאים ודם פרים  יאמר הי
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 ונקריב עליו קרבנות? הלא אין עוד מקום לתפילתנו
ת העבודה לדביר ביתך״ ובתפלת  בברכת רצה ״והשב א
ת קרבנות הובותינו״ וכדומה  מוסף ״ושם נעשה לפניך א

 ר׳ יעקב עמח בםפרו הסטפהת (דפוס לבוב צד 3)
 אומר ע״ז: ,׳הרמב״ם ז״ל הוא רבי מאיר עיני בהלכה,
 וכוי אך לבעל ס' סורה נבוכים לא יכולתי לישא פנים
 בזכרי בפרטות ס״ש בענין הנסים וכוי שברא סלבו
 בסי הסורה והרכיבם עם הכטת היצונית על דביית
 בני אדם בשאר דעות אשר לא ססקור ישראל הוצבו
 וכר. ע״כ אטרתי בהפזי כל האדם הקורא בשם
 הרסב״ם על הבור סט״נ כוזב׳ שאינו הטהבד בעל ספר
 היד ההזקרי״ ובאסת נראים שני הספרים האלה טרינ
ד כסו כל דבריו ה  ויד ההזקה כשני הפכים בנושא א
ל שכתב ח נ  שכתב הרטב״ם בלשון ערבית סול ספרו ה
. ( ם י ר ק  בלה״ק (עי׳ נ״כ דעותיו של הי״נ עקרים בערך ע
 אולם אין ספק כי שניהם יצאו ספי הרסב״ם, רק כי
ל יד החזקה כתב להלכה בשביל יהודים ח נ  ספרו ה
ח האסונה כתב בשביל יהוחם ק ה , וספריו ב ם ח ר  ה
ר ההדש אשר האסונה היהה רופפה בידם והיו ח  ס
ם הזוק עפ״י הפילוסופיא וההקירה, ותלסידו יוםף  צחכי
י ן היה אהד טהם, ולתלסידים האלה היה נ  ן׳ ע ק
 טבאר הרםב״ם עניני הטצות בדרך הקירה. וכטו
ה לגר אהד ט ח  שטצינו שריב״ז פירש טעם פרה א
ק כטץ א ו  שאטד לו: אילץ עובחא דאתון עבחן נ
 כשפים וכר א״ל חב״ז ראית אדם שנכנם בו דוה
ן לו? א״ל סה אתםעושי ו ל  תזזית (דבוק)׳ א״ל הן, א״
 טביאין עקרין וטעשנין תהתיו וסרביצין עליו סיס והיא
p בורהת, א״ל (ריב״ז) כך ואת דוה הטוטאה אעביר 
 האח, טזין עליו טי נדה והוא בורה. לאהד שיצא
: רבינו! לזה דתית בקנה לנו טה חו  אטרו לו תלטי
א ולא הטיס ט ט  אתה אוסר? א״ל הייכם לא הטת ט
 טטהרין (בדרך הטבע) אלא אסר הקב״ה הקה הקקתי,
 נזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על נזירותי (בטדבר
 רבה פי״ט). וכן דהה ררסב״ם טעם הקרבנות בסנה

 לפני הסתהכסים ע״פ ההקירה
 [התפלה במקום הקרבנות] בסוף זסן הבית השני׳
 כאשד היתה עבודת הקרבנות בידי כהנים שאינם
 הנונים׳ והבונה העקחת של הקרבנות היתה הסרה,
 תקנו אנשי כנםת הגדולה תפלות בטקום הקרבנות
ם שפתינו. והז״ל דרשו בשבת התפלה ח  ע״ר ונשלטה פ
 ותהנונים ובפדט בשבה התורת יותר טשבה הקרבנות.
־  א״ל (הקב״ה לאברהם) כבר תקנתי להם סח
 קרבנות בזמן שקוראץ בהן לפני םעלה אני עליהם
ותיתם נ  כאילו הקריבום לפני ואני סווזל לתם עלכלעו
 (תענית כ״ז:) ר׳ שסואל בד נהסני בשם ר׳ יונתן
,(  דרש ובכל סקום טוקטר סוגש לשסי (סלאבי א׳
 אלו ת״ה העוסקים בהורה בכל סקום, סעלה אגי עליהם
 כאילו מקמיח וטגישין לשסי וכוי א״ר יוהנן אלו ת״ת
 העוסקים בתורה בלילה טעלה עליתן תכתוב כאלו

; סוף סנהות) '  תזבתהו (ויקרא י״ט ה
 [טעם אחר לקרבנות] הטעם העקרי שההזיקו בו
ת בני ישראל ח להרהיה א  ההוקרים הוא בדרך שלילי כ
 מעבודת ע״ז, וטלהקחב זבהי אדם אשר הורגלו בהם
 העסים הקדסונים. והדבר הזה כבד הורה ה׳ לאברתם
בפחק . ו ( צהק  בהעקדה כי אץ הפצובקרבן כזה(ע״ע י
 הבכורים תתת קרבנותיהם (שסות י״נ י״נ), שנאסר
ת נפשי? (סיכה א מ  האתן בטרי פשעי? פרי במני ת
 ר זי) שחיו רגילים כן העמים וכדי להרתיק מזבהי
ם ה ח ה  סתים, שלא תבהו עוד לשעירים אשר הם זוגים א
ח להגביל אכילת בשר תאוה  (ויקרא י״ז ז׳). וגם כ
 שלא יהיו גוהים אחר סיר הבשר. תני דבי ישמעאל
 לפי שהיו ישראל אסורין בבשר תאור• בסדבד, ולפיכך
 הזהירן הכתוב שיהיו סביאין קרבגותיהן לכהן וכוי. ר'
 פינהס בשם ר׳ לר אמר משל לבן סלך שגס לבו
 עליו והיה לטד לאכול בשר נבילות וטרפות אסר
ר ח ר על שולהני וטעצטו הוא נ ח  הטלך זה יהיה ת

ח ע״ז בטצרים והיו ה  כך ?!פי שהיו ישראל להוטים א
ם ח  סביאים קרבניהם לשעיחם, ואין שעיחם אלא ש
׳ והיו סקריבץ קרבניהם באיסור בסה וכר, אסר ט  ו
 הקב״ה יהיו סקריבין לפני בכל עת קרבנותיהן באוהל
 סועד רהיו נפרשים סע״ז והם ניצולים (ויק״ר פכ״ב הי)

 וכן בבואם לאח כנען׳ וכל השבטים לקהו נהלתם והיו
 ספתרים בכל ארץ ישראל׳ היה בית הטקדש לסרכז
עבח קהל ישראל  כללי ששם הקריבו קרבנותיהם ו
 בתיכל ה׳ שכם אהד. הרסב״ם בסורה נבוכים התאסץ
 לתטעים את סצות תקרבנות בדרך הזה, ואסר כי ספני
 שהורנלו אז הטון העם לתקריב קרבנות בהיכלי האלילים
ד הבורא טיני  ולתקטיר לפני צורות שונות׳ ע״כ השאי
 תעבוחת ההם וצונו לבנות לנו תיכל לכבודו בסקום
ם י״ב ה׳)׳ ושיהיה הסזבת על שסו (דברי  אשר יבהר ה׳
 ולתקחב קרבנות אליו ולא לזולתו׳ ולא יהיה הטקריב
 כל איש רק סזרע הכהנים. ת״ל הרסב״ם לתלטידו ד״י
 עקנין ואני יודע כי נפשך תסאן זה הענין בתהלת
 הסהשבה, ויקשה עליך רתעצב לבך ותאסר לי איך
ת הסדורות ח ב ב נ  יהיו הצורים והאזהחת והפעולות ה
 בשלסות ויהיו כלם כוונתם לא לעצטם אלא בעבור
? וידטה זה לתהבולה אשר יעץ עלינו הבורא ד ה  דבר א
ח להשינ כוונתו הראשונה (שתהיה העבודה בלב)?—  כ
ח  וסביא ראיה ע״ז סהפס ק ולא נהם אלהים דרך א
 פלשתים כי קרוב הוא ונוי כי הסב אותם בדרך אהדת
 (ס״נ סאסר ג׳ פל״ב) אסגם הטעם הזה כי הקדבנות
ת לא היה ח ס פ ח לבטל דעות נ  היו רק בשלילות כ
 ־שר בעיני הכטי צרפת וכפרט ד׳ שלטה טטונטפלייר,
 כי אם נאטר שתכלית הקרבנות וביהט״ק הוא דק
ה ישראל טעבודה זרה, א״כ עתה שבבר  להרהיק א
 נעקרה ע״ז סישראל ונם בץ העסים רפתה טטשלתה,
 הלא אץ לנו עוד שום צורך בקרבנות וביהם״ק, ולטה
 אנו מתפללים בכל יום שיבנה ביהט״ק בטהרה ביסינו
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 סכשיח באשתו ספני שהוא מופלג יש אוסרים
 דשני בשני סקרובי האם (סאיש אחר) פםולין רק
ה פי״ג), וגפקא סיגה לעגץ החשק ח  סדרבנן (רסב״פ ע
 דהסקדש בפסולי עדות דאורייתא אינן קדושין ואין
ה לכנוס מ ת דרבנן, אם ר ח  צריכה נס, אבל בפסולי ע
 התר וסקדש בעדים כשרים, ואם לא רצה לכנוס צריכה
 נס סםפק (אה״ע סי׳ ס״ב ה׳) הבעל כאשהו לענין
 ראשה בראשק, אבל שני בשני סעידין, וכנון שהי
 נשים שהן זו עם זו שני בשני בעליהן סעידים זה
 לזה. אבי הההן ואבי הכלה קודם הנשואין סעידין זה
 לזה. ר״א דאםורין לחן דה״ל כאוהב ושונא שפםולין
 לדק הארוס פסול להעיד לארוםהו, אבל שיחבק
ם אין להם קורבה׳ ואפילו ח נ  בעלסא אינן פוםלין. ה
חם זה לזה דנר י  שני אהים האוסים שנהניירו סע
 שנהנייר כקסן שנולד דסי לענק ענונה האסינו עדים
 קרובים להעיד שסה בעלה (יבסות קי״ז. אה״ע סי׳
 י״ז נ׳). קרובים כשרים לשליהוה הנס, ויש סי שכהב
 דבסקופ שאפשר לכתהילה לא יעשו שליה קרוב לאיש
נים שנותנים הנס לפניהם (אה״ע  או לאשה או לחי
 סי׳ קס״א ל״ג). תקרובים אסורים בתתתתנות ע״ע
ת ונם תכסי תסבע יוכיתו כי תזיוונים בין קרוביפ ו י ר  ע
ם ורבים כראוי והנולדים סהם הם ידועי תלי ח  אינפ פ
 ובפרס בסהלת העצבים, וסהפ בעלי סוסיפ (עי׳ ספר
 הירושה הסבעית ע״י יעקב פראנקל, הוצאת הושיד.
 ווארשא). םצות לתתקרב לקחבים שנאסר וסבשרך
 לא ההעלם (ישעיה נ״ה ז׳), והז״ל דרשו ע״ז שטצוא
הדח ע״ו:)״ םנ ) ו י ב ו ת קר ת בת אתותוולקרב א  לישא א
 א״ר הנחוסא נשא אדם אשה טקדובוהיו עליו הוא אוסר
(ב׳ ר פי״ה ה׳) לענק נאולת נהלה נאסר  עצם סעצסי
 בי יסוך אהיך וסכר טאהזהו ובא גואלו הקרוב אליו
ת טטכר אתיו(ויקרא ב״ה) עבד עברי הגטכר  ונאל א
(שם ב״ה), תו  לנוי סוסלת הובה על הקרובים לנאל או
 ותקרוב קרוב קודם (קדושין ב״א.) לענין צדקת קרוב
דחס ס״ת יו״ד סי׳ רנ״א). ואסרו ענייך נ  קודם (
 ועניי עירך ענייך קורסים (ב״ס ). לענין נואל תרם ע״ע

. ה ה י צ  ר
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 מרובות: ע׳ פיוט
 קתיס, שמואל: פילולוג וכותב קורוה היהודים,
 נולד בכפר אוק בסתוז םאלא באוננריא 18 פברואר
 1866׳ הוא לטד בישיבת דר׳ שלסת ברייער בעת שהיה
 רב בעיר פאפא, ונכנס לבית סדרש הרבנים בבודא־
 פעשס בשנת 1884 ובהאוניברסיסא שפ, ואת״כ
 בביה טדרש הטורים בברלין (1892) והוכתר בתואר
ר״ לפילוםופיא בעיר ניםען בשנה 1893 בעד  ״חקסו
נד לאסיינישען לעקםינראפיע  סהברהו ״צור נריכישען או
 ארם ייחשען קוועללען" שנדפס בהסאסף ״ביצאנסי־
ימשחפמ" ה״ב. בשנת 1894 נתסנה סררם  נישע צי

ש לקיש סאי דכהיב זאת  עוסקים בעבודה וכו׳. אסר ח
 ההורה לעולה לטנהה ולהסאת ולאשם, כל העוסק
ה ואשם וכוי. א ס הה ה  בתורה כאילו הקריב עולה סנ
 אסר רבא כל העוסק בהורה אינו צחך' לא עולה ולא
ת ולא סנהה ולא אשם (סנהוה ק״י). אריב״ל א ס  ה
 בזמן שביהס״ק קיים אדם סקריב עולה שכר עולה
ח, אבל מי שדעהו שפלה ח, מנהר• שכר מנהר, בי  בי
 מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב בל הקרבנות כולן,
 שצאסר זבהי אלהים רוה נשברה וגו׳ (םגהדריןס״נ:).
 רב ששה כי הוה יהיב בהעניהא בהר דםצלי (אהר
: רבש״ע נלד וידוע לפניך בזמן  ההפלה) אטד הכי
טקחב קרבן ואק מקדיבין פ הוטא ו  שביהט״ק קייפ אד
ו אלא הלבו ודמו וטהכפר לו, ועכשיו ישבתי  טטנ
 בתעניה ונהטעט הלבי ודטי, י״ר טלפניך שיהא הלבי
 ודטי שנתטעט כאילו תקרבתיו לפניך על נבי הטזבת
 ותרצני (ברכות י״ז.). א״ר אליעזר נחלה תפלת יותר
 פן הקרבנות (שפ ל״ב:). א״ר אבהו אטר ר״א כל
 הנוטל לולב באנודו ותדם בעבותו פעלה עליו הכתוב
 כאילו בנה פזבה והקחב עליו קרבן, ודרש כן הפסוק
 אסרו הג בעבותים עד קרנות הסזבה (סוכה פ״ה.).
 השוגסית אסרה אל אלישע כי ״הוא עובר עליגו
׳ (פ״ב ד׳ פ׳), וא״ד יוסי ב״ר הגיגא סשום ר י פ  ה
 ראב״י כל הפארת ת״ה בהוך ביהו ופהגהו סגכםיו
.(: ׳ ב תסידין(ברכות י ח ק  פעלה עליו הכתוב כאלו ס
ה לגםך יין ע״ג הטזבה יטלא צ ח  ואסר ר׳ ברכיה ה
וסא ע״א.) וכסו שהיו טהגין (י ׳ כו  גרוגם של ה״ה יין ו
 את הכהגים טשרהי הי בביהט״ק בסתגות הראוים להם

 טן קרבגותיתם
 א

 קרוב, קרובי•: ביתם אל קרבת טשפהה, שארי
סאתסת סו ן י ג  בשר קרוב לגו האיש (רות ב' בי). לע
 בכד.! גאסר, כי טוהר רק להטטא לשאת הקרוב אליו:
 לאסו ולאביו ולבגו ולבהו ולאהיו ולאהוהו הבהולה
 הקרובה אליו (רקרא ב״א בי—ג׳) לעגין ירושה אם
ה גהלהו  אין לו בן ובה, ואם אין אהים לאביו וגההם א
(בסדבר ב״ז י״א) לעגין  לשארו הקרוב אליו ססשפתתו
ת קרוביפ פסולים, ואלו הן הקרובין ח פ או ע י ג  חי

 אתיו ואתי אביו ואתי אסו ובעל אתותו ובעל אתות
 אביו ובעל אתות אטו ובעל אסו ותסיו וגיסו, תן ובגיהן
 והתגיתן ותורגו (בן אשתו) לבדו. א״ר יוסי זו טשגת
 ר״ע אבל משגה ראשוגה דודו ובן דודו ובל הראוי
 ליורשו וכל הקרוב לו באותה שעה (שבא לדק או
 להעיד) היה קרוב וגהרהק (ע״י סיהה או גס) ה״ז
 כשר. ר״י אוסר אפילו מהד, בהו ויש לו בגיס טטגה
ה קורבה ס ה  ה״ז קרוב (טשגה סנהדרין כ״ז.). הפסולים ס
 הס ראשון בראשק (בנק האהים זה בזה) ושגי בשגי
 (בגיהם זה עם זה) ושלישי בשלישי (בגי בגיהם זע״ז),
 אבל שלישי בראשה יש אוסרים שהוא כשד ר״א שהוא
 פסול (ה״מ סי' ל״ג א׳). ולדעת הפוסלים שלישי בראשה
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ר צוקונפמ, אץ קריסיש־דעלי־  בבלי; ״מהעאלאניע חן
 גיעזען בעוואוםטזיינם״ (לבוב 1872).

 ב. ט.
 קרוכמל, נחמן (רנ״ק): אחד מראשי חכטי
 ישראל בטאה הי״מ. חוא בעצטו חתם את ׳שטו קראחטאל
ו וסבסח סאסרים אחרים ׳שנדפסו  בחי, בנראח ססאסרי
ד וטחלק רא׳שון ׳שבילי עולם ׳של בלאך, ט  בחייו בכרם ח
 אבל על ׳שער ספרו ״סודה נבובי חזסן״ ׳שנדפס ע״י
 צונץ נכתב ׳שסו קראכסאל בכי. הוא נולד בבראדי ז׳
ל בר״ה אב ת״ר פו  אדר תקמ״ה (1785) וטת בסאתו
 (1840)׳ בן חט׳ש והמשים ׳שנח אביו ר׳ עלום ׳שהיה
 סוחר ע׳שיר סנבבדי חעיר חנך אותו אסנם לפי טנהג
 היטים ההם בחדר ובל זטנו הוקבע ללסודי קדש, ׳שלם
 דטי ענושיפ לבל יישלחו לבית־הפפר, אבל ה׳שתדל ג״כ
 לה׳שכילו טעט לפי הרוח ההדש ׳ש׳שרד אז בבראדי.
ב ובער נינצבודנ ה׳שפיעו ו ט ר' טענדל לאפין סםאטאנ  נ
 עליו בטדה לא טעטה בטרט ׳שטלאו לו ארבע עשרה
 ׳שנה נישא לו אישה ברצון הוריו, בת ע׳שיד (האברטאן)
 טעיר הקטנה זאלקווא. ׳שט התודע להטורה ברוך נייא
 ׳שחיח לו מספר ספרים חישובים, וטהם ׳שאב רנ״ק את
 ידיעותיו חרא׳שונות אישר חוםיף לחע׳שיר ט׳שך עישר
 ישנים רצופות ע״י עבודת רוח ק׳שה וחתטדח חרוצה׳
ו כל  עד א׳שר נחלח בטחלח אנושה ׳שלא רפתח טטנ
 יטיו עת חיח טוטל בלבוב על ערש דוי חתידע אליו
 ר׳ש״ל רפאפורט וטאז חחלו כל חס׳שכילים לבק׳ש קרבתו

 ביניחם נטנח נם חחבם חקראי טקאקאזוב. הרב ד״צ
 חיות׳ ׳שחיה אב״דבזאלקווא נע׳שח אחד מידידיו הנאסנים
 וממעריציו, והיו נרשאים ונותנים הרבה בתורח ובחכטה
 כא׳שר יוצא מספריו ׳של חיות רפאפורס נסע אליו
 מדי שבוע ב׳שבוע לעסוק עמו בעניני חכמח, וכן חיו
 יתר הטשכיליפ דופקים על דלתיו, ולכולם חיח למורה
 דרך וילסדם להבין פרק בשיר, בדברי היסים, ובחכמת
ת רוחו קנאת החסידים  ישראל סלבד סחלתו דבאח א
 ושנאת הרבנים להשכלה. על הרדיפות ההן נוסף
 ההשד שהוא היה בן בריתו של התכם הקראי ויפיצו
 עליו רבות שקר בפה ובבתב, עד שנאלץ להנן על
 בבורו באגרת התנצלות (נדפסה בראשונה בעתץ
 השולסית שנה ה׳ תוברת ג׳, ואה״ב בהצפירה של
 לעסערים) רוב יסיו היה סחםוי־ו על הוריו ואבות
 אשתו שתסבו אותו ביד נדיבה׳ אבל אחרי סותם,
 ובפרס אהרי סות אשתו(1826). ראה פתאום שאזל
 בםפו וטצב ביתו הורם, וינסה כהו בסםהר להמציא
 לתם לבניו ולבנותיו אתרי שנים של עטל רב, עת
 בנו תבכור יוסף יצא סביתו׳ ננד רצונו, ליםד לו בסים
 בהיים (הוא נעשה את״ב רופא), ובתו הבכירה כבר
ת בנו הצעיר אברהם בבית  נשאת לאיש, רעזוב א
 ידידו תרב ר׳׳צ תיות להתנן־ תתת השגהתו וללסוד
 תורה ספיו, והוא בקש לו סקור פדנםה ומקום סוכשר
 לעבודה ספרותית בעיר מולדהו בדאדי. שם התל לסדר

 לפרופיםור בבית סדרש הרבנים בבודאפעשס וקבל
 םטיכה בתור רב ומסיף, וכעת הוא בווין (1913)

 קרוים כתב כסת ספרים בלשץ אשכנזית ואונגרית.
ת התנ״ך  ועם פדפיםור באכער ובאנאסשי תעתיק א
 ללשון אוננרית גם כתב סאסרים רבים בעברית בתנורן
 והשלה, אך בדרבי הבקרת של התנ״ך הוא נטשך אתרי
: ״גריבישע ם  הסבקרים ההפשים. ספריו הנכבדים ה
 אונד לאסיינישע לעהיווערסער אים תלםוד, סדרש
 אונד תרנום״ (ב״ה עם הערות להרב דר׳ עסנואל
 לעוו, ברלין 99—1898), ועל הארבולוגיא תעברית שהוציא

 תלק אתר בשנת 1912
 ב• ס.

: נולד בעיר םהבר ףו  הר1יהקאפף, יוסף: ססי
 אםטראוו פרוםיא בשנת 1858 ובא לאסריקא בשנת
נאטי ובתאוניברםיסא נםי נארבםי  1872. הואלטדבהםטי
 שם, ונסר הוק לסודיו בהםסינאר ויצא סשם בתואר
 ״דוקסור״ לעניני תדת בשנת 1883. ונבהר לססיף
 בקתלת בני ישורץ בקאנזאם סיסי בארצות תברית

 בשנת 1885 נקרא לתיות רב וטסיף לעדת ריפורם
 ״כנסת ישראל" בפילאדלפיא. תוא כתב תוברות רבות
 בלשץ אגגלית בעגיגי תדת ותתנוך, וכסת לקוסים
 סדרשותיו. קרויםקאפף השתתף הרבה לתסיב מצב
 תגולים סרוםיא שבאו לאמריקא בשגת 1894׳ וגםע
 לתהום סושב היהודים ברוםיא להתודע ע״ר הקולוניות
ת בית תספר לעבודת האדמה  של היהודים שם, ויבקר א
 באדעסא׳ ובשובו לאסריקא יסד את בית הספר לעבודת
 האדמה בעיר דאילססץ בפגםילווייגיא(ע״ע ק ו ל ו ג י ו ת).

 ב• מ

 קת^מל, אברהם : הוקר וסהבר׳ בגו של ר'
ל (בסמוך); גולד בבראדי בשגת ס ן קר ו כ  ג ה מ
 1823, ומת במארגופול בשגת 1895 הוא גתהגךעל
 ברכי אביו ולמד אצל ר״צ תיות בזאלקווא (אתר שעזב
 אביו את העיר ההיא וילך לשבת במארגופול), אבל לא
 תלך בעקבותיהם, כי אתז לו דרך חפשית בתקירת
 תדת׳ והיה הראשץ לכתוב בעברית בקורת תםקרא ע״ד
 הסבקרים התרשים. אביו כתב אליו סבתבים מלאים
 מוסד ודברים כבושץ אבל הוא התהבר אל שור בעל
 תחלוץ וראדקיגםק בעל תקול וגתהפך לתלמידו של
 שפיגתא ושל פאולום. גם בדעותיו בפילוסופיא תית
 פוםת על שתי תםעיפים ותיוטטורפות וסעורבות בדעות
 קאגט העגעל ושאפעגהויער בדרך תוהו ובוהו הוא הית
 תםר לתם כל יטיו ובלבוב גתפרגם ע״י ידידיו וטוקיריו
 שם, וטת כטו אביו בבית בתו. בשגת 1867 תדפיס
 בלבוב ,,ירושלים דבגויה״ פירוש בקורת על טקוטות
 שוגים בירושלטי; ״אבן הראשה״ על שיטת שפינתא
 (ורן 1871), ״הכתב והמכתב״ (לבוב 1875) בקורת
 תג״ך, ״עיון תפלה״ (שם 1885) נגד האודתודוקםיא
 ונם נגד הריפורם; ״פירושים והערות״ על תלםוד
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 בדרך מיוליו, אבל בלמודי הפילוסופיא היה טתכודד
 לנםדי ופתגס הז״ל תיה שנזר בפיו: למה נברא אדם
חת הוא עולם מלא. הפילוסיפיא תי  יתידי מפני שנם בי
 תיתה בעיניו התבמח דראשית ״תצוד מנו תוצבו ואליו
 ישובו בל המדעים" (ממכתבו לשל״ש) ותבלית דפילו־
 ס,פ א תיתת לו שיטת תענעל, אשר בח דבק ושנת
 בשניו דאתרונות ובאשר ינע תרטב״ם לתבניס טשיטתו
 של אריסטו לתוך תורת ישראל, בן תשתדל תוא להעטיד
 בל תבטת ישראל תעיונית על בסיס ההענעליאניסםוס,
א נם בל  ולבאר על פיה לא רק תשקפתו הדתית ב׳

 תזרסים תתסטוריים בתולדות ישראל
ח  [ספרו מורה גבובי הזם!] בצואתו ססד בתב י
 של ספרו תנחל׳ שתשאיר אי נשלם ובלתי ססודד,
 לליאופולד צונץ, שההבם ההוא יסדר ויתקן תבל
 לדפוס וצונץ קרא שס דספר (לפי רצון הסהבר)
 ״טורה נבובי הזטן״ ויוציאתו לאור בלבוב בשנת חרי״א,
 י״א שנת אתרי סות הטהבר אה״כ נדפס עוד בשתי
 טתדורות, בלבוב (תרב״נ) ע׳׳י לעטעריס, ובווארשא
 (תרנ״ד) עיי הטו״ס שפירא הספר בטו שנדפס נחלק
 לי״ז שערים, תסדברים על בל טקצעות תורת ישראל.
 על תאטוגת תצרופת, טעשת סרבבת, סעשת בראשית
 וסוד טעסי תתורת, על תסועדים תשונים בתולדות
 ישראל׳ על בהבי תקדש ותספרים תתיצונים, אנשי
 כנסת הנחלה והפילוסופיא של אלבסנדריא ותקבלת,
 ההלבת ותנדת, ונוטר בשער שלם שתוא בטבוא בולל
 לשםת תראב״ע, שתכניס בו תרבת מדעות עצמו כבד
 תוכת שתנדרותיו רפלוםופיות לא היו סקוריות ב״א
 לקוטים ולפעסים רק הרנוסים סתוך ספריו של תענעל.
 אסנם אס נס תשקפותיו על תרוהניות שבדת ושבכל
 אוסה אינן סקוריות ולקוחות סהעגעל, תנה נתמזגו
 ונזדבכו ברוהו בל בך עד שקבלו צורה הדשה יהודית

 רעיונות על דבר תדותניות שבאוסת ותתודעות הרותגיות
 לעצמה, על דבר תנתלות תלאוסיות תנאצרות באוצר
 קדש רותני, ושאין עצמות האומה במת שהיא אומה
 ב״א עצמות תרותני שבת, ועוד מתשבות באלת, במו
 קיום הרוהני שבאוסה, לא בסא לפניו שום תבם עבדי
 בלשק בדורה וסחיקת וסבהידה בל בך הוא היה כמעט
 הראשון לתבליט בבל ספרו סראשיתו עד סופו, כבל
ת הרעיון העיקח׳ שההובה על  תענינים שעסק בתם, א
 בל תכטי לב שבנו לדרוש ולהקוד על הדעות ותטוסרים
 ותתבונות שנוצרו ונתפתתו בקדכ אוטתנו בטשך תזסנים,
 בשביל שנניע בכת תדרישת לבידור תכרת עצטנו, או

י לעצטו תוא תיה י  בשפת הפילוסוף: להתודעות תחחנ
 במעט תראשון בין תבטי ישראל בדורו שהחל להפיץ
תס  אור בהיר על מתלך תחרות בקוחת ישראל, עלי
ת ח פ ס  כתבי הקדש האהדונים לדברי יס׳ ישראל, על ה
 תעתיקה, ההלכה וההגדה, הקבלה ודסהקר, בדעות
ה הערפל והרהיבו הרבה את  טקוריוה אשר בקעו א

 אפקם של כל העניגים הגכבדים האלה ואם גוסיף,

ה ת רוב תפרקים של ספרו. בשנת תקצ״ה עה הש א  א
 עצסו עזוב ואין אונים, שלא הצלי ה לעבודה, בקש לו
 סנוהה בבית בתו הנשואה (אשה הרופא הורוויץ), ושם
 פת. לפני טותו חשבה קהלה ברלין, אשר שטעה את
 שטעו, לטנותו עליה לרב, אבל הוא השיב ע י התנו׳
 שהוא התלים כבר בדעתו החלמה נטורת לבלתי קהת
 עליו שום טשרה דבנוה, ושלא יזח טטהשבהו ההיא.
 [תכונת רוחו] קדובטל היה עניו וצנוע בבל דרכיו,
י ה הפרסום, בפרט טפנ  בורה p הכבוד ושונא א
 שהפרסום טעורד קנאה ונעשה ע״פ רוב סבה לריב
ה השלום וםנוהה הנפש טטעפ  ולסהלקה, והוא אהב א
 זה /,צטו ההליט לבלהי קהה עליו שום התסנות באתה
 קהלה שההיה. בבל אופן האפשר ההאטץ להתחזק
 מן ההסון ״ההיה הרעה בעלת פיוה־רבוה והסרה
ה ה סנוההו ולבל יהרסו א  העיניפ״, לבל יפריעו א
ה השלופ ובבל  הוני סהשבוהיו אבל בבל אהבהו א
 ענותו תנדולר, לא הרבץ ראשו בפני ההוצפה תצעקנית

— תאיסת ו ח ח  ״שבאסת—בתב פעם לאתר מצעירי י
p  היתרה וההכנעה לפני סתנשא שאינו ראוי, אות ^
 של דוה נכאה ונפש שפלה, שנוצרה כטבע לעבדוה
 ושעבוד״. נם בעבודתו תספרותיה היה ״נהבא אל
 תבלים״. ביחעותיו תרתבות ותעסוקות, בתשקפותיו
ת ודתודרות ח ה  המקיפוה ותברודות, ובסקירותיו ה
ו ובבל זאת  לעוסקנ של בל ענין, עלה על בל הבח
 לטרות בל הפצחהיהם׳ לא נענה להם לפרסם דבר
ב הדושיו, טלבד אתת פרודיפ בכיית, ולפני טותו ח  ט
ת טכתכו ננד שחיל להציל כבוד הרטב״ט והדאב׳ע  א
 שהיה טעריץ טאד. השפעתו על תבריו בני נילו וצעירי
ח אהריו ושתו ה חו היהה נחלה ופוריה, הט נ  תלטי
ת דבחו. תוא,,זרע זרע תטד בלבות בטת  בצטא א
 ססיודעיו עד בי איזה סהם נהיו לסשורחם ספורסטיט
ה ד ח ס  בלשון עברית ונם אשכנזית וטהם הבםים ב
 וחשבון, וסתם עשו תיל בתקרי לב״ (שי״ד) רפאפורט
 הודת על עצטו שע״י שיתותיו הראשונות עטו בלבוב
 ״במעט נהפך לאיש אהד״ (ב״ה ר). ריב״ל העיד
 ״׳שמהפרורין שנפלו מחחה שלהנו של רנ״ק יצאו לאור
פ שלמיפ כידי משביליפ שהיו בימיו שהיו ח פ  כמד, פ
ו וכמה מאמרי  מלקט ם ומקבצים אוחם״, וכלל נם ספח

ו גם דברי דא״ה ווייס (כזברונותיו) מ  ד״שבלאך. לזה ר
ד נאמ על זה ערך ״אגדה״ בספר ערך סל־ן, שכל נ  ״
 דבריו הטובים אשד נמצאו בו נמצא נם בשער אגדה
 לקרוכםל ובלי ספק קבלם טסנו״. אבל קרוכסל תתת
 לפרסם תדושיו תוסיף ללטוד ולתקור כל יסיו, וקרא
ד לסיבלע ח ט  א־ז עצטו ״החלסיד החסידי״. ״ואיידי ד
 לא פליט״ (לפי בנו בראש ספרו ״אבן הדאשה״) דעת
 רנ״ק בענץ זה טובלטת כאהד ממכתביו לבנו (עודו
 ככ״י) שתעיקד תוא לא לתסתפק בשטהיוה, כ״א להעטיק
 ולתחר אל תכלית היחעוה, בכסה עניני הכסה תיו
טל לשנן להם את דעותיו  לו חברים ותלטיחם שהיה י
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 שהממין יוסף במצרים (פםחים קי״ט). ומשך אחריו
 כל נחלי ישראל והםנחדראות בדברים רכים, ונחלק
 על משה ע״י אליצפן בן עוזיאל אחי אביו שנעשה נשיא
 על משפחתו (במדבר נ׳ ל״א), אמר קרח ארבעה
 אתים תיו אתי אבא (׳שמות ר י״ח), עמרם הבכור
ר א ר י ק ובניו לכהונח, ומישר• אתיו למלכות, מ ה  זכו א
ת ה׳שניה לא אני תישני? ואני בנו ׳של יצחר  לימול א
 תייתי ראר לתיות על מ׳שפתתי נשיא והוא ע׳שת בנו
חל עלי, הריני  של עוזיאל תקמן של אתי אבא ׳שיתא נ
 הולק ומבמל כל מה שנעשה על ידו(תנתומא קרת אי).
 פרשת קרת סמוכת לפרשת ציצית, קפץ קרה ואמר
 לסשת סלית שכולת תכלת סהו שתתא פס־רת מן
 תציצית ? א״ל תייבת. א״ל קרח סלית שכולה תכלת
 אין פוסרת עצסה ארבעת תוסים פוסרים אותת! בית
 מלא ספרים סהו שיהא פסור סן המזוזה וכר. א״ל
 דברים אלו לא נצמוית עליהן ומלבך אתה בודאן
 (במדבר פי״ה), ר״ל שאמר לו דרך משל כי בני ישראל
 כולפ קדוישיפ והפ ממלכת כהניפ ואץ צורך לשיפ
 עליהפ נבהריפ למלך וכהן כמשה ואהק. אך משת
ת אשר לו, אמר הקב״ת  רבנו השיבו ״בקר״ ויודע ה׳ א
 כשפ שהבדלתי בין אור להשך כן הבדלתי אהרן
 להקחשו בקדש הקדשיפ (שפ). במדרש שאלו: קרח
? ק ה א  פקה היה ומה ראה לשמוה זו לחלוק על משה ו
 אלא עינו דמעתו, ראה שלשלת נחלה עומדת הימנו,
 שמואל ששקול כנגד משה ואהרן, כ״ד משמרות עומדות
 מבני בניו שרילן מתנבאין ברות הקדש (שפ). כל
ת ישראל ואמר להם,  אותה הלילה הלך קרה וממעה א
 וסה אתם סבורים שאגי עוסק לימול אותה הגחלת
 לעצמי? אגי מבקש שתהא הגדולה התרת על כולנו
ד  וכוי והיה הולך ומפתה כל שבמ ושבמ כראוי לו ע
 שנשתתפו עסו (שם). א״ר ברכיה במה קשה המחלוקת
 שב״ד של פעלה אין קונםץ אלא סבן עשחם שנת
 ולמעלה וב״ד של מסה סבן י״נ, ובסהלקותו של קרת
 תינוקות בן יומן נשרפו ונבלעו בשאול תהתית דכתיב
 ונשיהם ובניהם וטפם(שם) ההוא מייעא הראה לרבה
 בב״ה בלועי דקרה דקא נפיק קומרא מיניה ושמע
ת והן בדאץ״ מ  דהוו קאמרי ״משה אמת ותורתו א
 (ב״ב ע״ד.), כי נשסתן נשרפת ונופם קיים (םנהדרץ
 ב״ב.). עדתו של קרת היתה שוקעת ויורדת עד שבאת
 הנה והתפללה עליהם (ב״ד פצ״ה), עדת קרת אץ להם
ח הן  חלק לעוה״ב, דברי ד״ע׳ ד״י בן בתירא אוסר ה

 כאבדה דסתבק׳שת (סנהדרין ק״ס ).
 יש־גב

t איש שראשו הלק ונקי סשער, וביתוד f P p 
 מאהודי הראש, כי יסרס ראשו קרה הוא (רקרא
, ואם ספאת פגיו יסרס גבה הוא (שם) היינו (  י״ג ס
 סשפוע קדקוד כלפי פגיו. ורק פעם אחת בא נם
דבחפ י״ד  בפניו, ולא תשימו קרהה בין עיניכפ למת (
 אי), ובמקופ אהד נאמר לא יקרהו קרהה בראשם

 לכל האסור כאן הערת הכם אהד, שמלבד הספר ״מאור
 עינים״ לא היה ביסיו שום ספר אהר סדעי שעסק
 כאהד הענינים ההם׳ ספר סקורי או שסושי׳ וכי רנ״ק
 נאלץ לשאוב כל יחעותיו ודעותיו סהסקורים הראשונים
 עצסם, נבין להוקיר את כשרונו הכביר ואת פעולתו
 הנעלה. השפעתו על הסשכילים אשר שאפו לדעות
 וסושנים ברוחם על עברו של ישראל ועתיחתיו׳ שלא
ת ת ס  הסתפקו בסליצות חקות, היתה עזה וקיסת, ל
 םננונו הקשה ושפתו הפצוטצסת. ועל כן קנה לו ספרו
 סקום כל כך רהב ורשות פונבלת לעצפה בספרותנו
 ההדשה. קרוכסל לא כתב ספר בעד צעיחם ופרתי
 פשכילים, אשד לא הוסכנו בהקירות כאלה, כ״א בעד
 אנשים אשר ״כבר נכנסו בפרדם ההכפד,׳', כפו שלא
 נכתב הסורר. בעד צעירי דורו בכל זאת גדלה פעולתו
ת ו נ ח  והשפעתו ובפרס בגליציא, ״פולין וליסא ובכל מ
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T : בן יצהר בן קהת בן לוי (שסות ו׳ כ״ב), O p 
 שעמד עם דתן ואבירם בראש הסתפרצים על סשה
 ואהרן בקנאהם בכבוד אשר נהלו יותר משאר בני לוי
 וחשדו אותם שהם סתנשאים על הקהל ברצק עצמם

 ולמען הוכיה לקרה ולעדתו שעל פי צווי ה׳ נבהר
 אהרן לכהונה אמר משה שיקהו כל א ש מהם סהתה
ר לפני ה׳ וכן יעשה אהרן, והוחעם  אש עםקסרתלהקסי
תגגח לבהיר הי. ותפהוז  כי ילכו לאבדק כל אלה אשר י
ת קרה ועדתו וכל רכושם, ת פיה ותבלע א ח א א  ה
ת סאתים והסשים איש סקחבי  ותצא אש ותשרוף א
 הקסרת (בסדבר ס״ז), רק בני קרה לא סתו (שם כ״ו
 י״א) בהסא אבותם, כי היו צחקים או עשו תשובה

 בגיו היו אסיר ואלקגה ואביאםף משפהת הקרהי(שסות
 ו׳ ב״ח. שסואל הגביא היה סבגי קרה (סגילה י״ד.
 םגהדרין ק״י <׳ ומצאצאיהם היו גבוח היל ושוערים
 בימי דוד (דהי״א מ׳ י״מ׳ י״ב ז')׳ וסשורחם בהיכל ה׳

 (תהלים מ״ב מ״ד)
 [בתלמוד ומדרשים] לדעת ריש לקיש גקרא קרה
 מלשון קרה׳ שגעשתה קרהה בישראל, בן יצהר בן
ת כל העולם כצהרים, בן  שהרתיה (שהכעיס) עליו א
 קהת בן שהקהה שיגי סוליחו, בן לר בן שגעשה
 לויה בניהנום, ולא השב בן יעקב כי הוא בקש רהמים
 ע״ז בקהלם אל ההד בבודי (בראשית מ״ט, סנהדרין
ל כי נתגלה לו אוצר אהד ח  ק״ס ) קרה היה עשיר נ
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 (יחזקאל ס״ת ט״ז), אם גואל (רות ג׳ י״ב) וימ עוד
 ארבע מלין דבתיב־ן י׳שנלנה וקריק ימכבנה (דברים ב״ת
 ל', ירטיה ג׳ ב׳׳ ימעיה י״ג ט״ז׳ זכרית י״ד בי), ותד

 כחיב ובעפלים וקרי ובטחורים (דברים כ״ח כ״ז)
 [שנויס] אטגם ימ גם מגרם בץ הטסורת מלגו
 ובין הז״ל בהרבה קרי וכתיב בג״ך ונמצאוה ב״ב טלים
 מלפי הטסורת דן קרי וכתיב ולפי הז״ל הן בלי קר׳כ•
 ולהיפך ימ ט״ז טלים מלפי הטסורה א־גן קו״ב ולפי
 הז״ל הן קרי וכתיב הראמוגות הן: א׳) עד עברגו
 קרי, וכתיב עד עברם (יהומע ה׳ א׳) ובגטרא הובא זה
ם פ עד עברפ בפמיטות כאילו אין מ  הפםוק וגאטר מ
 קו״ב, ובאטת גטצאו הרבה כ״י מאין בזה קו״ב ב׳)
מ ימראל, ויאטר קו״ב׳ ובתרגופ כתוב ויאטרו  ויאטרו אי
 וכן בכ״י הרבת גי) ולא אבו [בגי] בניטק (מופטים
 כ' י״ג) בטסורה טלת בגי קרי ולא בתיב ובגטרא
(מ״א  (גדרים ל״ז ) היא ט! קריין וכתיבן ד׳) ואטד לו
 ב' ט״ז), ובתרגום יוגתן לא הי) עם גורן הא ודגה
 היבסי (מ״ב ב״ד ט״ז), טלת האורגת קו״כ ובתרגום
 בתוב וטלאבא דה׳ הוי מרי בבית אדרי דארגק, וטפגי
ם תרגם מ ה לבתיב בפסוק זה טבמאר פסוקים מ נ  ממי
 ארוגה וכאן ארנק׳ נראה מבנוסההו לא היה כאן
 בטלה ארגון קו״ב, וסעד לגוסההו הוא טספר קגיקוט
 סי׳ 225. ר) ובכל צרהם לא צר (ימעיה ס״ג טי),
 ע״פ טסורה הוא קו״ב, הכהיב לא והקרי לו, אבל
 בהרגום ובטבילהא ובסוטה(ב״ז:) אין כאן קו״כ והגוסהא
ה  בתרגום לא, ובטכילהא וסוטה לו זי) הי הוי״ה א
 אמר עמת (ירטית ל״ת ט״ז) ובגדרים (ל״ז ) איתא
 טלת ״את״ הוא טן בתיבן ולא קריין ת׳) עמיתי כאמד
 צויהגי (יהזקאל ט׳ י״א) בטסורה קו״ב- ובתרגום בטת
ה הקרי ולא  דפקדהגי, ודרך ההרגום לעולם למטור א
 הבהיב, ובאן הרגפ ע״פ הכהיב, וטזה ימ לההליט מלא
) טרוב אדם טובאיפ סובאיפ (מם  היה לפגיו ק ו״ב ט׳
 ב״ג ט״ב), לפי מסורה הוא כהיב׳ והקרי סבאים,
 ובתרגום טסגי איגמא אהן סהור סהור, והיה ראוי
 להרגם שבאים בהקרי, אם היה בן לפגי הטתרגם׳ כי
 םבאים מם אוטה (ימעיה ט״ה י״ד). ואולי היה לפגיו
 הקרי ״סביב״, מהוא הוראה סהור סהור יי) יבמלו
 (גהום ג׳ ג) בן הכהיב, וכמלו הקרי, אך הוא טהרגם
ב,ובטדבר ׳  הכתיב. י״א) וידעו (תהלים קי״ט ע״ט), קו
ד ה  רבה פ״נ תובא וידעו עדותיך בלי קו״כ י״ב) ולא א
 בתפ (מפ קל״ט ט״ז), טלת ולא קו״כ, ובתרנופ הובא
 ולא אהד בהפ זה יופ המבת לפי הבתיב. י״נ) טרדף
 אטריפ לא (ט׳שלי י״ט ז׳), הכתיב לא והקרי לו, ותרנוטו
 לא י״ד) הוא יבין דרכיו (מפ ב״א ב״ט) הבתיב, הוא
ע ט מ  יבק דרכיו הקרי, והרגוטו טהקן בטו הבהיב, ט
 מאין כאן קו״כ. ט״ו) נול ינול (מם כ״נ ב״ד) הכהיב,
 והקרי ניל יניל, ובטס׳ סופרים הובא ניל יגיל בלא
 קו״ב. ט״ז) קללה הנם לא תבא (מם כ״ו ב׳) והקרי
 לו, והרנוטו בטו הכהיב. י״ז) הייהם לא (איוב ו׳ ב״א)

 (ויקרא כ״א ה')׳ טה להלן קרה ארבע והטמ קרהוה
 הייב על בל קריהה וקדיחה אף כאן הייב כן. ואין לי
 אלא בין העינים, טנין לרבוה כל ד,רא׳ש» ה״ל ולא
 יקרהו קרהה בראמם (קדרשין ל״ו) ונאטר באן בין
 עיגיכם, והיבן הוא בגובה מבראמ טקום מעומד, קרהה
 (טגהיה ל״ז ) אצל הפרוזה והטעם הוא בי בגים
 אהפ לה׳ אלהיבפ ואהס ראוים להיוה גאיפ ולא גדודיפ
 וטקרהים (רמ״י) והאיסור הוא דוקא על טה (סבוה
 כי.) בי ב! היו גוהגין תגרם בעת ההיא באבלוה על טת,
 והיתד, בעין עבודה זרה לטת. אבל אם הקריהה היא
 טחטת צער אתר איגו הייב, וכטו מגאטר ויקרא ה־
 צבאות ביום ההוא לבבי ולטספד ולקרחה ולחגור מק
 (ימעיה ב״ב י״ב), קרתי ונוזי על בני תענוגיך הרתיבי
 קרתתך בנמר כי נלו טטך (טיכה א׳ ט״ז) ולדינא
 קרהה הוא ׳שתולמ טמער ראמו על הטת באיזה טקום
א, בין ביד בין בסם, רשיעורו כדי מיראה טראמו  מהו
 כנריס פנוי בלא ישער וכו׳ הקודח בראמו מל הכירו
הם טזידים מניהם לוקים, אהד י  והכירו טסייע אם מנ
ננ ואהד טזיד הטזיד לוקה נם הנמים טוזהרוח בבל  מו
 יקרהו, וימ להזתירם ׳שלא תחלמנה במעריהן על טח
 •שלא תבאנה לידי קרהה (מ״ע יו״ד סי׳ ק״פ ובהנ״ה)

 הקרה היה לטבוזה בעיני הנערים, וקראו אתרי אלימע
 הנביא מהיד, קרח: עלה קרה עלה קרה 1 והוא קללם

 במם ה׳ ונענמו (ט״ב ב׳ כ״נ)
 א

 קרי: ע׳ בעל הרי
 קרי וכתיב: בטםורה ימ טלים הנקראוה ע״י
 הקורא ואינן כהובוה בהנ״ך, והן ״קרי"; וימ טלים
 הבהובוה ואינן נקראוה והן ״כהיב״ אטד רבי יצהק
 טקרא סופרים ועיטור סופרים וקריין ולא כתיבן ובהיבן
 ולא קריין היבה לטישה טסיני ובר. קריין ולא כתיבן

 פרת דבלכתו (מנאטר ויך דוד ונוי בלכתו להמיב ידו
׳ אי׳ש דכאיעד יישאל אימ (  בנהר [פרת], ׳ש״ב ת' נ
 בדבר האלהים (מם ט״ז), באים דבנבנתה(ירטיה ל״א),
 לה רפליטה (מם נ׳), אם דהנד הונד (רות נ׳), אלי
 דהנורן (מם), אלי דהמעורים (ישם), הלין קריין ולא
 כתיבן. וכתיבן ולא קריין נא דיסלה (ט״ב ה׳), זאת
 דהטצוה (דברים ר) ידרך דהדורך (ירטיה נ״א), תמ׳ש
 דפאת נגב (יתזקאל ט״ת), אם דכי גואל (רות נ')׳ הלין
 כתיבן ולא קריין (גדרים ל״ז: ל״ת ) בטסורת גת׳שבו
 עמר מלין דקריין ולא בתיבן: בני (מופטים ב׳ י״ג),
 פרת (מ״ב ת׳ נ׳)׳ אימ (מם ט״ז ב״נ), כן (ישם י״ת
 כי), גניו (ט״ב י״ט ל״ז), באים (ירטית ל״א ל״ה),לה
 (מם נ׳ כ״ט), צבאות (מם ל״ז ל״בן, אלי (רות נ׳ הי),
 אלי (מם נ׳ י״ז). ומטונה טלין דכתיבן ולא קריין: אם
נ), אם במקום (מם ט״ו כ״א), נא  אמנון (מ״ב י״נל׳
ד (ידטיה ל״ת ט״ז), אם מ ת א  דיסלה (מ״ב ה׳ י״ה), א
מ ס מם נ״א ג׳), ה ד (מם ל״ט י״ב), ידרך ( מ א  כ
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תא: זתר וברכם כרכסא כתיב, רשב׳ינ  השביעי אי
 אומד לשק יוני הוא היך מה דאה אמר כרבסץ. י״ג)
 כי נשטד לעשות את כל הטצוה הזאה ובנטרא (נדרים
 ל״ת.) נתשב טלת זאת p תכתיבן ולא קריון, אך לא
ה שי לירטיה ל״ב י״א) ה נ  נזכר זאה כטםורה. (עי׳ ט

ה ר ס ו ; ט י ר ק ל ת  ע״ע א

 ביבליונרפיא שמיאל ראזענפעלד, משפחת סופרים׳
 חלון י״א, ווארשא תרמ״ג; יעלינעק, בית המדרש ח״ה;

 ריינערזאהן כנסת הגדולה ה״ג 67
 א.

 קריאת שמע: ע׳ שמע ישראל
 קריאת התורה: ע׳ תורה

 הרים: הצי אי בדרום רוסיא, בהוף הצפוני של
 ים השהור. לפנים שם הטקום טאריק־כרםוניזי תיתני־
 סוס בפירושו לעבדיה פסוק כ׳ וגלות ההל ונו׳ סביא
 בשם רבו היהודי הנניה ססורה בפי היהודים כי מלכי
 אשור ובבל תגלו את בני ישראל להופי ים השהור

 סצבות ודברים עתיקים שנטצאו בתפירות בקרים יעידו
ם סאד. תיתוו־ם ח  על םושב היהודים שם בזסן ק
 התערבו עם שכניהם היונים ולסדו זה סזה, עד כי נם
ד ה  היונים אהזו באיזה סנהני יהודים והאטינו באל א
 (וואסהאד 1901 גליון 4׳ ועי׳ שירער די יודען אים
 באספאראנישען רייכע בהסאםף ״זיטצוננסבעריכטע

 דעד בערלינער אקאדעסיע״ 1897 צד 204)
 [קורות קרים] בשנה 47 לסספר הנהונ לכדו
ה קרים, ועוד בסשך הסאה הזאה יצא  הרוסיים א
 סרשוהם לרשוה עסים אהרים: האלאנים, ואה״כ
 הנוהים, ובסאה הרביעיה לידי ההונים הסופר היוני
 תיאופאניס כותב בשנת 671 : ״ולפאה מזרה בסביבוה
י ם ב ד ע  תוף תים תשתור אצל פאנאנוריא אצל ת
 השוכנים שם יגורו עסים רבים". והנה נדע ברוד
 סיהודים אשר נרו בסקוסות ההם בערי הוף הים
 השהוד לא בלבד בשנות הסאות הראשונות סכתובות
p D הנםצאות בעיר אנאפא ופאנסיקאפיק, ב״א נם 
 טאוהר בערך, ע״י ר׳ יעקב התטני טעיר טאסאן היא
 פאנאנוריא הקדוטה(פינסקר, לקוטי קדטוניות בטפתהות,
; הרכבי, היהודים ושפת הסלאווים  הכרטל שנה ב' וג׳
 צד 130). בראשית הטאה השביעית התפשטו
ם בטתתות קרים, והם היו נוחים ליהודים י ר ז ו כ  ה
 היושבים שם דתנו להם זכיות שוות ותופש נטור, והדבר
 הזה היה סעורד יהודים רבים טתורקיא לבוא ולהתאהז
 בקרים, והיהודים השפיעו הרבה על הכוזרים עד כי
. בראשיה הטאה הי״נ סשלו ( ם י ר ז ו  נהגיירו(ע״ע כ
ח בכלל היה טוב ונם א  הטטרים בקרים׳ וטצב ה
 • תיריודים תיו שם בשלום, אולם בשנת 1258 כאשד
 בא בערקע הטושל הטטרי בסםורת ברית האיסלאם
ט לטהטדים, ההלו להצר ליהודים. פ ה  ורוב בני עסו נ
 בשנת 1263 באו הצינואתים וחתישבו בטחת קאפא.

 כתיב, וקרי לו, והרנוטו לא בלי קר׳כ. י״ה) לא איתל
 (שפ י״נ ט״ו) כתיב, וקרי לו איתל, ובנטרא אפילו
 תרב תדת טונתת על צוארו של אדט אל יטנע עצטו
 p תרתטיט שנאטר הן יקטלני לו איתל (ברמת י׳ )׳
. ובטוטה ת  ואוטר כן בהתלט ״לו" ולא אטר לו ק
ת הקב״ה אלא טאהבה  (כ״ז:) איתא: לא עבד איוב א
 שנאטר הן יקטלני לו איהל, ועתין הדבר שקול, לו
 אני טצפה או איני טצפה (לא איתל), ת״ל עד אנוע
 לא אסיר תוטתי טטני, וטקשי בנטרא וליהזי האי לא
ת וכתיב בי  אי בל״א או בל״ו? טשטע שלא דייה ק
 אם כן טת יועיל אם נעיץ לראות תיכי כתיב? הלא
 נטצא שניהם הכתיב והקרי אלא ודאי שלא היה לפניו
 קו ׳כ רק היא דרשה בעלטא לפי טבטא הטלה שנוכל
 לוטר לו ונם לא י״ט) וידעו(שם כ״ד א׳) כתיב, וקרי
 וידעיו, ותתרנום וידעי בלי קר׳כ כ׳) ויתי באסרם
, ותקת כאסרם, ותרנוסו באסרם ב ת  (אסתר נ׳ די) כ
 ע״פ תכתיב כ״א) אלקנח בנו (דתי״א ו׳ י״א) כתיב,
 בני קרי, והתרנום לפי הכתיב. כ״בז בן בני סן בני פרץ
) כתיב בניסן וקרי בני p ותדנוסו ע״פ  (שם ט׳ ד
 הכהיב וראיה שלא היה לפניו קו״כ. ואלת תם הסלים
 שלפי הסםורה אינם קרי ולא כתיב ולפי הז״ל הם
 קו״כ אי) לתברות את דוד (ש״ב נ׳ ל״ה), ובגסרא
) דרש רבא מאי דכתיב ויבא כל תעם ׳  (םנתדרין כ
ת דוד, כתיב לתברות וקרינן לתכרות׳ בתתלת  להברוה א
 לתכרותו ולבסוף לתברותו, ולפנינו אין כאן קו״כ בי)
) ומתר טשפטים (ק״ת) הובא (ט״א ב׳ ט  תעשה לו
 העשה לא כהיב ני) ט*וטה (ט״ב ה׳ כ׳), ובירושלטי
 (םנהררין פי״א) איתא טוטה כתיב די) ויתנוהו בסונר
 בההיט (יהזקאלי״ט ט׳), ובטדרש (רק״ר פי״ט) נאסר:
 וכיצד שלשלוהו(את יהויקיס טן ההוטה) ? ר״א ור׳׳ש,
 ר״א בר נתן אוטר הי שלשלוהו כטה דאת אטר ויתנוהו
 בסונר בההיפ, בתייט כתיב. ה׳) ושכנת בשדה (טיכה
 ד׳ י׳), והז״ל בונים דרשה ע״ז שהכתיב ושכנתי.
 שאע״פ שאתה נולה בשרת שכינתי לא זזתי ססך (ידוש׳
 סוכת פ״ד ג׳׳ טדרש תנתוטא פ נת). וי) יכרססנת
: הרי ד ׳ ל  חזיר סיער (תתל־ס פ׳ י״ד) ובאבות דר׳׳נ פ
 הוא אוטר יכרסטנה הזיר סיער, ויכרססנה תזיר טיאר
 כהיב וכוי. ז׳) לאסור שריו (ההלים ק״ה ב״ב), ובטדרש
 שותר טוב איתא שרו כהיב זה פוטיפר. ה׳) טשניא
, ובטדרש תנתוטא פ׳ ( נ  לנרם ויאבדט (איוב י״ב כ׳
 ויקרא איתא: טשניא לנרם טשנא כתיב טי) לטען
ק  תדעון שרץ (שם י״ט ב״ט) ובטדרש (שט״ר פ״ל) ש
 כתיב יי) יעשה ת׳ עמכפ (רות א׳ ת׳) ע״פ ספורה
 יעשה כתיב, והקרי יעש, ובזהר הדש רות הובא יעשה
 ה׳ יעש כתיב, אטרה לתן אם תזכו לכנס תתת כנפי
 השכינה, ואם לאו יעש ולפנינו הוא בתיפך, בי הכתיב
 יעשת. י״א) שבנר, בנותי לבנה (שם א׳ י״ב) בלי קר׳כ
 ובסס׳ סופרים (פ״ז נ׳) לכן קו״ב. י״ב) זתר וכרכם
 (אסתר א׳ יי) וכסדרש (אסתר רבת פ״ג) פםוק ביום
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ה (גייבויער, אוים דעד פעטערםבורגער  טרשיטוה אטהו
 ביבליאטהעק, דוקוטינט סי׳ 46) בין חנטי הק־אים
 בקרים הם: יעקב בן טשה התטני (האטן ביק) טחבר
ן(בטאה העשיריה)׳ יעקב בן שלמה ממאג־  ספר הפתרו
 קופ טתבר ספר דקחק (בטאת הי״ב), יהזקאל בן גדליה
 תג׳שיא תלטיד אבדתם קריטי (1348), ׳שטואל תקדויש
 בן דוד טתבר טםע לאח הקדושה (1641), משה בן
 אליהו תלוי שהבר ג״כ טםע לאח תקדדשה (1654)׳
 יוסף בן יעקב קלע פייטן, משה כליבי םיגאגי טהבר
 ספר על ה׳שהיטה (1722), שמהר, בן יוסף מקאלע
 טתבר טעיל ׳שטואל (טת 1743), משה פהד, טקאלע
ק תרא׳שון, ׳שטואל ת  טתבר פירוש על ״אצולת״ ׳של א
 בן אבדתם טקאלע טתבר נד שמואל. אליתו ירושלמי
 בן ברוך טתבר עשרת טאטרות, ׳שטתת לוצקי טתבר
 אורת צדיקים (טת 1741), שטת ת בן יהושע שהיה
 רבני ונתפך לקראי ודובר באורים לתנ״ך (1818), יוסף
 שלטת בן טשת תתכם טנחלאוו וטתבר טירת כסף
 (1825)׳ טרדבי תתזן םולטאנםקי טתבר אבקת רוכל
ו יץ׳ שלטת בן אבדתם י רק א ו  (טת 1862), אברתם פ
 ביים תזן לעדת תקראים באדעםא קשנת 1755 תית
 טםפר הקראים כתטש טאות טשפתות. בשנת 1796
 נתנה טלכת רוםיא קאטרינא השניה הנהר, להקראים
 טתצית טס לגלגולת שתיו' כל תיתודים טשועבדיפ
 לשלם י״ב רובל לגפש. ותקראים שלטו רק ששת רובל.
 בשגת 1827 כאשר יצא הוק הקיסר גיקולאי תראשון
ת  ליקת אגשים לצבא טבגי ישראל, שלתו תקראים א
ת הקראים ץ לבקש טטגו לתוציא א י ו ב  שליתם ב
 טתכלל, והיו תפשים םעבודת תצבא עד שגת 1874.
 גם היו להם עוד זכיות טהטטשלה יתר על אתיתם

 הרבנים.
 [היהודים הרבנים בקרים] בין הכטי הרבנים גחשבו
 ר׳ אבדתם קריטי טתבר שפת אטת (בטאה הי״ד),
 ותתנו ר׳ אליקים׳ ר' םשת בן יעקב תנולת פייטן וטתבר
 ספרים (1449), ר׳ אשר הכהן, ר׳ קלטן אשכנזי,
, ד׳ ירטיה יצחק  (בטאח הט״ו), ר׳ יצהק פאניאנטו
 באנין׳ ר׳ םשה קוקוס ;1584), ר׳ ברוך חקלעי טחבד
 סקור ברוך׳ ואחיו ר׳ סרדכי חקלעי׳ ר׳ דוד בן אליעזר
ד בשנת 1462 נשברח אניח על  לתנו טתבר סשכן ח
 ים חשחוד שחיו בח שלשים יחוחם רבנים ותובאו
 ליבשה לעיר קאפא בקרים, ותקראים תמכו בידם,
 כי אז היה שם סספר הרבנים טצער. טעת אשר נבבש
, נהרבה ישוב היהודים הרבנים א ח חםי י  קרים ב
 שבאו ספולץ וליסא, והם יושבים בטהח סאורידא
 ובפרט בעיר םיספעראפאל. הקהלוה היוהר נדולוה הם
 בערי ארסיאנםק־פערעקאפ׳ באבםשי־םעראי, טישופוט־
 קאלע, איפאםאריא (נתלאוו), יעניקאלע, קאראסו־
 באזאר׳ קערטש (באםפארום), קאפא (היאודוםיא)

 סםפר היהוחם בארבע טהתוה בקרים: איפאטאריא
 3192, פערעקאפ 1549, קאפא 9670, םיטפעראפאל

 רסשלו שם׳ ונם בטקום הזה נרו יהוחם רביפ בסהוז
 טאםאן סשל היהודי סיסוני די גויזולפי סילידי הגינואי־
ה הנסיכה  זים, והטטשלה הזאה באה לידו ע״י שנשא א
 ביכאכאטים לו לאשה בשנה 1419 בשנה 1475
ח הסהסדים. נוסעים בטאה י  נכבש הטהח הזה ב
ל ח  הט״ז והי״ז כטו בושביק וקוחים טספרים טישוב נ
ח רעםטע דער נערטאנען  של יהודים בקרים (לעווע, ״
 אם שווארצען טעערע״ צד 90, 115, 183,74). אגרוה
 זכיוה שגהגו הסושליפ (כאן) ליהודי קריפ גדפםו ע״י
 בן פירקאוויץ, ובהן אזהרוה להפקידים להגין עליהפ
 שהטטרים לא יבתו אוחם. האגרוה האלה היו בידי
 היהוחם שגקראו ״קריטטשאקים״ טטהוז קאראםר
 באזאר והקראים גנבו אוהן טהם. בטאה הי״ז ישבו
 היתודים בערי קאפא (תיאודוםיא), קאראםרבאזאר,
 גוזלאוו(קאםלאוו), סארעלי׳ באכסשי־םאראי וטאנדקופ.
 כנראה טהטצבה שטצא פירקאוויץ בט׳שופוס-קאלע
ם על היהודים בשנת 1778 ונהרגו ח ט ט  התנפלו שם ה
 כ״ז קראים (אבני זכרון סי׳ 512). בשנת 1783 לכדה
ת קרים, ותיתודים סבלו תרבת טטלתסת  רוםיא א

 הרוסים עם תטטרים
 [היהודים בקרים] היהוחם היושבים בקרים נהלקו
 לשלש ספלנות: אי) היהוחם שנהאזרהו שם סשנים
 קדסוגיות וגקראו ״קריסט׳שאקים״, בי) הקראים, נ׳)
 תיתוחם שבאו שם טפולין וליטא. הקריטטשאקים
 אוטרים כי הם באו שם בטאה הששית, ויש לתם סח־
 הפלוה הסוגה בביהכ״ג בקאראםא־באזאר אשר לפי
 סםורהם הוא סהעה ההיא, ובאסה גכהב ע״י ד טשה
יחשע דעגקטעלער), וגקרא  טקיוב (עי׳ הרכבי אלטי
 בשם ״הזניה״, וטלבד איזה שגוים קטגים הוא כטו
 טנהג רוטניא (באיטליא). אסנם לדעה הרכבי באו
 הקריטטישאקים בזמן טאוהר. רובם ינורו בקאראםו־
 באזאר ויש להם ביהכ״נ ורב, לפני ההפלה יהאםפו
 בהצר ביהכ״נ, וכאשר יניע זטן ההפלה יכנסו כלם
 ביהד ברנש, וככלוה ההפלה יצאו כלם ביהד, ולא
 ידברו דברי תול בשעת ההפלה הם ידברו שפה טטריה
 וילבשו בגדי טטרים, ואתזו באיזת סגהנים שונים,
 כסו לעשות תתתוגת בבקר בזריהה התסת, ויכסו את
 ראש התתן והכלה בסלית בלא תופת, ותשושביגים
 סקיפים תרגגולים על ראש התתן והכלה שבע פעסים
 לכפרת, ותכלת לא תצא ההוצה כל שבעת יסי הטשהה

 הקריטטשאקים עוסקים בטלאכות ונסיעת כרסים
 ועבודת האדמה והם יחעים לאנשים נאטנים ובטוהים.
 [הקראים בקרים] כבר ביסי תבינים התישבו
 תקראים בקרים, וגם תיום יש שם סרכז לעדתם. ואף
 כי הכ״י של כה״ק שלהם סשגת 916 תסוגת בבית עקד
 של פסרבורג הוא םזרף, בב״ז אין ספק כי היו שם
ה העשיחת, ובשגת 1381 היו ארבע קהלות א ט ה  ס
 םהקדאים בקרים—בערי קאפא, טשופוט־קאלע (סלע
 היהוחם), גחלאוו (אופאטוריא) ויעגיקאלע, כגראה
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ר וטסנו לסד תודת ע  1840 נתוחן להרב יצחק לי ס
ח לקונסול בירושלם, אולם  היהודים בשנת 1844 נתסנ
 לפי טכתבועיקד ביאתו לירושלם היתה,,לבקש תאטת",
 ובהיותו שם נתפעל סקדושת העיר ונטה יותר לדת
Occident הישראלית, וכתב כסה מאסרים בהסאםף 
 שהוציא לאוד הרב ליםעד בפילאדלפיא, ונלה דעתו ננד
 הסיםיונדים בירושלם שם הההבר להתכסים ד׳ יתיאל
ש ר. בשנת 1848 נלד, י  הכהן ודי יעקב שאול א ל
 דעתו כי הפץ להתנייד, התכם באשי ד׳ אברהם תי
 נאגין ובית דינו נסנעו סתתלת ססלאות תפצו, אך אתר
 שהפציר בהם כסה פעסים הםכיסו לתכניםו בבריתו
 של א״א, ונקרא שסו מיכאל קריםון בועז ישראל.
 באותה דישנת שב לפילאדלפיא לסכור את נכסיו
 ולחזור לידושלם לבלות שם יתד שנות הייו. אך אשתו
 ובני ביתו עמדו לו לשמן, ויעידו בבית תסשפס כי
ע אותו ממתשבחו ולבמל מעשיו ח פ  תוא משוגע, למען ת
 בסכירת גכםיו הדבר תובא לבית משפמ תנבות
ם תעידו, ועסדו עורכי דין םצויגים ח  ויותר ססאת ע
 םשגי הצדדים. דצא הפסק דין כי הוא בר דעת
 ותרשות בידו לעשות כהפצו. גאוסו של העורך דץ
 תוראמיו תובל להצדיקו גרפם בתטאסף Occident (תלק
 כ״א בשגת 1863) בכל תעת שתית בפילאדלפיא
י ישראל.  תתפלל בביתכ״ג מקות ישראל ושמר כל חג
 אתר שיצא משפמו לאור שב לידישלם• ותפץ ליםד
 מושבת לעבודת האדמת בא״י בעמק רפאים, ויעורר
 את היתודים באמריקא לתמוך בתקולוניא. אך מבלי
 תמיכת מן תתוץ לא יכול לתוציא מתשבתו אל תפועל.
 בידושלם גשא אשה יהודית מעדת הספרדים והית
 לבוש כסו ספרדי ותתגהג בהםידות, ויעסוק בצרכי
ח סותו גקבד בתר תזיתים בכבוד גדול ת  תצבור. א

ו בתסאםף תנ״ל כתב איזה ספרים בלשון ח ס א  סלבד ס
 אגגלית: ,,שגי עדים סשה ואליהו״; ,,ישראל עץ זית
 טוב״ (לונדון 1844); ,,ידושלם תסרכז ותתמדה לכל

" (פילאדלפיא 1844). ח א  ת
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 סרי^ה : התוך ובקוע, ובפרס קרע סבנדים בשאול
 נאמד*ויתזק בכנף טעילו דקרע, והיה לטשל׳ כי קרע
 ת' את טטלכת ישראל טעליו (ש״א ט״ו כ״ן—ב״ח^
 אתית תפש בשטלה תתדשה אשר לירבעם ויקדעה
 שנים עשר קרעים (ס״א י״א ל׳—ל״א). ונתיתדת לשק
 קריעת על ניתוק ופיסוק תבנחם לםיטן אבלות על
 קרובים. בראות ראובן כי אין יוסף בבור ויקרע את
ת בנו דקרע חו (בראשית ל״ז), וכשסוע יעקב כי ס  בנ
 שסלותיו (שם) וע״ז אסר ר׳ פינתם בשם ר׳ תושעיא
 שבטים נרסו לאביהם לקרוע ונפרע להם בסצרים
 שנאסר ויקרעו שסלותם, יוסף גרם לשבטים לקרוע

 17,687 בשנת 1901 עלה סםפד כל היהוחם בקרים
 כארבעים אלף וספפר כל התושבים 853,900

 ביבליונדפיא דיינארד, משא קרים, ומסע כחצי
 האי קרים ווארשא 1879 ; גייגר, יידישע צייטשריפט חייה

v1. J, E , ח״י 228, 304; 859 . 2 2  234ח״ו , 1
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 הרימונה : עיר באיטליא בסתוז לוסבארח; בשנת
 1901 תיה סםפד תושביה 31,655 ויהודים בסתי מעמ
 ינוח שם עתה, אבל לפנים ישבו שם יתוחם בסםפר
 רב. תתלת ישובם תית באמצע חמאת תי״ב, ובשנת
ת זכיות תיתודים שתיו לתם ח תעיר א  1420 תרשו ש
 סיסי קדם, והיה לתם ביתכ״נ ובית חקבדות. בשנת
 1456 הכניסם הסושל פדאנציםקו םםורצא תתת רשותו

 תיתוחם תתפרנסו בתור שולתנים ובסםתר ובתבואות,
 וישבו בשכונת סיותדת בתוך תעיד שנקרא עתר,
ל שנת 1559 נשרפו יותר ח פ  Via Zuecca. בתדש א
 סעשדת אלפים ספרים על תסוקד בראש תוצות
 ע ׳פ סצות תאפיפיור יוליום תשלישי. בשנת 1582
ת יתוח ת ד על ש ת צח א ו  תשתדלה הקתלת לענוש נ
 בקחטוגת, ותנוצרים תתאוננו ע״ז ושלתו סלאכיתם
 לפיליפ השגי בבקשה לגרש את תיתודים סן תעיד,
 ואתרי בקשות ותשתדלות ושותד טצד היהודים גתעכב
 תגלות עד שגת 1597 תיתודים תלכו טשם לעדי
 טגטובת, טודיגא, טוגטיםילי, ריגיו, ףדוגא ופאדובת.

 וסאז גפםקה ישיבת תיתוחם בקחטוגת.
 [הקהלה כקדימונה] בשגת 1588 עלה סםפד
ד ות״ת  תיתוחם בקחסוגת 456, ותית לתם בית ספ
 תתת דשגתת ר' יוסף אוטליגג תקגות ביתכ״ג ,,בית
 אל" געשו בשנת 1582 (עיי תאםיף תייג 220), ותקגות
 לההבדת ,,חונן דל" נעשו בשנת 1591 ראשי הקהל
 טקדיטונת תיו בין הטשתדלים לפני האפיפיור בדוסא
 לבטל חגזדה של שרפת תתלטוד, ותיו בין תטתננדים
(R E J. xxxui 86)למאור עיגים של ד״ע מן חאדוטים 

 בקדיסוגה גוםד בית דפוס עברי וגדפםו שם ספרים
 רבים, כמו ת״ציוני" וספד הזהר(1559). סדבגי קדיסוגה
 נודעו. ר׳ טגהם עטגואל בן אברהם רפאל כהן רפא־
 פורטו(1519), ד אליעזר בן אליהו אשכגזי, ר׳ אברהם
 בן קלוגימום פיםקאדולו, ר םשה סגהם כהן רפא־
 פורטו, ד יתושע זאמורל בן יקותיאל׳ ר' נתן דא
 קדיטונה, ר׳ יתושע ודי יעקב בן אלתנן תיילבדון
הם כהן פורטו שהיה טגיה  (היילפרק), ר׳ אברהם טנ

. ( v 1 . J E 1 5 7 4  בקדיטונת בשנת .349 (
 ב. ט.

 TTWTI ,flD^D : (Warder Cresson) גד
 צדק; נולד בפילאדלפיא בארצות תברית בשנת1798,
 וסת בידושלם 6 נאור 1860 תוא תית טצאצאי כת
ש תסיד דרכי הסוםר ר  הקווייקרים (Quakers), והית ח
 ולתםרפק בטועט ולא לתור אתרי סותחת. בשנת



 קחת יערים ן
 קורע קריעח אחח טפח על שניחם קורעין נם על שמועות
יחף) ג  רעות (הנונעות לכלל ישראל) ועל ברכת חשט(
 ועל םייה שנשרף ועל ערי יהודת ועל המקדש ועל
 ירושלם וקורע על כל אהד בפני עצמו, וקורע עד מבורו
 וי׳׳א עד לבו חכר לדבר וקרעו לבבכם ואל בנדיכפ
. בשערי השובה מביא בשם גדולים דאין ץ)  (מ״ק כ׳
 לקרוע על הברון לפי שהיא מערי מקלמ ויש הולקין
 ואוסחם שקורעין עליה (עי׳ יו׳׳ד םי׳ ש״ם) בירושלמי
 (העניה פ״ב) דרשו על הפסוק קרעו לבבכם ואל בגדיכפ
פ קרעתפ לבבכפ בתשובה אין ת פ א  (יואל ב׳ י״נ), א
 אתפ קורעיפ בנדיכפ לא על בניכפ ולא על בנותיכפ.

. ת ו ל ב  ע״ע א
 י ז ר—יש־גב

 הרית י^רי•: עיר באח כנען בקרבת גבעון
 ויושביה נבעונים (יהושע מ׳ י״ז), ולפנים שסת קריה־
 בעל (שם ם״ו ס׳), או בעלה (שם מ״ו םי)« בההלק
ח לשבםי בני ישראל נפלה קריה יערים בנהלה א  ה
 ממה בני יהודה (שם מיץ ם׳), על הנבול בין נהלה
 יהודה ונתלת בנימין(יהושע י״ה י״ד) רהכן כי בני
ח כנען דקראוה על א ת שמת בבואם ל  ישראל הסבו א
 שם היעדים הרבים אשר בסביבותיה למען הכרית את
 שם ה״בעל״ ססנה׳ אולם נזכרת פעם אתת בשם
 ״בעלי יהודה״ (ש״ב ו' כ״א). בלכת בני דן סצרעה
ת ליש עיר הצידונים עברו והנו  וסאשתאל ללכד א
 בקרית יערים ויקראו לסקום אשר תנו בו סדונה דן
ת  (שופמיס י״ה י״ב) כאשר השיבו סרני הפלשתים א
 ארון ה׳ תובא לקרית יערים, ויתי בבית אבינדב בנבעה
 עשרים שנה (ש״א ז׳ א׳)׳ ומשם הביאו דוד לעיר דוד
 (ש״ב וי) אוריה הנביא אשר התנבא בימי ירמיה היה
 סקרית יערים (ירסיה כ׳ כי) בין העולים משבי הגוייה
 בבבל היו בני קריה היעדים וסםפרם ביתד עם בני
באתה היה השס״נ(עזרא ב׳ ב״ה׳ ושם נקראה  כפירה ו
ח האתרונים תיתה קריה א י ה י ק י י ח פ  קרית ערים)• ל
 יערים במקום הכפר הנודע עתה בשם קרית־אל־ענב

 או אברגוש׳ והיא באמצע הדרך בין ירושלם ולוד.

 שנ״ד

 הרית ספר: עיר באח כנען ונשתנה שמת
 לשם דביר (יהושע י״ב י״נ) ונפלת לנתלת לממת יהודת
 (שם ט״ו מ״ו) השם הראשון קרית ספר׳ ע״ש שהיה
 בה סדרש ובית הספר לענקים אשר ישבו לפנים בקרבה
 ובכל הערים אשר ססביב לה (שם י״א כ״א) וכן יורה
 השם ״דביר״ אשר הונה על הבית הנקרא נ״כ קדש
 הקדשים, לפי שמשם היה הדבור יוצא סבין כנפי
 הכרובים, ויתכן נם כאן שעל שם המדרש ובית הספר
 גקראה דביר (דבר) םלשץ דבור. וכן דרשו הז״ל ושם
 דביר לפגים קריה ספר, אמר רבא כםאן קרו פרסאי
 לספרי דביר םהכא (ע״ז כ״ד:). ולזאה גקראה העיר
ה סנה(יהושע ט״ו מ״ט), כי השם סגה ת  י אצלם נם ק
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 עסד ב$ בנו ונפרע לו שנאמד ויקרע יהושע שסלוהיו ן
 (יהושע ן׳ ר) נכר (ב״ר פ*ד o על שבעד, קתכים ו
 אדם קורע (ע״ע ק ר ו ב< וקורע סעוסד דכהיב ויקם ו

ת סעילו (מ״ק כי:) על כל הסהים  איוב דקרע א
 כולן קורע טפת, על אביו ועל אסו עד שינלת את לבו;
פ אפילו לבוש עשרת תלוקין אינו קורע  על כל הטתי
ה כולן׳ אהד  אלא עליק, על אביו ועל אטו קורע א
 האיש ואהד האשה וכוי; על כל הטהיט כולן שולל
 (בתפירה נסהו לאהד שבעה ימיט, וטאהה (הופר
 כדרכו) לאתר שלשים יום, על אביו ועל אסו שולל
 לאהד שלשים ואינו סאהה לעולם, והאשה שוללתו לאלתר
 מפני כבודה וכר. א״ר יוחנן על כל המהים כולן קורע
 מבפניפ על אביו ועל אמו קורע מבהוץ וכר ואפילו
 על שאר קרוביפ היו גוהגין לקרוע, כמו אמימר שכיב
 לית בר ברית קרע עילוית, אתא בדיה קרע באפיה
 אידכר דמיושב קרע ספ קרע מעומד וכר (שפ) וסורעק
 על הגשיא שמת ועל תכפ ואב״ד (שפ ב״ב ). אמרו
 ליה לשמואל גת גפשית דרב קרע עלית תריסר מגי
ה בשעה יציאה גשמה הייב לקרוע מ  וכר. העומד על ה

ה לם״ת שגשרף שהייב לקתע (שפ) ס ח  ו
 [מנהג הקריעה בזמן הזה] היוב הקריעה הוא
 סדרבנן ואססכוה אקרא, גבי בגי אהרן שגזהרו ובגחכם
 לא תפרסו(ויקרא כ״א יי) הא אהר הייב לפרום היינו
 קריעה. וקורעין רק על אב גאם, בנו ובהו, אהיו ואהוהו
 בין סן האב בין סן האם, ועל אשהו(והאשה על בעלה),
ת בשם ס  וסשום שתייב לברך על תסיתה ברוך דיין א
 וסלכות לכן גהגו לברכה על הקריעת (ברכי יוסף סי'
 ש״ס), וסברכים הברכה ועושים הקריעת בבית תקברות
 אצל הארק קודם הקבורה. מקום הקריעה הוא בבגד
 למעלת בבית הצוואר וקורעין מלמעלה למטה, על אר׳א
 בצד שמאל כגגד לבו ועל שאר קרוביו בצד ימין
 (מתרש״ל) עושין תקריעת ע״י אתר דמתבייש יותר,
 ואיכא עגטת גפש טפי שאתר קורע כסותו והוא שותק
ו של הקב״ה. שיעור תקחעת טפת ואם קורע ג  וטקבל ח
 יותר טד׳צורך עובר על בל תשתית. ואיגו קורע בהלוק
 שאיגו שלו. וגהגו עהה שלא לקרוע על אדם שאיגו
ח שלא יהא אדם סה  קרובו בשעת יציאה גשטה, כ
ח, דבגי אדם לא ילכו אצלו שיהוסו על בגחתם  יהי

ן פשוט  וכן על ת״ת אין קורעין היום, אע״פ שהוא ח
 בגסרא, סשום ראם כאגו לקרוע על כל הכם והכם
 לא ישאר עליגו בגד ביום קרה (זכור לאברהם בשם
 סור״ם). על כל הסתים אם שסע לאהר שלשים איגו
 קורע, על אביו ואסו קורע לעולם (רסב״ן) בהוה״ס
 סגהג בגי אשכגז לקרוע רק על אביו ואסו ולא על
 שאר קרוביו. קרע על הסת וסת לו סת אהר אם תוך
 שבעה קורע קרע אהד הייגו שסוסיף בו קרתה מפה
יק ג׳ אצבעוה וקורע מפה, ואם לאהד שבעה  או מחז
 מוסיף על קרע ראשון כל שהוא, ואם מהו לו שגי
 קרובים כאתד או שמע שמתו שגי מהים שהם קרוביו

 אוצר ישראל
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 והרמכ״ם (עדות פכ״א וי) בתב והראשונים משלמץ
 כפל והאחרוניפ סשלמץ שנים ושלשה, חה לבד חקח.
 בשיטה טקובצת שפ טביא שתי נרסאות, נירפא ראשונה
 ״והאחרונים שלשה וארבעה״ ויש נורסיפ ״שניט ושלשה״,
ת פירש לנירסא הראשונה וא״כ לדברי ח נ  והדושי א
. ה ב נ פ הקח ע״ע נ  הכל ארבעה והטשה בוללים נ

 ז. וו א.

י עליו היה ש  סרן א פל (עפל): סלע גבוה א
 סבצר העפל (נהסיה נ׳ כ״ו, דהי״ב כ״ז נ׳, ל״נ י״ד),
 כקצה טזרתית דרוסית ירושלם על סקום עץ השלוה,
 שאלו את ד׳ אליעזר עד היכן נשמיט יורחן ויתפללו
ח שיעסוד אדם בקח אפל רח אטד להם כ  שלא י
ו בטיפ (תענית ב״ב )׳ ופייש״י שן סלע  וישכשך תלי
 נבוה וכך שסו. יביתש׳ (שפ פ״נ ס׳) הנוסתא בקח
 עפל וישכשך רנליו בנתל קדרון(וכן בתוספהא שם פ״ב)

ח תזיא לי קרן אפל דקם ההוא ח  ובנסדא אסר דכב״ה ל
חה י  טייעא (ערבי) כי רכיב נטלא ונקיט רוסהא ב
 וסההזי איניבא (בבלי שם) פי׳ נראה קטן כתולעת
חלא כתב  ספני נוכה הסלע. הנוסע ר׳ בנימין טטו
ל מי השלוה בנהל קדדץ ועל המעין בנץ ח  ושם מעץ נ
 נדול מימי אבוהינו. וד׳ פההיד. בעל הסבוב כהב בי
 בראש הסלע נראה בנץ עפ כפות ואוסרים ששם עשה
. לדעת בעל *רץ קדוסים נקרא  שלסה הססבעות ומי
ם השוך בעבור ח ה  עפל שננזר מן אפל והשך, שבנובה ה
. פייטן צרפתי בההאוננו על  הענניפ השובביפ שפ
ת של נוסעי הצלב בשנת חחנ׳׳ו אשר סבלו  הרחפו
חפ בעיר קלירמונמ (Clermont, הוראתו ״הד הו  הי
 בהיר״) קורא אוהה ״קח אפל״ בלשת סני נהור (עי׳

 שבע חכמות 225).
 ב. ט.

 קרנא: ע׳ רעים
 סרעמיו: ע׳ כרמיה

 סרעמ^יץ : עיר בפלך וואליניא רוסיא. היהודים
 טקרעסניץ נזכרו לראשונה בספר זמות שנהן הנסיך
חל סורדריגאילא טליטא ביום 9 טאי 1438 לראש  הנ
 העיד קרעסניץ, ונהשבו בין הושבי העיר דוהיניאניפ,
 פולנים, ויאלאכים, נרטנים, ארמנים, יהוחם וטטרים.
 בשנת 1536 באה קרעטניץ ברשות פולין. בשנה 1552
 היו שם 48 בעלי בתים יהודים. בשנת 1556 היו
 היהוחם אברהם טשהיעורסש ופסה הייטאוויטש
ה בקרעטניץ רשלסו שלש ח ט  התוכרים של בתי ה
 מאות קאפ נראשץ לשנה, והסכום הזה היה יוהר מאשר
ג היה כחם הנוצרים שהיו לפניהם״ אח״  שלסו ההו
 ההוכד יעקב פעליקסאווימש טווילנא אשד שלם שש
ה הזאת. ח יו״מ ליפטאן מ ז  סאות קאפ נדאשץ בעד ה
 העליר בעל תוספות יו״ט בספרו מגילת איבת מזכיר
ד ע  את ק־עסניץ ואוסר שהיתה שם אספה של ו

 בערבית ענינו מדרש ולמוד והוא ננזר סלשץ סנן ובעברית
 שנן, וכן בתרנום ק־ית ספר=קרית ארבי (שם מ״ו,
 מ״ו), וזה ע״ש אוצר מכתבי הכמת ודעת(ארכיוו) שנמצא
 בקרבה (*רץ קדוסים ע׳ דבר). ארבעה שמות לה

 דנה, קחת־ספר, דביר קרית־סנה וכי מה צורך לעולם
ת סתקוטסות׳ זו אומרת  בכך? אלא שהיו ארבע מלמו
 תקרא על שמי חו אומרת תקרא על שמי, וכשנכנסו
 ישראל ל*רץ היתה נקראת דביר וכו׳(ספרי פ׳ עסכ)

 ולפי שבתברץ וסביבותיה ישבו הענקים וקשה היתה
ת קרית ספר ד אשר יכת א מ  הטלתמד, לכלב, לפיכך א
ת עכםה בתי לאשה וילכדה ע ת נ י א ל  ולכדת ונתתי לו א
 בן ק בז *ע״ע). תזיל אטרו אלף ושכע סאות קלץ
 והטוחן וכו׳ נשתכתו ביטי אבלו של טשת ותתזיח
 עהניאל בן קנז טהוך פלפולו(הטורה ט״ז.), שלדעתם
נד כל חלק טהלקי ההווה,  כל הלק והלק טא״י הוא כנ
 וההלכוח האלה שנשחכחו חיו ננד חלק קריח ספר
 שלכד עחניאל ע״י שהחזי* ההלכוח טחוך פלפולו.
ח ארבעה ששאלו שלא ה  בב״ר (פ״ס) השיב כלב ב
 כתונן (שיתן אח עכסה בהו לאשה ללוכד העיר, יהיה
) לא חשיב כלב, ותעירו  טי שיהיה) ובנטרא (חעניח ר.
 החום׳ ע״ז לפי שכלב ידע שקריח ספר לא ילכד ב״א

 ח׳׳ח שיודע לההדר החלכוח ולפיכך שאל בהוק.
 ט. ל. ב.—ש י ש

ח השור שכל גבורחו  סרן : הוקף ועוצס ע״ד ק
 בקרניו והושאל לראש הססץ הקצוב (גדונדקאפיטאל),
 לעוסה חפירוח או דביח. כסו וחקח קייסח לו לעוה״ב
 (פיאה פ״א), הזכוח יש לה קח רש לה פירוח, עבירה
נ פ״ס). חרנופ יחש׳ אדר״ תח(  יש לה קח ואין לה פי
א ת ה אשטו בראשו (בסדבר ה׳ ז׳) ויחן ק  והשיב א
 וחומשא למאן דאחדוייב. והוא ע״פ הגטרא קח וחומש
 (ב״ס ס״ה ק״ח ), רש סוגיא של מיכליא קרגא (שפ
 ג׳) הסופריפ המאוהריפ משחמשים בשפ ״קרן קיימה״
 לחוראח עזבת (פונד) להבליח של צדקה. ההנוניפ
 הפחוהים העוסקים במילי דעלמא גקראים ״יושבי
 קרנוח" לעומת היושבים בביהס״ד ועוסקיפ ברבת חורה.
 סבי דנזוניא אמרו לרב המגוגא ״לאו תמגוגא שמך
 אלא קרגוגא״ (קדושין כי׳ה.) ופירש״י סיושבי קרנות
 אתה ולא בעל תורה (עי׳ בתוס׳), ושד׳׳ל סביא בשפ
 ארהות תיים בי קראו לו בשם גגאי קרננא—בעל תקח

 במו שור (סגד ירחים ת״א 8)
 [קרן וקנס] הגגב חייב בתשלומי כפל וארבעה
 וחסשה בתורח קגס, ויש חלוסי דעוח אם הקגס הוא
ח או עם הקח. סהרש״א בחדושי אגדוח ק ה  לבד ס
 יומא כ״ב) פירש לבד סהקח, אבל לא p דעח התוספוח
ח לתו  (שם ד״ה ששה), גם רש״י והרסב״ם לא םבי
ם ומבה ומבד ח הא: ננב ע״פ שנים ע  p במשנה אי
. אלו ואלו נמצאו זוממץ, הראשונים  ע״פ שנים אהחם
 משלמץ חשלומי כפל וחאחרוניפ משלםין תשלומי שלשה
(ב״ק ע״ב ) ופירש״י דקאי על שור חח עפ הקרן, י  כו
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ח התחייב לחגי! על צ נד ההגטח. וההגטון ס  קהל נ
 יהודי קדפנטדא ולא ישים עליהם טסים אהדים, וכל
ה העיר בלי טפריע, אך יאבד בזה  יחודי יכול לעזוב א
 זכוה האזרחים. מזה נראה כי היהודים גהשבו לאזרהים
 טשלמי מם ולא בחור עבדים, ויכלו לנוד באשרהפצו
 ולא בניטו טיוהד בעה ההיא היו בקרפנטרא כשלש
ה  מאוה משפהוה יהודים, והיו בהשקט ובטחה עד שנ
 1320, ואז נהפך מצבם לרעה כי בשנה ההיא יצאו
 טרשות ההנמץ ובאו לרשוה האפיפיור יוהן דכ״ב, ומקץ
ה היהודים  שנהים ימים נהן האפיפיור צו לגרש א
 טקרפנמרא, כי האשימו אוהם בטנפה אשר שרדה שם
ה רוב נכסיהם, וביה  בעה ההיא היהודים אבדו א
 הכנסה נהרס ובסקוסו בנו הנוצרים ביה הפלהם

 בשנה 1343 שבו י״ב סשפהוה יהודים לקדפנסרא.
ה פקודה  ואפשר כי האפיפיור קליסנם המשי בסל א
 הנרוש של האפיפיור שלפניו בץ השבים היו בונדוויט
ס ס ה ה  בונינום הרופא טטרשיליא׳ אך לא יכלו לשלם א
ס ס  הכבד אשד שלטו טרם תגרוש, וההנטץ הקל להם ה
 עד אשד ההיינה השעים טשפהוה, ונהן להם הדשיץ
 לבנוח ביחכ״נ חדש בחנאי שלא יחיה נדול טביהב״נ
 הנהרס, ולחכץ ביח חקברוח קרוב לעיר ונם זח בהנאי
 שלא יקברו שם יהודי שאינו בן עיר זולח ברשיון
 טיוחד טההנסק. היהודים החהייבו סצדם לשלם
 לההנטון בכל שנה ביום הששי לפני הנ הולדח ישו
 שלשה סנים פלפלי{ ושלשה סנים קנה או כסף טהידם.
ה סקום ביה  בשנה 1367 נאלצו היהודים לשנוה א
 הכנסה׳ וההנטון נהן להם רשוה לבנוהו ברהוב אהד
 אך בהנאי כי ברהוב ההוא יהיה סםפר בהי היהודים
 נדול טטםפד בהי הנוצרים, חה היהה הההלה הניסו.
ה הנאי  בשנה 1385 ההזיר ההנסץ פיסרום הרביעי א
 שילום הסם הישנים (קודם הנחש). בשנה 1405
 ההפסרו היהוחם ססם הטצעוה בעד האורהים של
 ההנסץ בהנאי כי יהנו לו בכל שנה עשרים פלורין
 זהב. בטשך המאה דמ״ו הדשו ההנמונים פעמים
ה כהב הבריה עם היהודים בדבר טבירה יין  רבוה א
 כשד וישלסו הסטים בלי הלונה, אך בשנה 1513
 חחליסו לבלי לשלם להדנסון סאומה׳ והוא הניש
ת  עצוסוהיו לפני האפיפיור אשר נחן צו לענוש א
 היהוחם בעונש כסף בעבור סדדם וקשי ערפם. בשנת
 1525 צוד, האפיפיור קליסנם השביעי כי היהודים
ב ח  ישיטו על ראשם סגבעת צהובה לאות קלון, אך ב
ת הניידה ללבוש טנבעת  תשתדלות עלתה בידם לשנות א
 שתורת עם ציון טצבע אתר בשנות 1571, 1593 היו
 נדושים בטקצת, תיינו שתלק טיתודי קדפנטרא נורשו
 וטקצתם נשארו ע״י תשתדלנות, ויש שתזרו את״כ
 לסקוסם, אך רבים מהם הלכו לאח תונדטדז, וטנהיני
 קהלה קרפנמדא הסילו נם עליהם לשלם הלק מהססים,
 והם ההלוננו לפני ההכם קאדו (לא נדע אל נכץ אם
ד מבניו), והוא שלח אנרה ה  1 הוא די״ק מרן הב״י או א

ה בשנה 1635. גזרה ה״ה היהה נם ו צ ר ע א ב ר  א
המו כסה אלפים יהוחם אך לא נףרםה נ  בקרעסניץ ו
 העיד כלה בידי הקתקים, כנראה סהזכיות שהדש הסלך
 יוה; קאז־מיר ליהודי קרעסניץ בשנה 1650 בץ הסהוכהים
ם (ע״ע) היה ר יוסף קרעמניץ מ; י ק נ א ר פ  עם ה

 סאהילוב (פוחליא).
 [רבניש והכמימ] בין הרבנים בקדעמניץ הם: ד׳
 אברהם הזן טהבד ״הבורי לקט" (סה בשנה 1510);
ה בעל פ  ר׳ יצהק הכהן ראש ישיבה; ו* טרדכי י
,  הלבושים; ר׳ שטשץ p בצלאלאהי טהרי״ל טפראנ
ה אדם"  ד׳ אהרן שטואל ב״ד טשה שלום טהבד ״טשנ
 ״ובאר שבע״ (טה 1617) ; ר' אברהם שהיה בין ועד
 ארבע ארצוה בשנה 1595 ; ר' טשה היים הריף (1649) ;
 ר׳ יוהנן בן טאיר טהבד ״אורה טישור" (1724) ; ר׳
ה הכטים״(1770) ; ר׳ יעקב ישראל  פייבוש טהבד ״טשנ
 טהבד ״שבט טישראל"(1788) ; ר׳ דוד צבי ב״ר אדיה
 ליב אויערבאך (1793) ; ר׳ שלום. צבי ב״ד נפהלי חקה
ח (1811); ד׳ טדדכי ב״ד טיכאל (טה 1817) א ר ב  ט

־ ג י ו ו ע  בין הסשבילים ההשובים נודע ר׳ יצהקבעד ל
ן (ע״ע). בשנה 1897 היה סםפד ההושבים ה א  ז
 בקרעטניץ 17618, וטהם יוהד טעשדה אלפים יהוחם,
 שהם בעלי סלאכוה והנונים, והםוהרים שולהים הבואוה

{J E. vi i  וסאבאקו לאוםםריא (572 .
 כ ס

ה פרד נ ח ס  ל}י״פננ£רא (Carpentras) • עיר ב
 בינצא באח צרפת. הפעם הראשונה אשר נזכר שם
ס ויניציא שכ״ז (דפו  יהודי קרפנסרא הוא בספר-כל בו
 סי' קי״ז) באנדת הטיוהםת אל רבינו תם, ובכן היו
 יהודים בקרפנטדא בסהציה הראשונה של הסאה הי״ב

 וכנראה ישבו שם היהודים סכבר עד שהיו לקהלה
 גדולה ונכבדה. בדאשיה הסאה הי״נ נורשו היהודים
 טשם אך שבו בשנה 1263 וההנטון דייסונד די בדאל
עט נורשו היהוחם  קבלם ברצון לפי הסופד בעדחנ
 טקרפנסרא פעם שניה בשנה 1269, ואם כנים דבריו
 נעשה הגרוש הזה בפקודה מושל האח ולא בפקודת
נד רצונו. אולפ בכהב הבדיה  ההנטץ ואפשר נפ נ
 שכהב ההנטץ בטרום ח דוםטינג ליהודי קרפנטרא
 בשנה 1276, אשר בו טזכיר כי היהודיט שבו ההה
 טטשלה דייטונד, לא נזכר טאוטה טן הגרוש השני על
ה הזה התטו 64 ראשי טשפהוה טיהודי ח ב  כתב ה
 קרפגטרא והודיעו שהט טשועבדיט להגטון כאשד היו
פ אשר ישיפ  אבותיהם, והתהייבו לשלס כל הסםי
ה הטצעוה בעד אורהי  התגטץ עליתט. כטו להכץ א
ת לשונות תשודים אשר ישתטו,  ההגטץ, לתת לתנטון א
 לשלם סבם שנהי סכל גכםיהם אשר בשדה ובעיר׳
 וגס הלק סשכירה הםושכיט בבית הכנסה, ובי כל
ח הדש אשד יהפוץ לגור בעיר ישלס בבואו עשרה הו  י
ת להוסה ביה דייסוגד ת  זוזי סורש, ואם יתפוץ לגור ס
 . ישלם ט״ו זוזים; כי היהוחם לא יעזח אתת איש או
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ד םנהולי הקראים ה (או קרקסא^י): א
 סרל1סא3י 

ים המפורסמים מקורות יטי הייו נודע אך  הראשנ
ת ספריו בשנת 937 >וא״כ היה  מעמ, ורק כי הבר א
 בן זמנו של הרס״ג), וכי סבב בארצות שונות והיה
 בפרס ובהודו, ובמסעיו אלו למד את ידיעותיו הרבות
 ע׳ ד בני דתו במקומות שונים וע״ד כתות אתרות שקסו
 בישראל ונם יד עות בספרי הרבנים ובספרי הערבים
 והנוצרים טה שלא נטצא אצל זולתו אדות עיר מולדתו
 יש תלוקי דעות, אם היא קירקיסיא (Circesmm) על
 נהר פי־ת (ולפ״ז קוראים אותו קירקיסאני) או היא
 קארקאסאן לא רהוק סבגדאד (וראוי לכנותו קארקא־
 סאני) נם ע״ר שטו שוררת ערבוביא כי בכמה ב״י
 שמו אבו יוסף יעקב בן יצהק בן סמעיה (ר״ל בןשסעיה),
 וכן קראו אבן אלהיוני, אבל קראים קדסונים כמו
 סוביה תמעתיק ותדסי קוראים אותו בשם יוסף עם
 הבנוי המקביל ?זה אבו יעקב ויש שקוראים אותו בשני
 השמות נם יהד תה נרם שהקראים המאוהרים מרדכי
 בן ניסן ושמהה יצהק לוצקי השבו כי היו שני הכס ם
 קראים המכונים קרקסאני והם יעקב בן יצהק ובנו
 יוסף בן יעקב, שסכנים אותו בסעות נס בשם יוסף
 הרואה שתי כמאה שנים אהריו, והם סיהסים את

 הבורי הקרקסאנ׳ להבן ולא להאב.
 [ספריו] הבוריו שכתב כלם בערבית הם: 1)
 ,,כתאב אלאנואר ואלסראקב״ (ר״ל ספר הסאודות
 וסנדלי הצופים, ומזה אצל הסהבדים העברים ספד
 האורים או המאור הגדול וש״י לוצקי הושבם בסעות
 לשני ספרים נפרדים), הוא ספר תמ^ות הראשין ׳^ל
 הקראים בערבית וכולל נם דברים שלא נמצאו בספרי
) פתיחת  מצות זולתו: תוא מתהלק לי״ג שערים והם: א
 הספר וכוללת דברי ימי הכתות שקמו בישראל מקדם
 קדמתה עד זמגו שני המהבר; בי) בהיוב תתפוש
) מעגות  והעיק ובצורך הבאר -איות מהשכל וההיקש; ג
 על תכתות ודעותיח ; די) ע״ר הדרבים ותתגאים אשר
 נוכל לתגיע על דיתם אל ידיעת המצות, ת׳) מצות
 תמילה והשבת ן ר) ביאור תשע הדברים מעשרת
 הדברות (מלבד תדבור תר׳); ד) ראשי תרשים ותאביב;
נ השבועות ובין הערבים; מי) שאד הסועדים;  הי) ה
 יי) דיני מוסאת וטהרה; י״א) דיני עריות רבום; י״ב)
 מת שנאסר טהסאכלות והלבושים והזרעים ודיני ציצית;
 י״0 דיגי ירושות. מהספד הזה נםצא הרבה הלקים
 בכ״י בפטרבורנ ובברימיש מתיאום בלוגדץ, ומהם גדפסו
 השער הא׳ ע״י הרכבי בסאסף להברת דורשי קדטוניות
 בפ״ב 1894, ועוד פרקים שונים טשעד נ׳ ד׳ ה׳ י״א
 ר״ב ע״י הירשפעלד ופרידלענדד ובפרט ע״י פחנאנסקי

 תספר הזה נתקצר גם בערבית(בשם סכתצר אלאנואר)
 ע״י טשה בן שלסת הלוי תצבני, ונם סתקצור הזה
ת הספר  יטצאו הלקים בב״י בפטרבורנ ובלונדון. א
ת פ ס  כתאב אלאגואד השב טהברו בעצטו כעץ טבוא ל
 השני, 2) ״כתאב אלדיאץ ואלהדאיק" (ר״ל ספר

 להטגהיגים שאין להם רשות להטיל הטסים על הנולים
ו היהודים בפעם השנית לשלם המסים  בשנת 1781 סאנ
ת האפיפיור לשלם בעל כרתם. א  להגמון, אך נאלצו ס
 בעת המרידת בצרפת עזבו יהודים רבים את קרפנמרא
מ לערים אחרות בצרפת אשר רות התופש שרר ל  ד
 שם, ואהר המרידה נספחה קרפנמרא וכל חמועז ההוא
 לממשלת צרפת ויצאת מרשות ההנמון ויהי קץ לכל

 צרות היהודים שם.
 [קהלת קדםנטרא] בשנת 1461 הית מושב
 היהודים במקום אהד אשר התרכזו שם בעצסם אף
 כי יכלו לנור בכל מקום, השם גימו (Ghetum) נמצא
ת בכתב תעודה משנת 1736. היהודים ח  אך פעם א
י כי  קראו את הרהוב שלהם בשם ״מסלח״ אך מפנ
ת אות הסמיך והת״ו כמו פ אמרו  הם מבסאים א
 ״מפילה״ העיר קרפנסרא נקראה בספרות הכמי צרפת
 נ״כ קרפנטרס, קרפנטראץ, קרפנטדש, והיא במהח
 שקראו ויניציאה (Venaisbin), ובטהוז הזה היו עוד
 שלש עריםאתרות: אביניון, לישלאה, קאווליאו,, אשר
 שם יכלו היהודים לשבת בימי הכינים. ליהודי קרפנטרא
 היה טתזור טיוחד, ובשנת 1759 נדפס באטשטרדם
 ״סדר קרפינטראץ" טהזור לכל השנה ויש ב״י בפא רטא
 (סי׳ כ״ז) הכולל ״סדר של סבות כמנהגק ק קארפנטראץ ׳

 בשם ״סדר התמיד" נדפס טהזור ארבע הקתלות (עי׳
 צונץ ריסוס) ואלה הם התכסיס אנשי השם שהיו
 בקרפנסרא בימי הכינים: ר׳ הנן בן נתן אתובי עם
 שני בניו הפייסנים אליעזר ויוסף ר׳ אברר ם סלאבי
חל בן דורו של אברהם בדרשי, ר׳ מרדכי  המליץ הנ
 ב״ר יוסיפיא, ר אברהם הזקן, ר׳ אברהם ב״ר יצהק
 ודי היים מקרקשונה (כלס במאה הי״ג); ר׳ מרדכי
 בן יצהק, ר' אשר שקלוטרי עם אבא מרי(6—1303)

 במאות הי״ד והט״ו נמצאו איזה רופאים יהודים. בשנת
 1582 היו הדיינים בקרפנטרא ר׳ משת ב״ר יהודה
ט, ר' ישמעאל בן טודרוס נוואס, ור׳ אשר בן  חרי
 טשת טואלבריגת גם תיו שם בעת ההיא ד׳ היים
 קרשקש (1583), ר׳ טשה בן יוסף קולק, ד׳ צטת בן
 טשה דקסלאר, ר' שלטה בן הרב ר' יהודה אזובי
 (1623), ר׳ דוד בן יוסף כרטי, ר׳ טרדכי אשתרוק
 פייטן, ר' שטואל בן יוסף טטונטיל פייטן, ר׳ טרדכי
 ב״ר יעקב טשורר (כלט בטאה הי״ז). ד׳ יהודה אריה
 בן צבי היחש טקרוטישין טהבר ״אהלי יהודה״ גר
 בקרפנטרא בראשית הטאה הי״ת. בשנת 1799 היו שט
 ארבעים טשפתות יהודים. בשנת 1906 תית טספר
 התושבים בקרפנטרא 7775 ויהודים טעט טזעיר

 בתוכם
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 הדשיהם להדשי חטה בני שלשים יום וכדומה פח
 היו לו לסקור דברי הסקםץ וספר או ספרים שנהיהסו
 לצחק אשר היו נם לפני טהבריפ אהריט בטאה
חה (עיי R. E J ס״ד 176) רק ע״י הקרקסאני  העשי
ה הכונה כה הסנאריה, ר״ל אנשי־הסערוה וכה  נדע א
 חקרעיח ר״ל אנשי־הדלועים שהיו לפי דבריו קודם
 צטיהה הדה הנוצריה ושאול, הכוונה בהם אל האסיים
ד טראשי כה הטאנריה ה  והחטים להם, ויאטר כי א
 היה האלכסנדרוני אשר אין ספק כי הוא פילק,
ה טלשונוה הטזרה ה  שספריו היו ידועיט בהרנוס א
 (סוחה»). ביטיו היו עוד שייח כהוה שונוה וספר
ם טתם, ואת בני בתתו של משוי העכברי ח ה  עם א
שח בתות בישראל השב יפ אל פנים בין טי  ידע פנ
ח ישו חנוצח שהיה לפי דעתו ביטי יתושע בן  נפ א
 פרחיח וטביא על אדוחו דעח קצח הקראיפ שהיה
לוס יפאו וסדחע׳ וצריחשנ ק דשר, אבל על חנ ח  איש צ
 אוטר שהיא כפירוח נטורה ביסוח חדח. גט זאח לטד
ט הנוצרים לכה״ק ו מ  סספרי הטקטץ והיה לפניו ה
ו אה הכהוב הראשון בסוריה. הוא ידע  וטביא טטנ
חה שונוה ע״ד טהטד ושאר הנ ה הקוראן ו  היטב א
ח ערביים וםפריהפ(שאהדיט טהט טבנה בשסם), פ  ס
 וטהוכה עפ דה האסלאט וטיסדה שקורא לו כשס
 ״פסול״ (קרוב להטלה הערביה רסול ר״ל שליה שנהכנה

 בו טהטד).
 [על ענן ודעותיו] הקרקסאני יאטר על ענן כי
ה האטה כולה, ועפ זה לא נטנע טלהלוק עליו  נלה א
 הן בדעוה והן בבאורי הטצוה כן לטשל הולק עליו
 באטונה נלנול הנפש ועל שבאר טצוה אהדוה ע׳׳ד הרטז
 אף בטקוט שאין הכרה לזה (כטו טצוה בהחש ובקציר
 השבוה), וההננד לבאור ענן על טצוה כי ישבו אהיט
 יוודו שהם קרובים, וטםכיפ לרבניפ כי היבוט הוא
 באהים טטש, ורק כי טן הצורך כי ישבו האהים
ה (עיי P עדן דף קע״ט: ז ה ל ב ז י  *יהדר׳ בטקום סי
 וקם״ה:). נם הלק עליו בהרבה טצוה טוטאה (עי׳
 ההלה לטשה ליובל שטיינשניידר צד 209). לעוטה זה
בשטה  נםצאהו הולך בעקבוה ענן בהרבה דברים, כטו
 הרכוב היינו כי האיש והאישה הם גוף אהד, וטביא
 ע׳׳ז כטה ראיוה (עי׳ ספר הישר לישועה בן יהודה צד
 123 והלאה), כי הטילה אינה דוהה שבה (עי׳ לקומי
ח  קדטוגיוה צד 90 טה שהביא על לוי בן יפה, וגן ע
 דף ל״ג ע״ד). טזה גראה בי בכלל סטך דקדק סא גי על
 דעה עצטו, וקבל טה שישר בעיגיו חדה הלאה טה שלא
ה טוטי בגי דהו והםרוגוחיהס,  גראה לו. והיה טבקר א
ח כי קשה לטצוא שגי קראים שיסכיטו זה עם זה ט א  ב
 בבאור הטצוה. וכי הטפלגוה שגטצא בין הקראים יסודן
ב ובקשהפ שררה וההגשאוה ח  ע״פ הרוב רק אהבהם ל
 איש על דעהו טשאד דעוהיו של קרקםאגי יש להזכיר
 כי הטעמים והגקודוה הן דק םיטגים בעלםא להקל על
ה בה״ק ואיגם טגוף הטקרא כטו שסברו א ח  ידם ק

 העדוגוה והגגוה, ובעבחה אולי פפר הגצגים), והוא
 פירוש על ההורה, וגם סזה יסצאו הלקיפ בשגי אוה״ס
 הנ״ל, וגדפס ססגו אך סאסר קצר ע״ד השבון השגים
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ם ח פ  בשגי שפריו אלו סזכיר הקרקםאגי עוד שאר ם
. 3) ״הפסיר איוב״ הפ  שהיבר ושלא גודעו סהם כ״י, ו
תש ע״פ איוב; 4) ״הפפר קהלה״ פי׳ ע״ס קהלה, י  פ
 5) ״כהאב אלהוהיד״ ספר היהוד, ב״ס ביהוד הבורא;
ז ע״ד ההרגוסים  6) ״כהאב פי אלקול עלי אלה^סו
״ בבטול  עה״ה; 7) ״כהאב פי אפסאד גבוה טהסד

ד ס ה  גבואה ס
 [חשיבות הקרקפאני] ע״ד השיבוהו של הקרקסאגי
ו ה ח  יעידו ספרי הקראים הבאים אהריו שסדבחם על א
 ועל דעוהיו בכבוד, ועוד גוכל לשפוט עליו ססה
 שהראב״ד בספר הקבלה שלו טציג רק אוהו בצד עגן
שח הקראוה, ובספרו ספגישה שםעק הצחק  בהור סי
ן אוסר (סהר׳ גייבויער 51) : וגעשה ח ק  עם אלכסנדר ט
חל ע״י שטעון הצדיק, לא נעשה כן  להם זה הנס הנ
 לא לענן ולא לקרקםאני ראשי הטינוה (ועיי שו״ה
 אהלי יעקב לר' יעקב קאשטרו דף ר״א ע״א . כי אהד
 סהשני פוסקים שסוסכים עליהם ענן וקרק שאני [צ״ל
 וקרקםאני] אוסר הביצה סשום אבר סן ההי וכוי).
 אולם לנו נכבד יוהד השער הראשון סספרו כהאב
 אלאנואר כי על ידו נהרהבו ידיעוהינו ע״ד הכתוה
 וגהגלו הרבה סהוסוה בדברי ההדםי באשכל הכפר
ה רוב ידיעוהיו שאב הקרקםאגי  (א״ב צ״ז וצ״ה] א
 סספרי דוד אלטקטץ, והחבוגן גם אל שיורי הכהוה
חח ערביים.  ׳שחיו עוד בזסגו אשר כגראח לקח ססקו
 הראשון שיסד כהה בישראל לפי דעהו היה ירבעם בן
 גבט ויאסר כי בעקבוהיו הלכו הרבגים אשר הראשון
 שבהם היה שטעון הצדיק (ועפ״ז יובגו דברי הראב״ד
 הג״ל) ועוד יסצאו בדבריו ויבוהים עם הרבנים. סלבד
ח הקראים כי הם סגשיסים פ ס ט ר ב כ  הטעגוה הגודעוה ט
ה הבורא וגוהגים לו הטוגה ודסוה, כי עובחם על  א
ה האסור ואוסרים  בל הוסף ובל הגדע, כי טהירים א
ה הטוהר וכחטה, ועוד טעורר טעגוה הדשוה לטשל  א
ם שההורה אשר ביחגו איגגה התורה כפי ח ט ו  כי א
 שנהנה לסשה רק כפי שהברה עזרא הסופר (טעגה
 שחסצא גם אצל חסחברים הערבים) גם טביא ההלופים
 שבין אגשי טזרח וטערב (ר״ל בין אגשי בבל וא״י)
ת. נהאטחי ר כי תושבע׳ פ אי גברו  הטוכיחיפ לפי דעתו
םפחפ ה הטשנה והנטרא ו ח הרבניט הוא טביא א פ ס  ס
ם כטו שיעור קוסה אוהיוה דד׳ עקיבא ופרקי ח ח  א
ם שלא גודעו לגו והם סדר ניהנם ח פ  היכלוה. ועוד פ
 (שאין לחחליפו עם סם׳ גיהגפ הנדפס), השובה אהאב.
ח פ  אגדח בשם חלסוד בגי רבי וכוי. כן חיו לפגיו ס
 הרס״ג רחוכח עסו כפעם בפעם סדבחו על הכהוח
 נכבד ביותר מה שסספר ע״ר הצחקים, כי טיסדם
ח הנחשק ותשבו ס  צדוק גלה הלק סן האסה, כי הם א
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 שאינה טנוקבת העפר חנטצא בה דין קרקע עליה (גטין
ח בין טושרש א : ותום׳ שם). וכ׳׳ש דבר הקבוע ב ׳  ז
ח בטו ביה א ח באילן ובין נמנה על שטה ה א  ב

ה דינו בקרקע, ונקראים נכסים שיש להם אהריוה ס ח כ  ו
 או נכסי דלא ניידי׳ והם אהראין וערבאין לטלוה לנבות
 הוב סהן, כי אין הלוה יכול להבריהם ולהעליסם סן
ן (ע״ע), סשונה דין קרקע סדין י ל ט ל ט  העין בטו ט
 טטלטלין בקנינם, בגבייתם, בדיני כפירה והודאה׳
) בקנין  בדיני שוטרין, אונאה, נזילה וטוטאה א
 כיצד? הממלמלין נקנין בססירה במשיכה בהגבהה
 (קדושין כ״ה:), בקנין הצר׳ בד׳ אמוה (ב״מ יי), אגב
 קרקע, היינו אם קנה קרקע וסטלסלין וההזיק בקרקע
( ו  ע״י אוהה ההזקה קנה ג״כ מטלםלין (קדושין כ״
 ובקנין סודר, ובסימומהא פירש שהוקע לו כפו (ב״מ
. וקניני הקרקע הסה בכסף בשמר ובהזקה וקנין  ע״ד)
. בי) בגבייהם ר מ , ש ן י נ ) ע״ע ק ׳  סודר (קחשץ ג
 ביצר? אם בא הסלוה לגבוה הובו ולא סצא אצל
 הלוה שום דבר כי סכר לאיש אהר כל אשר לו, אז
 אם טמלםלין סבר לא יבול לגבות סהם׳ אף כי היו לו
 הממלמלין בשעה הלואה, משום הקגה השוק (ב״ב
ד שעבודא  מ״ד ), אבל מקרקעי יבול לגבוה אף למ׳
 לאו דאורייהא, ואף קרקע שלא היה לו בשעה הלואה
 רק כהב לו בשסר בעדים ״דאקגה" ג״כ יכול לנבוה
 (שם קנ״ז. ה״מ סי' קי״ב אי) גי) כפירה והודאה
 כיצד? המוען שני בלים יש לי בידך והודה לו באהה
 הייב שבועה סן ההורה, וכן אם בפר בכולו ויש עד
 אהד המכהיש ג״ב הייב שבועה ההורה, אבל בקרקע
 איגו תייב שבועת התורה בין על מודה במקצה ובין על
ד בכופר הבלי, ואפילו אם םעגו בלים וקרקעות ה  עד א
 והודה באתת מהן פטור משבועה ההורה(שבועוה ל״ה:
) ארבעה שוסרים שנאמרו בהורה, ' צ״ה הי). ד  ה״ט סי
 שוסר הנם צריך לישבע, ושוסר שכיר ושוכר נשבעין על
 אונס ומשלמין על נניבה ואבידה והשואל סשלם על
 הכל, ב״ז נאמר בממלמלין אבל בקרקע פמור סכל
 דיני שוטרין (ב״ט נ״ו. ה״ט סי׳ ש״א אי), ואפילו דבר
 הטהובר לקרקע כגון אילנוה וגפנים פטור (שבועוה
. ה״ס סי׳ צ״ה בי). ה׳) אם טבר לו ממלמלץ ב ד  נ
ה הלוקה סהסוכר עד שהוה סהזיר האונאה,  מתאנ
 יותר על שתות בסל סקת (ב״ס נ״ב ת״ס סי׳ דכ״ז
 בי), אבל קרקע אין לה אונאה ולא בטול סקת (שס
, טלבד אם האונאה יוהר על טהצה (שם ( ז ״  (שם נ
 בתוס׳ ורט״א ה״ס סי׳ רב״ז בי). ר) המזל ממלמלץ
 ונשתגה ע״י גזלן או סעצמם בשינוי שאינו תוזר לברייתו,
 כגון שנזל עצים ושיפן וקצצן או הקק בהם ועשה כלים
 שאם יסהור הכלים העצים איגם כפי שגזל, זה הוא
 שיגר שאינו המר וקנה; ואם גזל גסרים ועשה טהם
 היבה בי דבקם אך בםססרים ואם יסתור הרי הגסרים
 כבתהילה זה שינר היעזר ואינו קוגה; גם קיגה ביאוש
) ושינוי השם או שינוי רשות, ש ו א  בעלים (ע״ע י

 קראים אהרים (עיי המאסף לזכרק קאהום צד 440),
 בי השם מלאבד, בשבה נופל רק על אוםגוה כגון הפירה
 ואריגה׳ וכי שאר הסעשים אסורים מן ששה ימים
ג בי), כי האביב לא יבוקש  העשה מעשיך ;גן עדן כ׳
 רק בעבור העוםר ואם קדם האביב ליום מ״ו בגיםן
 (אף שלא קדם לר״ה ניסן) יהיה ההדש הזה הדש
 ראשון(שם כ״א ני); כי הנפה העוסר צריכה להיוה
 בתוך שבעה יטי מצה, בנגוד להאוסרים כי אם הל יום
 א׳ דפסה ביום א׳ צריכים להניף העוסר באסרו תג של
 פסה היינו בב״ז ניסן(עי׳ טאנאטסשריפמ מ״א 206) ,
 בי הטשה סיני דנן שיעשה סהם הסץ הם הטה וכוססת
 ושעורה ושבלה שועל ושיפת, ויעשה סהם גם טצה,
 ונם זה גגד ענן האוסר כי הםצה צריכה להעשוה רק
ה אליהו ענין הג ר ד א ) י ת  סשעורים כדי שיהיה להם ע
 המצות ראש פ״ה); בי הזקנה יוהד משיבה כי לא
, ולכן הזהיר הכתוב ה נ  יקרא זקן אלא מי שהרבה מק
p ד בזקנה וקימה בשיבה, כי ההידור מעולה ח י  ה
 הקיסה (שם ענין בבור רבו ודוברו פ״ה) עוד יש להעיר
ת אסף ב ה  כהאב אלאנואר הוא בעין אוצר בלום, יען מ
 בו הרבה דעוה מהכסי הקראים היותר קדומים אשר
מ דברים ושמוה אנשים , והכניס להו ח ב  ספריהם א
 שאינם ידועים ססקורים אהרים. ולבן יש לספר הזה
ה יהרה, ובההגלוהו בולו בדפוס יופיע אור הרש מ י ש  ה

 על הרבה סקצ עוה מדברי יסיגו.

ת 220; ו י נ ו מ ד י ק ט ו ק , ל ר ק ם נ י  ביבליונר5יאי 6
י נ , ב ף ״ ש ן ר ״ ב ם 176 ; א י א ר ק ת ה ו ד ל ו ת ת ל ר ק ר ב ע ג א ל ט א  ג

׳ ת ג ר ב ו ם ח י נ ו ש א ר ן ל ו ר כ י ז ב כ ר , ה ה א ל ה ד 18 ו ף צ ש  ר

י ר ב ד ה ל פ ס ו ה ל ( א ר ש י ת ב ו ת כ ת ה ו ר ו ק , ל ל ״ נ ; ה ר ״ ה ע ר ע  ה

, ר ד י י נ ש נ י י ט ה 392; ש ״ ע ה ט כ י ש ע ג ץ ע ר ל ח״ג); ג א ר ש י י מ  י

ר ו ט א ר ע ט י ע ל ש י ב א ר ן 449;— א ע נ נ ו צ ט ע ז ר ע ב י ע א ש י ב א ר  א

ת ח״פ 807; י ם ו ר ־ ת י ד ו ה א י י ד י פ ו ל ק י צ נ ׳ 43; א י ן ס ע ד ו ד י ע  ד
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ב  ?י!רסע (קרקעוה): שרשהסלה תוא לפי דעת ח
ה  ההכסים ״קרקר״ (הח״ש השני סההלף לע׳ להקל א
חת קקר, ובערבית קרקר הוא אדמה  המבםא). באשו
 רכה (עי׳ קעגיג, לעהרגעביידע ה״ב 91). בתלמוד
 גסצאה גם קרקחהיהן, כלומר תתתיתן, מעצם השורש
 הזה (ע׳ בלים פ״ב ב׳) הוראת השורש ״קר״ היא
 כריה והפירה (אגי קרהי, מ״ב ׳״ם כ״ד), ולבן קרקע
 בהוראהה הסקורית הוא הסקום ההפור בהההלת יסוד
 של בנק. גם המלה ״סקור״ סהיהםת לשורש ׳״קר״.

 ש. ט ה.

] תז״ל תשתמשו בשם קרקע על ם י ס כ נ ת ו ו ע ק ר ק ] 

, ואף על דבר הטוגה ( «a i property) אהתח וגחלת 
ח גטו עציץ גקוב אף שימלין לטלטלו ממקומו, א  ב

ד ד פחה יש לו דץ קרקע׳ ולהד נ ה עפר י ח ט  יען ש
 אף אם עוטד על יתיחת, וספיגה הגוששת בים אף
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ת עצם ו בתור נביא ובעל סופת (מאנאמם־  הראה א
מ ב״ת 80 רעם כתוב ר' תםדאי קרשקש ססונים. פ ח  ש

 ובכן אפשר שהוא קרשקש אתר).
] ההבור היוהר נכבד מהבורי קרשקש ר ה ו א ] 
על הפילו־ , ה״ ״ ונקרא נ״ב״נר סצו  הוא ספר ״אור ה׳
 סופיא הדתית והשנות על מורה נבובים של הרסב״ם

ה בל עניני  בדעתו היה לבתוב הבור שלם סקיף א
 היהדות, וסת קודם שהשליסו. קרשקש קנא קנאת
 הדה, יען ראה בי רבים סבני ישראל ישפיקו בילדי
ת ספרו אור ה׳  נבריפ הפילוםופיא של הטיפ, ויתבר א
 להרס עד היסוד את שיסת הרסב״פ שהלך בעקבות
 אריםטו היוני ויבטל אה ההקדסוה של הפילוסופים
 היונים אשר הרסב״ם נעזר בהם, ויוביה בי ההורה אינה
 צריבה בהיזוקה לטופהי אריםסו נם ננע בסנין העקרים
 אשר הניה הרטב״ם ליסוד אסונה ישראל לדעה קרשקש
: ידיעה השם,  עקרי הדה ויסודי היהדות הם ששה
 השנתתו, יבלתו, הנבואה, הבהירה, ההבליה הסוםריה
 של הבריאה אסנם הקירוהיו בהבורו נסבו על היםודוה
הם: אי)  ונם על עקרים אהרים שאינם סיםודי הדה, ו
 םציאוה השם והאריו, ואומר בי סושנ הסציאוה לא
 בדעה אבן רשד שהיא מהוה השם׳ ולא בדעה הרסב״ם
 שהמציאוה היא זולה המהוה, אך השם הוא עלה בל
פ משינ על הרפבי׳פ שההליפ ע״פ דעה  הנמצאיפ. נ
 אריםסו בי אי אפשר ליהם להשפ האריפ היוביפ רק
 האריפ שליליפ. בי) ידיעה השפ, לפי דעהו צדק
 הרסב׳יפ בעיקד הזה ברוב דבריו, היינו בי ידיעה ה׳
ה הבלליפ ואה ה הבל, א פ ופקפת א  אינה בידיעה האד
ה ענין הבהירה, מפני  הפרסים, ועבי׳ז אינו סוהר א
ה  שהשם יודע סה יבהר האדפ השנהה השפ, א
 העיקד הזה יהלק קרשקש לשלשה ענינים: סה היא
 ההשנהה, מה הוא יהם הסשניה אל העיקר הזה׳ וסה
 הוא יהם הסושנהים אליו. הוא יהשוב בי השם ישגיח
 על ברואיו בלי אמצעי, אך לפעסים ע״י אמצעים לפי
ה: בה  סדרנוה הסושנהים. והאסצעים הם שלש בתו
 המלאכיפ, כת הנביאיפ ובה ההבסיפ. ולפ״ז אפשר
 שהנדל ההשנהה האלהיה בנונע אל עפ ישראל שהיא
) הנבואה׳ נם בזו יש מדרנוה  השנהה פרמיה ד
 ומשה רבנו קבל השפע האלהי בלי אמצעי, ויהד
 הנביאיפ קבלוהו ע״י אמצעי. הי) בהירה הפשיה

 ומאמין כי יש מבע האפשר׳ לא כסברה הפילוםופ־פ
 שרק שני אופניפ נמצאיפ המחרב והנמנע. וי) הכליה
 הסציאות,לדעתקרשקש תחבליה האהרונה של המציאוה
ה הנפ׳ם לשלפוה  היא התורה, כי המצות מביאוה א
 סוםרית, חו סבת הנצהיוה שיש באדפ, והכליה המציאוה
 בעולם השפל הוא קיום הנצהיות בזה תולק על הרסב׳׳ם
 בי השלסות תיא בסושבלות. זי) השארה הנפש, לדעתו
 הנפש היא עצם שבל־ אשר אק לו סבת ההפסד
לק טבל לצייד לט השכד והעונש אחרי סות  בעצמו, ו
 האדם חי) תחייה הסתים, העיקר הזה יחשוב קרשקש

 ואין לו להשיב רק הדסים השוה בשעה הנזילה והשבח
 של גזלן. אבל הנחל קרקע אף לאהר יאוש ושיגר
 רשוה צריך להשיב הקרקע עצמו׳ אפילו נסכרה לסאה
 זח אחר זה החרה להננזל בלא שום דמים, בי קרקע
 אינה ננזלה, לפיכך אם אירע בה קלקול הבא מאיליו׳
 בטן ששספה נהר אין ההפסד על הנזלן, שבהזקה בעליה
 עומדה ואומר לו הרי שלך לפניך, ובשם שהיא ברשוה
 הננזל לרעהו בן הוא ברשוהו למובהו בממלמלין השבה
 לנזלן אבל בקרקע השבה לננזל, ואפ השהמש בה או
ה (ב״ק  אבל פידוהיה סשלם הגזלן סה שנחנה ססנ
 צ״נ: ב״ס י״ד:). זי) לענין סוסאה ססלסלין טקבלק
פאח ופהובר לקרקע אינו סקבל סוסאה (בלים  פו

 פי״א בי).
 נ. נ. ה

 frp&np, חסדאי p יהליח (בםעוה בן
 אברהם) פילוסוף וטהבר; נולד בברצלונה ספרד
 בערך שנה 1340 וסה בםרנוםא אהר שנה 1410, כי
ה ספרו אור ה' בהקדסהו לספר  בשנה ההיא נסר א
: אני הםדאי ובו׳ עסשי״א׳ והוא ר״ה על  הזה בהב
) הוא היה א י ש ס ע ע ע״ ) ן טה אס  משכבו שלום י
 הלמיד הר״ן והברו של הריב״ש. בין הלמידיו היה ר׳
 יוסף אלבו בעל העקרים. בהיוהו עוד בברצלונה היה
 אהד ספרנםי הקהל ואנשים בני בליעל העלילו על רבנו
ן  נסים והריב״ש ועל ששה סנכבדי העי־ה ובתוכם ח
 תםדאי ויסםרו אותם לסלבות ונתבשו והיו נתונים
 בערבק יותר פהסשה תדשים (ערך שנת 1373). יובל
ן תםדאי את  היות בי הדבר הזה היה הסבה בי עזב ח
 עיר סולדתו ויבא לםרנוםא בארנק, וסשם שלה דברו
 לכל קתלות ישראל לתודיעם את הצרות אשר עברו
 על תיהוחם בספרד בשנת 1391, ואשר נם בנו יתיח
ת על קדוש השם בברצלונה (סאנאסם־  כבן עשחם פ
חלה בתורת ובפילר  שריפס 1867 צר 34). תבסתו הנ
 םופיא עשהה לו שפ נחל׳ ובאשר פרצה הסתלוקת
 בצרפת בין ר׳ יותנן בן סתתיהו ובין ר׳ ישעיה בן אבא
 פרי, ע״ר הנתנת הקהלות, פנו אליו ויבקשותו לפשר
 ביניהפ, ואז נתקבל קרשקש לראש באתת הקהלות
ו חה  (שו״ה ריב״ש סי׳ רם״ס) ובנראה היא םרנוםא הםי
ה הססר בהפלהו ד א ח ו  נראה ססה שהאסינו עליו בי ה
ה כבחהו נ ח ס ח ה צחד הסור פ' בהקוהי). נם ש ) 
ח ״מאסר בבסול עקח פ ס  ונשאו פניו, ובהקרסהו ל
נבבחפ פ ו ח וצחם״ הוא בוהב: אסר הפראי ש  הנ
חע בו הספיקות ר או פ א י ויפצרו בי להבר מ  בקשו ססנ
נה נד אסו מח תורת משה נ  והבפולימ אשר יעשו שו
ה מלך א  הנוצרים. בשנת 1401 נשלה קושקש מ
והד לערי נבארה וההראה אז עם  ארנק בהוד ציר מי
 השד ר׳ יוסף מנדבונה המומר יהושע לורקי(ניחנימו
פא פ־) מזביר באתר מתבוחו בי קרשקש נספה  ח םנ
 על מעריצי הםשיה השקר גישנרוש ויהללו בדרשותיו
 בבתי הכנסיות. בלי תנןוגה בוק אל משה בומחל אשר
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ם רב בעצטו לרב שיטי דהיינו שאץ סכ״ח  ופירש ע
 אוהו לאל יהיר וטיותד אך קורין אוהו אלהא דאלהיא
ם סושב יהודים ונולדו שם  (םנחוה ק״י.). והיה ע
א או  אסוראים שגקראו על שם העיר: ר׳ הנן או הנ
 ר׳ אהא קרםיננאה (כהובוה כ״ז: ב״ק קי׳׳ד <, ר׳ יצתק
יט), ר' אבא קרטיננייא p קרטינני (ברכוה כ׳  ד
), ר׳ בא קרטינניא  (ירוע׳ ברכוה פ׳ ד ני, דטאי פ״הב׳
׳ יוטא פ״א ני), ר׳ היננא קרטיננאה  (עבה פ*ז א׳
 (שבה פט״ז אי). יש אוטרים שהיא קניזי (בראעיה
 ט״ו י״ס, ירוש׳ קדושין פ״א, דס״א ע״ד) לדעה פראנקל
) היחה עיר קרטינני עיר ו : ם״ ׳  (טבוא הירושלטי ו
 בארטיניא, ולדעה קאהוט עיר בספרד(ערוך השלם ה״ז
 220). אולם לדעה הכסים אהרים היא קרהגא באפריקא,
 כי נודע שיהודים רבים נרו שם pn ההלסוד ובאו לא״י
 והם האסוראים הנ״ל הירוניסום בסכהביו לאונוםסץ
ה היהודים באפריקא, זולה אלה  טזכיד פעטים רבוה א
 שהיו באלכםנדריא, ולפי שירער (נעשיכטע ה״נ 26
 הערה 64) היו יהודים נם לסערב קרהנא ע״ע אפריקא

 הסכביים כרהו בדיה עם רוסי כאשר שםעו שכבשו
:  אה הקרהנים (קדסוניוה םי״ב פ״י ר) הז״ל אסרו
 סלכוה זו(רוסי) סהגאה וםשההצה אין לה אלא ארבע
 סדינוה שרארוה לסלכוה, ואלו הן אביא (צ״ל אםיא)
ת פ׳ בלק, הוצאת פ ס  ואלכםנדריא וקרסינני ואנסוכיא (
 איש שלום דף ס״ז ע״ב). ר״א שהיא ה רש י ש (ע״ע)
 וכן בהרנום השבעים והרגום ריב״ע (יהזקאל כ״ז י״ב)

 היא קרהניני.
 א

 [קידות קדתיגא] העיר קרהינא נבנתה בשנה 880
ת ס ת  קודם סםפר הנהונ ע״י הנסיכה דירץ בברהה ס
ה בעלה םיהה  אתיר. הסלך הצורי פינסליון שהרנ א

 לפי הסופר סיסום־ליריום היה סרכז תעיר ב״ת טילין
 (37 קילוסיהר)׳ ושם תיו תסשה שערים ושני נטלים
 לסםתר ולאנשי היל. קורוה הטדינה הזאה יתלקו לשלש
ת  הקופות: א ) סלהסוה עם העסים האפריקאגים טשנ
 880 ער 480 קסה״נ• זכרונוה ההקופה הזאה נעלסו
 על הרוב׳ אסנם נודע שהקרהנים דצליהו לכבוש כל
 שפה הים עד האוקינום. בערך שנה 550 קסה״נ כבשו
 איי םרז״ניא קורםיקא ואיי הביליארים, רב ההובל סגון
 יסד העיר הנודעה עוד היום בשם פורט־סנון או סהק׳
 ושר הצבא הנק כבש הלק סאפריקא צפוניה סערבית
 והושיב שלשים אלף קרהנים בהסושבוה ההדשוה.
 זכרונות סםעיו הובאו ע״י הספר הרוסי סיסוס־ליריוס
נה  אשר שרידי ספרו נודעים עד יסינו הנהנת הסדי
 ביסי קדם אי אפשר לברד כראר, אסנם בממדים כי
 בההלה היו להם סלכים ואה״כ שופסים (םופיטים)
ו בראש ועד או םינאס. הסםחר היה רב העגץ  עעטד
ל הקרהגים, הם היו עובדים  שלקה לבס וסוזשבוהיהם ע
ה הסולך, עשתרות בעל, ואליל הים  אלילים שוגים, א
ה סתחלת י  שלא נודע שסו תקרתני. ב׳) ההקופה הענ

 הוא p ההורה אם כי לא נזכר בפירוש. וטאטין כי
 הסהים שיקוסו סקברם יהיו היים נופיים. לא כהרסב״ם
 שאטר כי העוננ הצנון לצדיקים הוא רק בהיים
 רוהניים. טי) ביאה הטשיה, לפי דעהו ראר לאיש
 יהודי להאסין בזה, אך אינו כופר בעיקר אם לא יאסק
 בו בדרך כלל יאסר כי השארה הנפש הנסול והעונש
 ההייה הסהים ונצחיוה ההורה וביאה הסשיה, כל אלה
 ענינים השובים הם׳ אך אינם יםורוה עקרים׳ כי טציאות
 ההורה הצויר זולהם —עם בל הרעיונוה החדשים
ה ספרו ועם הםננון הקל  והתפשים אשר סלא קרשקש א
 ותצת׳ לא זכה ספר אור ה' לרכוש לו קוראים רבים
 כטו תטורת או נם כספר תעקרים של תלסירו ר׳ יוסף
 אלבו רק ר׳ יעקב ן׳ תביב סזכיר לפעסים בעין יעקב
ת ספרו ה תז״ל אשר יפארו א ת נ א ה ביאורי קרשקש ל  א
 אור ה׳. ובן הביב יאסר עליהם כי הם ״טהוקים סדבש".
ה השנוה קרשקש  אבל טעריצי הרסב״ם לא יכלו לסבול א
 עליו. ר׳ ש׳ ס בן יוסף בפירושו להטורה יקרא להשנוהיו
 ״הזיוה״. נם האברבנאל והרשב״ץ השיגו על דברי
 קרשקש דר׳ יואל בספרו ״צור נענעזים דער לעהרע
 שפינוצא׳ם״ יוכיה כי שפינוצא לקה הרבה ענינים
 סםפר אור ה׳ סבלי הזכיר שסו. הספר אור ה׳ נדפס
 בראשונה בפירארא בשנה 1556 ואה״כ בדפוסים
 אהרים ורבו השניאוה בכולן נם לא נדפס בשלסוה

. ם י ר ק  ונסצאים סמנו הרבה ב״י ע״ע ע

 ביבליונרפיא: פין, כנסת ישראל 373; בדנפלד,
J E. ;2 דעת אייהים 465; גדעץ געשיכטע ח״ח העדה 

v1350. 
 ס ז-ן

 לןרתיגני (קרסיננא, קרהגא Carthage): עיר
 וסדינה עהיקר. בשם הזר. על שפה ים ההיכץ בצפק
 אפריקא, וכעה םטוך לטקוסה היא עיר ה ו נ י ש (ע״ע).
 יוסיפום בוהכ לקארהידון כי נודע ע״פ רשיטוה צור
ה ביהס״ק בירושלם 143 שנה  כי הטלך שלסה בנה א
 ושסונה הרשים קודם שבנו הצורים קרהנא, ננר דעה
 אפיק כי קרהנא נבנהה בעה שיצאו בני ישראל ססצרים
 (ננד אפיון ה״א סי׳ י״ז, ה״ב סי׳ ב׳). השם קרהנא
 הוא טשובש טלשק ארטית וסודי קרתא־תרהא (עיר
 תדשה), ובהלטור קרהינני או קרטינני שהוא טורכב
 טלשץ ארסית ויונית קרתא־{י״״7—עיר תנשים כי לפי
 תסםורת גרו שם נשים תזקית ונבוחת שנודעות בשם
 כי אלכםגדרום סקיון כשהלך
 לאפריקא היה בקרסיגגי עיר שכולה גשים (ב״ר פט״ד.
ת ל״ב:) רב אטר סצור ועד ת  ויק ׳ר פב״ז וסם' ט
ת ישראל  קרטיגגי (כטו טח ועד באר שבע) סכירין א
ת ישראל בכבודן  ואת אביתן שבשטים (פרש״י טכירין א
 הראעון ואין טכבידין עול עליהן, ואין טאטיגים בע״ז
 אלא בהקב״ה), וטצור כלפי מערב וטקרטיגגי כלפי
ה ישראל ולא אביהן שבשטים. רה אין טכירץ לא א מז 1 



ם יצהק ה ר ב  239 אוצר ישראל קשטיליו, א

א לארצו, ובשובו לרוסי הודיע נ ק ל רוסי. ר ע ד ד ה ש ה  ו
ה על הרוסיים להעביר ל מ ו ס שההובה ס א נ י ס  נלר לפני ה
א, וסן היום ההוא והלאה הפאדה קרהנ ה ו ל ח  כלה נ
deleuda בכל נאוסיו ודרשוהיו ברבים כלה דבריו 
אנה סיההו ס קרהנא). אז בקשה דו ח ה  Cartago (צריך ל
א, ובשנה 149 כאשד צרו הנוסידים פל על קרהנ  לההנ
, שלהו הרומיים למקום המערכה הקונסולים א נ ה ר  על ק
ס וסנילוכדניפוס, והקדהנים נאוהו ו חנ סו נ קו ס־ או  מדסי
, אך הרומיים ס  לשלם כל אשד יושה עליהם בהוד קנ
ם כל כלי זיינם, וכאשר ה ח י ה ב ה  דרשו מעם האח ל
ה מבוקשם, צוו עליהם לצאה מן העיר ולההדהק  מלאו א
ום (15 קלימיהרים), כי כלה ונהרצה  למצער 80 שמאדי
ם להרוס העיר עד היסוד בה. הקרועים אזרו ה  ס
ף ל  שאריה בהם ויאספו שרידי אנשי הילם כשבעים א
ד ה שד הצבא עשהדוה בעל בעיר ניפיריס לעסו ה  ה
ם והפרדסים הנהדרים ויעשו ד הרוסיים, ויהצו הבהי נ  נ
ל אשר מצאו ח ב ה מ  מהקרשים והעצים אניוה שיט׳ ו
 עשו כלי זיין, נם הנשים והבהולוה עזרו על ידם ויקצצו
 שערוה ראשיהן ויעשו עבוהוה, וכולם נלהמו כאריות
ה  וינברן היילים עד אשר עלה בידיהם להכוה כלה א
י מ מ ם שר הצבא ה נ מ  הרומיים ולשרוף אניוהיהם. א
ה אליו לב שני אלפים  סיפיון אםיליאנוס הערים להמו
הם עד ה או ה  פרשים קרועים, ובהלקה שפהיו פ
 שנאוהו להשלים לו, עד שהצליה בידו לכבוש העיד
ה 146 קמהי׳נ ו לקרהנא בשנ ס ל ס  ניפיריס והקרהנים נ
ת הנסל כהון(Khoton), ובכן היה יכול  כבש סיפיון א
 לבוא לקדתנא בנקל. אך עוד נלתסו תקרתנים כנואשים
, עד אשד לקחו ה ח צ  ששת יסים בתוך תרתובות ה
(Byrsa)ה תסבצר ברסא ד עשהרוה בעל א  הרומיים סי
 הצופה על פני כל העיר׳ ויהרסו אוהה עד היסוד

 וסאז לא הוסיפה עוד קרהגא להרים ראש, והקרתנים
ת  התבוללו עם תעסים תאתדים באפריקא תצפונית. בשנ
ת ל ש ט ה ס ה ת קדתנא שר הצבא האסאן ה  692 כבש א
ת 698 נורשו היונים מקרתנא  תכליף עבד אלסליך, ובשנ
א (ווייל, געשיכסע דעד כאליפען ת׳׳א ס ו  ואפריקא עי׳י ס
א ן(ע״ע) שתיתה ו בנתת תעיר ק י ד  478) וקודם לזה נ
ד פ ת 1859 ה  לסקום ישוב ליתודים כסו קרתנא. בשנ
א ויסצא שם ת קרתנ ת תרבו ת  התוקד תצרפתי ביילי ת
א ושוק ס ר  שרידים אשר על פיהם מצא סקום הסבצר ב

 נקרופוליס והנמל בהק.

Beule, Memoirs sur Cartage, :ביבליונרפיא 
R. E J xhv; 2 Pans I860 

 ש״ר

 קשטיליא: ע׳ ספרד
 ?*שטיליו, אברה• יצחה: רב דרש? ומשורר,
מת בליוורנו אימליא ת 1726 ו ד בשנ ר פ א ס נ קו  נולד באנ
ה תקמ״מ (1789). בתיותו בן י״נ שלתו אביו נ  בה״ב ש
ת הקון כ א ל ד ללמוד מ ה ה גביר א מ  לעיד ליוורנו, ל

ת 480 עד 264 קמה״נ, בעה שארההששהא כבש נ ש  מ
ת ממשלתם על כל  אח ית, אז הרהיבו הקרועים א
ה 410 למשו עיניהם נם על האי  איי הים ההיבק בשנ
ל סיקיליא, עד שבאה שעה הכושר, בעה שבני ח נ  ה
א ט ס ק ר ה עם עירוני ס ס ה ל ס א היו ב ס ס א נ י  העיר ס
 (Syracus) והם קראו הקרועים לעזרהם, ואהרי שכבשו
 איזה עדים באי הזה ערכו הקרב עם שני שדי הצבא
 דיניסיוס ואנאתוקלוס וינרשו אותם סן האי וירדפו
ת עליהם ס א בעה ההיא ק  אהריהם עד לב העיד קרהנ
Bomil-) ך ביהם, כי הקדהני העריץ בסלכר  הרעה מתו
 car) תתנשא לסלוך עליתם ביד תזקה ואף כי היהה
ת וסתוץ, בכ״ז תתנבדו תיל, ובשנת י ת סב ס ת ל ט  להם ת
ת אנאתוקלוס לסיקיליא וירדפו אהריו  307 נרשו א
ם ת ח י  ובעסל רב כבשו איזה ערים והופי הים שהיו ב
ה 264 עד 146  טקדם. ני) תתקופת תשלישית טשנ
ת של הכנסיה  קטת״נ. בפרק תזת תיו שלש טלתטו
 הרוסיה עם הכנסיה של קרהנא, והן הנקראות בדברי
ת פוניקיות (Punicus) שהוא כנוי ו ס ת ל  תיטים בשם ס
ה הראשונה היהה בשנות ט ה ל ט  הרוטיים לקרהנים ה
 264—241 והרוטיים כבשו דוב האי הזה בעטל רב

 פי שרי הצבא של הקרהנים עטלכר (Amiicar) הנון
ה ופעטים רבוה היו הטנצהים, ו ח א  ואדרבעל נלהטו כ
ה האי ה הוכרהו לכדוה בדיה שלום ועזבו א נ ך באהרו  א
ה 2200 ככרים ט ה ל ס ס  ביד• תרוסים וישלסו לתם ס
ת ס ת ל ס  (11 סיליון ותצי כסף) בטשך זמן עשר שנים. ת
 השניה היהה בשנות 219—201׳ שר הצבא תקרתגי
ד ר פ ס ס ב סו נ ו  הניבעל צד על הקולוניא היוניה סאנ
 ויכבשה, ובהיוה שבני הקולוניא הזאה היו בבריה עם
 הכנסיה של רוטי, ערערו הרוסיים על זכיוהיהם ויערכו
ה ו ה עם קרהנא. ויהלקו אנשי ההיל לשוד טהנ ס ה ל  ט
ה ההצלהה להם עורף׳ ה נ  לאפריקא ולספרד. בההלה פ
הל מהן ועבר  בי הניבעל עבר הרי הפירינים וכבש הנ
, אך למדוה שנלהם א ־ ל ס י א ב ל ד  הדי האלפים ויבא ע
 בנבורה ועז על אויביו הרבים וכטעט עלה בידו לההנפל
 על רוטי, לא היה לו באפשרי לההזיק טעטד לבדו,
ה אהיו שר הצבא עשהרוה בעל  כי הרוסיים נצהו א
ד ושר הצבא סנץ באפריקא׳ ואהרי ר פ ס  (Asdrubal) ב
 יניעה רבה וסודה עצום עלה בידי השד הצבא הזה
אס נאוה לעצהו לכדוה בדיה נ הסי א, ו ס לקרהנ ל ט ה  ל
. קרהנא הההייבה לאבד כל הזכיוה י ט  שלום עם ח
בספרד ולשלם עשרה אלפים ככרי  על אהחוהיה באיים ו
ם איזה ע ה ס ה ל ה, ולבלהי ערוך ס ן הטשים שנ ט ף מ ס  כ
ה השלישיההיהה בשנוה ט ה ל ס  עם בלי רשוה רוטי. ה
ח טי ו ה הטלך הנ , וסיבהה טהההרו  149—146 קסה״נ
נה נ סא עם הקרהנים, הכנסיה הזאה ההאו י נ  םאסי
ה הקונסול י עד אשר שלהה א ס דם באזני ח  סקו
 טאדקוס־פורציוס־כהת להקוד ולדרוש הדבר, ובשנה
 174 בא לקדהנא, ובראותו יופי ועושר העיד הזאה
 והטותרות השוררוה בה נוכה לדעה כי עוד טעט
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י מ י קשת (בראשית כ״א ט״ז), ,.ושקי ח )׳ סטחו  ט״ו ט׳
) וחיה להם קשת נחושה (איוב  קשח (חחלים ע״ח ט
 ב׳ ב״ד). בטליצה על חחץ p קשח (שם ט׳׳א ב׳),

 רשפי קשח (חהלים ע״ו ד׳)
 [קשת בענן] אחר חטבול ברח הי בריח עם נח
ח הטבול על האח לשחח בל בשר.  שלא להביא עוד א
ת קשתי נתתי בענן והיתח לאוח בריח א ז ״  ראטר
ק על האח ונראתה  ביני ובץ ד-אח׳ וחיה בענני ע
 הקשח בענן״ (בראשיח טי י״ד). רס״נ פי׳ בי בחחלח
ח קשחי נחחי  היחה הקשח. ובן פי׳ חרטב״ן, בי אטר א
 בענן ולא אטר אני נותן בענן באשר אטר זאת הברית
 אשר אני נוחן, וטורח שהיחה לו הקשח חחלה, ולבן
 נפרש תכתוב: חקשח אשר נחחי בענן טיוט הבריאח
 חחיח מחיופ וחלאח לאוח בריח ביני וביניבט, שבל
 זטן שאראנה אזכור ברית השלוםובו׳. והראב״עאוטר:
 אילו היינו טאטינים בדברי חבטי יון שטלהט השטש
 חולד הקשח׳ יש לוטר כי השם חזק אור השטש
 אחר הטבול, ואוטר ע״ז כי היא דדך נבונה לטבין
 (שם) גם חז״ל חשבו אח הקשח בין עשרח דברים
 שגבראו בע״ש בין השםשוח בראשיח הבריאה (פסחים
ח בר ליואי בג! עדן א״ל ) רשב״י שאל א ד ״  ג
 ״גראתת קשח ביטיך?״ ואט גראה הקשח ביטיו אוח
 הוא כי איגגו צדיק גמור׳ שהקשת איגו אלא אוח בריח
 שלא יהרב העולם ואם יש צדיק טגין על הדור אין צריך
 אות (כתובות ע״ז: רש״י) הטסתבל בקשת (הבטה
 ביותר) עובר עבירה ועיגיו כהות, דבתיב בטראה הקשת
 אשר יהיה בעגן ביום הגשם הוא טראה דטות כבוד
 ה׳ (יהזקאל א׳ כ״ה), והרי הוא באלו טסתבל בה׳ ולא
ת . ואריב״ל הרואה א ( ו  הס על כבוד קוגו(הגיגה ט״
 הקשת בעגן צריך שיפול על פגיו בטו שגאטד (יהזקאל
 שם) ואראה ואפול על פגי, אך בטערבא לייטי עלה
 טשום דטהזי בטאן דסגיד לקשתא, אבל ברובי ודאי
. גאטן טד  טברך, ברוך זוכר הברית, ור״י בן ברוקא או
 בבריתו וקיים בטאטרו, ונוהגי! לברך: בא״י אט״ה
׳ תוס׳ עי )  זוכר הברית ונאטן בבריתו וקיים בטאטרו
 ברבות שם, ובהנהות טיטוני הלבות ברכות פ״י אות
 וי, ויוסף אומץ ס׳ שע״ז). הקשת הםתוהה כטהונה
 וטקפת מקצה השטים ועד קצהו, יתראה ביום צת אחר
 הנשט לפנות בקר בטרט עברה השטש ט״ב טעלות
 בנובח חרקיע או בץ חערביט אחרי רדת השמש טנובה
 ט״ב טעלות ברום הרקיע, ויתראח בשבעה צבעיפ
׳ צהוב, ברכום׳ : אתם א ט ז ת פ  הטתנוצציפ לפי חוקי ה
 ירק׳ תכלת בהירה, תכלת כחה, תכלת שטיפ. אך
 הקדטוניט לא יבלו להבהין ב״א שלשה או ארבעה
 נווניפ, רבנו בתיי בפיתשו עה״ת (בראשית שט) יאטר

ת בי הקשת יש לו נ׳ טראות׳ ט  והבטי המהקר א
חקה והשלישית  העגולה הראשונה אדוטה והשניה י
 אדטוטית נוטה לשתרות׳ ולדעת הרד״ק הם ארבעה

m (שם)טעשה המרכבה ביהזקאל? 

ו בי הוא יפה קול י  האלםוגים, וכאשר ראה בו אחנ
ת ראשי הקהל וטגו אותו להזן תהת  ויודע נגן, העיר א
 ר׳ אדם בוגדי שטת באותו זטן׳ והשיאו לו את בת
 ר׳ אדם, וגם עלה לטעלת דרשן ורב בקהלתו, רעש
 לו שם גדול בדרושיו, וגם הכטי העטים באו לשטוע
, בי היה בטעין הנובע  דרושיו שדרש בלשת ספרחת
 טקור טליצות הבטה וטוסר. בגואה הוא ההכם אשר
 דבר עטו לעסיגג בגםעו בלרת הגסיך ליאופולד טברונ־
 שוריג ויהללו רשבהו על הבטתו הגחלה, והגסיך
 אטד ז ״הנה פה לפניגו איש אשר הוא הבט יותר
חלה  טטנדלסק ויתעהו בהבטת טה שאהד הטבע נ
 ממנו״. טררושיו נדפסו רק שנים: ״ארבע טרבבות"
 על המרכבות במחזה זבחת ״דרוש לשבת תשובה״ עם
 הספד על הקיסר פראנצים הראשק מאשכנז(1765) ;
רנאס נתאהחאי להתו רי ו נ  ״קול מלין״ שיר דראסא אלי
 ודבורה דא קוסמא (ליוורנו 1765); והבר עוד שיחם
 בכל הטשקלים ונדפסו בספרים שונים, ובמה מהם
 בספר ״קול עונב״, שהו״ל אברהם ברוך פיפיחני אשר

 בתב גם תולדותיו(שם 1846)

 ביבליוגרפיא: פין, בנפת ישראל 59 ; תולדות
 גדולי ישראל סי׳ 51; קול עוגב בסוף.

 ב ם

 קשטרו: ע׳ האשטרו
 לןשר: אגודה, עגיבה, במו ותקשור על ידו שני
 (בראשית ל״ה ב״ח), וקשרתם לאות על ירך בתפלין
ת (ע׳ע). קשר י צ י ־ י  (דברים ו׳ ה׳)׳ ועושין קשוחם ב
 גמלים וקשר ספגים ובל קשר שג קיימא אסור בשבת
ם (יחש ח ת י ם ה ת  (שבת קי״א ), במשכן היו קושרים א

 שבת פ״ז). הבגים יוצאים בקשרים בשבת, ופירשו
ח פואה (זרעוגים של צבע אדום)  בגמרא שהפ קשו
 שתולין בצואר לרפואה, ואמר אביי אמרה לי אפ תלתא
 זקשחם)מוקמי המשה מסו שבעה אפילו לכשפים מעל

 (שבת ס״ו:) לעגין טבייית בגחם מגו אלו שאיגן
ם: קשרי העגי׳ פי׳ הקשחם  צריבין שיבואו בהן המי
ח העגי איגו צריך להתירם (םקואות פרק אהרק  שבבג
ח של קשר, כדבתיב התשבת בתולה  ט״ג) ויש לגשים ע
ה ב׳ ל״ב), והצעדות והקשורים דטי י ה בלה קשוחה( ח  ע
( ר ט  (ישעיה ג׳ ב׳) ובשטר יש פשוט וטקושר (ע״ע ש

 בשעת הגזרה אסור לשגות אפילו ערקתא דטסאגא
 (סגהדרין ע״ד ) שרוך הגעל שקושרין בו׳ שדרך הגרם
ה שקושחן היהוחם (רש״י) ט  לקשור באופן אחד ט

 בליטא ופולין נוהגין ההטון להטיל גורלות בקשרים׳
 שקושרק כנף אחת טחטטפחת והקשר לטטה׳ וטערבין
ת חכנף  ארבע תכנפים ביד תאותז אותן וחטוציא א

ח בפי התנאי טקודם. ד או טתי  עם הקשר טפסי

 ב ט.
: כלי טלחטח לירות בו חצים׳ והטותם נקראו ת ש  ה
 מושבי קשת או חרבי קשת (ישעיח ם״ו י״ט, ירמיה
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 ר

ים  [תכונתו וספריו] ראבין היה סהסשכילים האחחנ
. חל מאד ה סובוה, וכה זכרוגו ג ח ט  בנליציא׳ טצוין ב
 הוא השהדל בספריו להרבוה כבוד הז״ל ולהוכיח בראיוה
 ׳שהם כבר ידעו טהרבה הטצאוה והגליות הדשות.
 וגם בהקירהו ובקרהו ההפ׳שיה היה נזהר ׳שלא לנגוע
 בכבוד כה׳׳ק או בכבוד ההלטוד׳ והדברים ׳שהם לרעהו
 אטונה טפלה ההאטץ להראוה סקורם טה׳שפעה העטים
 הקדסוגים, בדרך התגצלות וכל ענין ׳שעסק בו היה
 בכובד רא׳ש ובסבלנוה יתירה ולכן לא הביאו ספריו
י  וטאטריו ׳שוס הפסד ונזק ליהדוה. הוא היה טטעחצ
 ׳שפיגוזא, אך גם בו סצא אסונה בה׳ בספרו ׳שכהב
 עליו לעה זק נהו ״ברוך שפינחא ברגש אהבה אלהיפ״.
p הרב רצ״ת n ראבין היה סהובבי ציץ הראשוניפ 
׳ ואה״כ בהוד גבאי ההברה ובא כהה בורן ר ש י ל א  ק
 ועזר לכסה אנשים לנסוע לא״י. הוא ההגגד להנועה
י ש״  ההשבלה ההדשה של הצעירים, ויהעצב עלסאסרי
ה בסכנה ויאסר • ׳/אני ח ה י ה ה , בראוהו א ח ו ר  איש הו
 ברהחי סן החסידוה ובהרהי בהשכלה, ועהה כאשר
ה  הגיעה ההשכלה ההדשה לגבול השטד אני סוצא א
 ההסידוה טובה טטגה, ולולא הייהי זקן והלש ב״כ
ת . ששים שגה עבד א חה״  הייהי שב עהה אל ה הסי
 עבודהו הספרוהיה בלי הפסק ראשיה פעולהו היהה
 להו״ל ספר שירים עבחם שכהב ידידו שסה ביסי
 געוריו בשם ״סעדגי סלך״ עם הספד עליו(לבוב 1848).
ן טאגרוה  ואה״כ ״בן אוגי או סגלה סהרים״ העהק
 פילוסופיוה של שיללער (שם 1851). בס״ה בתב
 כהס׳שים ספרים ואיזה סאוה סאםרי סדע בעהוגים
 שוגיפ ובפרט בהשהר. וכטעט לא הניה שום ססצוע
 בספרוה העבריה שלא בהב בו׳ ויפה המליץ עליו
 סלושץ כי רובין חיה ״לאור גדול לעם ההולכים בהשך

 לפקוה עיגי עורים״.

 ביבליוגרפיא: םלושץ, קורות הספרות ח״ב 141
 ח״ג 195 ; האשכול ח״ב 158; המצפה קראקא 1910 גיייון
 1; רשימת ספריו: צייטלין קרית ספד 23—819; שטערן
 דר׳ שלמה רובין׳ זיין לעבען אונר זיינע שריפטעז׳ 1908.

 ס. ס ה

 לאכינאוויץ (ראביגאווימש) י שפ משפהה שסקורה
 ברוסיא, והוראתו ״בן הרב״, ויש משפהוה רבוה בשם
 הזה שאץ להם קורבת ושייכות ביגיהן, וגם יש ששסו׳
 חכגר ראביגאוויץ ומשפחת אביו בשם אהד, כסו הרב
 ר' יצחק אלחגן ספעקמאר ששפ בגו חרב ר׳ צבי
 הירש דאביגאוויץ. בגי הסשפהוה האלה התפשסו גם
ם ה ר ב . ר׳ א אסחקא  בארצוה אהרוה׳ וגם באגגליא ו

, שלמה: הוקר וםהבר; גולד ( ץ 3 ת  ךאבץ (
 בעיר דוליגא אצל ססרי בגליציא כאהרץ של פסה
 הקפ״ג(1823), וסח בקראקא י״ח שבס הריע(1910)

פ והסיחפ, אבי אביו ר' סההיהו י  הוא היה םסשפההרבג
ה ופועל ישועות רובין גההגך  היה ״רבי״ גוסל פהקאו
ח ולסר ש״ס ופוסקים והשיג ההרה הוראה י ס  הגוך ה
 ״והרסגא״ עוד ביסי עלוסיו. אכוהיו השיאו לו אשה
 בהיוחו בן י״ז׳ ורצו להטציא לו םשרה רבגוה בעיר
 הודרוב ולשלם בעד הטשרה שש טאוה פלורץ, אך
 ראבין סאן לקגוה כסא הרבגוה, וגם השקה גפשו
 להשהלם בלסוחם והשכלה, ויבהר להיוה סוהר ולקבוע
 עחים בלילה ללסודים, ויסחר ביבול האדסה ואהר
ח כספו ורכושו אח״כ גסע ללבוב  חסש שגים אבד א
 ולסד בביח ספר לססחר לשוגוח רוסיח אשכגזיח צרפחיח
 ואיסלקיח ולכחוב ולחשוב חשבונוח בחור לבלר, ויהי
 טורה פרסי בשפח אשכנזיח ועבריח בעיר באלעכאוו,
 ויחי חיי צער, נם נלקח לעבודח חצבא׳ ואחרי שחי
 שנים של עבודה קשה יצא לחפשי. סשם חלך לזורבגא
 ונהן שם שעורים פרסיים בשפוה אשכנזיה וצרפחיח,
ה סאסרו ״קודי עכביש״ על הסההסדים  ושם בהב א
 הצבועים, וכאשר נודע הוכן סאסרו ההריסוהו ההסידים
ה הסאסר לא  ונפסק סוצא לפרנסהו סהשעורים, א
ה סהסה נודל פהדו שרפהו באש רחפו  הדפיס ו
חם לא פסקו ויסדרו רוהוי עד שהיה סוכרה לעזוב  ההסי
ה ארץ סולדהו והלך לרוסניא, ובנאלאץ סצא ט׳שרה  א
 סובה בהור לבלר, ביום בהב בביה הססחר ובלילה ערך
ניפ* והההיל לכהוב בהסניד סאסרי  טאסריו בעדהעהו
 טדע. אך לא ארכו יטי שלוהו כי אבד ט׳שטרהו, וישב
 לנליציא ונעשה למנהל ביה ספר בעיר באלעכאוו
 ססעם הססשלה (1859), וישב שם הסש שנים, אך
ה ושנאת ההסידים, וילך ס ס ש ה ס  לא יכול נשוא א
 לאיטליא ויהי שם סודה בביה נביר אהד ושם הרנם
א ויהודה אברבנאלי אה״כ נסע נ ח ו  ספרי רי״א ט
ד (יעקב פוליאקוב) ה א ויהי אוטן בן נביר א י  לחס
, ואהד שנהים נסע עם זה הנביר  בעיר סאנאנראנ
ה ספרו האשכנזי ״שפינוצא אונד  לווין, ויפרסם שם א
 סאיסאנידעס״, שבעבורו השינ בשנה 1868 ההואר
 ״דוקסור״ סהאוניברסיטא בנעטינגען. בשנה 1895
 ההישב בקראקא ויבלה שם יהד שנוהיו, ואף כי בבר
ח סאהבהז העזה י ה העט ס ה זקן וחלש לא עזב א  הי
, ובראוהו כי הניע קצו הכץ סאסרים  לשפה העבחה
ח ה ם שיהיו נדפסיפ א י  בעד הלקי האוצד האהחנ

 טותו.
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 ביבליוגרפיא• הרב א״י קוק״ אדר היקר״ ירושלמ
 DSBH ;1906 שנה הי הוברת 6.

 ב. ט.

 ראבינאוויץ, אליהו עסיבא: רב יטחבר
 ועורך העתון ״תםוחע״; נולד בשילעל בשגת 1861

 בהיותו בן עשר שנים כבר היה בקי בכל תשלמה בבות
 עם התוספות״ ואז ההל ללטוד אצל אביו ר׳ תבער
 שהיה רב בשילעל ואה״כ בפייאנטניצא הסמוכה
 ללאטזא. אביו הנכו להיות טורה הוראה בישראל,
 ובהיותו בר מצוד. שלהו אביו ללטוד הורה טפי גיסו
 הרב ר׳ צבי יהודה ראבינאוויץ־האוטים אבד״ק לינום
 ואה״כ בראנאלא בשנת 1876 שב דאב״ד אל אביו
 ויתטהטה שם כשנה ואה״כ הלך ללטוד בישיבת
באהתת שנת 1879 יצא משם, ונסטך  איישישאק ו
ד שלמה מרנלית אבד״ק קאלוואריא  להוראה ע״י ר׳ ח
 סהבר סהרשד״ם ההדש, ובסמיכתו מיום ה׳ שבמ
ל בתורה הריף ת  תר״ם יאסר עליו: ״ראיתי כי הוא נ
ת נאסנה ח  ובקי כאתד סרבני תזסן וע״כ אני נותן לו ע
חן כאתר  כי הוא ראוי לאותה איצמלא, יורד. יורה י
ת מ  הרבנים וכר כי תוץ מזה שבבהו לפלפל בדרך א
א לאסוקי נ ח  ממעמים כאשר אתבתי, נם יורד לעומקא ד
 שמעתתא להלכה״ בשנת 1881 נשא את בת ר' אליהו
י ס ק ין  ראזענבערנ מלאסזא שהיה ניסו של רמיי״ל ד
 (ע״ע) הרב סבריסק, ובהיותו סמוך על שלהן תותנו
 הוסיף עצמה בתורת ה׳ ולסר נם השפות תתיות ויתעות
 אתרות, ובזמן קצר עשה היל בשפות רוסיא פולנית
 אשכנזית ורוסית, עד אשר היה סהרבנים הראשונים
 שעמדו למבהן להיות מאושר לרב נם מסעם תממשלת
 בפלכי פולק. בשנת 1886 ככלות אחתתו בבית הותנו
 התל לעסוק בססתר אך הנסיון לא עלה לו יפת ואבד
 יותר ססתצית הונו בענין תזת. בראשית שנה 1888
 בתלות אביו בסתלת הפאראליז ולא עצר כת לנהל
ת הרבנות בפייאנטניצא (סת ב׳ שבועות תרס״ת),  א
 קבלוהו בני העיר עליהם לרב ואב״ד, ובהיותו נם איש
 ססתרי ידע לפשר ולתווך בין אנשי העיר בדברי
 ריבות ודבחם שבססון נם לקת לב שוסעיו בדרשותיו
 בתורה וסוסר בשנת 1892 נתקבל לרב בעיר קנישין
 אך שם תית לו לשטן אתר סתקיפי העיר והלשינו לפני
 תטלכות שאין לו רשות לנוד בעיר הזאה שהיא בתתום
 תסשים ווערסט סנבול פרוסיא, ובשנת 1893 נקרא
 להיות רב לעדת האשכנזים בפאלטאווא ועודנו עוסד
 שם על טשטרתו (1913) וכל בני תעיר אף הספרדים

 יכבדוהו.

ם ח ט א  [ספריו ועתוניו] תרב דאבינאורץכתב ט
 בקובץ ״כנסת הכסי ישראל״ באדעסא, והדפיס בשנת
, ויש ת  1897 ספר *הסד לסשיהו״ באור על סנלת ח
ת וכ״י על פלפול ו פ ח ת ידו הבור שלם על שסונה מ ה  ת
 1 ודרוש, והדפים דרשה אהת בלשץ רוסית על ״גודל
 ערך הקיסרי׳ במשך המש שנים (6—1901) הו״לבברלי

׳ בן להרב ר״ש זלמן נין ונכד לר׳ ץ י ו ו א ג י ב א  ר
 אברהם אהי היר״א, נולד בניישטאט־סונינד פלך י

ו בני  קאוונא בשנת 1825, ובהיותו כבן עשחם בהחה
 עדתו לטלאות טקום אביו ברבנות, ואת״כ נקרא לראב״ד
 בעיר שילעל בפלך ההוא, וישטש שם כ״ה שנה, ובשנת

 1890 נקרא סעדת ״אוהבי שלום״ בשיקאגא בארצות,
 הברית לתיות לרב ולטו״צ, וטת שם בשנת 1892׳
 והשאיר אתריו שר׳ת בשם ״זכחן אברהם״ ועוד כ״י

, היה נצר ץ י ו ו א נ י ב א ן ר א ט פ י ר ל ז ע י ל  ר׳ א
 טבעל תוספות יו״ט והטהרש״א, ונכד להרב ר׳ יר׳ט
 ליפטאן בעל תוספות קדושה וסדושת יו״ט; נולד בעיר
 קאפול־א פלך סינסק בשנת 1830 וסת בסינסק ר״ת
 השק 1887 תוא הית ביבליונרף סצוין ובקי בספרות
ם גחל. ח פ  ישראל העהיקר. וההדשה, והיה לו אוצר ס
 ויהי לעזר לטשכיל לאיהן בסדר הדורות ההדש ובךיעקב
ם ח ט א  באוצר הספרים ור״ש באבער ועוד. הוא כתב ט
 רבים בהלבנון ובהסליץ, וגשאר אהריו בכהובים תולדות
ט ארצוה  עיר סינסק והכטיה טבניו התישבו בתטראי
ץ הוא אב״ד י ו ו א נ י ב א ב ר ק ע  הברית הרב ר' י
 בעיר עתגבורג אגגליא והוא בן הרב ראבינאוויץ אב״ד
ל א  קאלוואריא שטת בשגת 1912 הרב ר' ש ס ו
, גולד בתעלם פלך קאווגא ץ י ו ו א נ י ב א ב ר ק ע  י
 בשנת 1857. ונתסנת לרב בעיר אלעקסאט בשנת 1887
ד סהברי הועד הפועל ה  ואת״כ בסאפאטקץ הוא תיה א
 הציוני ברוסיא, והבר ספר ״הדעת ותלאוטית״(ווארשא
ד (ווילנא ו ע  1900), ״אורת ישר״ שו״ת ופלפולים ו
 1904), ובעת (1913) תוא רב ואב״ד בעיר ליווערפול

 באננליא
 י. כ־ן—א. כ. ר.

ת נ״כ בשם טמנ  ראבינאוויץ, אליהו דוד ו
 ראבינאוויץ־תאוטים: רב וטתבר, נולד א׳ שבועות
 תר״נ (1843) בעיר פיקעלן פלך קאוונא, וטת נ' אדר
 תרס״ה (1905) בעיר ירושלם תוא לטד אצל אביו ר׳
 בניטין שהית רב בשילעל בראנאווא ומוילקאסיר רא״ד
 נתטנר. לרב בשנת 1873 בעיר פאניוויעז פלך קאוונא
 ועטר על טשטרתו זאת כעשרים שנה ואת״כ נקרא
 לתיות רב בעיר טיר פלך טינםק. בשנת 1901 נתטנה
 לרב האשכנזים בירושלם ויתי לעחר לר׳ שטואל ס ל א נ ט
 בצרכי הכוללים רא״ד הבר היתשים על הרסב״ם
 (ווילנא 1900), והידושים על ש״ס ופוסקים בסאספים
יד״ ״כנסת  ״ההבונה״ ״כבוד הלבנון״ ״הצופה״ ״הסנ
 הכטי ישראל" ״עיטור סופרים״ ״וכנסה הגדולה״.
ם שכתבו טהברים אהרים ח פ ס  הידושים טטנו נטצאו ב
 אשר נתן להם תסכםתו נם כתב הנהות להירושלטי
 שהההיל לוגץ להר׳ל בירושלם הוא הנית אתריו קרוב
 לטאת כרכים כ״י, וצות לתשתדל להדפיס ביוסא
 דאשכבתא (יאתרצייט) שלו לפתות קוגטרס קטן

ו תרמם לעלוי גשטתו.  טחתשי
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 עהון מבועי ברוסית ״מסקי יעווח יי, ובמנת 1885
 הירהון ״יעוורייםקאי אבאזרעניע" ומניתם נפסקו
ת 1886. טסמלת רוםיא בבדח אותו בתור ״אזרח  במנ

 נכבד״.

 ביבליונרפיא: סאקאלאוו, םפר זברון 103; חנ״י*
 ספר השנה 241; דיינארד, מסע באירופא 87 ועוד; האסיף

 ה״ג 440 עם תמונתו; השלה הי׳א 161.
 ב. ם

סד תכת ת מי ח ט ה ו  ראבינאוויץ, יוסף: טםי
; ם)  ״בני טקרא״ או ,׳נאוואי־ימראל״ (ימראלים תדמי
 נולד בארנעיעוו בבםרביא במנת 837נ, וסת בקימינעוו
 17 סאי 1899. הוא לסד בניטנםיום ונתפנה לעחר
ט תקטן בעירו, ובמנת 1878 כתב פ מ  לעורך דין בבית ס
 סאסר בתסאםף ״תבקר אור״ מל נאטלאבער (ת״ד
ת 1882 תתתבר עם יעקב נארדין  נליונות ז —ת׳) במנ
 (מבא אה״כ לנויארק) ואמה אתת במם קאבאטמניק,
 והם יסדו הכת ״נאוואי ימראל״ או ״די ביבלימע
 ברידער״ (ביבלייטמי) ביעליםאוועטנראד ויעקאטערינא-
 םלאוו, ותו״ל עתק בראםטאוו לצורך הזה. עיקר כוונתם
 היה לטצוא הן בעיני תטטמלת כדי לתמבם לבעלי
 אטונת אתדת ולהה להם זכוה למבה בכל *רץ דוםיא

ה פדות ט  ובתתלה הצלית תפצם בידם כי הטטמלה מ
 בינם ובין יהד היהודים, אך כאמד נהרבה טםפרם,
 הההרטה הטטמלה ע״ז, נם רעה בעיניה להוסיף עוד
ת זכיותיהם וטיד  כתה אתת בין היהודים, ותבטל א
 אתר מפרצו תפרעות תזרו רבים ליתדותם ואתרים
ת דתם בדת תנוצרית, ויוסף בעצטו הסיר  תסירו א

ת 1885 בדת תפרוטםטנטית  דתו בברלין במנ

 ביבליונרפיא המליץ 1885 גיליונות 3, 8, 82,10;
J. E. x 303 ;45 ,8 וואסהאד 1888 גליונות 

 ב ט.

ק;  ראבינאוויץ, ישראל מיכל: תכםוטעתי
ת  נולד בתאראדעץ אצל קאברין בפלך תוראדנא במנ
ר צבי מ  1818, וטת בלונדון 27 טאי 1893. אביו ר׳ א
 ואבי אביו ר' ימראל היו רבנים בעיר טולדתו, ונם
 ראבינאוויץ נתהנך על ברכי הרבנות הוא לטד בימיבות
 תוראדנא ובדיםק, ואה״כ הלך לברעםלוי ונכנם בתאוני־
ת ויונית ופילולוניא, ונם י ט  ברםיטא, ולטד למונות מ
ת 1854 הלך לפאריס לתמתלם  תכטת תרפואת. במנ
 בלסודי הרפואוה, ויהי רופא עוזר בבית התולים מם,
 ובמנת 1865 קבל ההואר ״דוקטור״ לרפואה, אד לא
 תתעסק בתכטת תזאת. הוא תעתיק ללמק צרפו.ית
 תלקים טטםכתות התלטוד תנונעים לדיני טמונותב׳5ם
 Legislation civile du Talmud עם טבוא ותערות,
 בהסמח כרכים נחלים (פאריס 80—1873) ; נם תעתיק
ד הדפיסה מ ת א י נפמו נ  טטם׳ םנהדרץ טבות ועחות ח
 טסמלת צדפת (1876); ורובד ספר על הרפואות

טת וטרפות ע״פ הבטה הרפואה,  בתלטוד, ועל עניני המהי

, ובו מ לו ערך ספרותי נחל י  ירתק רבני ״הפלס״, מ
 לקחו הלק נחלי הרבנים והסופרים הטאםף הזה נפסק
 כמהחלו ברוסיא הפרעות והתלאות מל הריבולוציא,
ר ההעורר מ מטע קולו כלל, עד א ים לא נ הסמ מנ  ו
ה 1910 והההיל לערוך ולהו״ל בפאלטאווא עתו!  במנ
 אורהודוקםי מבועי במם ״תטודיע", ונם בו לוקהים
א ופולץ וביניהם  הלק הרבנים והסופרים. נדולי חםי
ה 1912 נ מ  נם הצדיהים וההםיחם הוציאו קול קורא ב
חע ולהפיצו בין העם (נדפס בהטודיע ת הטו  לתטוך א

ה ב' נליון 35) נ  מ
ך לבו אהד מ ט  [ציונותו] במנות 8—1897 נ
 הציונוה. הציונים מטהו לקראתו, אך בבואו להאםפה
הה בווארמא, ובמטעו י מהי  הטוקדטת להקוננרים המנ
ם על אדות העבודה הקולטורית, הציע  כל הטדובר מ
י אלה: להסירלנטריטהפרונראטא ת מ ט ת ה  לפניהם א
א ׳א לכלטפלנוה ה העבודה הרוהנית ההיא, מ  הציוניה א
, או אם אי אפמר בלעדה, לטנוה  עטנו להמהווה בה
 לפתות ,׳ועד רבני״ לבקר היטב כל עבודה רוהניה
 מבל תתננד לתדת. וכמדהו בווארמא תתלטת תרבנים
 תזאת נסע תרב ראבינאוויץ לבאזיל על הקוננרים,
 וראמי הציונים כהערצל נארדאו ונאסטאר בראותם
 כהו והמפעהו הרבה התאטצו בכל בהם להמיבו טדעתו
 אך הוא עטד כסלע איתן להציע הדבר לפני הקוננרים
 וכטוב בעיניו יהליט, לטען ידע העם אנה פני הציונוה
 טועדת אולם ראמי הציונים האלה הטציאו להם עצה
ת מעל ידה לא עלתה התלטת הרבנים על  חפלוטאטי
 מלתן הקוננרים, ובזה אטנם הועילו רק לתותת מל
 תציונות, כי כנבור תיל תטומ בכלי קרב טלוטמים
 יצא באתת פליטונים בתטליץ תתת המם ״טתמבות
 מבורות״, ואה״כ הדפים במתי תוצאות את ספרו ״ציו!
 בטמפט״׳ מבו הכה תכפתור ורעמו םיפי תציונות, והצינ
ה היהה כ ח  לפני הקהל תטונת תית טתציונות איך צ

 לתיות ואיך תיא עתה תתת טנהליה.
 א ע. ר.

; ר ב ת ט ו פ כ  ראבינאתיץ, הירש (צבי הכת!) ת
 נולד בעיר לינקאוו אצל פאנעוויעז פלך סאוונא ברוםיא
ת 1832 וטת בפטרבורנ 16 יאנואר 1839. אביו  במנ
 הית רב בעיר טולדתו, וטטנו לטד ידיעותיו בתלטוד

ה בחנאבורנ(דווינםק) והיה טורה בבית מ מא א  הוא נ
תמב בין תיתידים מבתבו ספרי  תספר לאוטנות הוא נ
ר תועלתם היתד, רבת טאד. מ  טדע בלמון עברית א
ועת״ וההותתנ הטנ ו תם: *יסודי תכטת תטבע״, ״  םפח
 (ווילנא 1867); ״תוספת טדעית״ לתטליץ (פטרבורנ
 1871); ״טמפטי תטנבילים״ (מם); ״אוצר תתבטת
 והטדע״ תמלל: ת״א תולדות האמ והטים׳ ת״ב אבן
 תמואבת, ה״ג הרבבה והפרדה (ווילנא 1876). נם כתב
 בלמון דוסית תמובת לספר ״קניגא קאתאלא״ מל
מב בפטרבורנ נעמה תבד  בראפטאן(1873). כאמר ההי
א, ובמנת 1879 הו״ל עם בערטאן  ,לטרבה המבלה בחםי
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 פלך קאוונא בדוסיא בר״ח ניסן תר״ת (1845), וטח
 בפדאנקפודמ דסיין ז״ כסלו חרע׳״א (1910) בחיותו
ים נחסנה אביו ד מסואל טדדבי ראמקעס מ מנ ס  ככן ה
 לרב בעיר מניפימאק בסנרמ עיד ווילנא. בחיוחו בן
, ובמנח 1863 ט י ר א  י״ד נכנס לימיבת ד׳ יעקב ב
י ט נ ט ס ט ח ז לסד ספי כסר פ  נססך לחוראח. למון אמכנ
ת ו  ספאניעסוני אצל קאוונא, וסעצסו לסד עוד איזה מפ
ת 1871 התהיל לערוד סאסרים בהטגיד. נ מ ת ב ח ה  א
ה נ ב בה יותר טעמרים מ מ ת 1874 בא לווארמא ד  במנ
ם במנות 1877—1882 עבד מ ת ט ו ט ״ ד פ פ  ואת״כ נסע ל
 בהצפירת, ויאסוף תוסר רב לתולחה תפרעות במנוה
 המסונים, אה״כ עבד עבודתו בהברת הובבי ציון עד
ה ההיא ההל להוציא לאו, ת 1887. במנ נ  דאמית מ

נפ ו ג׳ כרכים ו תי ״כנסת ימראל״ רצאו טסנ  ספד מנ
ת י הכרכים מהר׳ל איזידוד הורורץ. במנ  העריך מנ
ת ספד תולדות היהודים  1888 ההל להעהיק ללה״ק א
 מכתב נרעץ וקרא אותו ״דברי יסי ימראל לכל בני
ת ימדאל ח פ ס ל ורנכבד כ ח נ  ימראל״ וזהו ספרו ה
ת 1900 ני מנסר במנ  לקורות היהוחם. בכרך המםי
ת סלאכה ההעתקה מל ת 1902) המלים א  (נדפס במנ
 נועץ, אך הוסיף עליו הלק אהד להכניס בו טאורעות
 הזסנים האתרונים ובפרט קורות ליסא ודוסיא אמר
 ההסיר נרעץ׳ טזטן הגר״א והבע״מ עד יסי הסהבד

ת 1895 הו״ל ״סוצאי נולד.״ קורות נולי ספרד  במנ
 ופורםוגאל ע״פ קייזערליננ. נם כתב תולדות צונץ
 (ווארמא 1896) ותולחת זכחד. פראנקעל (מם 1898).

 ביבליונרפיא: ספר זכרון 103; הצפירה 1880
 גליונות 8—17.

 נ. ס.

נאוויץ, שלום (סכונת ״מלום עליכם״)•  ראבי
 סופד וסספר; נולד בעיר פערעיאסלאוו פלך פאלטאווא
ת 1859. הוא סופר סהיר בעברית ובפרט ביהוחת־  במנ
 אמכנזית (ייחמ), וכתב סיפוריפ בהצפירה והאסיף
 (1889) ובהפרדס ובית עקד(1892), ופליטונים בתסליץ,
 מנדפסו בהוברה מיוהדת במם ״תסונות וצללים״
דפס  (פטדבורנ 1690). נם כתב ספוד בלמץ רוסיה מנ
ת 1886 אך הוא  בעתץ ״יעוורייסקאי אבאזרעניע״ במנ
 נודע ביהוד בתור סופר זמאדנאני מכותב בסננץ יפה
ל התסץ תיהוחם ברוסיא ת דרכי ההייט מ  וסתאר א
 ופולין סיפוריו,,סטעספעניד׳ ״יוסלי סאלאוויי״ נדפסו
 בתסאסף פאלקסביבליאטעק (1889), וכתב בקרת על
ב טמו י ברד ) ס טמפט״ ח ס מ ח מאיקעורטמ במם ״ ו פ  ס
 1888). כל כתביו נקבצו יהד ע״י הברת פאלקסביל־
ת 1903  דוננ בווארמא ותברך תראמץ יצא לאוד במנ

ה כרכים ססיפוריו מ ל ד בווארמא הו״ל מ ה מ  תברת ה
ו מל הסהבד במם ״כתבי ת ע״י התנ ח ב  בתעתקת ע
 מלום עליכם״: טוביה ההולב, בתחאילים, מנחם

 מענדיל בעל התלומות(1912), וחברה צנטראל בוואדמא.

דת א ההלמוד נעהק ללמק אמבנ מ ח ט פ  (1877) ס
 ע״י סינסונד סאיד במם ״איינלייטוננ אץ ח נעזעטצ־
א ההלסוד״ מ ט  געבוננ דעס תלסודס״(טרעוועס 1881) ״
(ודלנא 1894). תוא הבר  בעברית נדפס אתר סותו
ת פולנ ת צרפתית ורוסית, ח ב ח דקדוק בלמץ ע פ  ס

ותחת ם רבים במאספים ותוכחת סי ח ס א ס  ו

 ביבליוגרפיא• אוצר הספרות ח״ג 117; האסיף
 1894, אריאס!) 1894

 ב. ס.
ח ו ס ל  ראבינאוויץ, רפאל נתן נטע: הכם ת
ד, נולד  וסתבר ״דקדוק־ סופחם״ על נוסהאות התלמו
 בזאנאר־הדמ (נאווא־זמאנאח) פלך קאוונא רוסיא
 במנת 1835 וסת בקיוב 28 נאוו 1888. בתיותו בן
א ונסעללבוב ופרעמבורנ ואייזענ־ ת עזבאתרוסי נ  ב״ה מ
ם בעיר ט באוננריא, וסמם לםינכען ותתימב מ א ט  מ
ל תתלטוד ל תטטמלה כ״י מ  ההיא טצא בבית עקד מ
ת 1342 מלא מלט בו הצנזור לטחוק או נ מ  בבלי ט
ו הכ״י הזה תיתיד בעולם היד. ם דבר טסנ  להקן מו
ה טקודם ע״י ר׳ נתן נ  ידוע עוד לפני סאה והסמים מ
 ווייל מחבר קרבן נתנאל, אך טקום הניהו לו לראמנאוויץ
ל ח נ תמתסמ בכ״י חזר. ליסוד ספרו ה  לחתנדר בו, ו
ו ט״ו כרכים  ורב תערך ״דקדוקי סופחם״ מתוציא טטנ
ה 1868 עד 1888, וההלק תט״ז תכין לדפוס אך נ מ  ט
. הספר הזה כולל נוסהאוה ת ס  לא הספיק להדפיסו עד מ
י נוסתאות ד וסצד מנ ה  ונרסאות מל הכ״י טינכען טצד א
 הדפוס הנסצא אצלנו׳ עם הנתות דברי סופרים תכוללים
 נוסתאות מונוה מנמרא כ״י הנמצא בעקר ספרי
 מסמלת צרפת בפאריס וסדפוסים הראמונים, נם
 הערות לברר את הנוסתא תימדד, ע״פ דברי הראמונים
מ ערך פחם י  וע״י מקול הדעת הימר, לספרו דקדוקי סו
 המוב ונכבד מאד בפרס ללוסדי התלסוד ע״פ בקרת
 מדעיה. המהבר בהקדמהו הוא מכיר מובה להנביד
ח העיר מינכען אמר ב כ נ  ר׳ אברהם מערצבאכער מ
יס מהתעסק בעבודתו, וערב בעדו  תסך בידו בכל המנ
ם וכ״י לביתו, ולאתרונה ח פ ה העקר לתת לו ס י חב  אל פקי
נמחס עקרי  הלות לו כל הוצאוה הדפוס נם כתב ״קו
 תעבורת״ כללים בתקרבת הקרבנות בביהס״ק (פרעש־
 בורנ 1863); ותו״ל ״נאון יעקב״ על ערובין סר׳ יעקב
 מווינא; ״מורה הסודה״ תמובה לתתננדות זוסבר
 בסורה דרך (סינכען 1871); ״יתוס תנאים ואמוראים״
 סכ״י אוקספורד עם הערותיו (ליק 1874); ״תערות
ל י״ס צונץ(מם 1875); ״סאסר  והקונים״ לעיר הצדק מ
 על הדפסת התלמוד״ (מם 1877) ; ״אוהל אברהם״

 רמיסת סספד־ מערצבאכער (מם 1888).
 ביבליונרפיא, המליץ 1888 ; צי מלין קרית ספר

 צד 281; םינכענער אללגעמיינע צייטונג, נאוו׳ 1888.
 ב ס

ל פינחס (מפ״ר): סופד 1 א  ראבינאוויץ, ש
ח יסי ימראל לגרעץ, נולד בעיר םאוראגען ב  ומעתיק• ד



 ישראל

 וחטשים ראשי חסנהדראות רובם טשבט ראובן׳ בי חיו
 שבנים בחנייחם לבני קחח ואולי בעסו על אשר לוקחה
 הבכורה והנחלה סאביחם ונחנח ליוסף בחנוכת חמזבח
ר ו א ח  הקחב ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן ש
ה ראובן , ובמסע הדנלים היה דנל סהנ  (שם ז׳ ל)
ח סיהון שאלו  חיסנה (שם ב׳ י״א) באשר נכבשה א
ח סרעח  בני ראובן יכני נד את הארץ הזאת בי א
 היתה ולהם מקנה רב (שם ל״ב), ומשה נתן להם הארץ
ת אהיהם לרשת  ההיא בתנאי בי יעברו הלוצים ויעזח א
 את *רץ כנען (שם) וכן עשו בימי יהושע, בי שלחו
 כארבעים אלף הלוצי צבא (יהושע אי) בני ראובן
 בעבר הירק בנו את השבון, אלעלא, קריחים, נבו, בעל
 מעון, ושבמה (במדבר ל״ב), גבולו היה מערוער על
ח המישור(יהושע י״ג) במלחמת דבורת  נהל ארנון וכל ע
 וברס עם סיסרא לא באו בני ראובן לעזרחם, ובשירתה
 אסרח: לפלגוח ראובן נחלים חקרי לב (שופטים הי),
 אך בסלחסח בניסין בפילגש בגבעה לקחו בני ראובן
 הלק עם בלל ישראל ביטי שאול עשו טלהסה עם
 ההגראים ויפלו(ההנראים) בידם, וישבו באהליהש על
. סבני ראובן באו  בל פני סזרה לנלעד (רהי״א ה)
ה דוד(שם י״ב). ה בכל בלי צבא סלהסה להסליך א נ ח ב  ה
 על שבטי ישראל לראובני נניד אליעזר בן זכרי (שם ב״ז
 ט״ו) ביטי שלטה לא נזכר עוד שבט ראובן רק נלעד
ד טי״ב. וטאז ה  שהיה שם נציבו׳ בהוד בא כה שבט א
 נמצא זכר ראובן בכה״ק רק שהי פעטים: ביטי הזאל
רק  טלך ארם שתחל לקצץ בנבול ישראל טעבר הי
 הראובגי וגוי (ט״ב י׳ ל״ג). וביטי בארה בן בעל נשיא
ה פול טלך אשור ואה חיה הגלה  ראובן העיר ה׳ א
לגח  פלגאסר (או פלאסר) טלך אשור ויגלם לראובגי ו
 וגו (דהי״א ה׳ ו׳ י״ה ב״ב). טשגלה שבט ראובן פסקו

. ם י ט ב  היובלוה (ערכין ל״ב:) ע״ע ש

 ט. ס
טן : הכםבז ( ס ו ל י ב ו ר ט ס ) י ל כ ה ט ם ן p א ב ו א  ר
 המשנה (במאה השניה לסספר הרגיל)׳ ובשעה גזירוה
נוס על השבה ועל המילה ועל הנדה, שלהו אותו  אדחי
יחה הלך ראובן בן אסטרובלי ז א להשהדל לבטל דג ט ח  ל
 וסיפר קיטי, והלך וישב עטהם (עם יועצי הטלבוה).
 א״ל סי שיש לו אויב יעגי או יעשיר ? וכוי א״ל א״ב לא
. מי ח לו טביה ו ט  יעשו טלאבה בשבה בדי שיענו, א
בחא ? והטילה  הזר וא״ל טי שיש לו ארב יכהיש או י
ה בהם הזר וא״ל טי שיש לו ארב ירבה או  טהשה א
ה ורביה ח פ  יהטעט ? וע״י הרהקה ביטי דוהה יטעטו ב
 וטעילה י״ז.). ראובן ב״א רצה שההרנהו הטלבוה בטקים
 ר׳ יהודה בן בבא ולא הניהו ריב״ב (טדרש עשרת
 נליוה כביה סדרש של יעלינעק, ועי׳ בסדר הנאים
 ואסוראים ק״י הוצאה נראסבערנ). הוא היה אומר
 האץ־ יהרהק אדם טיצר הרע שבמעיו? לפי שטפה
 ראשונה היא יצה״ר וכו׳ לפי שאץ יצה״ר בבהסה
 1 (אדר״נ פט״ז) בטתניתא תנא אטר ראובן ב״א אץ

 245 אוצר

חו ביידיש (13—1912), ובעלי פו  הו״ל י״ג כרבים ססי
 העהון *מארנען זשורנאל״ בנרארק הו״ל ברך אהד
 ׳־בלאנחענדער שטערן״ בעין בקרה על הםשהקים
ח. ראבינאוויץ סובל טטהלה השהפה, הו  בהיאטרץ הי
 ומתעכב בערי איטליא לההרפאוה, אך טהלהו לא

 תמנעהו מלכתוב עוד סיפורים.
Hebrew Stan- ; 105 ביבליונרפיא : ספר זכרון 

dard, Jan 31, 1913, J. E, x 302. 
 כ מ.

: בן יעקב אבינו הבכור אשר ילרה לאה ן ב ו א  ר
 ותקרא שטו ראובן ע״ש ר א ה ה׳ בעניי(בראשית כ״מ
 ל״ב) והרנוטו ראה בעלבוני, ולפי הז״ל אטרה: ראו
ה הבכורה ליעקב  מה בי; בני לבן הטי (עשו) שטבר א
 וערער עליו, הה (ראובן) לא מברה ליוסף ולא ערער
: ב״ר ׳  עליו אלא שבקש להוציאו מן הבור (ברכוה ז
 פע״ה די), וקראהו ע״ש העהיד. ראובן היה ראוי
 לבמרה בהיוהו ראשיה אונו, אך בהללו יצועי אביו
 גהגה בבורהו לבגי יוסף (בראשיה מ״מ גי, דהי״א ה׳
 אי). א״ר שמואל בר גהסגי בשם ר׳ יוגהן בל האומר
 ראובן המא איגו אלא מועה שגאמר ויהיו בגי יעקב
 שגים עשר מלמד שמלן שקולים באהד, אלא מה אגי
ה בלהה פילגש אביו, מלמד שבלבל  מקיים וישכב א
 מצעו של אביו ופעלה עליו הבהוב באילו שכב עמה
 ובר הגיא ר׳ שמעון בן אלעזר אומר ובו׳ עלבץ אמו
 הבע אמר אם אהוה אמי היתה צרה לאמי שפהה
 אהוה אמי ההא צרה לאמי 1 עמד ובלבל אה מצעה
 ובו׳ (שבה ג״ה:), בי אהד מוה רהל גהן יעקב היהחן
 לשפהה רהל על לאה הגברה (ב ר פצ״ה ז׳) ולבן
 אמרו מעשה ראובן גקרא ולא מהרגם (מגילה ב״ה ),
 מפגי כבודו של ראובן בי הדבחם בפשומם הם לו
 למיון. ראובן הודה ולא בוש סה היה סופו, זכה וירש
. ראובן לא היה בעצה אהיו ( :  היי עוה״ב (סוסה ז
ה יוסף ויצילהו סידם, וא״ר הגהום בר הגילאי  להחג א
 ספגי סה זבה ראובן ליסגוה בהצלר, החלה (בערי מקלס),
 ספגי שהוא פהה בהצלה ההלה שגאסר וישסע ראובן
. ראובן היה שואל שלא בעגץ ( ׳  ויצילהו סידם (סבוה י
ה שגי בגי המיה, לבמהון שישיב  באשר אסר לאביו א
ה בגימין אליו (בראשיה מ״ג), אמר יעקב לראובן  א
ה דר״ג מ א  בכור שומה! ובי בגיך הם ולא בגי?! (
ה בן מאה וב״השגים  פל״ז, רש״י עה״ה שם). ראובן מ
 (מדרש הדשא פ״ה, עפשמיין מקדמוגיוה היהודים צד

 xxu; ספר הישר פ׳ שמוה).
 [שבט ראובן] בבוא יעקב למצחם היו בג• ראובן
 ארבעה: הגוך ופלוא והצרץ ובדמי (בראשיה מ״ו מ׳).
ם עלה סספר הגברים של שבמ ראובן ח צ  ביציאת מ
ו לאח כנען ס מ  46500 (במדבר א׳ ב״ב) ובמרם נ
 נתמעמו עד 43,730 (שם ב״ו זי), בי מתו מתם במנפת
 על דבר בעל פעור (שם), ובסהלקותו של קרת לקתו
 חלק דהן ואבירם ואון בן פלה טבגי ראובן וטאהים
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 לבתינה, ובאשר תושבו אליו כי חרברים נכונים. נתקבל
ת תאפיפיור ברוב כבור כיאות לשליח של א  ראובני מ
 אתי תמלך ובלוית עשרת יתודים ומאתים נוצרים רבב
 על פרדת בתוצות רומא, ותהמון נמשך אתריו. תכבוד
 הזה אשר נהל מהאפיפיור בהסכם המלך מפורטונאל
 תית מפני כי תאמינו כי על ידי עזרת ראובני ובני
 שבטו יצליתו במלתמת מצות ננר תונרמת אך תכבור
 הזח הרעיש את לב תיתודים ונתעוררה בקרבם תקות

 נעימה כי יגאלו מתנלות.
 [אמונת היהודים בראובני] האשה בגבנידא אשת
 ר׳ שמואל אברבנאל שלתת לראובגי תשורה׳ סכום
 כסף גרול ורגל תפארת אשר עשרת תרברות תיו
 מרוקמים עליו, ויתורי עשיר אחר דגיאל מפיםא אשר
 היו לו מהלכים בהצר האפיפיור, תספיק לו כל צרכיו
 כל ימי תיותו ברומא. וככלות שגת לשבתו ברומא בא
 ספר מהמלך מפורטוגאל (יותן תשלישי) לקרוא את
 ראובגי לבוא אליו לעיר מלכותו, וגתקבל שם בכבוד
 מלך וכראות תאגוםים את הכבוד הגעשה לדוד
 הראובגי, תיתה רוהם, והתתילו לקגות לקץ הימין, ורבים
 מתם באו אליו לתיות בצילו. על אגום אהד ושמו יעקב
 בירב עברת רות עועים ויתגבא כי תוא בעצמו אלהים
 וכי יקום לתתיה שלשת ימים אתרי מותו, אבל הוא
 נתפש ותומת ביר שופמי תאמוגת. בעת ההיא גמצא
 בעיר המלוכה בהוד אהד מזרע היתוריפ אשר קנה
 רעת והשכלה, ואשר דצלית לעלות מעלה במשמרות
 המלוכה, ושמו דינו פירים, ובראותו כי יש תקות לעפ
 ישראל להגאל ולשוב לארצו, השב להזור לצור מתצבתו,
ל כ ו ו  וילך לביתו וימל את עצמו, ויקרא שמו שלמה ט
 (ע״ע). וכאשר נתרפא בא אל הראובני להכניסו בבריתו
 ולעזור לו לתוציא פעולתו אך ראובני ירא לקרבו כי
 ראה הסכנה אם יודע למלך כי הוא תיה הגורם בדבר
ת לבו מדת הקתוליקית׳ ויאץ בו ראובני  לתםב א
ת הארץ וללכת לתונרמת. בין כד וכת הגיעה  לעזוב א
 השמועה לאזני המלך כי האנוסים התלו לתלל את
ת הצלב, וכי התקות אשר ראובני נתנח בלבם ש ח  ק
 היא הנםבה להלול הקודש. רצו המלך לכונןחקירה ודרישה
 ע״י האינקוויזיציא גם הנו של ראובני נפל בעיני
 תמלך, וסר צלו מסנו, דתן פקודה כי בסשך שני
 תרשים יעזוב את האר״ן אך הוא תתמהמת יותר,
 רושיבותו באנית בתזקת היד, ואז תתתוללת רות סערה
 על הים ותםיל את תאנית על תוף ספרד. ושם נתפס
 ראובני ויושם בכלא מסעם האינקוויזיציא הספרדית,
 אך הקיסר קרלום ההמישי הוציאהו להפשי. אהרי
פ רביפ נתפש עוד הפעם׳ והמלך צות לאסור את ח ח  נ
ל ולתוליכפ לטנטובה, ח  ראובני ואת מולכו בתבלי ב
ו נ  והובאו לפני תשופמיפ של תאינקוויזיציא, ויצא ח
 של סולכו להשרף על תסוקד בסוף שנת 1532 (ע״ע
. וראובני הושם בבית הסוהר בעיר לליחנא ( ו ב ל ו  ס
 ומת בסם תמות. ובעוד אשר הנוטים אהרי ר' שלמה

ו  אדם נהשד ברבר אלא א״כ עשאו ואם לא עשה מל
ר ב  עשת מקצתו וכו׳ (סנהדרין ב״ב ) ראובן ב״א ח
 עם פילוסוף בטבריא בשבת ואמר לו כי האדם היותר
 גרוע הוא טי שאינו טאטין בבורא תעולם ובעשרת
 תדברות (תוספתא שבועות פ״ג ו׳) גם הוה דעתו על
 תטא ועון (ט״ק י״ח: ארר״ג פל״ת גוסתא בי) שגי
 בגי ראובן ב״א תית תלטירי ר יהודה תגשיא, ונתתייבו
 טיתת לטלכות ורבי יעצם לברות (יחש׳ כלאי ט רף ל״ב
ם התירו לו לספר ו ט ל ו ט ב  ע״נ), ואהר מבניו בשם א
: ב״ק מ ׳  קוטי טפני שתית קרוב לטלכות (סוטה מ

( נ ״  פ
 ט ג

 ראובני, דוד: טשית שקר; גולר בערך שנת
 1490 במדינת כאיבאר בערב התיכונה, ומת בעיר
ו לא יכלו ד  ללירינא ספרר אתר שנת 1535. בני ח
 לרדת לסוף דעתו אם תוא בעל תזית או רטאי פשוט

 ראובני תסב תנועה נטרצת בקרב ישראל בשעתו, וחיח
 הנסיבה לשפוך דם האנוסים נוסף על דטי ישראל
 ההטיטים. כפי רבדיו היה טוצאו טכני שבט ראובן
 תיושבים בטרינת ערב והיה אהיו של הטלך יוסף המושל
 על כל בני ראובן יושבי תלת ותבר (באיבאר) םפוריו
 תנפלאים ע״ר ארצות יטטלכות שונות תעירו תשק בלב
 תאבי דרשות וזרות׳ ויתעו משוא לחאטין בו, כי תוא
 שלוה מאחיו הטלך הטפקר תיל צבא שלש טאות אלף
 נמר• היל ומטעם שבעים זקנים אל טלכי אירופא
 וכיתור אל תאפיפיור, לקתת טתם כלי תוחה להלהם
ם רגלי תיתוחם׳ ולגרש  בשבטי הטושלטניט החהקי
ח הקדושה טראהו ודרכיו הטוזרים א  את תתוגרטים ט
 הועילו להגדיל האטוגה בו על כל גוו היה פרוש רות
 הסוד והפלא, הוא היה קצר קוטה, פגיו השהרהר
ב סגופים וצוטות• וכל ח  תית רז וכתוש, עצטותיו שפו ט
 תגועותיו ותליכותיו היו טפליאות לב רגצבים עליו.
 ראובגי היה עשוי לבלי תת, וכטו גוצר לתיות פקיד
 וטצוה, דבורו היה רק בלשון עברית טגוטגטת וטבטאו
 טחר, ותוא בעצטו אטד כי לא ידע את התלטוד
 טעולם אך באתרונת נגלת כי ידע גם את הקבלת,
 ועשת את עצטו כלא ידע לטען יאטינו כי תוא טכני
 עשרת תשבטים אשר תטשנה ותתלטוד לא תניעו
 אליהפ בהדש אדר שנת רפ״ד (1524) בא ראובני
ס ועברו וטתורנטנו  בשערי רוטא רוכב על סוס ל
 ליטינו ולשטאלו׳ רבא ער לפני שער האפיפיור קליטינט
, ותיכף גתקבל בכבוד טאת ההשטן גוילו, ולא  תשמעי
 ארבו תיטים חבת לקבלת פני תאפיפיור בעצטו.
 ודאביפיור הזה לא היה טן האדוקים והקנאים׳ ונטה
י צורריהם. חפ ויהי להט לטגן טפנ הו  הסד עפ הי
 כנראת טםר ראובני לקליטונט את כתבי תעודה מרבי
 תובלים ושרים פורטוגיזים אשר פנשו אותו בארצות
, ותם קיטו דבריו בספרו לתם גסים ונפלאות ח ח  ג

 האפיפיור שלת את הכתבים לתצר תטלוכת בפודטוגאל
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ת נ ע  לקבל טערח בכית השולהני אופנתיים בהנוכר ב
ב לעירו פפד״ט ותתחיל לעסוק בעצטו בתילוף  1760 ע
ם את בית עלתנו הספורסש,  טטכעות עד אשר יסד ע
 עעלה לגדולה ולעעירות עצוסת, ולפי הסופר איננאטיוס
 באלא בספרו The Romance of The Rothschilds עוקד•
לד לעני אלפים ל כל ענפי בית ראטעי  םכים הכסף ע
 סיליון דולאר (או ארבע סאות סיליון ל״ש) סאיר
א הבתולה ניטעלע ענאפער בכ״ט אונוסט ע  אנשיל נ
ר ילדת לו הסעה בנים והם התתברו יתד ע  1770, א
 בססתרם ושלהו ענפיתם בראעי תערים באירופא ע״י
ל טוטתה כטטבעות  ססתרו בתור חלפן נעעת טאיר אנעי
ו ויצינו לפני אוהבו ע ססנ ס  עונות, ובאראן עסטארף ע
ר (לאנדנראווע) סתעסע־ ה ע  וויליאם התעיעי עהי
ר ע  קאסעל, וחוא עעהו לסוכן על ההלואות עהיה ה
א ברבית• והסערח תזאת היתה פ ח י  םלות לסלכי א
ל מצא תן ל ראטשילד. סאיר אנעי  תתלת נחלתו ע
 בעיני הער בעת עהצינו לפניו הבאראן עסטארף והיד.
ל , וסאיר אנעי ו ת עם אהד סיחדי א ע  טרוד אז בשתוק ת
ח אתרי שלע נ נ ת ת ט  תראת לתער איך יכול לנצת א
 תנועות. טאיר אנעיל הית לתועלת רב להשר, ונם
ח ח א  לעצסו כי על ידי השר לסד איך לתלוות כסף ל
ת אסונתו וערבותו בשנת ח סאיר אנשיל תראד. א א  ה
 1806, בסלתסת נפוליון אצל יענא׳ כאשר ברה הער
ע סאות  לדנסארק והפקיד אצלו כסף וכלי חפץ בסך ש
 אלף ל״ע, וסאיר אנשיל התביאם בתביות יין במרתף
 בביתו, ואנשי תיל הצרפתים עברו עליהם ולא מצאום,
 ואתר ששקטת תמלתמה הושבו לידי השר ולא תפר
 סתם שום דבר טאיר אנשיל טת בפפד״ט ביום 19
 ספט׳ 1812׳ ואשתו ניטעלע מתה 7 טאי 1849 וזכתת
 לראות באושר בניה על סדום ההצלהה. סאיר אנשיל
 קודם סותו צוד. לבניו שישתתפו כלם בססתר ויתלקו

 כרותים שות בשות
׳ היה הבן השלישי ד ל י ש ט א ר) ר ן (טאי ת  נ
 לטאיר אנשיל, ונולד בפפד״ט 16 ספט׳ 1777, והתישב
 באננליא, סתהלה בסאנשסטר (1798) ואה״כ בלונדון
ת אתות אשתו של סיר סשח  (1805)׳ ושם נשא א
 ט ו נ ט י פ י ו ר י ותתתבר להקהלה חספרחת. חוא היה
 רוח חחיח באופני תעסקים של בית ראטשילד, והוא
 חרבח כבוד חבית הזח יותר טשאד אחיו. לפי דברי
 הסופד באלא חית נתן ראטשילד בעצטו בטלתטת חיל
 נפוליון עם תיל אננליא אצל וואטדלו ובראותו את
 ספלת הצרפתים רכב על סוס קל להטבורנ ושכר אנית
 בסחיר שני אלפיפ פראנק לעבור לאנגליא׳ ובבואו
 ללונדץ נכנס לחביחא וקנח שטרי אנגליא שחיו אז
 פתוחים בשוים, כי טרם ידעו טנצחץ וועלינגטק שר
 צבא האנגלים, ועי״ז נתעשר עושר רב ביום אתר.
אוסחם כי נהן ם בני דאטשילד סכהישים הדבר ו  אסנ
 ראטשילד לא היה טעולם בקרבה הטלהטה ההיא׳ רק
ה ו חע  שהיו להם בי דואר של יונים םורהוח שהביאו י

ה שסו לשבה נם אהרי טוהו, נזכר  סולכו הזכירו א
ד הראובני לננאי, כי ע׳׳י הלוסוהיו נהרנו אנוסים  שם ח
 דבים (שלשלה הקבלה דף ס״ה ע״ב, ובספר אורהות

 עולם דף פ׳׳ט)
 י ז וו.

 לאט{ער, דוב בער: הלטודי וטבקד; נולד
 בעיר קאלוואריא פלך סובאלק בפולין י״ז הטח הרי״ב
 (1852), אביו ר׳ אברהם בצלאל היה דור רביעי לבעל
 פנים טאירוה הטאטר הראשון שכהכ בהיוהו בן ט״ז
 נדפס בהלבנון (שנה ה׳ ביליון 25 צד 390) וחהום
ר איש ק״ב (אגי דוב יכוגה ראטגער איש קאל•  אח״
 וואריא בפולין) וגדפס רק ראשיהו כי ההקגאו בו טשכילי
 עירו והוחעו להסו״ל כי עודנו נער (עי׳ שם צד 432).
 את״כ כתב סאסרים רבים בתצופת להסגיר חסליץ
 והצפירה, ובספר היובל לסאקאלאוו וסהם סאסרי
 בקרת, כסו על תתלק הרביעי של גרעץ(בהסליץ תרג״ד)
 שתראת טעיותיו בתולדות האסוראים׳ ושגי סאסרים
 נדולים (שם תרנ״ט) נגד ספר דורות הראשוגים בשם
 ״טעות סופרים", טאטר על תקטעים של ס׳ התשטונאים
 שתו״ל תוואלסאן, וטאטר על תקטע טתירושלטי שהו״ל
 הפר׳ קוקובצוב בפטרבורג; ועל הס׳ רב פעלים סבן
 הגר״א׳ ועל ספר יראים ההדש שגרפם טכ״י ישן. הוא
ה זיופו של הירושלסי  היה בין הראשונים להראוה א
 קדשים שהו״ל פרידלענדר (בהעולם 1907׳ ובטאסף
 ״הסדם")׳ ודבריו נהקבלו ע״י שטראס בטבוא ההלסוד
 שלו בשנה 1894 הו״ל ״סבוא להסדר עולם רבה",
 ובשנה 1897 הסדר עולם רבה עפ״י הרבה ב״י עם
 הערוהיו ספרו היוהר נכבד הוא ״אהבה ציון וירושלם"
 על הירושלסי לבררו ע״פ שנוי הנוסהאוה וסשנה 1901
 עד 1912 הו״ל על סס׳ ברכוה, שבה׳ שביעיה׳ כלאים
 וסעשרוה׳ הרוסוה והלד, פסהים, יוסא, ד״ד. וסוכה,
 סגילה כולם נדפסובווילנא סלבדעל פסתים בפיעטרקוב

 (הרס״ט).

 ביבליוגרפיא צייטשריפט פיר העברעאישע יייטערא־
J,E x301 R E J xvm 332 ;8 43טור ח״ו ח״ז , 

 j ר־ר

 ראטשילד, משפחת: הסשפהה הספורססה
ה הוראה השפ מ ח ג  בהבל׳ הטצויגה ברוב עשירוה ו
 ״ראטשילד"(Rothchild) הוא ״סגן אדום״ ע״ש הרשיטה
 על ביה השולהגי ״צום ראטהען שילד״ של סיסדו
 ברהוב יודעגגאסע סיסן 148 (69) בפראגקפורט דסיץ.
ל (יוהר גבץ י ש ס  הראשון הנודע בשם הזה היה א
, סוהר והלפן בפפד״ס, ד ל י ש ט א ה ר ש  אנשיל) ט
ד היה סיסד ביה ל י ש ט א ל ר י ש נ ד א י א  ובנו ט
ת זה ו  תשולתני ״ראטשילד״ אשר נודע בכל תטחנ
 יוהד טטאה והסשים שנת. טאיר אנשיל נולד בפראנק־
 §ורט בשנה 1743, ונההנך להיוה רב ולטד בישיבה
ה אביו, והולי־ה  בעיר פיורדא, אך בהיוהו בן י״ב ט
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ח 1902 נתמנה ליועץ המלך. הוא חיח במנ  הלורדים, ו
ל בצרכי הצבור, וראש להקחלה הנתלה ת  עסקן נ
 בלונדון חפצו תית לאתר את כל הקהלות הקטנות
ו תתננד נ א ט נ ו  תתת חנהנה אתת׳ אך סיר שמואל מ
 לזאת. חוא תמך בידי תנולים מרוסיא ובכ״ז תשתדל
ת כניסת הנולים לאננליא, לפי רות  שתססשלת תנביל א
ל הלברלים שהית אהד מתברתם. חוא  הפוליטיק מ
ת ח י פ  תטך בידי החכרת לבנות בתיפ לענייפ אמר ה

 ימאו פרי מנתי לא •ותר טארבעת לטאה.
, נולד בפאריס ביוט ד ל י מ ט א י ר ד ד נ ו ט ד  ע
 19 אונוסט 1845׳ והוא ״הנדיב הידוע״ >&יסד הקולוניות
ת י ב ת א ל ה נ ט . הוא ה ת ו י נ ו ל ו ח ימראל, ע״ע ק א  ב
 ראטמילד בפאריס, לפנים עם אהיואלפונס די ראטמילד
 (סת בפאריס 26 סאי 1905), ועם נוסטאוו די ראטמילד
א את בת מ ת 1877 נ ם 7 פברואר 1900) במנ  (סת מ
י נ  ווילהעלט קארל ראטמילד טפפד״ס, אמר ילדה לו מ
 בניפ ובת אהד. וימ לו אוצר דבריפ עתיקיט ותטונות.
ת מאר בני ראטמילד עיי בספרים הםובאים ח  על א

 בביבליונרפיא לטטה.

 ביבליונרפיא: ראפ הויז ראטשילר, זיינע געשיכטע
 אוגד געשעפטע׳ פראג 1857 ; שערב, געשיכטע דאס הויזעס
 ראטשילד, ברלין 1892 ; לעםעדיס, לעבענסביייד דעם פער־
 עוויגטען פרייהעררן סאלאמאן פאן ראטשילר ווין 1855;
Reeves, Rothschild London 1887, Ignatius Balla, 
The Romance of the Rothschtlds, New York 

1913; J. E x 490. 
 א.

 ראיח: ע׳ עדות
 ראיון (ראיה, ראייה). הטצוה להראות בבית הטקדמ
ה יראה מ 'פעטיט במנ ל אטר מ  במלמ רנ?יפ. כטו מנ
ן ה׳ (מטות כ״נ י״ז, דבריפ ח א  כל זכורך אל פני ה
 ט״ז ט״ז). טאי הראיק ר׳ יוהנן אטר ראיית פניט
ה נאטר הכל הייבץ  בעזרה וכו׳ (הנינה זי.) בטמנ
טה וקטן וטוטטוט ואנדרונינוס  בראייה הוץ טהרמ מו
ם סמוהררים, ההיגר והסוטא נ י עבחם מא  ונמים ו
ו יכול לעלות ברנליו. קטן נ  וההולה והזקן וטי מאי
ו יכול לאהת בידו מל אביו נ  נקרא לדברי ב״ה כל מאי
 ולעלות (טירומלם) להר הבית׳ ואפילו סוטא באהת
א לראות ב  טעיניו פטור שנאמר יראה יראה, כדרך מ
 כך בא ליראות, טה לראות במתי עיניו אף ליראות
ר בפירומ כל זבודך ט א נ  במתי עיניו. נמים פטורות מ
א וערל אינם בני ראייה, וטי מ , ונם ט ( ׳  (הנינה ב' נ
,  מהציו עבד והצ-ו בן הורץ פטור טצד העבחת מבו
 בבא כל ימראל לראות (דברים ל״א), היינו בני הורץ.
 הפיאה וביבוחם והראיון אין להפ מיעור (פיאה פ״א),
ר למעלה, אבל ימ להפ מיעוד ו ת ן להם מ  ר״ל מאי
י ח  למטה (minimum), הראייה מעה כסף והה נינה מ

. ס י ל נ י ר ל ו  כסף (הנינה זי). ע״ע ע

 ב. ס.

ת קמורות ברנליחן מאשכנז לאננליא, וכי סוכנו ח נ א  ב
 ראווערט הבה באסטענד למטוע תוצאות המלחמה והוא
 חביא חבמורח טנצחק וועליננטון ביום 20 יוני 1815
חע חדבר להטטמלה. דחו טי  (מני יטים אהרהטלהטה), ו
 עיקר ססחרס היה הלואות על מטרות הטטמלות, וקנין
 מטרות לבנין טסילות חבחל, ולסכרי נחלים וסתכיות
 ואבני חפץ נם לטכרי מטן נפט בטחחות באקו בטזרח

 רוסיא נתן ראטמילד טח בלונדץ 28 יולי׳ 1836•

A2P1LX.AR of Me ^XCMAN&IE 

 נתן מאיר ראטשילד, עטור הבירזא
ד (קארל ל י מ ט א ף ר ל א ו ן ו ו ע ט  ר׳ מ
ם ת'  ווילחעלם), נולד בפפד״ס 16 סאי 1828 וסת מ
ט תרס״ה (25 יאנואר 1905). הוא חיח בנו מל ב  מ
 קארל טאיר פאן ראטמילד סיאפולי, ועם אהיו טאיר
ל בית ראטמילד בפפד״ט(1855)׳  קארל היה סנהל סניף מ
ח הוא נישא ב  ובטות אתיו בשנת 18S6 נמאר הוא ל
 את סתילדא בת אנמלם ראטשילד טורנא, ותמאיר
 אתריו שתי בנות, ולא בנים. ר׳ ממעון וואלף הית
 אורתוחקסי נטור וצחק תמים, וביטי התול תלך בטלית
 ותפילין טכיתו לבית תכנסת, והית תוסך בידי ת״ת
 ופתבדים. בסותו נפסק הסניף של בית ראששילד

 בפפד״ס
! א ר א ב ה ן ב , ד ל י ש ט א ר ר י א ) ט ל א נ ת נ ן ( ת  נ
 ליוניל נתן ח ראטשילד, נולד בלונחן 8 נאוו' 1840,
 וטת בווץ 12 יוני 1905. תוא לטד בהקוליצ טריניטי
׳כ הטלך עדוארד  בקטברידש ביהד עם יורש העצר(אה׳
 השביעי) והתרועע עמו הסיד נתנאל מאיר תיה בהיר
 דפדלמנט משנת 1865 עד 1885, ובשנה ההיא נהעלה
 לתואר ״לורד״, והיה היחידי הדאשץ ׳שישב בבית
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 רועה׳ ננער הראם ועטר ובו׳ (טדרע תחלים טזטוד
ם כי הראם הגיע  ב״ב, ועי׳ ילקוט מטעוני ח״ב מ

 לענני היקיע).
 ב. ט.

 ראש הגולה: ע׳ ריש גלותא
, ל בו ההדמ  ראש חיד$: היום חראמון מטתחי
 לפנים ע״פ הראיה ועכמיו לפי ההמבון הנהונ אצלנו
ץ ו ח , מ ד ח  (ע״ע ח ד מ) במבח מלפני ר״ח טברכין ח
 טלפני ר״ח חמרי דבחיב ,,בכסה״ ליום חננו, וימ
 טקוטוח מאין נווזנין לברך ר״ח אב. ונהנו לעטור במעח
א  אטירח ר״ח ביום פלוני דוגטח קדומ החדמ מהו
 סעוסד (סנן אברהם באו״ח סי׳ חי״ז) במבח מטברכין
 ר״ח אלול הסנהנ בק״ק צנעא ב*רץ חיסן מהרב וב״ד
ח חוכחח ת נ  ססבבים על כל בחי כנסיוח דמם ובידם א
 סוסר ואזהרוח וחחעוררוח ליסים הנוראים (הרב
מ ד ח  היד״א בס לד״א). נכח לידע קורם מטברכין ה
מ הוא ד ם ה  איסח יהיה סולד הלבנה, לפי מעיקר מ
א סולדה, וע״ז אנו אוסרים ל הלבנה מהו  על חידומה מ
 יחרמחו הקב״ה (מלהן הקריאה דיני קה״חבר״ח). בעל
 מער אפרים (מער ו' סי׳ ל״ז) מזהיר מלא לסמוך על
ים מולדות  הלוחוח הנדפסים בסידורים על כמה מנ
 ור״ח ספני מרובם ס׳טובמים ואין המבונם עולה יפה.
 [דיני ר״ח] ערב ר״ח נחנו קצח להחענוח, ואם
״א מם). (סנ ו י  חל ר״ח ביום א׳ סחענין ביום ח׳ מלפנ
ו חעניח צבור ונקרא י ו ם  וימ ססוסוח מעומין ססנ
ן (ע״ע). בר״ח סוחרים בעמייח סלאכה ט ר ק ו פ  כ
 (ערובין י' או״ח מם), אך הנמים נהנו מלא לעמוח
 טלאכח בר״ח׳ לפי מלא רצו חנמים לתח נזטיחן
 לבעליהן בטעמה הענל, לפיכך נחן להם הקב״ה מכרן
ם (ט ׳ז מם). ר״ה מי  מיחיו מממרוח ר״ח יוחר מהאנ
 אסור בחעניח׳ ונם אין נוזרין בו חעניח צבור (חעניח
 סי׳ אריח סי׳ חי״ה) טצוה להרבוח בסעודה בר״ח
 (אר׳ח סי׳ חי״ט), ובאיזה מארצוח המערב נוהנין
 להדליק נרוח בליל ר ׳ח בביהכ״נ ונם בביחם על מלחנם
 כמו במבח ויו״ט, וימ מסוסיפין סאכל חד לכבוד ר״ח,
 ולובמי! סלבומ חמוב בר״ח, וסיטנך חמ״מ חליפוח
ח (סידור נה״מ) אץ ב  מסלוח, ר״ח חורמ סועד מ
ן בי־״ח אוסרים יעלה ויבא י ד ק ה ו ד  אוסרים צ
 בחפלה ובברכח הסזון, וקורין הלל ברילונ וטעוסד,
ד ובראמי תדמיכם,  וקורץ בתורה ד׳ גברי פרמח החסי
ל ר״ח, וחולצין התפילץ קודם סוסף  וסהפללים סוסף מ
ל לחיות במבח סוציאין ח  (או״ח סי׳ ח״כ—חכ״ג) ר״ח מ
 מגי ס ח באחד קורץ בסדר היום מבעח קרואים ובמגי
ח ובראמי חדמיכם, וטפטירין ב מ ר וביום ח  קורא טפטי
 המסים כסאי. ואם חל בא׳ במבח טפטירין במבת
 מלפגיו סחר חרמ (מם חכ״ה) אלו היסים מהוקבעו
 I בהם ר״ח ולא בזולחם גיסן אנה״ז, אייר בנה״ז, סיץ
 י אגד״ו, חסת אגה״ו, אב ברו״ז, אלול אבד״ו׳ חמרי

 ריא^י, משה 2[ יצחק (סאיסטרו גאיו דא
(Rieti)רב סעורר ורופא, נולד בעיר ריאטי : ( י  חאמ
ח נ ח ברוטא אחר מ ח 1388, וכנראה ט  באיטליא במנ
ה הו ריאטי היחד. טיוחסח בימראל וטצוינח פ מ  1460. מ
ה עליו ביטי עלוטיו, רהי  בחכטיפ ורבניט. אביו ט
 נודד בעריפ מונות, ובמנת 1436 היה בפירונא, ואה״כ
 יסד ביה ספד בעיד נאדטי, ובזטן האפיפיור איניניוס
י ימב ברוסא, ומם נהטנה לרב הכולל על הקהלה. מ מ  ה
י נהן לו רמוה לההעסק ברפואוה  האפיפיור פיוס המנ
מ בו. ט ה מ  ונפ לרפאות נוצריט, והאפיפיור בעצטו ה
 הוא היה טליץ טפואר והוקר בהבטה הטבע. והבר
דה יער לבנק״ על צרכי ביהס״ק׳ ובו הספד על  ״אנ
ב מנה. הספר כולל עוד עניני הכסה ״ נ ו ס ע ה ה י ה מ ו ח מ  א
 וטהקר בדה ואסונה (כ״י בליידען סי׳ 10) נס ספר
א בעגיני אטונה ט ח  מל ויבוהים עם הכסי הגוצרים ב
 (ב״י) וגדפס רק ספרו ״טקדמ טעט״ (ע״י יעקב
 גאלדעגטהאל ורן 1851), וגקרא ג״כ סהברה הראיטי,
 ובו ב׳ חלקים: ה״א האולם׳ על ההכטוה וחועלחם
ם  וגהלק לה׳ מערים; ה״ב ההיכל, זכרק אגמי מ
 הגחלים בכל דור, עם קצה באורים והערוה במם
 דביר, וגהלק לה׳ מערים והכל בדרך מיר וחרת, בה״א
ה נ ה ה״א קע״ו (1416) והיא מ נ  מער א׳ רמום מ

 הההלה הבוח. ע״ע ר ו ס א.

 ביבליונרפיא • קאבאק, ישורון ח״ב 59; בכורי
 העתים ח״ט 14 ; צונץ ליטעראטורגעשיכטע 524.

 ב. ס.

 ראם (ריס): סין מור־בר, הסהואר נבר. קוסה ובעל
 קרנים נרולוח; כחועפוה ראם לו (בסדבר כ״נ ב״ב),
 וקרגי ראם קרניו (דברים ל״נ י״ז), וחרם כראם קרני
 (חהליפ צ״ב י״א). וחוא כפרא בלחי גכגע לרצק
פ י , החקמרר ( ובל״טט'  אדפי. היאבה ריפ עבדך (אי
: פ . ולכן חכגה בו המליצה אחרי ע  בחלס עבחו (מם)
 וירח ראמים עסם (ימעיה ל״ר זי), וסקרגי רסים עגיחגי
 (חהלים ב״ב ב״ב). עגל הראם גקרא בן ראמים (מם
 ב״ט ר) אוגקלס חרגם רימון (דברים י״ד חי) ריסא,
 בי לפי דעתו הוא טטין הצביים (טמפט האורים) רבים
א  חקרו וררמו בעגין ראם בסקרא, ימ אוסרים מהו
 האוניקוק(1*:נ1100!ס<׳ או הבופלא (ביפעל Buffalo), או
.(Rhinoceros)או החגוסיחס ,(Antilape) האגטילופ 
 ולדעת באבארט הוא טין חיה נאזעללע, או אוחילא
 בדברי חז״ל׳ ורבב״ח ראח אוחילא דריטא בר יוטא
 והוי בחר תבור ד׳ פרסח (ב״ב ע״נ:) בדרך נוזטא.
ת הבריאה קודם הסבול, א תית סראמי  ונראת יותר מהי
ה אהד הסבול (extinct). לס״ד לא ירד טבול ת ס  או מ
א התם, ולס״ד ירד נוריות הכניסו ט  לא״י היינו רקם ח
 בחיבה(זבהיםקי״נ:). ונטצא נם בימי דוד לפי האגדה,
ת הצאן, הלך וסצא את הראם  שהיה דוד רועה א
 ימן במרבד, והיה סבור מהוא הד ועלה עליו והיה
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ה ההדש השני למרהשק/ בראשית ז׳ י״א).  הושב א
] מזל השרי מאזנים, לשקול העונוה כ ו  [סימן פ
 והזכיוה ביום הדין םזונוהיו של אדם קצובות לו מר׳׳ה
 (ב״ב י׳.). אמר רב זביד האי יומא קםא דדיש שהא
 אי המים כולה שהא המימא, אי קריר כולה שהא
 קרירא וכו׳ (שם קט״ז.). אמר אביי השהא דאמרה
 םימנא מלהא היא, לעולם יהא רניל למיהזי בריש
 שהא קרא ורוביא כרהי וםילקא והמרי(הודיוה י״ב)

 מיכן נהנו בני צרפה לאכול בר״ה הפוהים אדומים,
 ובפדובינצא אוכלין ענבים לבנים והאנים לבנים וראש
 כבש, כל דבר הדש וקל ומוב לסימן םוב לכל ישראל
 (מהזור וימרי צד 362) וכהב מהרי״ל מנהנא הוא
 לאכול אהר הקדוש בליל ר״ה הפוהים מהוקים בדבש
 וכו׳ לסימן שינזור הקב״ה עלינו שנה םובה וםהוקה.
ה וסהוקהוכר, ב ו מ ה נ  ומילין לומר: הההדש עלינו ש
 וכן כתוב בנתמית אבלו משמנים ושתו ממהקים ונו׳

 ויש ליתן מעם דרוםזלשדת של תפווזים תידוע למקובלים,
 ויאמר ראת רית בני כרית תשרת דרש מתר״י םג״ל
 דמצות לאכול בליל ר״ת ראש של איל זכר לעקדה
 ולמען שנתית לראש ולא לזנב (שם תלכי ראש תשנת).
 ואין אוכלין אנתיס, דאנח כניממריא תםא (זולת תאי
, ועוד שלא ירבת ביתו וניעו ש כמבמא) מ  שאינו נ
 ויבמלו מתתפלה (ש״ע או״ה הלכוה ר״ת) בר״ת תיו
 רנילים ללבוש בנדים לבנים, ואמרו בנותנ שבעולם אדם
 יודע שיש לו דין לובש שתורים ומתעםף שתורים ומנדל
 זקנו שאינו יודע תאיך דינו יוצא, אבל ישראל אינו כן
 אלא לובשים לבנים ומתעםפין לבנים וםנלתים זקנם
/ ובילקום ואתתנן תנירםא ומנלתין שעק)  (ר״ת פ״א נ

ת רעתו בליל  עוד בימי הכינים היו נותנין לברך איש א
סה ובבואם לביהם בברכת  ר״ה בצאהם סביה הכנ
 ,,לשנה םובה הבהב״ ויש שהוסיפו ״לאלהד להיים״
 כמו צדיקיפ נסורין. ובעת האתרונת נהנו לשלוח
 קרמיםיפ ע״י הבי דואר ברשימה ״לשנה מובה" ונפ

 בלשון המדינה.
 [יום טוב שני של ר״ה] השונה יופ השני של ר״ה
ו אנשי א״י לקדשו ל גליוה שלא ;הנ ש ר ה  מיו״מ שני א
 רק בני הנולד• מםעפ םפיקא, כי ר״ה קדשו נם הם
ה שני  שני ימיפ, עוד קודפ ר־ יוהנן בן זכאי השבו א
 הימיפ ״ליומא אריכהא״, מפני שנופל בר״ה ולפעמים
 לא יבואו העדיפ עד אהר מנהה ועושיפ שני ימים
 ר״ח נפ בא״י. ורמז לה מהפסוק דהי היופ ויבואו בני
 האלהיפ לההיצכ על ה׳ (איוב א׳ ו׳, ב׳ א׳) ודא הוא
 ר״ה יומא ראיה ביה דינא קשיא על עלמא יפי׳ בכל
 זמנא הרין יומין אינק, מאי מעמא בנין דלהיי יצהק
 כליל דינא ורהמי הרין יומין ולא הד, ואלמלא ישהכה
 יהידאי יהדיב עלמא, ועל דא בהיב הרץ זמנץ דהי
 היופ רהי היופ מבואו* בני האלהיפ אלץ ב״ד רברבא
 וכו׳ (זהר פינהם דף רל״א.). ואפ הל יופ ראשץ בשבת
ק תולכץ לתשליך ביופ השני. ע״ע  הוקעין ביום השני/ ו

 בנת״ז, סרתשץ בדה״ז, כסלו אבנדה״ו, םבה אבגד״ו,
 שבמ בנדת״ז, אדר זבד״ו, ובעיבור אדר ראשץ בדה״ז/
. ש ו ד ; ק ת נ ב ; ל ש ד ת ע ״  ושני בדו״ז(שם וםג״א) ע

 י. לץ
 ראש הישנה: היום הראשץ מכל שנת. אף כי
ן (ע״ע) הוא ההלה להרשים ולשנים מעה ס י  הדש נ
 שיצאו בני ישראל ממצרים, היינו להשוב ממנו ההלה
ה המלכוה לישראל. אבל ראש השנה הכלכלי הוא  שנ
 ששה הדשים אה״כ בר״ה השרי אהד שנאספה ההכואה/
ף  ובאמצע ההדש הזה הוא םוכוה שנקרא הנ דאסי
ה מעשיך מן השדה״ (שמוה  ,,בצאה השנה באספך א
 כ״נ ם״ז), הקופה השנה (שם ל״ד כ״נ). בהדש השביעי
 (השרי) באהד להדש יהיה לכם שבהק זכרון הרועה
 מקרא קדש ונו׳ (ויקרא כ״נ כ״ד) יום הרועה יהיה לכם
 ונר (במדבר ב״מ אי) יום דאש השנה לא נזכר בפירוש
ר פ ו  רק ״זכרץ הרועה״ או ״יום הרועה״ להקיעה ש
אה בקבלה שהוא ר״הלח, דכהיב ז ו  (ע״ע), והז״ל למד
 מראשיה השנה ועד אהריה שנה(דברים י״א)/ בראשיה
 השנה נידון מה יהא בסופה. ממאי דבהשרי הוא >•
 דכהיב הקעו בהדש שופר בכסא ליום הננו (התלים
ה בו הוי אומר זה ר״ה ס כ ה  פ״א)׳ איזהו הנ שההדש ס
 (שהל בר ׳ה בעה שהיא קםנה סמוך להירושה), וכהיב
ש פ מ לאלהי יעקב (ר״ה ה׳:)  כי ה ק לישראל הוא מ

ה היובל מהקדשה מההלהה היינו מיוס א׳ השרי,  שנ
 ובעשיר, בו הוא יוה״כ העבירו שופר לקרוא דרור
 להעבדיפ מכאן א״ר ישמעאל בנו של ריב״ב. מר״ה
 ועד יוה״כ לא היו עבדיפ נפמרין לבהיהן ולא משהעבדין
הפ אלא אוכלץ ושוהין ושמחין ועטרוה־הן י  לאחנ
 בראשיהן. ביק שהגיע יוה״כ, הקעו ב״ד בשופר ונפמרו
 עבדים לבתיהן ושדוה התרוה לבעליהן (שם). ובזה
 ניהא מה שאמר הנביא בכ״ת שנת לגלותיגו בראש
 השנה בעשור להדש ונו׳ (יהזקאל מ׳ אי) איזו היא שנה
 שר״ה בעשור לחדש הוי אומר זה יובל (ערכי, י״ב.)

 עזרא הסופר הית קורא בספר תתורה לפני הקהל
ה ד להדש השביעי והיו העם בוכים בשמעם א ח  ביום א
 דברי ההורה ועזרא ונהמיה אמרו להם לכו אכלו משמנים
וה לאין נכון לו כי קדוש היום  ושהו מטהקים ושלהו מנ
 לאדונינו ואל העצבו כי הרוה ה׳ היא מעזכם (נהמיה
 ה׳ ב —י׳), ר״ה הוא יום הדין, והנא דבי ר׳ ישמעאל
 בארבעה פרקיס העולם נידץ בפסה על ההבואה. בעצרה
ה האילן, בהנ נרונין על הסיפ, ואדס נידק ת י  על פ
) וא״ר ן שלו נההם ביוה ׳כ (ר״ה ם״ז  בר״ה, ונזר ת
 יוהנן שלשה ספריפ נפההין בר״ה, אהד של רשעיפ
אהד של בינונים פ נמורין ו  גמורין ואהד של צתקי

פ נמורין נכתבין ונההמין לאלתר להייפ, רשעים י  צתק
 גמורין נכתבץ ונתתמין לאלתר למיתת, בינוניפ תלויץ
 ועומדץ מר״ה ועד יוה״כ (והן עשרת ימי השובה),
מ נכהבץ למיהה (שפ מ״ז:). ז א  זכו נכהבץ להייפ ל
 לדבו— יא העולפ נברא בר״ה (שפ י״א. הרנופ יונתן
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ש ל אחרונים א״ל ח  צפורגן על ראשונים טכריסן ע
 לקיע אדרבא אחרונים עדיפי אע׳״ג דאיכא שעבוד
 טלכיוח קא עסקי בחורה׳ א״ל בירה (ביהט״ק) חוכיח
 עחזרח לראעונים ולא חזרה לאחרונים עאלו אח
ט? אסר להם י חל  ר״א ראעונים נחלים או אחרונים נ
חכם בירח (יוסא ס׳ ) ר׳  הנו עיניכם בבירה׳ או עי
ה  יוהנן כי סםי בהא סחניתא (עהיה להססונה רעו
ל כהן שטצא יען) אסר הכי, ח כסוחו ע  לערוף א
נה עועין דק׳ הפ לראעוניפ עאפילו על אונס עי  אעדי
 עלא על אונס על אבו״כ(חסיד ב״ה ). אסר רבי זירא
 אסר רבא בר זסינא, אם ראעונים בני סלאכים אנו
 בני אנעים ואם ראעונים בני אנעים אנו כחסורים,
א ועל ר׳ פינחס ס ל רבי חנינא בן ח  ולא כחסורו ע
 בן יאיר (עיי חולין ז' חעניח כ״ד ) אלא כ׳שאר חמורים
ן(אם) הוון  (עבה קי״ב ). ובנוסח אחר בירושלטי: אי
ע אנן נ , ואין הוק בני א ע  קדסאץ סלאכק אנן בני אנ
׳ א״ר סנא בההיא שעתא אסרין אפילו כהמרחיה  הסחן
 דר׳ פינהס בן יאיר לא אידסינון(עקליפ פ״ה א׳) אסר
ט ר׳ עטואל בר נהטן: הראעוניפ הרעו ע  ר' הני ב
ו  זרעו ניכעו כיסהו עדרו קצרו חשו זרו בררו טחנ
 הרקידו לשו קיספו ואפו׳ ואנו אין לנו סה לאכול(שם)

 ר״ל שהם הכינו הבל לפנינו ובכל זאח הסרה לנו דעח
 ההורה, אסר ר' אלעאי בא וראה שלא כדורוח
ה הראשונים עשו ח ו  הראשונים דורוח האחרונים, ד
ק, דורוח  חורחן קבע וםלאכחן עראי זו וזו נחקייסה בי
 האחרונים שעשו סלאבחן קבע וחורחן עראי זו וזו לא
ח ו ד ח  נחקייסה ביק. נם אטד בא וראה שלא כ
חה הראשונים היו ו ח האחרונים. ד ו ר  הראשונים ח
 סכניםין פירוחיהן דרך סרקססין (שער ההצר והביח)
ח האחרונים סבניסיןפירוחיהן  כדי לחייבן בסעשר, חרו
p דרך ננוח דרך חצרוח דרך קרפיפוח כדי לפטרן 
 חסעשר (ברכוח ל׳ח:) ר׳ יוחנן סשום ר׳שב״י סחלק
 בין דורוח חראשונים שאין בנוח ישראל ברוצוח
 בכשפים, ובין דורוח האחרונים שבנוח ישראל פרוצוח
 בכשפים, לעניין להעביר על האוכלין ולא ליסל; סשום

 דאיכא לסיהש לכשפים (ערובין ס״ד:)
 [מי המה הראשונים והאחרונים] בל הנביאים נקראו
 ראשונים לאפוקי סהני זכריה וסלאכי דאהרונים נינהו
ן ). רב פפא אסר חא הזי סאי איכאבי  (סוטה ט״ה.
 חקיפאי קדסאי לעינווחני בחראי׳ ר׳ל בין ר״נ שהיה
, ואעפ״כ כחב באגרתו  נוהנ שררה תורק טרה בחלסיחו
 ,,ושפירא טילחא באנפאי ובאנפי הבראי״, ובק ר׳
 שסעון בנו שלא אסר באנפי הבדאי (סנהדרין י״א:
 רש״י) א״ר pnv לבן של ראשונים כפתחו של אולם
כסלא ו אנ  ושל אחרונים כפתחו של חיכל(חצי רחבו)׳ ו
ס םודקית ראשונים (כסו) ר׳ עקיבא׳ אחרונים ח  נקב ט
p ר׳ אלעזר בן שטוע איבא דאטדי ראשונים ר״א 
 שסוע אחרונים ר׳ אועעיא ברבי וכוי. אטר אביי ןאנן
 בי םיכתא בנודא (כיתד שנועצים בכותל בנקב צר)

ת ו נ ל י א ל ח נ ע ח ע א ד ל ך ע י ל ש ; ת ר פ ו ; ש ת ו ה י ל  ס
. ר ש ה ע ש ס , ה ס ב  ע״ע ש

 א
 ראש השנה, מסכת: טםכהא בש״ם בסדר
עד; בהוצאת הסשנה אחר סס׳ יום טוב (ביצה),  מו
 וברוב הוצאות התלמוד בבלי היא בראש הכרך הרביעי
 לפני סס' יוטא, ובירושלמי אהר שקלים ולפני יומא
 וסוכה כסדר הסועדים. בסס׳ ר״ה יש ארבעה פרקים
 בטשניוה ובנטרא (ורק שני פרקים בהוספהא) פ״א:
 ארבעה ראשי שנים הם באהד בניסן ד״ד, לטלכים
ח ר״ה ש ה  באהד באלול ר״ה לסעשר בהסה׳ באהד ב
 לשנים׳ באהד בשבס ד״ד• לאילנוה וב״ה אוסרים בס״ו
, קדוש ההדשים ן ח  בו; ארבעה פרקים שבהן העולם נ

ה ק ח  פ״ב: עידי קדוש ההדש, וההקנוה שנע׳שובדבר, ב
 העדים, נזרה רבן נסליאל על רבי יהושע. פ״נ: עבור
י השופר והתקיעוה, וסי הם שאין סוציאין נ ; ח ש ד ה  ה
ה הרבים ידיהובהן פ״ד: הקנה ריב״ז אהרההרבן  א
 בענין ההקיעה ולולב ויום הנפה העוסר וקבלה עדות
 ההדש; סדר ברכוה בר״ה ושאר דיני שופר וסדר
 תקיעוה. בהוצאה הנםרא שלנו יש בסס׳ זאה ל״ה
 דפים, ובדף י״ס ססופר סנזירת הסלכות (אדריינוס)
ת בניהפ וכוי ונצולו  שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו א

 ע״י עצת ססרוניתא שברוסי (ועיי תענית י״ה.).
 יש־נב

 ראשוני• , אחרוני•: ראשון הוא תהלה
 וקודם בסדר המספרי, ונם סודה על היוהר נעלה
 בערכו במינו, כמו השרים הראשונים (דניאל י' י״נ).
 לישון ראשון בסגי; אפשר רק אם כבר נמצא שני
 ושלישי וכו׳ ואם הוא עדיין יהירי גאסר בו אדור כסו
 ויהי ערב ויהי בקר יום אהד, בי אז לא היו עוד שגי
 ושלישי בגמצא (רמב״ן) אך רש״י סביא בשם ס״ר הדרש
 לפי שהיה הקב״ה יהיד בעולמו שלא גבראו המלאכים
 עד יום שגי ולפי הפשמ לא יהבן ראשון אלא היכא
 דאיכא מגין בההלה, ולבן דרשו הז״ל בשכר שלשה
 ראשון(ביום הראשון שמוה י״ב, ויקרא כ״ג) זכו לשלשה
) אחרק הוא הסוף בסדר המספרי׳  ראשק (פסחים ח.
 זנפ קיצוני ופהוה במעלה. ולפעסיפ אהרק הוא חשוב,
 ובפרט באיש אהד, כמו דברי דוד המלך הראשונים
 זהאהדוניט (דהי״א כ״מ ב״מ), משנה ראשוגה וטשנה
קה.  אהרונה (נדריט צ״א.), האהרונה היא יוהד מחי
 והלכה בבחראי (עי׳ יד סלאכי סי' קס״ה, וערך
. לפעסים שבחו חכטים אח האהרונים על ( ה כ ל  ה
n סאי הרא׳שק a n הראשונים, כסו ר״א בר ברכיה 
 הקל ארצה זבולון וארצה גפחלי \jnnm הכביד דרך
 היפ וגו׳ (ישעיה חי), לא כהראשוגיפ שהקלו סעליהם
ם שהכבידו עליהן עול הורה, י  עול תורה, אבל אהחנ
 ורארן הללו לעשוה להם נם (םנהדחןצ״ד:) אבל לרוב
ת הראשוגיפ ובפרט ר׳ יוחנן שאטר ט, בה  שבהו א
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ים: אי) ע״י תיבות מנזרות, היינו נ  נעמו באופנים מו
ת ונוסד וכולו, ח  להסיר סופי התיבות, כמו וגו׳ ובו' ת
 טתני׳ סם פ תהת טתניהא םםכהא פרמה, ככ׳ מני
ר יתברך. ואט הטלה טורכבת ט א נ  ית׳ תתת ככתוב מ
י תיבות יבואו ראמי התיבות ביתד כטו נ״נ ת מ  מ
 תהת נבוכדנצד פ״ב תתת פטרבורנ בי) תבות נמכרות,
 אט אסצע האותיות הסרות, כטו תליפ תהת תהליפ

 ג׳) אסצעי תבות, אם תאות האמצעי הוא בםקום התיבה
 כסו ה׳ בסקופ אלהיפ. די) סופי תיבות׳ ן׳ בסקוס
 אבן. הי) ראמי תבות, כסו ע״ה עליו המלום, א״א
 אברהם אבינו, ק״ו קל והוסר וכדוסה. אולם אם האות
מתםמו  הראשץ הוא ה׳ הידיעה או אינו טן המרמ י
ה כסו, הא״ס האץ סוף המי״ת המם י  גם באות מלאה־
 יתברך, אדה״ר אדפ הראמון, מבע״פ מבעל פה.
 ולפעסים גם אם אות המגיה היא הולם וא״ו כסו
 חומבע״פ חורה מבעל פת, חויר׳ט חוםפוח יופ טוב.
י  אפ החיבה הראמונה או האהרוגה היא בעלח מת
א  אוחיוח נמארו לפעטיט מחיהן בר״ח, כטו מנ״ה מו
א נע, אעפ״י אף על פי. ולפעטים יבואו  נח, מנ״ע מו
 ר״ת בסלות זו אחר זו אם הדבור ידוע וטורנל, כטו
 בא״י אט״ה אקב"ו=ברוך אתה ה׳ אלהינו סלך העולם
ץ אוסרים א = א ״ א ו בטצותיו וצונו׳ א״א א ר קדמנ מ  א
 אל ארך אפים, אא״א ואא׳ה־־־אתד איסור אבילת ואתר
 איסוד הנאה, א״א ט״פ בב״ה=אץ אדם טעיז פניו
ת דצ״ך מ ט  בפני בעל הובו, וידוע םיטני ר׳ יהודה על ת
ת תפוםקים יבואו בר״ת, בטו  עד״מ באת״ב מסו
ה בן סייסק, הר״ן הרב רבגו מ  הרסב״ם הרב רבנו ט
 נסים, האב״ד דפק״ק=הרב אב ביח דין רפה קהלה
 קדומה. ו׳) סנץ במו שם״ה 365׳ רס״ח 248, חרי״ג
 613, וסנין המנים לפ״ק=לפרם קסן בהםרון האלפים,
מ מכותבים חלפ״ק בחרוז מיעלה סנין האוחיוח בסו  ד
 סנין חמנח. ואחדים סחטמוררים חברו מיר לפק׳׳י,

ח חרי״ח: נ  בסו על מ
 עפ הלפקיס פה אדיבה,

 ולאלה כגמול ידם להס אשיבוז,
 ובלפק, אוי, היום בזדון אזמרה.

 מה לכס לפקי עמי הגה יגיע הבל?
 (נאםלאבער בחולדות הקבלת צד 31 ; דאליצקי מירי

 סנחם צד 105; לוח אחיאםףח״ב 31)
 [יעל קגם] הכמי החלמוד המחממו הרבה בר״ת
, ואמרו הלכה כאביי ( ם י נ מ י  לציין ההלכוח (ע״ע ס
א ו מ מלא מדעה, אביי אמד לא  ביע״ל קנ״ם, ר״ח, י
ד , ע (  חוי יאומ ורבא אטר חוי יאומ (ב״ט ב״א.
* לספרע חוא נפסל (ב״ק ע״ב.  זו ס ם, אביי א
י חעוסד סאליו (ערובץ ט״ו.)״ ח ח ב״ז.), ל ד ה נ  ם
ח לביאה(קדומץ נ״א.), נ י ד ו ל ו ם ץ ס א  ק ד ו מ י ן מ
ך ת ד ניםא לדביחהו ובו׳ אסר אביי ב ד  בר רעילאי מ
י דעחא בניטא ו ג ל  הטוב והמטיב ולא בטל הגט, ד
אטר בפירומ בטל יהא הגט  לאו סילתא היא עד מי

 לגסרא. אםד רבא ואנן כי אצכעחא בקירא לסברא
ה מאין האצבע ימל ליכנם בחובה) אסר מ  (במעוה ק
י אנן כי אצבעחא בבירא למבהה (עיתבץ  רב אמ
א ניכר סקוטה (עי׳ ל  נ״נ.) כאצבע חחובה בבור, מ
 רמ״י) אהרוני הרבנים חם בעלי חחוםפוח (הליכוח
 אלי אוח ר״ו<. וחפוםק האהרק הוא סח הב״י לספרדים
. ולא רק בדבחם ח כ ל  והרס״א לאמכנזים ע״ע ה
 רוהנים ימ הילוק בין ראמונים ואהדונים. אלא אפילו
א אלא נ ה דרב לא מ  בדברים נמטים. ואטרו סמסי
 בדורוח הראמונים ממנוחיהן טתבוח. אבל ברותח
ם וטחצח כננד י י מנ ח  חאחרונים ששנותיהן סועםוח מ
י ם• ס ו ח י ב י  מלמה עכורים (יבסוח ס״ד:) ע״ע א ר
מ ראמונוחואחרונוח ח (ע״ע) י ו ר ב ד ת ה י ש ע  נם נ
ת ל י ט ת סים ראמונים ואהרונים ע״ע נ ח  (ב ק נ״ד ) א

ד ה״ב 85). ס ם (עי׳ ברם ה י ד  י
 א.

 לאישי תבות (ר״ת): האות הראמונח סכל סלח
 הטשתטשת לטלה מלטה להפופחם הכותבים בדרך
ט או נקודה להבדילה טאותיות מ  קצרה, ומטו עליה ח
 אחרות, ומתי אותיות ראמיות טמתי טלות, או מלש
ח ורשטו שחי נקודוח ח  אוחיוח דוחר עמו טחט חיבח א
 קודט האוח האהרונה בראשונח נקראו ראשי חיבוח
, או אלף ביח או ן ט י ן (ע״ע) ואח״כ ט ו ק י ר ם ו  נ
 םירוגין בסו הםבלא של זהב שפרשח סוטה כחובה
 עליה שעשחה הילני הסלכה ואסר ריש לקיש סשופ ר׳
 ינאי באלף ביח (אוחיוח של ראשי חיבוח, רש״י)
 וכו׳ וכותב כסה שכתוב בםבלא ;לפי םיסני האוחיוח):
ת אם י ס  אם שכב איש אותך ואם לא שכב, אם מ
 לא שםית, בםירונין (יוסא ל״ז ), אם לא שכר אתריו
 ראשי תיבות עד סוף תםקרא, ואת כי שםית (רש״י),
 ור״ל בםירונין חלק באתכח, וחלק בקצרה בראשי תיבות
) בסאה הרביעית נודע קיצור תתבות '  (עי׳ ניטי! ם
 בשם ״ראשי אותיות" (תנתוטא שטות, תוצאת באבער
, ואת״כ תשתטשו בלשון ״ראשי תיבות" ו״םופי  נ״ד)
מת" (ספר ססורה ״אכלה ואכלה" תוצאת פרענם־  תי
 דארף) ר־ אליה בחור אוסר על דאשי תיבות

 הקצרים והנשברים והםלוח בנוםריקץ ובראשי תבוח
 ובדרך רסיזה וקריצה כסיןתבה פרוצה (סםורחהסםורה,
 שברי לוהות) ר׳ יוסף קלסן בסבוא הססורה קורא
. בעלי הסקובלים  אותן: סלות סנזרות קצרות וטי
י אותיות (עי׳ ברכות  קוראים לזו צרוף אותיות או צחפ

 ג״ה. וספר יצירה פ״ב).
ן החשסונאים ידעו ט  [ר״ח באופנים שונים] עוד מ
 להשחטש בר״ח על הטטבעוח, ורשטו א לשנה הראשונה
 לםלמחם, שב לשנה שניה, שנ לשנה שלישיח, שד
 לשנה רמעיח, הי בסקום היהודים, יש או ישר בסקופ
) בחרנוס ע ב ט  ישראל, לחד בסקום לחרוח (ע״ע ט
 אונקלם נכתב שם חר״ח י״י, נם נכתב באוח ח־ או
מת , בסשנה כתוב ד׳ בסקום רבי או רבן. קיצור חתי  ד
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 אוצר ישראל ראשית הנז
 ומעשרות, והמעתיק טעה לחשוב ת״פ על תפילין
 וכמוזות ספני שנאמרו באוחה פרשח, והוסיף איזה
 מלים לצורך הענק. נם חטנחנ לומר בברכח הסזון
״ בחול ״ומנדול״ בשבח תוא עי׳י טעות הר״ת׳ ל ח נ מ  ״
 כי בפנים חיח כחוב טנדיל (בטו בחחליס י״ח נ״א),
ד רשפ בנליץבש״ב סנדול כטו חקרי בשטואל ח  וסופד א
ב נ״א), והםעתק חשב שחר״ח בשבי ר״ל כ״ ) ׳  ב
. ולפעםים נפל חל  בשבת וכוזב כי בשבח אוסרים סנ
 טעוח ע׳׳י חסרון הר״ה כסו בזסידות ליום שבת בחסישי
ח פודנו, ורבו הספרשים ע״ז, י ישלח א ע  ולא ב
 ובאסח צריכץ לדשוח עליו סיסן הר׳׳ח בע״י, ר׳ל בערב
 יום וכוונתו בערב שבח ובערב יר׳ם, כסו שאסרו שאין
 אליהו בא לא בע״ש ועיו״ם, (ערובין ס׳׳נ:). וספני
 שחששו לםעיוח פסקו להלכה שאין לכחוב ר״ח בנם
 רק חיבוח שלםוח (ש״ע אה״ע סי׳ קכ״ו כ״ה), ואין
' קס״א כ״ד), , d לכחוב ר״ח אפילו בחרשאח הנט (שם 
 ואץ לכחוב ר״ח בספרים (ר׳ל הר״ח שעלולים לטעוח)
 לטען לא יפול בהם טעוח (חוי״ם יבסוח פם״ז די).
טח  ובאטת יש ר״ח שאי אפשר להבינט, כטו חחי
 הסםכים להדפסת לישרים תהלה (יתיפאף חקנ״ט):
 הק׳ אברהם חכהן ב״ח חלח בחוך הלה חשב בתוך
 חשבי וא״א וב״ך וסט״י. (והעירני טר נ״ש ליבא־
 וויטש כי לעטעריס בתולדוח ברד״ח לספרו ״טעריך
 הטערכות״ אוסר ע״ז כי הסו״ם טרנליות שהדפיס
 הספד לי״ת זייף שנת ההדפסה וברא טלבו ההסכטח
 עם ששות הר״ת) בסאה האהרונה כאשר הוכרחו
 היהודים לחקרא בשם כנר סשפחה, השתטשו
 אהדים בר״ה של שסם כסו ברי״ל=ר' יהודה ליב
ן ״ל־סנ  הלוי ז״ק=״זרע קדש״, כ״ץ־־־כהן צדק, םנ
 לרה ג״ה הענדלער בחב ספר ערכי הנוםריקץ על כל
 הר״ה שסצא בספרים שונים, ונדפס ביהד עם ספר
ס וההלסודיס (פפד״ס  הסלץ של דאלסאן על התדטסי

.(1897 

 ביבליונרפיא: ברלינר, ברכת אברהם 1255 א׳
 בערנשט״ן, ספר ראשי תיבות, לונדון 1896 • פיליפ לעדע־
 רעה העברעאישע אונד כלדעאישע אברעיויאטורען, פפד״מ
J. E. 11887 1894; יוסף יתזקאל, כתנת יוסף, גאםביי 

1. 89, 
 א

ת הגז: מתנא לבאן- ככתוב חד. יהיה י # א  ל
ת אעם וגד וראשית נז צאנך תתן א  טשפט הכהנים מ
. ואסרו בטשנה ראשיה דינז נוהנ (  לו (דברים י״ה ד
 באח ובחר׳ל כחולץ אבל לא בסוקדשים, ואינו נוהנ
 אלא ברחלוח (צאן ולא עזים) ואינו נוהנ אלא בסדובח
 לביח שטאי שחי רחלוח ולב״ח חסש. ודוכסים אוסרים
 תטש רחלות נחזית כל שחן, וכסח גותנץ לו טשקל
ק ו ל ד סלעים בגליל- ט מ  הסש סלעים ביהודה שהן ע
ו בגד קטן. לא הספיק ליתנו  ולא צואי כדי לעשות מטנ
ר ט של נכרי פטו א  י לו עד שנבעו פטור. הלוקה גז צ

ד אוכל גבלות לחאבץ ס ו ש ) ס ד ״ ל ץ ט י נ  הזה (
) ועוד השהסשו בר״ה לדיגיס אהרים,  (םגהדרץ כ״ז
ט שהל בסוצאי שבה, אביי ״ ו  כסו לקדוש ולהבדלה מ
ד יקזנ״ה ורבא אמר יקגה״ז—יין קידוש גר הבדלה ט  א
שמאל  זטן. יר׳ט שהל להיות אהד השבה רב אטד יקג״ה ו
 אטר יגה״ק ורבה אטד יהג״ק ולר אטר קגי״ת ורבנן
 אטדי קינ״ה, טר בריה דרבינא אטד גקי״ה וכוי(פסהים
ס לשטיני עצרה: י  ק״ב; ק״נ). עוד פן״ר קש״ב, ס
ל נ ן שההיינו, ר מ ס כברנלים (סוכה נ׳ ה:)< ז י י  פ
,(  לתשוב אותו לרנל בפני עצסו לענץ אבלוה(ס״ק כ״ד.
ן בשבעת יסי סוכות פרים ובשסיני פר אהד, ב ר  ק
ת לעצסו בברכת הסזץוהפלה כ ר ר בפני עצמו, ב י  ש
 (יומא גי, ועיי ערוך). עוד נשנ״ז, שתייב תבא על הגרה
: נדה שפתה נרה זונה (סנהדרין פ״ב.)• זד״ד פ ו ש  מ
 יה״ז הוא סיסן בשהי הלהפ ולח פ הפנים, שהי הלהב
 אורכן ז' םפהים ורהבן ד׳ םפהים וקרנוהיהן ד׳ אצבעוה
 והיינו זד״ד; לחפ הפניט ארכו י׳ טפהים ורדובו ה׳
 טפהיט וקרנותיו ז׳ אצבעוה, היינו יה״ז(טנהוה צ״ו )׳
 בהביהי כ״נ יש D״p אטרו דנין הבש״ט טתבש״ט,
 ד״ה הדיר, באה [הוכה], [דוהה] שבה, [רותת]
הנלל [עצטה], הי , דנץ יני״ל טיני״לר״ת־ י ר כ ו טאה  טו

 יין, לבונה, (שם נ״א).
 [ר״ה בקבלה] הכסי הקבלה השהםשו הרבה
 בר״ה, ואלה הם בסרר א ׳ב: א״א אריך אנפץ׳ אב״א
 אהוד באהור, אד״ר אדרא רבא, אר״ז אדרא זוטא׳
 או ׳א אבא ואימא׳ א״ס אין סוף, אנ״ך אורות ניצוצוה
 כלים, א״ק אדם קדטץ, ארנט״ן אוריאל רפאל נבריאל
 סיכאל נוריאל׳ ארס״ע׳ אש רות סים עפר, בר׳ב בר וברתא,
 ב״נ בר נש, ד׳א זעיר אנפץ, זו״ן זעיר ונוקבא, הר׳ב
 הכסה ובינה, הר׳נ הסד ונמרה, הנה״ם הסד נבורה
 תפארת טלכות, טגת״א טעסים גקודוה הנין אוהיוה,
, י״ג יין גוקבין, ס״ס  י״ד יין דוכרין, י״ם יסוד טלמת
 טוהא סהיסאה, ג״ה גצה הוד, גת״י גצת הוד יסוד,
, ס״א סטרא אהרא, ס״ה םהרי ה ג  :ש״ב ג׳ שערי מ
 תורה, פב״פ פנים בפגים, רדל״א רישא דלא אהידע,
ה מ  ר״ם רעיא סהיסנא, ש״כ שבירה כלים, שה״ק ש

 הקודש, ה״ה הפארה•
 [טעיות ע״י ר״ת] הר״ה נרסו לפעסים הסרק בהכנת
 הדברים, ולכן אין להשהטש ב״א בר״ה חסורנלים.
מ ש ה  ולפעסים הסבו הר״ה טעוה ע״י הטעהיקיס ש
 הר״ת לסלות אהרוה, בסו ברש״י עה״פ וקשרתם לאוה
: אף  על ידכם (דברים י״א י״ה) שסביא בשם הספרי
 לאהר שהנלו היו סצרינים בסצוה הגיהו הפילץ עשו
 מזחוה כדי שלא יהיו לכם הרשים כשההזדו. ובספרי
 שלט לא נזכר תפילין וסזחות, ונם קשה להבץ הלא
 טצות הפילץ וטזחוה גוהנץ בחו״ל כסו בא״י. אלא
ה: היו סצויינים בטצות  שהנוסהא בספדי לפני רש״י הי
 ת״ס כדי שלא יהיו לכס חדשים כשחהזרו ודרשו כן
ת תרופות מ י  מסלת וקשרתם־־וקשר־ת״ם ת״ם ראשי ת
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 (סנהדרין ל*ו.). בכ״ז לא רצת רב להשאר בא״י, כי
ח סולדחו, וכל ישעו והפצו לתחם  בהד לשוב לבבל א
 אוהה ס׳שפל סצבה כהיים הדתיים ולנסוע ׳שם אהלו
ה  להרביץ הורת ברבים. ור׳ הייא דודו בראותו א
 ב׳שרונו וידע סעלוהיו וטדוהיו בי הוא ראוי ליסד י׳שיבה
 בבבל לא עכב אותו, ונתן לו רישות לדון ולהוריה, ונם
 בקש סרבי כי יסנהו לתכם ויססוך ידיו עליו, אסנם
 רבי לא סלא בק׳שתו אך להצי, והר׳שהו לדון ולהורות
 אבל לתתיר בכורות לא הרשתו (סנהדרין ה׳ יררש׳
ה ה׳), והנה אין ספק כי רב היה ראוי ׳  תנינה פ
 לססיכת שלסה, ואף כי רבי נתן סמיכת ׳שלסת סבלי
 כל תנאי לרבת בר תנא בלכתו לבבל ורב הית גדול
ו וע׳שר סעלות לו עליו, אך לדברי ווייס היתה  ססנ
 הסבה בי י־בי לא רצה להפסיק הק׳שר ׳שבין א״י לבבל,
 בי ראה בזה סכנה לסעלה א״י אם הכם נדול ברב יהיה
 בבבל רשוכ לא יהיה להם צורך עוד בנחלי ההכסים
 בא״י. ולק נם אהרי סוה רבי כא׳שר בקיש רב סרבן
 נסליאל ברבי ססיכה ׳שלסה סנעה נם הוא׳ ואומר
 איני סוסיף על סה ׳שנהן לך אבי (ירדש' הנינה ישם)

 [רב בבבל] נדלות בבל בהורה סתהלה מישיבה
 רב אליה, ויסדותו ׳שם י׳שיבה נחלה, והיא היתד! ליסוד
 תלסודא דכבל (כעזרת ׳שסואל). כ׳שנת תקי ל ל׳שסרות
 (נ״א תתקע״ס ליצירה, 219 לסספר הנהונ) כא רב
 לנתררעא וריש נלותא סנהו לאנרנוסוס לה׳שנית על
 הסרות ב׳שוק, ורבי ׳שילא ע׳שאו אמורא בי׳שיבתו(ירו׳ש׳
:). רב תנית את׳שמואל בנהרדעא,  ב״ב פייה, יוסא כ׳
חם  והלך לסורא ויסד ׳שם י׳שיבה נחלה, והעסיד הלסי
 רבים ׳שהיו הכסים נחלים, עד ׳שנע׳שה כבל למרכז
 היהדוה, ולא היתה צריכה עוד לעזרת הכסי א״י. רב
 הוסיף על הס׳שניות ׳שסדר דבי דברי תנאים אהרים.
ח ׳שמואל, עד ב  ויפחשפ ב״נסרא״, ויפלפל לרוב עם ת
 ׳שסין הסתקחם האלה היו נודעים בישם ״הוי ת דרב
; סנהדרין ק :), ד ׳  רשסואל״ (ברכות כ' תענית כ
 תלסידיסרבים נהרו אליו ונם סתלסידי ׳שסואל באו
 ל׳שמוע דחשותיו בהלכה וללסוד בי׳שיבתו, ופעל וע׳שה
 הרבה תקונים בדת, כי הסק העם היו סזלזלים במצות

 עד ׳שאמח עליו ״רב בקעה מצא ונדר בה נדר״ (הולי;
 ק״י). תקוניו היותר נעלים הן בסדר התפלוה.
 ובתםכסת ׳שסואל תברו תקן נוסתא לתפלת ׳שבע בליל
ט ׳שתל לתיות אהד ה׳שבת, וקראות ״סרנניתא" ר  י
בח על ׳שסו כסו ז  (ברכות ל״נ:) וקצת תפלות וברכות נ
ס אנהנו לך ה' אלתינו על כל ח ו  על הנ׳שסים: ס
 טפה וטפה שתורדת לנו (תענית ו׳ ), הודאה לצבור
 כסודים (יחמי ברכות פ״א ת׳), והאהרונים לקהו
 תפלתו אתר ׳שט״ע ותקנו לאוסרת ב׳שבת ׳שסבדכים
 בד.את תתדש (ברכות ט״ז ) וססייסים ״ובזכות תפלת
 רב אםן סלה״ רב אסר כולם נידונים בר״ה ונזר
ד סתהיל בר״ה, ותיקן לוםר בתפלת ה ו ׳של כל א נ  ח

 סוסף בר״ה זת ו!יום החלה סע׳שיך זכדץ ליום ראשץ"

 סרא׳ש־ת הנז (חולין פי״א אי) ופוסקץ כר׳ אלעאי
, (  דאסר רא׳שית הנז אינו נוהנ אלא באח (׳שם קל״ו
 ורתלים בין םלאים בין זקנים ואפילו נתז; סאה פעסים
ה לכהן, ואין לראשיה הנז ׳שיעור כן  נוהן סהם סהנ
 ההורה, וסדברי סופרים לא יפהוה םאהד סששים, ונם
 הלוים הייבים ליהן ראשיה הנז שהם בכלל ישראל
ת זו ראשיה הנז סצוחה בהחלה הניזה, ואם צ מ  ב
 הפריש בין באמצע בץ בסוף יצא׳ ומוהר להפחש מחישן
 על ההדש או איפכא. ראשיה הנז היא הולין לכל דבר
, ס ה נ ו ה  (רסב״ם סהנוה כהונה) ע״ע כ ה נ י ם

. ה נ ו ה  כ
 ט. ל. ב.

 רב: ע׳ בירבי, רבנים
 רב: אמורא בבל הספורסם, סיסד הישיבה בסורא
 במאה השלישיה. שמו הפרמי הוא אבא אריכא (הולץ
ל הקומה וארוך בדורו, או כי ת  קל״ז 0 על בי היה נ
 היה שם סקום מולדתו או שאריכא הוא כנוי הכבוד
 והשררה כסו נברא רבה, וקראו לו ״רב״ סתם כסו
הא  שקראו לרבי יהודה הנשיא ״רבי״ םהם. בבחי
. ( י  נזכר בשם ״רבי אבא" (כסו בהוספהא ביצהפ״אז
 כי הוא נהשב לססוצע בין הנא ובין אסורא׳ או כהבר
ם שבימי רבי׳ וספני זה לא הקפידו י  להנאים האהחנ
 בעלי הגסרא להתשיבו כתנא ואסרו עליו ״רב הנא
 הוא ופלינ״ (ערובץ נ׳:). ומצאנו גם אהד ססאסר־ו
״ כאלו הוא ברייהא (ידוש' שביעיה פ״ד י  המההיל ״הנ
ו רבנן״ (שבה נ״נ:).  ה׳), וכן נזכר מאמרו בדבור ״הנ
 משפהתו היתד. מיותסת בישראל מצאצאי שמעי אהי
, אביו אייבו ( ׳  דוד המלך (כתובות ס״ב: סנהדרין ה
 היה אתי ר׳ תייא רבה׳ וכאשר עלה ר״ת ובניו סבבל
 לא״י, עלה נם רב עסתם ונדל בביתו(ערובין ע״נ) ועם
 ר״ת דודו הלך לישיבת רבי ולסר לפניו, ולפעסים היה
 נם סמוך על שולהנו(ברכות ס״נ.), והתבונן בכל דרכיו
 ומעשיו(שם י״ג. וביררש׳ פ״ב אי). אך יותר לסד בבית
ח ר״ת בי׳ש־בתו בציפורי אשר פתת לו תדרי תורתו, ו  ד
 עד שנם סגלות סתרות אשד תבר בכתב לא מגע ממגו
: ב״ס צ״ב:), ובסשך תדש יסים שלא בא  (שבת ר
ו בביתו כל כללי התורה ר ח  ר״ת לישיבת רבי לסד רב ס
 וכל התלכות שתביא עסו סבבל (יחש׳ כלאים פ״ם
 ד׳, ב״ר פל נ) ויען כי עיקר תלסודו היה לו םר״ה
 ע״כ נסשך אתריו ככל דבריו ולא סלאו לבו לעשות
 מעשה אשר לא ראה שנם ר״ה עושה ק (יחש׳ יבסות
 פי״ב א׳)׳ והיה משמש אותו תסיר (ידוש׳ סנהדרין פ״נ
״ על שהיה אתי אביו ונם מהביבותו , ) וקראו ״הביב  ג
 אליו, וגם ר״ה קראו בלשון כבוד ״בר פהתי״ (ברבות
ח בא״י נתשב ו  י״נ.) כלוסר בן נחלים. עוד ביסי סג
 רב בין גחלי ההכסים ויהי ג׳שוא פנים בעיני הזקנים
), וכאשר עשה רבי הקגה :  אשר בדור ההוא (ם״ק ם׳
 בעח הלוקה שדה p הסקריקון היה רב בין הטהקגים
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אן בני אם יש לך היטב נ ו  וכן הורה לתלטידו רב הטנ
 לך שאין בשאול תענונ ואין לטות ההטהטה, ואייה
 אניה לבני, הוק בשאול טי יניד לך» בני האדם דוטים
 לעשבי השדה הללו גוצצין והללו נובלין (ערובין נ״ד

ח דרב: לא כעוה״ז מ פ  ודוא טבן סירא) טרנלא ב
 העוה״ב, העוה״ב אין בו לא אכילה ולא שהיה ולא
 פריה ורביה ־ולא טשא וטתן ולא קנאה ולא שנאה ולא
 החרוו* אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהן
 ונהנים טזיו השכינה (ברכות י״ז), רב היה עוסק נם
 בסתרי תודה, בטעשת בראשית וטעשה טדכבה ופרשת

 תשם(עי׳ תנינה י״ב קדושין ע״א),
 [פעולת רב ותולדותיו] בפעולות שפעל רב בבבל
 לתנדיל תורה ולההזיק הדת יצא שטו בכל תאוצות
 וכולם הוקירוהו ויכבדוהו, נם בא״י הפלינו טעשיו
 וקראוהו ״רבנו שבגולה״ ואת בית טדדשו בםורא בשם
 ״טקדש טעט״ (טנילה כ״ט ). ואין ספק כי בהשתדלותו
 הוטב נם טצב היהודים הטדיני בבבל, כי הצליה למצ־א
 הן בעיני המלך הפרסי ארטבן הרביעי ויהי בין שניהם
 ברית אתבת ויי־ידוה, וכי שכיב ארטבן אמר רב נתפרדת
. נ תו ), חת תית בשנת226לטספרתנ : ׳  תתבילת (ע״ז י
 לפי טח שקבלו נאוני בבל מקדטוניהם (רש״נבאנדתו)
 נמשכו יפי טנורי רב בארץ בבל כ״ד שנח וכנראה
 תיו יטי שבתו בבבל יטי שלוה והשקט, ואף בסוף ימיו
 כשעטדת טלכות תסאסאנידים ותיו תתבדין ותאטנושים
 טדעים לישראל, לא נעשת עכוב בתלטודו בת דב
 נישאת לאתר טטשפתת תריש נלותא, וילדה את טר
 עוקבא ונהטיה שהיו נ ׳כ ראשי הנילה (תולץ צ ׳ב ).
 רב הוליד בנים רבים, ואהדים טהם נזכרו בתלטוד,
ח ד׳ הייא׳ אך לא טלא טקום  ותיותד מצוין היה בכו
 אביו בישיבת רק ר׳ תונא שתית תתלמיד המובהק של
ת בשיבת טובת, וכי נת נפשית נזר ר׳ יצתק  רב רב ט
 בר ביסנא שיתיו טטעטין בשטתת אותת שנת ולא
 יהא אדם טביא אסא ונידטי (הדס וענפי דקלים)
 לתילולא בטבלא וכר (שבת ק״י), וכאשר אטרו
ר טני (ט״ק ס ח  לשטואל נה נפשיה דרב קרע עלית ת

ל ו א ט  כ״ד.) ע״ע ש

 ביביליוגרפיא : ווייס, דו״ד ה״ג 147—161 • כוכבי
 יצחק ת וברת ה׳ 22, ה״ט 49, ה״י 16; ישורון ח״ו 114•
 ה״ז 6; אוצר הספרית ה״ה 159; המגיד 1871 גיייון 12 •
 השלוח 1898 צד 432; האסיף ח״ב; מיהלפעלדער, רב:
• 3 3 — 1  איין לעבעגסבילד 1871; באכער, אגדות אמוראי ^
 הנ׳ל J. E. 1. 29 י
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ד י אמודאי בבל הנקרא תמי חל ד מנ ה  ךבא: א
 בשם רבא סתם (רש שכתבו שמו דאבא) אביו רב
 יוסף בר תמא ישב בעיר תגדולת סתחא על נהר
 תדקל (תלת). אשד עליו אמד רבא מת שתריפים בני
 טהוזא הוא טפני ששותים טי דגלת(ברכות נ״ט )• רב
 יוסף בר תטא תית עשיר ונדול בתודה והיה תייטידו

נ ת ח ט  כי הוק לישראל הוא משפט לאלתי יעקב ועל ת
 בו יאטד איזו להרב ואיזו לשלום איזו לרעב ואיזו
 לשובע ובדיוה בו יפקדו להזכירם להיים ולטוה(ידושלטי

 ר״ה פ״א דף נ״ז ע״א)
, כי אין  [כהו באגדה] הלכוה רב דבו טאד
 טקצ ע בתלטוד שלא היה נושא ונותן עט שטואל הברו
 ותנידו דעתפ, ואשר תודיעו תלטידי רב בשטו. אולט
ת עלה על תבריו בבבל, ולא נופל תוא ח נ א  נם ב
 טה דרשנים היותר גדולים בא״י. וטיתסים לו ספר
 באנדה בשם אנדתא דבי רב (סנהדרין נ״ז). אף
ת שהיו התלמידים לומדים ח נ  כי יש מפרשים דבי רב א
ת יקרים בפרט אלת שיש ח נ א  בבית הספר דבריו ב
 להם יתס לקדטוניות וקורות תיי תאוטת ונדולית, כסו
 ברם זכור אותו האיש לטוב והגניה בן הזקיה שטו
 (שבת י״ג:), טעשח בשלציון תטלכה (שם ט״ז:)׳ כך
 היה טגהגו של ר׳ יהודה בר אילעאי(שם כ״ת:), בקשו
 לגגוז ספר קתלת (שם כ״ט ־.)׳ י״ב אלפי עגלי ה ה
 ראב״ע טעשר בכל שתא (שם ג״ד:), אגשי ירושלם
, סיום שנננז ספד יותסין ( : ׳  אנשי שתץ תיו (שם ס
 (שם ס״ב:), טעשת בבתו של גקדיטון בן גודיון(כתובות
 ס״ו:), ברם זכור אותו האיש לטוב יהושע בן גטלא
 שטו (ב״ב כ״א ), ארבע סאות ילדים היו לו לדודוכלם
 בגי יפת תואר היו והיו טגדלים בלורית וטתלכין בראשי
 הגייסות וכו׳ (סגהדרין כ״א:), ועוד טטץ הזת ורבו
 דבריו על טד ת הטוסר והאטוגות והדעות. ודרש אסרת
 ה׳ צרופת (תתלים י״ת), וכי טה איכפת ליה להקב״ה
 לטי ששוהט מן הצואר או טי ששוהט פן העורף, הוי
 לא גתגו תמצות אלא לצרף בהם את תבריות (ט״ד
 פט״ד א׳) א״ר יתודת אטר רב כ״ט שאסרו תכטים
 טשום טדאית עין אפילו בחדרי תדרים אסור (שבת
 ס״ד:). לעולם יעסוק אדם בתורת אפילו שלא לשטת
 שטתוך שלא לשמה בא לשטה (םיטת כ״ב:), רבי
 יתזקית רבי יוסי כהן בשם רב: אסור לדור בעיר שאין בת
 רופא ולא טרתץ ולא ב״ד סכין ותובשין וכו׳ (יחש'
 סוף קדושין) היא אמר כל הטרהם על הבריות בידוע
 שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאיגו טרהם
 על תבדיות בידוע שאינו מזרעו של א״א וכו׳ (ביצה
 ל״ב:). לעולם יתא אדם זתיר באונאת אשתו שמתוך
 שדטעתה מצויה אונאתת קרובה (ב״ט נ ט ) אסור לאדם
ראנהשטא יראה בה רבד טנונה  שיקדש את האשהעדשי
 ותתננת עליו ורתטנא אטד ואתבת לרעך כטוך (קדושין
 ט״א ) לעולם אל ישנה אדם בנו בי; תבנים שבשביל
 טשקל שני סלעים טילת שנתן יעקב ליוסף יותר טשאר
 בגיו גתקגאו בו אתיו וגתגלגל תדבר ררדו אבותינו
p לטצרים (שבה י' 0 הוא אטד עתיד אדם ליתן 
 והשבק על טה שראהת עיגו ולא אכל (שתשב לתטא
ה עצמו ולטגוע כל דבר שהוא בהיהר). רבי  לסגף א
 לעזר השש להוא שטועהה וטצטיה(טקטץ) ליה פריטין
 ואכל בהן טכל טלה הדא בשהא (ידוש' קדושין סוף)
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 דברים בקשתי מן השמים ישנים נתנו לי ואחד לא נתנו
ל רב חונא ועשירותו ׳של רב חסדא נתנו  לי, חכמתו ע
ל רבח בר חונא לא נתנו לי על  לי׳ אבל ענותנוחו ע
) ואריםיו(ב״מ ׳  עעירות רבא מעיד זכר עדותיו(ב״ק ל
) וספינתו(ב״ב קנ״נ.) דמעעח איסור ניודא (עם ג  ע״
ד מ א י  קמ״ט:). פעס אחת ביקע טרפדם בד פפא ע
 לפניו חדכרים המ׳שובחיפ עע׳שח רב חונא, ורפרם
 ב״פ חיח מספר לפניו ערב הונא חיח בודק חעיר ובל
 בנין רעוע סתר ואם לא יבלו הבעלים לבנותו היה בונה
ת חיח קונח הירק ב  אותו מכספו ועוד בכל ערב ע
ד ע א ד לנננים בכספו והיה משליכו לנהר, ועוד כ א ע נ  ש
 ישב לסעודח חיח פותח דלתי ביתו ואמר לכל טי
 שצריך יבוא ויאכל וכשמוע רבא הדברים חאלח אטד
ת כלם יכול אני לקיימם חוץ מחאחרון בעבור שרביפ  א
 אנשי הצבא במחוזא (תענית כ ועי׳ פסחים ל־ ביצה
 כ׳ א. חולץצ״ד:) סחונו חיח נוחן רבא בםחר שוחד
 לבית המלך להעביר נזרות רעות, כי בימיו כבדה יד
 מלך שבור על בני ישראל בבבל (חנינה ה׳ )׳ ונם רבא
, אבל אם חםלך איפרא ( : ו ׳  היה בסכנה (ברכות נ
 תורמיז תשיבת מעליו תמת כנה ואמרה לו לא יאי לך
 עםק עם היתודים, שכל מת שמבקשים מאלתיהם הוא
 נותן להם אמר לה המלך מה הוא ? אמרה הם מתפללים
 ויבא מטר, א״ל יתפללו עתר, בתקופת תמוז ויבא טטר.
 שלתה לרבא כוץ דעתך ותתפלל שיבוא טטר, תתפלל
 ולא בא טטר אטד לפניו רבש׳ע באזנינו שמענו
 אבותינו ספרו לנו פועל פעלת ביטי קדם (תהלים ט״ד
 בי) ואנו בעינינו לא ראינו, ובא טטר עד ששפכו
 תמים מן תטרזיבות לנתר תדקל (תענית כ״ד ). דבא
ד לאם חמלך איפרא תורמיז, ופעם אחת א  היח רצוי מ
 שלחה לו ארבע מאוח דינרי זהב לצדקה וחוא חלקם
 לעניי נכרים (ב׳ב י׳:) ועוד שלחה לו קרבן למען
 יעלנו לשם שמים ורבא צות ל גני הכמי ישיבתו לעשות

 מת שבקשח על דרך תגון (זבחים קט״ז:)
 [דרכו בייסוריו] דרך רבא בתלמודו נכר ממה שאמר
 אנרא דשמעתא סברא (ברכות ו׳ ). דברים שלמד
 מאתרים תסכץ לתזכיר בלשק זת פלוני אםברא לי (כנץ
 זו בר אדא משותאת אמד לי, ערובין נ״ו:׳ בדתמדורא
 אמר לי, שבת ק״כ:) וכאשר תתאוננו אביי ורבא
 על טיעוט כת תדעת בדורם כננד הדורות תראשונים
 תית אביי אוטד אנן כי םיכתא בנורא (כיתד תדותק
 בכותל) לנטרא, ורבא אטד אנן כי אצבעתא בקירא
 (כאצבע בשעוה קשה) לסברא (עדובץ נ״נ). ואטד
 רבא לעולם ילטוד אדם תורה ואה״כ יהגה שנאסר
, ברבות  בתורת ת׳ תפצו ותדר ובתורתו יתנת (תהלים א׳
 ם״ג: ע״ז י״ט:), כלוטר צריך לתקדים גטדא לסברא.
ועל  ובדברי אגדת של רבא תשובים הם ביותר טאטרי
 תלטוד תורת, כאשר ראת את רכ הטגוגא מאריך
 בתפלתו(וגורע בזת טזטן תתלטוד) אטד שטניתין היי
), בדרשו דברי איוב ׳  עולם ועוםקץ בתיי שעת (שבת י

 של רב ששת ורב נתםן בנו רבא נולד לו בשנת
 מות רב יחודח בר יחזקאל (קדושין ע״כ:) תיא שנת
 299 לטםפר תרניל (אך תטילו ספק בזת ותקדיטו שנת
 לידתו) ברוכ יטיו ישב בעיר טנורי אביו ושם טת
 בשגת 352 רבא קבל תורתו טהרבת תכטים ובראשם
 טרב גתטן בר יעקב תיושב כטתוזא׳ ותוא טספר טה
 שראח ממגחגי רכ גתטן (ברכות ל״ר: שבת ט״ז
, ותרבת מדברי ר״ג בתלכת אמר בשמו׳ (  פסתים ל
 וכאשר שמע דברי רבו גאמרים שלא על דרך גכון מפי
 אחרים תית גותג לומר תלא אמרתי לכם שלא תתלו
 דהחקים ריקים (בוקי פריקי) בר״נ (ב״ב ז' ועוד),
 והיה אצל ד״נ בשעת מיתתו ונם אמרו שנראת ד״נ
 אתר מותו לרבא (מ״ק כ״ד ). בימי ילדותו למד רבא
 בםורא בבית רב הסדא והיה שם תברו רמי בר תמא
 אשר נשא בת רב תסדא, ואתרי מות רמי לקתת רבא
 (סוכת כ ס. ב״ב י״ב ). נם את רב ששת שמש רבא
ת רב •וסף , ושנים תרבת שמש א ( ד  >ברכות ל
 בפומבדיתא אולם לא מצאנו זכרו בין תלמידי רבת
 בר נהטני, רק מה שנאמר שאביי ורבא בהיותם קטנים
 היו יושבים לפני רבה והוא בדק כה שכלם (ברכות
, אולם לפי הנירסא הנכונה לא על רבא סהם  מ״ה)
 נאמר זה ב״א על רבא בר הנן עכ״פ נם בימי רבה
 ו ם בימי רב יוסף תתנורר רבא בפומבדיהא מקום
 הישיבה הנחלה, ושם נקשרת בינו ובין נתמני תוא
 אביי הברית הנאמנת אישר עשתה רושם בקורות

 ישיבות בבל ואותותית נכרים בכל תלקי תתלמוד
 [אביי ודכא] אביי ורבא תיו לזוג תברים בלתי
ב גמסרים יתד ח  •נפרדים ודבריהם בהלכת על ת
 לדורות הבאים בעגין זה דומים אביי ורבא לרב
ח בית ס  ושמואל, ונובל לומר שכמו שרב ושמואל י
 תלמוד בבלי בן אביי ורבא הציבו דלתיו תקידותיהם
 ומתלקותיהם של שגי הזוגים האלת גקראים בשם אהד,
 בשם שלא גשתס׳שו בו עוד במקום אתר, ר״ל שם
 ״הרות״, תרות דרב ושמואל (ברכות כ.) והרות דאב״
. מאמרי התלמוד הנסמנים בראשם ת) ׳  ורבא (סוכת כ
 במלת ״איתמר״ כוללים ברובם מחלוקת רב ושמואל
 ומחלוקת אביי ורבא בתלכד, וכן שני זונים אלת(ועוד
 רבה ורב יוסף) נזכחם הדבר, יותר מזונים אתרים
ד (פו״פ דאמרי תחייתו). מד, שתתתילו ח  שאמרו דבר א
 ׳שני ראשי המדברים בישיבות בבל רב ושמואל, נמרו
 אביי ודכא, על ידם חחלת תתימת תתלמוד ועליהם
 סמכו בזת תלמידיתם ותלמיח תלמידיחם. אחרי מות
מבחתא ורבא ש מתיבתא בפו ח  רב יוסף היה אביי ל
 יושב במתתא וגפ אליו נקבצו תתלמיחפ, ואתרי מות
 אביי (338) נעשה רבא לראש תישיבת תגחלת, ואולפ
מבחתא היהה מהתה  הישיבה געתקת ממקומוז׳ ותתת פו
 לטטרופולין של תורה בבבל ורבא היה לראש יהיד

 בחרו עד יום טותו.
 [תכונת רבא ומצבו] רבא אמר על עצמו: שלשת
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 אנדה מל רבא הוא דורמ מקראות סספרי הכתובימ
׳מ קהלה), ואפמר מדבר זה  (ההלים טמלי איוב מת׳
ם במנתת ם תיו קוראים וחרמי מ הנ נתרדעא מ  יצא ממנ
 במבת מקראות מל כתובים (מבת קס״ב:), והמנהנ
ט מנהרחנא למתתא. נם מדרמ אסתר מנמצא מ  פ
 בסס' סנילה (בסוף פ״א י׳ עד י׳יז.) והוא כמעמ
 סדרמ מלם על ספר מלם עם פתיתות בראמו מלא
 נמאר דומה לו מימיבות אמוראי בבל, וכסותו פליטת
אסר בסנתדרין(ק״ד) נ״כ תותם רבא  סדרמ איכה מנ
 ניתן עליו, כי רוב המדרמים מבו אמר רבא במם ר׳
ל רבא תם כאמר נמסרים  יוחנן כי דברי אנדתו מ
 במם עצמו תרבה פעסים נוסדים על אנדת *רץ ימראל.
י ב להכריע בין מנ ה א ו ראוי להזכיר מ  מדרכי מדרמי
 כתובים הסותרים זה לזה ונם בלמדו את בנו מקרא
 ״רטי קראי אתדדי״ (זבתים קט״ז:). ואתב לתמתסמ
 באנדתו בסמלי כני אדם, וימ בתלסוד סיפור ארוך
 על מיתת רבא ורבת בד סדי (בעל אנדת מבא לא״י)׳
ל על מלמת עמר סמלי בני אדם איפת נרםזו א  ורכא מ
ב תמובותיו מל רבה בר מרי מצאו תן  במקרא ח
 בעיניו דק על סקצתם תיתת לו תמובה אתרת (ב״ק
מ  צ״ב.—צ״נ). ועוד ראוי לתזכיר מבדרמו פסוקי מת״
 תכניס באנדתו דברי כנסת ימראל כסו מיעמו בעלי
 אנדה מל א״י• נם ססדרמי תלכד. נסצא סספר רב
 במם דבא, והוא הוציא הלכות ספסוקי תורה וספסוקי
 נביאים וכתובים בנון פרטי סעמי ב״ד סהזסנת בעלי
ם עד הכרזה הרם הוציאם דבא ספסוקים מונים י נ  ח
ה בקמ דכא לדרומ על המם ה ) פעם א ז  (ט״ק ט״
ד ט א נ  הטפורמ אבל זקן אהד הזהירו מלא לדרומ מ
י לעלם (מטוה נ׳ ט ׳ו) הסר והוא למק העלטה ס  זד. מ
. ואסרו עליו מעסק בהכסה נסהדה וברא (  (פםהים נ
מ ושלהו לפני רב זירא (סנהדרין ס״ה:), ואפמד  אי
ר דבא על דרך ס א  מספור נפלא זה נדע סםה מ
 נוזסא אי בעו צדיקי ברו עלסא בדרמו דברי הסקרא
 (ימעיה נ״ט זי) עונוהיכם סבדילים ביניכם לבין אלהיכם
 א״כ סי מאין בו עק ימ בו דסוה אלהים וימ בו כה
 לברוא ועל סעמה סדכבה מל יחזקאל אסר דבא כל
ה ס  סד. מדאה יהזקאל ראה ימעיה, לסד. יהזקאל ח
ה לבן ס ה הסלך ולסה ימעיה ח ה א א ד  לבן בפד מ
י ה הטלך (הנינה י״ב:), לרבא היו מנ  כרך מדאה א
א. במעה ו היל בהורה רב יוסף ורב טמרמי  בנים מעמ
ם (סרק ב״ה.) ואסרו ח ו ע  סיההו היה אצלו אהיו רב מ
פטד אביי) ההנעמו נלי נהר  כמנפטר דבא (וכן כמנ
ו נמקו זה לזה (מם ב״ה•). ע״ע א ב יי  הדקל ונחהי

 ב. ז. ב.
 רבה 1 אטודא בבל בדוד המלימי ונקרא נ״כ רבה
ה 310 נ ע מ ע ה 270 וטה ב נ ע מ ע ; נולד ב י נ ט ה / ר  ב
ת 330), והיה ה וטת במנ נ ם מ  (ולפי נרעץ הי ממי
ת כהנים אמר ההיחסו לעלי הכהן(ר״ה י״ה ). ת פ מ מ  מ
 אתיו כייליל תית אבי אביי ואר״י דלא עסק ב״ב

ם בפי רעי איוב אה הדברים האלת: ברא הקב״ה  מ
. במעה ( ז  יצר הרע ברא ההורה הבלין (ב״ב ט״
ה ונהה באטונה קבעה א מ  מסכניסין אדם לדין אוסרים לו נ
ט לסוד ההינוקוה פ מ  עתים להורה (מבה ל״א ). על ט
ד רבא (ב״ב כ״א.), ובתוכם ט א  נסצא דברים נכבדים מ
 קביעת סספר תילחם הנססרים ביד סלסד אתר. אם
 ימ עמרים ותסמ תינוקות סומיבין סקרי דרדקי אהד
 ואם ימ תטמים סומיבין מנים, ואם ימ ארבעים ססנים
א (עוזר לסלסד) ונותנים מכרו p תעיר נ כ מ ח  ח

 רבא היד. תס על כבוד תתורת ולוסדית׳ לפי דעתו צריך
ת (סוטה  מתתית בכל ת״ת טדה קטנה מל נסות ח
א דאית בית ובמטתא דלית ביתא ובזת ת ט מ  הי ב
 טובן טת מנזכד לטעלת מלא נתנה לו טדת הענוד.
ם אפיקורסין הוא מ  כסו מתיתד. לרבה בד רב הונא. ב
ת תטדברים דברי לצון על תתכסים כסו אנמי  טכנת א
• טה תועילו לנו ח ט א  ביה בניטין הרופא כטהתא מ
 ד.הכסים» סעולם לא ההירו לנו עורב ולא אסרו לנו
א צורבא סרבנן כ מ כ  יונה 1 ורבא ההזיק טובה לעצסו מ
 לדין לא נטה ראמו למכב עד מלא הפך בזכוהו(מבה
 קי״ט )׳ וההיר לצורבא טרבנן לומד צורבא טרבנן אנא
ו דיני למל אהדים (נדרים ס״ב.), וטהוך טד. ס ח ק  ה
ד בעזרא (ז׳ כ״ד) הביא מסוהר לה״ה לוסר ס א נ  מ
 איני נוהן כרנא (מם ס״ב:) ואסר מסוהר לאדם
א ה״ח בטקום מאין טכירין אוהו (מם  להודיע מהו
. וכעין זה אסר כל העוסק בהורה סבפנים  ס״ב)
ה עליו טבהוץ (טרק ט״ז־.) ואולם כאמר ח ב  ההורה ט
ם כבוד טי מהודהו אוטנהו הייב אוהו להיוה ראוי ס  ח
ה ה״ה לארון הקדמ, וכטו ל א  לכבוד הזה ודוא הסמי
אסר בארק סביה וסהוץ הצפנו (מסוה ב״ה י״נ)  מנ
ן הוכו כברו אינו ה״ה (יוטא ע״ב ־.)  כן כל ה״ה מאי

 בדברים היוצאים טטעטקי לבו תזתיר בני ימיבתו ואטד
 להם בבקמה סכם לא תירמו מתי ניתנם (מם), כלוסר
 כמהעטלו בהורה ואין ככם ידאה וטעמים טובים
ח הלקכם במני עולטוה והירמו ניהנם בזד. ובבא. ב א  ה
 ועוד אסר להם בבקמה טכם לא ההלוצצו מלא יבואו
 עליכם יסורים (ע״ז י״ה:) וסרנלא בפיו: הכליה ה״ה
ם  המובה וטעמים טובים (ברכוה י״ז.). ויראה מסי
ה טטה ח כ  דראה הטא אמר נמהרמו בלב רבא נ
 מההפלל אהד הפלהו: אלהי עד מלא נוצרהי איני
 כדאי וכר יהי רצון טלפניך מלא אהטא עוד וטד.

י לפניך סדק בדהסיך הרבים ומי (מם) ה א ט ה  מ
ה לרבא ט  [דרשותיו] בכל אטוראי בבל אץ ח
 בענץ האנדה. פעטים אץ סספד נטצא בהלטוד זכר
מ ברבים (רובם נאטר בראמם ״דרמ ד ר  דברי אנדה מ
מ לבני עירו ד ר  רבא״), ונס נזכר בהרבה טקוטוה מ
ץ מ ח : טו״ק כ״ב. ק ׳  ברבים דברי הלכה (פסהים ה
ח ה אהיו כ מ א : עזרו אי , ונם דבר־ סושד כסו (  ע״נ
הא לכם מלום בסלכות (ב״ב ט׳.), כבדו נמיכם  מי
ח (ב״ט נ״ט.). וראוי לדעה מברוב מררמי מ ע ה ה י מ  פד
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ת מראיית והומזוה, כמי שםוסך על מ ר  הימר סבלי ה
 הסיגו בדמי סטו0ות!(עי׳ שבת כ״ג? ב״ב ל״א.)/ וסעסי
ז ושסועותיו היו כלם סדמדחם זחדיפים עד  הלמחי
ח רב יוסף ״סארי דשםעתתא״ היה ב ת  סאד, בעוד ש
 טשתדל לב0ות סהקריו על ראיות סוצקוח וראיוחיו
 הן ססריחוח תסיר לפי עוסק פשוסן טבלי שצריך
 ראיוה צראיוהיו. בגלל הריפוהו ודקוה עיופו נסו
 •המרות הבאים לפסוק הסיד ההלכה כסותו גגד רב
ו ליסים הרבה, הוץ  יוסף, אם כי היה רבה צעיר סמנ
 םשלשה סקוסוה, וםיסנם ״שדה ענץ וסהצה״ שההלכה
 כרב יוסף (ב״ב קי״ד ) הלסידי רבה היו נודעים
 ונקראים בשם ״הריפי דפוסבדיהא״, ורבים סהכסי
ת אז לשיסה הלסודם אסרו עליהם: נ נ ה  ההורה אשר ה
 כי הם ״סעלים פילא בקופא דסהסא" רבה הלך בבל
ה הח, ובן אהיו אביי הוכיהו על ד  עניניו אהרי ס
 פניו כסה פעסים ע״ז ברסז ונםהר כאשר אסרו
 לפניו בשם ר׳ הנינא סזל שעה נורם, וסי שנולד
 במאדים יהיה נבר אשיד דסא׳ אסר רבה אני בסאדים
י נ ת  נולדהי (ואין לי עסק בדסים), ואמר לו אביי: א
 נם אהה םעניש לבני אדם ודסיה כשופך דסים (שבת
 קנ״ו) ורמז בזה על קשיוה משפסיו ודיניו, וכסו כן
ה כלהופומבדיהאי י ל ו נ ם ד ר : ס ה ד ה  אמר לו בפעם א
ה הדין ד ) על תכונה רוהו לשפומ לפי מ ״נ  (שם קנ
 מראה נם דרושו שדרש: מה דבהיב ויהיו מוכשלים
 לפניך בעה אפך עשה בהם אמר ירמיה לפני הקב״ה,
ה יצרם ומבקשים לעשות  רבש״ע אפילו בשעה שכופין א
 צדקה לפניך הכשילם בבני אדם שאינם םהוננים כדי

 שלא יקבלו עליהן שכר (ב״ב ס״ו:).
 [מצבו ומותו] כפי רבוה עשרו בקניני הרוה
 והדעוה׳ כן רבה עניוהו בקניני הזמן עד כי מוכרח
 היה לקבל פרס ומשען כסף למהיתו ולההזקה ביהו
ה ראש הנולה מר עוקבא, שהיה מוקיר רבנן והוסך א  מ
 בידם מקופה של צדקה (שיפורא) שיסד להכלית זו.
ה נם ביהודי בבל,  ביסי רבה פגעה יד הרדיפוה הדהי
 ע״י שבור מלכא השני לביה הםאםאנידים, וכשנכנס
 פולמוס לפוסבדיהא נסו רבה ורב יוסף וימלמו (הולק
 ם״ו), ואיזו אנשים בני בליעל הלשינו על רבה לפני
 המלך ויועציו כי הוא מפריע בלקהו ובדרשוהיו י״ב
 אלף איש מעבודה שני ירהיפ בשנה (ירחי דכלה), ומזה
ה סם הנלנולה לאוצר  נסבה כי אין ידם מישנה לשלם א
ה לב הסלך  הסדינה השסנה הזאה היתה דיה להניע א
 הרע על היהודים לרדפם ולענותם. בק כה וכה חניעח
 השסועה לרבה כי נשלהו אחריו רצים בפקודה הסלך
 לתפשו, דנם רבא לאנסא רםהר שם מהסם רודפיו
 יסים אתרים. בסת תיתד. סנמתו לשוב לאח ישראל.
 אולם הסוה קדמהו במרם כלה את םתשבתו. ההגדה
 שתה עסרת פרישות וקדושה לראשו, וסםפדה כי
ד רודפיו לקת אותו אלהים לתסות בסתר  לסע; הצילו סי
 עליק, ובסוהו אבלה האח וסלאכי שלום סר יבכיון

ת חסדים שינצל סנזירת ב״ית עלי כמו אביי ו ל י  מס
 שעסק בהורה ובגיה והי ששים שנהןםנהדרןן ציית!).
 הוא היה הלסיד רב הונא בסברא אשר הת^עץ עסו
. ב״ס י״ה: ב״ב קע״ב;^ ותלסיד ז  בפםקיו (ניטין מ
א וו* ע נ  ר׳ יהודה בר יחזקאל בפוטבדיהא אהמ ר׳ ח
 הזשעיא שחיו בא״י בחב ו לו שיעלח נם חוא לא״י, ואם
 תאסר אין לך רב, יש לך רב וטנו ר׳ מחנון (כתובות
 קי״א) בתום' (עחובין כ״ב:) חשבו סזח כי רבה הלך
 לא״י ללמוד תורח סד׳ יוחנן, ובאסת אינו ספורש שם
 כי שמע לעצת אחיו נם אין ראיח ממה שנאמר אמר
 רבת א״ר יותנן (תענית כ״ס סוכה ל״ה), כי מצינו
 נ״כ אסר רבא א״ר יוחנן ונם תתוםפות סורים שרבא
 לא עלת לא״י, ועוד שרבא נולד אתר שסת ד״י, ואסר
 רק סד. ששסע סשסו. ולפיכך אין נם ראית ססד,
 שאסר רב תםדא לרבת סאן ציית לך ולר' יוחנן רבך
:), בי קראו רבו על שאפר '  (נדרים נ״ט. שבועות י
ת אמוראי בבל צד 97 ח נ ׳ באכער א  תלמת בשמו(עי
 והלאה) נם אין שום ראיה כי רבח חיח מתבר
 מדרש בראשיח רבה ומדרשים אחרים (ראב״ד בספר
. ה ב ח ר י ש א ר  הקבלה הוצאח נייברער 58). ע״ע ב

 ב ט.
ח אחרי רבו  [דרכו בהליכה] רבה נמח באורח למו
 רב יהודה ויהי נודע ומצוין בפלפולו ובחריפוח שכלו,
ח  עד כי היה נקרא בשם ״עוקר הרים״. הוא הרים א
 סעלת ישיבת פוסבדיחא (שעסד בראשה אחר סוח רב
 חונא בר חייא) לסתם פסנתר, ותהי עליונה לכל בתי
 תתלסוד לישראל בעת חתיא. תריפותו חרבח ופלפולו
חם רבים סכל קצר אח,  תשנק משכו אליו בקסם תלסי
ת ישיבת םורא ח רב תםדא עזבו א  ותדבר, מתלסי
 והלכו לפומבחתא לשמוע לקת מפי רבה, מפני ״שחוא
״ט) בהרשי חל סרב תםדא בסברא״ (ע״ז י  הית נ
 הבלה היה סםפר הנאספים בפוסבחתא כשנים עשר
, ב״ט פ״ו.) לבל ילאו בח  אלף איש (תריסר אלפי נ
 התלסיחם טרוב עיון ועבודה שכלית היה רניל רבת
 לתבל אח לקחו בדברי אנדה, באיזה ״טילתא
ח זה נפת רות תיים ונעיסות  דבחתותא", ובדרך לטו
ו ודרשותיו. נם היה דרכו להציע לפני שומעיו ח י  בכל ד
חם״  שאלות קשות ונם מתמיהות, בכח״לתדד אתהתלסי
 לבהנם ולנסוהם. רבה לא צמצם את דרישת התורה
י ססונוה נ  רק על הענינים הנהונים בזמן הזה, או על ח
 כרב יהודה, אשר ״כלהו הנרי הוה בנזיקק״, ב״א התהלך
 בהקר כל הםשניוה לצרף וללבן דבחהן, ושה לבו
י טוטאה וטהרה להסבירם לשומעיו, אך  ביוהר לחנ
ם רבים, ח ב  כנראה לא טצא לו רבה בטקצוע הזה ה
ים שהם ״בהלכתא  בי לא רצו בני בבל לההעםק בחנ
 לטשיהא״ ורהוקים טהתורה הטעשיה בהוה ע״כ היה
 רבה טהאונן ואוטר: יהיד אני בנגעים יהיד אני
 באהלוה (ב״ס פ״ו.). בפסקיו והוראותץ היה םוטך
וםחה על היקשי השכל וההגיון ה הג ח ב  לרוב על ם
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 ופעם אדת למד לפרש הכתוב השלך על ה׳ יהבך
 (תהלים נ״ה), טפי טייעא (נוסע ערבי) שפגש בדרך
 ואטד לו שקול יהביך (טשאך) ושדי אגטלאי (ר״ח
ב  כ״ו ועי׳ יבטוח ק״כ: כחובוח ע״ב: ע״ה) ח
ד (ב״ב ע״ג וע״ד), ח  םפוריו הנפלאים נמצאים בטקום א
ח חזי לי״ או ״חדא זיסגא״, והם ח ל  ומחחילים ״
ה, ונודעים בשם ורח הים והולכים בסדבחו  סיפורים מי
 אנדוח דבב״ח יש חושבים אוחם לנחםאוח גדולות
 והוא בעצמו מספר כי רבנן אמרו לו: ״כל אבא חמרא
 ובל בר בר חנא םיכםא״ (שם ע״ד.), כלומר כי הוא
 שומה כחמור וכסיל ורבו המפרשים על האנדוח האלה,
 עד שיש םפרוח שלמח עליהן׳ ובאמח אץ צורך כלל
ח דו האנ ח הממונים בהן, כי ו ד  לפירושים לבאר ה ם ו
 האלה שהן יחידוח במינן בםפרוח העבריח יפוח כמו
 שהן מבלי כחל ופרק. והן נם משלים וציוריפ נעליס
פ לכל מקצעוח  בידי הדרשנים לעשוח מחפ ממעמי
 החיים וללמוד מחם מוסר חשבל בבל חדורוח ובכל

 הזמנים.
.  א

ר האהרץ, ח  רבה תוספאה : אמורא בבל ב
 והיה חלמיד של רבינא הראשון (םוכח ל׳׳ב.). וחבר
(שבח צ״ה ). רבה חוםפאה  לרבינא השני שנזכר עמו
 נקרא כן ע״ש עיר מולדחו חוםפיא (בחל יאהרביכער
 ח״ב 12), ולפי דברי חלר (דורוח הראשוניפ ח״נ 96)
ף על דברי האמוראיפ י ס ו מ  ע״ש שהיח טלקט ו
, כי טדוע לא נקראו חוםפאי  כחלטוד, ולא נראץ דבחו
 כל האטוראים האחרונים שעשו כן, כטו בעלי החופפוח.
 רבה חוםפאה נזכר רק חשע פעטים בחלטוד. לענץ
קחס  זיטון אסר הני שלשה דכרכי רפחא בהדי הדדי ו
 הד טינייהו ובריך לדעהיה אינון נפקין בזטץ דידיח
ו לפי שאין זיטון לטפרע  איהו לא נפיק בזטץ חדה
 (ברכוה נ׳.) הוא הכשיר טעוברה י״ב הדש שלא יהיה
 הולד טטזד (יבטוה פ׳ ). ולדעה הרא״ש אפילו שניהפ
ם שלא בא הבעל אליה חוך י״ב הדש רבינא ח ו  ט
 ורבה חוםפאה חוו קאזלי באורחא, חזי להאי נברא
 דהוה דלי וודלא (חלה דליוח טים) בחוה״ט, א״ל רבח
. טזה (  הוםפאה לרבינא ליהי טר לשטהיה (ט״ק ח
 שקראו טר ולא נדהו טעצטו טוביה ווייס כי היה רבו
 והוא רבינא הקדטץ. רבה הוםפאה טלא טקופ טר
ש טהיבהא בםורא,  בר רב אשי (טביוטי) בתור ח
 ובטשטרתו זאת עטד שש שנים וטת בשנת 494• יש
ח ״יש אוטריפ״ בתלטוד (סדר ט א  טיחםים לו כל ט
ש  הדורות ח״נ 397) ולא נראים דבחהם. ע״ע י

 א ו ט ר י ם.

 ביבליונרפיא: הלוי דורות הראשונים ה״ג 95•
 ווייס׳ דו״ד ה״ג 214.

 כ. ט.

 י רמי: ע׳ רוב

 על אבידתו הגחלה שאבדה לישראל (ב״ט פ״ו)
 ע ג

 רבה בר בר חנא (רבד. בר רבה בר תנא,
כד בר הנא שהיה אהי רבי הייא.  ובר״ת רבב״ה): נ
 רבב״ה הלך מבבל לא״י והיה תלמיד ר' יוהנן ומסר
ה רבב״ה ח ה  שמועותיו. ריש לקיש לא הוו משהעי ב
ו במעלה (יומא י׳ 0. אתר שישב  שהשבו פהוה ממנ
 בא׳יי ימים רבים הזר לבבל ולמד הורה בפומבחתא

 בבואו שם לא בא לפירקיה דרב יהודה בר יהזקאל,
ח (נרביה) נ ה ב  עד אשר שלה ד״י להממונה לקהה א
 אם לא יבא, וכאשר בא ושמע שר״י דרש שאץ מהזירי;
ד רב הנא בנדתאה מ ה השבר בשבה. א״ל הכי א  א
 אמר שמואל שמהזירין, ור״י שמה לשמוע זאה וא״ל:
 הא הנא דיוץ והא שמואל דידן (מבבל) ולא שטיע
א גרבתיך? (שבת קמ״ה ), כלומר, האם ג ח  לי, ולא ב
ף ה ז ה p  לא יפה עשיהי להכריתך לבוא כדי ללמוד ה
 דבי יהודה שאל ממנו עוד דברים ששמע מר׳ יוהנן
ק י״ז.) ר׳ יהודה והלמידו רבה בר ״ מ ) י ח  לענין נ
ה רבב״ה בהיוהו הולה, ושאלו  נהמני באו לבקר א
נה הים אם צריכין  טטנו בטסירה הנט שבא ממדי
 חעדיפ לוטד בפנינו נכהב ובפנינו נההם א״ל אין
 צריכין. ובעודפ שפ אהא דהוא הברא (הבר פרסי)
 שקלה לשרנא טקטייהו (כי היה אז הנ אורטוזד ואסרו
) וההאונןרבה  ליהודיפ להאיר נר בביהפ, ע״ע הבר
פ: ״רהטנא 1 או בטולך או בטולא דבר  לפני הטקו
 עשו״ (או התביאני בצילך או עכ״פ תחת טטשלה טלכי
נפ טצירין לנו כטו טלבי פרם) וכו׳ (ניטין  עשו שאי
 ט״ז: י״ז) רדיפוח הסאםאנידיפ ליהוחפ בבבל עוררו
פ חזר, ח רבב״ח לחחליט לשוב לא״י אך לא ידענו א  א
 עכ״פ היהה דעחו לחזור (פםחיפ נ״א ). רבב״ח בעודו
 בבבל לטד נס בםורא וחשב שפ לתקן לוטר עשרה
 הדברוח בחפלח, א״ל רב חםדא כבר בטלופ טפני
״ב) אה״כ בא לטהתא,  הרעוטה הטינין (ברכוה י
 וסיפר כי ראה ה ו ר ט י ז בר ליליח (שד) קא רהיט
 אקופי דשורא דטהחא ורהיט פרשא כי רכיב םוםיא

 טההאי ולא יכיל ליה וכו׳ (ב״ב ע״נ).
 [אגדות וסיפורים] אטד רבב״ה לטה נטשלו דברי
 חורה כאש, שנאטר הלא כה דברי כאש (ירטיה כ״נ
ח אף דברי חי  כ״מ), לומר לך מה אש אינו דולק י
ח ז׳.) וארבב״ה שקולה י ח(חענ חי  חורה אץ מחקיימין בי
נד כל העולם כלו (םנהדרץ ד כנ ח  נשמה של צדיק א
 ק״נ.), סיפורי מםעוחיו נפלאים מאד ומההילים בלשץ
ח חזי לי זבח חלב ודבש ח ח חזי לי". ואמר ל ח ל  ״
 של כל א״י וכו׳ (כחובוח קי״א:), ואמר כי המרחק
 מירושלפ ליחחו עשרה פרםאוח וציר דלחוח ההיכל
 נשמע בשמונה חחומי שבח ועזים שביחחו היומחעמשוח
ה הקמרח וכו•(יומא ל״מ:), וכל זה שמע ממםורח ח  מ
מי (שבה ח חזי לי קיקיץ דיונה ו ח  העם ואמר ל
מ סיפוחו ששמע מהערבים בכםעוהיו,  ב״א.). ובפרט ר
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 ׳שם אם הטל!־׳ לדעת מאיזה אישה נולד. המלך נזהר
.  שלא ירבה לו נ׳שים (דברים י״ז י״ז, סנתררין ב״א)
 בימי בית שני נתמעט המנהג של רבד נשים׳ ורק
; שושנה ס״ג)׳ ובתור יוצא ׳ ' י  לעתים רתוקות (מובי א
 מן הכלל היה לרורדוס תשע נשים (יוסיפום קדמוניות

 סי״ז פ״א ג׳)
 [בימי התלמוד] כל תבמי התלסוד גשאו רק אשה
 אתת בפעם אתת, ולא סצינו יוצא p הכלל. ומדבריהם
 למדנו כי רותם לא תיתת נווזת מרבוי נשים בתרטם
ר תגואל לבועז לא אוכל לגאול לי מ  רות (די ר) א
ת גתלתי, כי כבר תית נשוי ולא רצת  פן אשתית א
 להכניס צרה ומריבה לתוך ביתו. ולכן יעץ לבעז לקתת
ת רות כי אשתו סתת עליו בעת שבאה רות לא״י  א
 (ב״ב צ״א.). ובעיקר תדין יש מתלוקת, ורב אסי אמר
 בל הנושא אשה על אשתו (סבלי רשותת) יוציא ויתן
ם כסה נשים על אשתו ד  כתובה, ורבא אסר נושא א
 והוא דאית לית לסיזיינינתי (יבסות ס״ת), ועשותגבול
 עד ארבע נשים מפי לא כי היכי דנממייה עונה בהדש
 לכל אתת (שם מייד). ובל עיקר תקנת תבתובה תיתה
 לבטל סנרג רבד נשים תז״ל אסרו ליבם שתי נשים
ד הוא בונה ואינו בונה שני בתים״, ה  כי ״בית א
ת תיבום רק תליצת(יבטות נ״ט.).  ואבא שאול אסר א
ת ע ל ספני שנאסר וכפר ב ת  שתי נשים נאסרו לכהן נ
 ובעד ביתו ולא בעד שני בתים(יוסא בי. י״ג). ובסעשה
 של בנו של ד״י תנשיא שאשתו תכתה עליו לתזור
 סהישיבת ונתעקרת ובא לתתיעץ לפני אביו. אסר רבי
 היכי נעביד? נגרשה יאסרו עניה זו לשוא שיסרה.
 נינסיב איתתא אתריתי ? אסרו זו אשתו וזו זונתו, בעי
 עלית רתסי ואיתסיאת (כתובות ס״ב:). מזה גראה
 עד כסה היה סאוס בעיניהם הסנהג של רבוי נשים.
 [תקנת רבנו גרשום] והנה אף כי סנהג של רבד
 נשים לא היה נותנ בין תיתודים בזסן תתלסוד וגם
 לא בימי הכינים, בכ״ז נםצאו אהדים יוצאים p הכלל׳
ם מאור הנולה (ע׳ ע) בסוף ו ש ר  עד שבא רבנו ג
ת רבוי הנשים  הסאה תעשירית ועשה תקנה לאסור א
 בתרם ובשסתא ונתקבלת תקנתו בקהלות צרפת
תם בספרד ואימליא ובארצות תו  תדרוסית ואשכנז׳ אךהי
ן ו ל ו ת תתקנת תזאת ר׳ יוסף ק  הקדם לא קייסו א
 (ע״ע) אוסר ע״ז: תקנת ר״ג לא ראיתי׳ ולא נתפשמה
 בכל ארצותיו, ותדעת נוסת שלא נזר תקנתו בכל
 תנשים ובכל תמגרשים, שלא עשה אלא לגדוד בפני
 הפריצים וההוללים הטעוללים בנשותיתם שלא כראוי.
 אבל לא יעלת על תדעת שנתפשטת תקנתו אפילו
 באותן שאטרו תכטים שיוציאו שלא בכתובת וכו׳ כ״ש
 ששסעגו שלא נזר אלא לזסן סוף אלף התטישי (שו״ת
 סהר״י קולון שדש ק״א סי׳ ד׳). וכן סובא בש״ע(אה״ע
 סי' אי) כי לא ההדים אלא עד סוף האלף התסישי
. אולם האשכנזים  (עד שגת 1240), וביבסה לא ההתם
 י איגם סיבםים אפילו אם אין להם אשה אתרת רק

 לבוי נ$ים: שתי גשים או יותר גשואות בפעם
 אתת לאיש אהד, או שגי אגשים מותר שיש להם
 אשת אתת בשותפות ע״י גשואין גקדא ״רבד גשואין"
 (Polygamy) שאסור עתת ע״פ תתוק בכל ארצות
ם בארצות תקדם. בכת״ק לא טציגו גשי י  תגים. תקמרבו
 רבוי גשואין לאשת אתת׳ ובגי ישראל גזתדו ע״ז טשום
 אשת איש. אבל טציגו רבוי גשים לאיש אתר, ותדבר הזת
 היה טותר עד תקגת רבגו גרשום טאור תגולת (עי׳
ם אף כי היה טותר לישא יותר טאשה  להלן) אטנ
ה ת  אתת בפעם אתת, בכל זאת היה הדבר טוזר ל
 העם תישראלי, כנראת בראשית תיצירר טדברי תפסוק
 ״ודבק באשתו והיו לבשר אהד" למך היה הראשק
ל ת (ע״ע) בגת נאטר צ ת ו ד  שלקת לו שתיגשים ע
 ואשת גת ושלשת גשי בגיו(בראשית ז׳ י״ג) כי תית
 לכל אהד רק אשת אתת אברתם אביגו גשא אשת
ת שרה, ורק אהד ששהה עטת שגים רבות  אתת א
ת שפחתה הגר ״אולי  ולא ילדת לו, יעצת אותו לקתת א
 אבגת טטגת" (שם ט״ז בי), ואת קטורה גשא אתר
 טות שרת או לפי דברי תז״ל קטורה היא תגר יצתק
ת ת רבקה, ויעקב רצה לקתת רק א  גשא אשה אתת א
ת לאת ושתי נשיו  דהל אבל לבן גתן לו בערטת גם א
 אלת גתגו לו את שפתותיהן בלהה וזלפה להבגות טחן
ת בת שוע ואתרי  כדרך שעשתה שרת. יתודת לקת א
 מותת בא מבלי דעת אל תמר כלתו, וכאשר ידע טי
 תיא לא יסף עוד לדעתת (ישם ל״ת) יושף במצרים
 לקת את אסגת בת פוטיפרע לו לאשת, ובגדאד. היה
 לכל אתר סבגי יעקב רק אשת אתת סשת רבגו לקח
 אשת אתת, וכן בגי סשה ואהרן ורק אח״כ תתלו
 מצאצאי תשבטים לישא יותר סאשת אחת, וגזבר בדרך
 יוצא טן הכלל כי אשה אתרת תית לירתטיאל ושטר.
 עטרת (דתי״א ב׳ כ״ו) ואפשר ג״כ אתרי טות אשתו
 תראשוגת לכלב תית פילגש (שם ב׳ ט״ו), ולאשתור
 אבי תקוע תיו שתי גשים הלאה וגערת (שם ד׳ הי).
 ועל תולדות יששכר נאטר ״כי הרבו גשים ובגים" (שם
p תשופטים, בין ראשי n ז׳ די). רבוי תנשים תתל 
 העם וגתליתם. לגדעון תיו שבעים בנים כי נשים
 רבות לו(שופטים ה' לי), לאבצן היו שלשים בגים
 ושלשים בגות (ישם י״פ טי), לעבדץ ארבעים בגים (שם
ם תגה ופגיגת, ואפשר גשי ושתי  י״ב י״ד). לאלקגת תי
ת פגיגה טפגי שהגה היתת עקרת(ש״א אי)  שלקת א

 לדוד תטלך תיו גשים ופלגשים רבים (ש״ב ת׳ י״ג) ולפי
 הז׳׳ל גישא י״ה גשים שלטה הטלך לקת גם גשים
 גבריות ויתי לו גשים שרות שבע םאות ופילגשים שלש
, תהו תדבר תיותר גדול (  טאוח (שם ט״א י״א ג
 שגזכר בכה״ק ובגדאד. היו גוהגץ גם הטלכים האהדים
 טישראל ויהודה לישא גשים רבות, ובן הדד טלך אדם
 שלה מלאכים לאהאב לאמו־ ״כספך חהבך וגשיך
 (בלשץ רבים) ובגיך לי תתן״ (שם כ׳ ג׳). יהוידע גתן
, ולכן לרוב גזכדת (  ליואש שתי גשים (דהי״ב כ״ד ג
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 זבד אותו, ואםו מסרה לו דברי אביו ואמרה לו אבור
ח י ט ד כר׳ הייא (ברכות ל׳׳ט ). ואמר רבינא א מ  ע
 לי אם אבוך לא חוה אכיל חדש אלא באורהא דשבסר
 ננהי חמניסר (מנחוח ס״ח ). במוח אביו נעימה רבינא
ד אהר ) מי : חק׳ בו  הראשון רודו לאפיטרופסו (כתו
 טות רב אשי נעשה רבינא הימני דיין בסורא(כתוכוח
ח ל׳׳ו טנחוח (ברכו  ס״ט ), והיה חבר לטר בר רב אשי
ח רבח חוספאח נחטנה רבינא לריש  ל״ז ) אחרי טו
ח (ספר הקבלה הוצאח ח  טחיבחא בסורא במשך שנה א

 נייבויער ח״א 61).

 ביבליונרפיא • סדר הדורות ח״ב 339 ; הלוי, דורות
 הראשונים ה״ג 5, 74.

 כ. ט.

 רביעית: ע׳ שיעורץ
 ר^ית: ונקרא נ״כ טרביח, חרכיח או נשך; והיא
ח כסף או טאכל או דבר אחר שנותן לו בהלואה א מ  ה
 וסחנה עסו לשלם לו כך וכך בעד הלואחו נוסף על
ס בני ישראל נזהרו על איסור רביח: אם כסף ק  ה
ח עסי ונר לא חשיסון עליו נשך (שסוח כ״ב  חלוד. א
 כ״ר), וכי יטוך אחיך ונו׳ נר וחושב וחי עטך אל חקח
ח כספך לא חחן לו בנשך  סאחו נשך וחרביח ונו׳ א
 ובסרביח לא חחן אכלך (ויקרא כ״ה ל״ר.—ל ׳ז)׳ לא
 חשיך לאחיך נשך כסף נשך אוכל נשך כל רבר אשר
 ישך; לנכרי חשיך ולאחיך לא חשיך (דברים כ״נ כי—
 כ״א). ויש תילוק בין רבית לנשך, תרבית היא שילונו
 ער זטן פלוני ואז יפרענו ויתן לו הוספה הסשה שקלים
 בפעם אתת ולא יותר, ונשך נקרא שישלם לו תוספת
 על ההלואה לעתים טזוסנים בבל תדש או בכל שנת,
 ושייך בזה לשק נשיכה כנתש שנושך וטכתו סבצבצת
: איזתו נשך ואיזתו תרבית? ו האטר  ועולת תטיר. בטשנ
 תסלוה סלע (שיש בו ד׳ דינרץ) בתטשה דינרק, סאתים
 תםים בשלש אסור ספני שוזוא נושך (דשקל סינית
 טאי רלא יתיב לית). ואיזתו תרבית ? תסרבת כפירות,
 כיצד; לקת תיסנו תםים בדינר זתב (כ״ה דינרי כסף)
ר וכן השער, (לאתר זסן) עסדו תטים כשלשים מ  ה
 דינרין אסר לו תן לי הםיי שאני רוצה לסוכרן וליקה
 בהן יין, א״ל הרי תיםיך עשרות עלי כשלשים- ותרי
ס פ״ה א׳). וזהו פירוש מ ) ו  לך אצלי בחן יק׳ ויין אק ל
 חרביח סררבנן, כי רביח דאורייחא היא ררך הלואה
 ולא דרך סקח וססכר. ורבא אסר אי אחד. סוצא לא
 נשך בלא חרביח ולא חרביח בלא נשך, ולא חלקן
ת מ . ר ( : ׳ (שם ס  חכחוב אלא לעבור עליו בשני לארן
 אסור בין לסלוח בין ללוה, כי לפי חז״ל לא חשיך
 (בחפעיל) כטו לא חשוך לא חחי נורם לסלוד. לקחח
 תרביח(ב״ס ע׳:). ר׳ יונחן אייבשיץ בספרו פלחי חטדע
 (כללי דרביתא, יריד תוצאת ווילנא תר״ס רף קי״ז ע׳׳ב)
 כהב שרטזה לנו חחורח ארבעח נדני נשך בארבע
 לשונוח בפסוק לא חשיך לאחיך נשך כסף נשך אובל

 חולצין, והספרדים שםיבסים לא יחושו לחרם דד׳׳ג.
ו חאשח  אבל נוחנין נם האשכנזים להקל אם נשחםי
 או שהוא סן הדין לנרשח ואינח רוצח ליקח נם, כי
ה רבנים א  סחירין לו לישא אשח אחרח בהסכסח ס
 טשלש טדינוח ושלש קהלוח טיוחרוח, ולאו דוקא
 רבנים אילא אפילו בעלי בחים לוטדי חורח (שם)

ד שטחח אשחו, אפילו בלי ערוח ח  ואם יש עד א
 נכונה, טוחר לו לישא אחרח (נודע ביהודה טהרורא
׳ בי). ע״ע ; חחם סופר אה״עסי ׳  חניינא אה״ע סי׳ ז

. ה נ ו נ , ע ם י ש  נ
 א.

 רבונו של עולם: ע׳ שמות ה'
 רבי: ע׳ יהודה הנשיא

 רכינא : יש שני אסוראי כבל בשם רבינא, וקוראי
 הרורוח סבדילים אוחם בשם רבינא הראשון ורבינא
 השני, או רבינא הקרסון ורבינא האהרון הראשון היה
סח בערך שנח 420׳  בדור החסישי של חאסוראים ו
, והיה אז ח של רבא ב״ר יוסף ב״ר הסא י ס ל  והיה ח
י  צעיר ליסים ורבא קרא אוחו ואח ר׳ חסא בר מז
 בשם ״דרדקי״ (ב״ב ם״ז:). הוא שאל כסח פעסים
, ואסר ( ז ת רבא בעניני חלכח (סכוח חי. סנחוח ס״  א
ת הישיבה  הלכות בשםו (שבת קל״ו. ). הוא עזב א
 בסחחא בחיי רבא ואז כבר נהשב לצורבא סרבנן
 (ערובין ס ׳נ.) והיד. סורח הוראה (שם ט׳.), וההוא
ן ארעא להבריה קביל עליה כל אונסא מ  נברא ח
 דטחיליד, לסוף אפיקו בה נהרא אחא לקסיה ררבינא,
 א״ל זיל שפי ליה דהא קבילח עלך כל אונסא רטחיליד,
) דבינא נשא ונחן נ ן רבא (גיםין ע״ ס  ונם זה היה מ
, והיה ( ׳  עם ר׳ נחסן בר יצחק (ניםין ל״ב: חוריוח ס
 הבר לרב אהא בר רבא שהיה נוסח בפסקיו בכל
 החורה כולה להוסרא ורבינא היה סקיל והלכחא
 כרבינא לקולא לכר טחני תלח ררב אהא לקולא ורבינא
 לתוטרא וחלבחא כרב אחא לקולא(חולין צ״נ.). רבינא
 היה תלטיר תבר לרב אשי בעת שחיח ר״א ריש טתיבתא
א (ערובין ס״נ.) רבינא זה הוא סוף  בסתא סהסי
ס עד  ההודאה כי בו נתתם תתלטוד. ונתנו ע״ז סי
 אבוא אל סקדשי אל אבינר. לאתריתם (תהלים ע״נ),
 סקדשי אל סיסנא ררב אשי(שנכללו בהן שסו), אבינה
 סיסנא ררבינא׳ לאתריהם סיסן סוף הוראה(ב״ס פ״ו

 רש״י). לפי אנרת רש״נ ביותסין סת רבינא ביום א׳
ת (תוא ד״א רנ״ט ח ם ש  בשבת י״ג כסלו שנת תתי״א ל
 ליצירה=499 לסספר תנתונ). וסת שבע שנים קודם
, דשאל לספדנא טה אטר בהספד דרבינא  רב אשי

 (ם״ק כ״ה0.
א זוטא נ מ  [דבינא האהדין] דבינא השני או ר
 היה ברור השביעי של אטוראי בבל, והוא בן אחות
ח ביטי ילחחו ולא  רבינא חראשון. אביו ר׳ חונא ט
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 גחן ותרביח לקח וגו׳ (יחזקאל י״ה י״נ) כי חל על
 הגוחן (חלוח) ועל חלוקח (חטלוח), וחל גם על כל
 העוסקים ברביח כמו הסרסור והםופר והערב וחעדים,
 ׳שגאמר לא הישימון עליו נשך ובל הכוחב ׳שטר רביח
 הרי זה ככוחב ומעיד עליו ערים ׳שכפר בה׳ אלהי
 ישראל, וכופרים ביציאח מצרים, ׳שגאמר אח כספך
 לא חחן לו בג׳שך כי אני ה׳ אלהיך אישר חוצאחי אחכפ
ח עין ׳של ו ראהסמי  מאח מצרים הניא א״ר יוסי בא ו
 מלוי ברביח: אדם קורא להבירו ר׳שע יורד עמו להייו,
 והם מביאים עדים ולבלר וקולמוס ודיו וכוחבץ וחוחמים
 פלוגי זה כפר באלהי י׳שראל (ב״מ מ״א ). חגיא ר״׳ש
 אומר מלוי רביח יוחד ממה ׳שמררהין מפסידיפ, ולא
ח מ  עוד אלא שסשימין ם׳שה רביגו חכפ וחורחו א
 (בלשץ סני נהור) ואומריפ אילו היה יודע סשה רביגו
 ׳שיהיה רוח בדבר לא היה כוחבו (׳שם ע״ה•). לדעח
 ר׳ יוחנן אפילו רביח קצוצה אינח יוצאה בדיינים, דאמר
ביח לקח וחי לא יחיח (יחזקאל  קרא בנ׳שך נחן וחי
 י״ה), למיחה ניחן ולא לה׳שבון, וכחיב מוח יומח דמיו

 בו יהיה (׳שפ) הוק׳שו מלוי ברביח ל׳שופבי דמים, שה ,
 ׳שופכי דמים לא ניחנו לח׳שבון אף מלוי רביח לא
 גיהגו לחשבון (שפ ס״א:) חניא ר׳׳שבן אלעזראומר
 כל סי שיש לו מעוח ומלוה אוחס שלא ברביח עליו
 הכחוב אומר כספו לא גחן בגשך ושוחד על גקי לא
 לקח עושה אלה לא ימומ לעולם (תהליס מיו), הא
 למדח שכל חמלוה גכסיו ברביח גכסיו מחמוממץ(שם
 ע״א.). ודרשו מרבה הוגו בגשך וחרביח לחוגן דלים
 יקבצגו(משלי כ״ח), מאי לחונן דלים אמר רב כגון
), דיל שממוגו יהיח מסור :  שבור מלכא (ב״מ ע׳
 למלכוח בשביל מסים וארגוגיוח, ואפילו מלך מוב
ר מלכא שהיה חונן לעם ישראל שהוא דל כי ו ב  מ
 אהד מארבעה דברים שנכסי ב״ב נמסרים למלכוח
 הוא על טלוי ברביח (סוכה כ״ט.). אמר רבא למה
 לי דכהב רהטנא יציאה טצרים ברביח וכו׳ אטר
, בטצרים בין טפח של בכור  הקב״ה אגי הוא שהבחנה
 לטפה שאיגה של בכור, אגי הוא שעחיד ליפרע טטי
 שחולה טעוחיו בגברי וטלוח אוח ם לישראל ברביח(ב״ט
 ס״א:) כי איסור רביח הוא אפילו בהערטה. אוצרי
ח וטלוי ברביח וטקטיגי איפה וטפקיעי שערים ת י  פ
 עליהן הכחוב אוטד (עטוס ח׳), לאמר מחי יעבור החדש
 וגשבירה שבר וגוי וכחיב גשבע ה׳ בגאון יעקב אם
). טלוי ברביח היו :  אשכח לגצה טעשיהם (ב״ב צ׳
 טחעשרים כטו טנדלי חזתם ששכרם טרובח בלא טורח
 ושטחיפ בחלקפ עד שפניהם צחובים, וזחו טח שאטרח
פ ת ז פ לטנדלי ח י ט  חטטרוניחא לר״י בר אלעאי פניך ת
ח תרוריחו אסירן  ולטלר ברביח, אטד לה חיטנוחא לרי
ת ט א  וכו׳ (ברבוח נ״ה.). מלוה ברביח נחשב כגזלן׳ ו
 הנזלנץ והמלוח ברביח שהחזירו אץ מקבלין מהן כדי
 לפתוח להפ שער חשובה, והמקבל מהן אק רוה הכמיפ
ק מזת שיכול (ב״ק צ״ד:). הדסב״ם מתי ו  נוהה הימנ

 נשך כל דבר אשר יש ך דהוי למיכחב לא חשיך
 לאחיך כל דבר וארבעח חסינים חם א׳) רביח קצוצה,
ד כרביח׳ ד׳) רביח דברים• ח  ב׳) אבק רביח, נ׳) מ
חא דרך חלואח, ואבק תי  דביה קצוצה היא רביח דאו
 רביח נקרא כל רביח שאץ איסורו מדברי חורה רק
 מדרבנן, והוא רביח שאץ מחירו קצוב ולא חחנה עליו
ל ברביח חוא שהמלוה ת  בשעח הלואה כי עיקר נ
ה עפ הלוה לחח לו אתה שכר או שיהנחו באתה  מהנ
 דבר מחמח ההלואה. אולפ אפ לא קצץ עמו שופ
 שכר או הנאה בעד חלואחו, רק שחלוה נוחן מעצמו
ה מנכסי הלוה, זה  או שהמלוה יקה לו מעצמו רההנ
 אינו רביח של הורה רק אבק רביה (נוממאן מפהה
 החלמוד ח״א 268) שיםוח הפוסקים באבק רביח
: היכי דמי אבק ב ה  הנה אי) בעל הלכוח נדולוח כ
 רביה? כנץ דסשכונא ליה דיקלא וקאכיל פירייהו,
 אי נטי ביחא דהיב ביה. ואי מנכא ליה שרי ואי לא
ת לא טפקינן, ט  טפקינן ליה טההוא ביחא רבנן דבבל א
 רבנן דבי חתאי אטרי טפקינן (הוצאח טק״נ 382). מזה
 משטע שאין בטשכון רק אבק רבית אפילו בלא נכד,
 ובנכוי אפילו אבק רבית אין בו ומותר לכתהילה,
 וטח לוקח רבנן דבבל ורבנן דבי חוזאי תוא ענין בפני
 עצמו ומוסב על השאלה אם יש כה ביד הלוה לסלק
ח מכאן ולהבא, אבל מה ת י אח פ ח המלוה מהנ  א
 שאכל אכל ואץ מוציאץ מידו בדייניפ לפי שהוא אבק
 רבית טדרבנן. ב׳) תת״ף טביא שתי שיטות, לרעת
 אתת טשכץ בלי נכוי חוא רביח קצוצה טחטת רבינא
 (ב״מ ס״ז.) שהוציא בדייניט, ואף שענינו של רבינא
 מוסב על קנין ולא על טשכץ טכל טקום יש לפסוק
 כן אף במ׳שכץ. ודעת שניה שרבינא טדבר רק בקנץ
 אבל במשכק אינו רק אבק רבית ומתאמת עם שיטת
 בת״נ ג׳) רש״י וחרסב״ם פוסקים כבת״נ רק שהם
 סחלקים בין משבץ שפיתתיו מצויץ כמו בית וחצר,
 ובץ משכץ שרק ע״י יניעח והסרץ כיס יניע להנאח
   פירוהיו, כמו שדה וברם (רמב״פ מלוה ולוה פ״ו נ
קע״ב א׳ מפתה החלמוד 273) והחילוק '  חי; יריד סי
י רבית דאורייתא ורבית דרבנן תוא, שרבית נ  בץ ת
 קצוצת דאורייתא יוצא בתינץ, מת שאי; בן ברבית
 דרבנן (ב״ם ס״א ), רק בבא לצאת ידי שמים יתזיר,
 מיוזו בתפס לוה אין צריך לתתזיר (יו״ד סי קס״א).
 מחזי כרבית חוא רביח מוקדמח ומאוחרת, ואפילו
 ברץ שטיס פטור, ואי תפס מפקינן מינית רביח
 דבריס הוא: טי שלוה טתברו שאסור לכבדובטצוה
תא (הר״ן כתובות פ״ד) תי  רבית בקרקעות ליכא טדאו

 אנר נטר תוי דביח (רלב״ח סי׳ ק״נ ובני ט׳שה סי׳
 ט״א).

 יש־נב
ד על א  [איםור רבית בתורת מוסר] חז״ל ומחית מ
 איסור רבית, והאיסור הל על המלוה ועל הלות, לא רק
 ממדרש ם לא ת׳שיך לא חשוך, כי בפירוש נאמר בנשך
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ה ׳שנאסר רק פה נכרי ולא נאסר לישון זה ס  כל זאת ס
 בסקום אחר הםיוחם נ״כאל *אחיד׳ ״רעך׳ או ,,עמיהך״,
 ונם ססד. ׳שנאסר לסען יברכך ה׳ אלחיך בכל משלה
ץ אישר אתה בא ישסה ל ר ׳ש ת ה (דברים ר א  ידך על ה
 כ״נ כ״א). ולפ״ז ישם נכרי אינו סודה דוקא על נוי רק
 על הבא כאח אהרה (פרעמדער foreigner). אמנם
 סהוך ׳שהיו י׳שראל דרים בכנופיא וביהד נם בנלוה
ק היה איסור רביה נוהנ נם אהר ההרבן. אבל הז״ל  ל
 ׳שהבינו הסעם העיקרי ׳של האיסור לא הבדילו עוד בץ
 י׳שראלים לעסים אהרים ואסרו רביה נם p הנוים
ד באיסור רביה והוסיפו א  היושבים בהוכם. וההסירו ס
י כי ביםי ההלסוד היו  עליו אבק רביה סדבריהם. ספנ
 היהודים בסו הנויפ מהפרנסים סעבודה האדסה׳ והנ׳שך
ה ׳שאריה ה ב׳שדם וסבלה בהם ואובל א  היה נו׳שך א
 נהלהם. עד ׳שלא היהה לאבר הקוסה אם נהן רביה
 בעד הלואה. ובכ״ז הוכרהו להבדיל בין היהודי והנוי
 בדיני רביה. ספני ׳שדיני הגוים בערבאוהיהם ׳שונים
ט בדיניהם סן הקצה אל הקצה, ל  סדיני ישראל׳ בי הם ה
 בסו ׳שאנו רואים נם ביסינו אלה בי הם מהירים רביה
 סונבלה עד עישרה לסאה ויוהר (interest), ואוסרים
 רביה יוהר ם׳שיעור הטונבל (usury), ואם הסלוה לקה
ה אישר ה  יוהד מ׳שיעור הקצוב אבד נם אה הקרן, ה
ה הקרן. ואהר  בדיני י׳שראל אבד רק הרביה ונובה א
 זמן ההלסוד בא׳שר נ׳שהנו העהים ונההלפו הנאי ההיים
 ׳של היהודים ע״י הרדיפוה ונע׳שו סוהרים בסקום עובדי
 ארמה, אז ג׳שהגה גם דין הרבית מן הגרם׳ עד אישר
 הורו הרבנים להתיר רבית גוים, וכהב המור והאידגא
 נהנו היתר להלוות לנוים ברביה בכל דבר. וכן כתב
 הסרדכי ב׳שם הראבי״ה דאף ביוהר מכדי הייו ישרי
 ליקה רביה סהם ולא פלוג בין ה״ה לע״ה. גם היו
 היהודים סוכרהים לתתעסק ברבית כי המלכים והסו׳שלים
 אסרו להם לההעסק בעבודה האדמה ובעסק אהד

 ובפרס סעה ׳שהורה האפיפיור אלכסגדר ה׳שלי׳שי כי
 ע״פ הורה ישו אסורים הגוצרים לקהה אפילו רביה כל
 ׳שהוא, והדבר הזה בא לו ספגי סעוהו ׳של הסעהיק
Mutuum dale, :בוואולגאסא דברי לוקוס ו׳ ל״ה 
ה אויביכם והלוו להם  nihil inde specrantes אהבו א
 בהגם. ובאסה היה ר״ל ׳שיגסולו להם הסד סבלי
 לצפוה לה׳שלום גמול, יהסעוה הזו גרסה ׳שהאפיפיור
 המיל הרם ב׳שגה 1179 על כל הסלרם רביה בין הגוצרים,
י ׳שהם בלהי  וההיר רק ליהודים עסק הרביה ספנ
 סאםינים (ריינאך R E J n 147), והלוואוה ברביה
ד בעה ההיא להסרשלים הקסנים א ק ס ה  היה דבר נ
 והאצילים ׳שהיו כהם נכסים רבים אך היו הסרים סעוה
 סזוסנים. והסלוים הנוצרים לקהו מהם רביה יוהר

 סכפלים סא׳שר לקהו היהודים.
 [היתר עסקא] השהנוה הנאי ההיים בץ היהודים
ט לירידים לקנוה ל ה  נרסו׳שנע׳שו כלם תכלים וסוהרים, ו
, עד ׳שהוכרחו ה ת ה ה א ו  סהורהם, וסוכרים אותה לסתנ

י ׳שאסת ׳שאץ  הלוה למהול הרביה להסלוה׳ ספנ
 סקבלים סהם מכלל ׳שהמהילה מועלה, בדרך ׳שמוהל
חן דוסה י  למלן ׳שמועלה מ המהילה. אסנם אץ הנ
 לראיה. בי דננזל אין ט איסור׳ והנוהן הרביה ״ש בו
 איסור׳ ונם הוא אינו םהול. ולק נראה סה ׳שהורו
 סקצה הנאונים ׳שהביא הרסב״ם, האוסרים ׳שהלוה
ו או ׳שעהיד ליקה אע״פ  ׳שםהל לסלוה ברביה ׳שלקה ססנ
ת ׳שסהל או נהן לו בסהנה אינו סועיל כלום, י  ׳שקנה ם
 ישכל רביה ׳שבעולם סהילה הוא אבל ההורה לא סהלה
 ואסרה סהילה זו׳ לפיכך אין הסהילה סועלה ברביה,
 ואפילו ברביה דרבנן (סלוה פ״ד י״נ). אסור לו לאדם
 להלווה לבניו ולב״ב ברביה, אע״פ ׳שאינו סקפיד וסהנה
 תיא ׳שנותן להפ הכפף או אפילו אם י׳ש לו בונה
 בזה לתסעיסם מעם רבית ׳שידעו כסת סצסער וסיצר
 הנוהנו רבינו כמה עונ׳שו נתל, כי היי׳שינן ׳שסא ירנילם
ח התוה(׳שבה קמ״ס. ב״מ ס ה י  בדבר ואהי לםיסרך ש
ת הבסים ר׳שאים להלווה זה לזה .). אבל הלםי  ע׳
ו עד  לצורך כלכלה ולהה לו יהר על סה ׳שלוה ססנ
ה ׳שהת  הוס׳ש, ׳שאנו אוסרים ׳שלא נהן לו אלא סהנ
 הוא יודע הוסר איסור הרביה (ב״ס ע״ה רסב״ם ׳שם).
 וברביה דרבנן ׳שת ב׳שביל יהוסיפ לפרנסם, או דבר

 ׳של הקדש לעניים או לצורך ה״ה (׳ש״ע סי' ק״ס)
 [היתר רבית לגוי] בהורה נאסר בפירדש לנכרי
 ה׳שיך ולאהיך לא ה׳שיך, ואהיך הוא י׳שראל ולוין סן
 הנוים וסלוין אוהם ברביה, ולדברי הרםב״ם הוא סצוה
 ע׳שה לה׳שיך לנוי, ואוסר כי ספי ה׳שסועה לסדנו ׳שזו
ד ׳ ב א ר ה ך ן הורה(סלוד. פ״ו א׳). א  סצוה ע׳שה תהו ת
 ס׳שינו ואוסר אני לא מצאתי ׳שסועה זו, ואולי סער.
 במה ׳שמצינו בספרי (פ׳ כי תצא) ׳שנאסר ישם לנכרי
 ה׳שיך זו סצוה ע׳שה ופיררשו ס׳שום דהוה ליה לאו הבא
 סכלל ע׳שה ׳שלא ישיך לי׳שראל, ובן דעה הםס״נ ׳שאינה
 סצוה לעצסה. אבל(יאסר הרסב״ם) אסרו ׳שיהא י׳שראל
ה הגוי ברביה קצוצה רק בכדי הייו, כי נזרו  מלוה א
 ׳שלא ילמד מע׳שיו ברוב י׳שיבהו עמו, וההירו רק לה״ה
 ׳שאין בו ה׳ש׳ש ׳שמא ילמד מםע׳שיו ובמקום אהד אמרו
 בפית׳ש ׳שרביה גוי אסור ממה ׳שח־׳שו על הולך הסים
 ופועל צדק וגוי כםפו לא גהן בג׳שך(ההלים ס״ו) אפילו
ת ׳שלא יסישוך , ופיר׳ש״י כ ה כ״ד) ט ס  ברביה גרם (
 ויבוא להלוות לישראל ברביה חהו פיררש רהוק ועכ״פ
 הוא סהגגד לדבת הרסב״ם ׳שרביה לגר הוא מצוה
ם סד. שנראה לגו באיסור רביה בהורה  עשה. אמנ
 הוא׳ כי נוסד בעיקרו באח ישראל כאשר נתהלקה
 ה»רץ לשבסים והגיע לכל אהד גהלהו, והיה אם יקה
ד רביה סהבירו סוף בל סוף הפול בידו גהלה זולהו, ה  א
 והסב הנהלה מאיש לאיש וסשבס לשבס׳ וססעם הזה
 לא ירשו הבגוה גהלה, פן הםוב גהלהה לאישה םשבס
ה ד (ע״ע) לקהה להן אגשים פ ל , ונצסוו בנוה צ  אהד
 רק סקרב שבסם. וממעם זד. היו סותתם לקתת רביה
 מהנכרי ר״ל הבא מארץ אהדה ה,ץ לא״י. רש לתיק
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ל א״י נאמר ״מרד הגבול משפפ . בגבול המזרחי מ (  מ
 הרבלה״ (במדבר ל״ר י״א) אך זו היא רבלח אחרת.
 יש מבקרים שקוחן רבלחה תחת דבלחח ביחזקאל ו׳
«  י״ד (עוואלד ועוד). רבלה חיא כעת כפר קטן מ

 הזה במו שמצוץ למעלה.
 ב. כג

 ךפנכים (רבנן): מורי הוראה בישראל. רב, רבי,
 רבן, חבם, חם שמוח חוארים להכמי ישראל שהיו
ח דרך ח׳ בתואר רבן  שופמים ודיינים וחורו לעם א
 נקרא בראשוגה רבן גמליאל הזקן, בי אביו שמעת ואבי
 אביו הלל חזקן לא נודעו בשפ חואד כלל. ר' יהודה
 תנשיא מבונח בתואר ״רבי״ או ״רבינו הקדוש", ובן
ם בשם תואר ״רבי״, ותםמוכים י נ מ  בל הנסמכים בא״י מ
 בתו״ל בשם ״רב״״ וגם בתור ״מר״׳ והגאונים היו
 םעוסרים בתואר ״סר רב״ בראש עם התואר ״נאק"
 בסוף הוראת השם רב או רברבן או רבי הוא כסו
ת י ב ב  שד ונניד (עיי תוספתא סוף עדיות) ע״ע א

ד ו ב י ב ר א ו ; ת ן י  ד
 [אומנות הרב] בזמן הסשנה והנסדא היה הרב
 נם הנשיא או הפרנס, וא״ד יוהנן איזהו ת״ה שממנין
ר זה ששואלין אוהו דבר הלכה מ צ  אותו פרנס על ה
 בבל סקום ואוסר וכר. וח״ח זח שםניח תפצו ועוסק
 בחפצי שםים, בני עירו סצווץ לעשוח לו סלאכחו(שבח
 קי״ת), כי לבל אחד חיח איזח אומנוח, ובעח שהית
 עוסק בצרבי צבור עשו אחרים מלאכחו, חחו שבר
 בסילה ססלאבחו בי לא חיח לו רשוח ליקח שבר
ת החורה קרדום לחפור  הרבנות. בי אסור לעשות א
 בו׳ ואסר רבן נסליאל יפה תלסוד תורה עס דרך
 ארץ (אומנוה) שיניעה שניהם משבתת עץ (אבוה
. התנאים והאסוראים עסקו רובם בעבודת  פ״ב ב)
 האדסה וסעוסם באוסנות (ע״ע א ו סן), ואהדים נפ
 במסחר וקנין רב ריסי סנהרדעא אייתי נרונרות
 בספינה, א״ל ריש נלותא לרבא פוק חזי אי צורבא
 מרבנן הוא נקיס ליה שוקא (ב״ב ב״ב ) להבריז שלא
 ימכור איש אתר נרונרות בשוק עד שימכור רב ריסי
 הנרונרות שהביא הוא והזבות הזאת היתה נם לת״ת
 שלא היה רב ססונה באיזה עיר נם היו ת״ח פסורים
 ממס ועבודת הסלך שהסילו על הקהל (ב״ב הי.)

 הרבנים עסקו באוסנתם שליש היום, ועסקו בתורה
ת ס  שני שלישים, ואלה שעסקו בעבודת האדסה בקיץ ל
 כל יסות תתורף(קהלת רבה פ״ז). ר׳ יהודה בר אילעאי
 היה אוסר בא וראה שלא בתרות הראשונים דורות
ת הראשונים עשו תורתן קבע וסלאבהז  האחרונים, חרו
ת האהרונים שעשו ח  עראי זו וזו נתקייסה ביק, ת
ק י  מלאכתן קבע ותורתן עראי זו תו לא נתקיימה ב
א ל ך א ׳ ת מ י ש  (ברבות ל״הז). הרבנים היו נם ראשי י
חם ססלאבהם בשדה׳ ורבא אסר לרבנן  רצו לבסל ההלםי
 בססוהא סינייבו בייסי ניסן וביוסי השרי לא תחחזו
א שתא (שס), ל  קמאי בי היבי דלא תסרדו בסזונייבו מ

ר לא מצאו מקור ש א כ ו 6 •p נם הם ללוות בסף מזמן 
 להבםף בין הנוצרים שלא רצו להלוות להם, הוכרתו
 ללוות סישראל, והתתכסו להעתם ללוות באמצעות
 הגוי׳ אף כי רביה בהערסה בזו אסור ואפילו בהערסה
 אתרת בנץ בתנאי שאם לא יתן לו הסעות עד יום
 פלוני יחחייב לו בך וכך לבל הדש, אסרו איזה רבנים
 (שו״ת רדב״ז יו״ד סי נ״א וסהרש״ל סי׳ רנ״א), אך
ם להתיר הרבית ת ח ם הסציאו תנאים א ת ה  רבנים א
 בדרך עםקא, בנון שה״־לוה נותן להלוה סנה על הנאי
 שיתעסק בו לתוה הסלוה עד שיהא שני סנים, ויהיו
 באחריות המלוה עד אותו זסז, ובשיתיו שני סנים
ת ללוה, ובלבד  יתזרו לסלוה, וסשם ואילך יהיה כל התו
,  שיתן שבר עסלו עד שיהיו שני סנים (שסנכה סהם)
 ואם התנת עסו בההלה אפילו בכל שהוא סגי (ש״ע
 יר׳ד סי׳ קם״ז), וזהו היתר עסקא, והאהתנים הקילו
ת שכר עסלו של ת  עוד יותר ולא הצרימ לכתוב א
 הלוה בעל העסקים, בסו שנראה סטופסי השסרות של
ב רק ה מ  היתר עםקא בס׳ נתלת שבעה (סי׳ מי) ש
תם שקבלנו ספב״פ סך סאה  בזת״ל אנתנו ת״ס סו
 זהובים מזוסנים בתורת עסקא לתתעםק בהם על
ת סאה זהובים, ובל עסק  אתריותו וסובתו עד שיעלה תו
 שיזדמן תשי״ת לנו יתיו סעותיו של פב״פ תנ״ל קודסין
ה הנ״ל, ומאז ואילך יהיו ו  לסעוהינו עד שיעלה מהם ת
 בידינו בל סך קח ותוה הנ״ל בתורת הלואת על
pi אהריוהנו וסובהנו הן לחות הן להפסד ה״ו עד 
 פלוני׳ שאז מתרבים אנהנו לשלם לו או לבא בהו בל
 סך הקח והחוה בנ״ל במעות מזומנים ובממבע מובת
 תעוברת לסותר וכר. ובאשר נשתנו עוד יותר תנאי
 תתיים וסושלי האח הנאורים הנהינו תוקים סובים
ת תרבית לשיעור ממוצע  בתנאי תתלואת ותנבילו א
 תעובר לסותר, ועונש קשת לתעובר ע״ז, סומכץ עתה
, ורק א דסלמתא נ  רוב היהוחם בעניני הרבית על ת
 מעם סזעיר עודם עושים היהר עסקא, בדי שלא תשבה
 חורח רביח סישראל ובפרס אם לוקחים רבית יותר
 סתשיעור תקצוב אז בודאי צתבץ תיתד עסקא ע״פ

 חן ישראל.
 א.

ה : עיר באח ארם קרוב* לעיר הסת, והיא ל ב ־  י
ת הרסץ, בצד הוף ה  בעמה רהב בץ הרי הלבנץ ו
 המזרתי של נהר אל־עשי (אוחנטיס) ל״ת סיל צפוניה
 טזרתית מבעל בכי(Baalbek), ומשם דרכים הסוליבים
 ספצרים א״י ובבל. ותית סקום תתנות של צבאות סלבי
ת יתואחז סלך  בבל וסצרים. ברבלה תפש פרעה נכת א
 יתודת אשר יצא לתלתם ננדו ויאסרהו שם ויטלך
ת אליקים בן יאשיהו ביחשלם (מ״ב ב״גל״ג).  תהתיו א
ד מ ל  ברבקה היהה נם תתנות נבובדנצר מלך בבל ב
ת צדקיהו הסלך ת ירושלם׳ והבשחם תפשו א  תילו א
 בברהו מהעיר׳ ויב אוהו למלך בבל רבלתת רדבר
, נ״ב  אהו משפמ (מ״ב ב״ה ו—ב״ב; ירמיה ל״מ ה׳
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פ שני רבנ־פ  בהבסוה תיצונות, ובדרך הזה טשהטשי
 בעיר אהה וגם בדוסיא יש רב טרור הישן ורב ״מטעם
ד ההדש. ובאתה טדיגות ובפרט בנליציא ח  הטטשלה" ט
ה עד שטובדים וקונים את ת ד ט  ירדה הרבנות לשפל ה
 הרבנות בסהיר קצוב כסהורה עוברת לסוהר. ע״ע
ת ל א ש ״ ח י ל ו ה ה ל א ה ר * פ ו ר ם הקיצוניות ה ל כ ש  ה
 הרבנים" שעלתה על כסת העתונים והסאספים, והרב
 ריינעס יסד ישיבה סיותדת בעד רבנים אשר יאהדו
 בהם הטעלות של הדוד הישן עם הסושכלות של הדור
 התדש (כנסת ישראל ה״ב 97) גם נוסרה אנודת
 רבנים (עי׳ הפלס ת״א 734, ה״ב 277). הספרדים
 קוראים שם רבם ״הכם" ורב הכולל ״הכם באשי".
 האשכגזים יש להם רב הגליל הכולל ערים בסביבות
 העיר הראשית שגתסגה ישם וגקרא ג״כ ״לאגדעסרא־

 ביגער״

 [רבנן] בתלטוד גטצא הרבה פעטים השם ״רבגן״
ת התהילו היהירים ט  והוא כסו הכסים. בטשנה א
תם הי  טתענין (תענית פ״א די). ושאלו בנסרא סאן י
 א״ר הונא רבנן, ובתר הכי תני איזהו יתיד רי״א ובו׳
 כל שראוי לסנותו פרנס על הצבור- ואיזהו תלטיד חכם
ר י ת  כל ששואלין אותו רבד הלכה ואוסרו ש״ס ת
ס ף סת״ה (תוס׳ יו״ס שם). אולם פעטי ת  (רבנן) ע
ב נ ן (ע״ע) וגפ ר ב א ס ר ו  רבות הוראת רבנן בסו צ
 תלטידים בישיבה, כטו בי הלפי רבנן (ברמת כ״ה.)
 ופירש״י תלסיתם היוצאים טביה ר׳ נתן. ועוד דאי
) וזחו קצור סן צורבא סרבני, ז  טרבנן טטעדבא (שם ס״
 (עי׳ יד סלאכי ערך רבגן) גם הית שנור בפי תז״ל
 תתואר ״רבותיגו". ואסרו רבותיגו שבבבל רב ושסואל,
 רבותיגו שבא״י ר׳ אבא (שמעות ס״ז סגתדדין י״ז ),
 רבותיגו שבגולת גתגו כן(ידוש׳ ביצת פ״ב דף ס״א
 ע״ג) ובשלשה סקוסות גקרא ר' יהודה הגשיא רבותיגו

 (ידוש׳ גיסץ פ״ז דס״ה ע״ד).

.  א

 רבעי: ע׳ כרם
 רבקה : אשת יצתק ואם יעקב, אתת סארבע אסהות
 של בגי ישראל. היא היתה בת בתואל בן גתור אתי
 אברהם סאדס גהתם ואתות לבן(בראשית ב״ב) אליעזר
 עבד אכרתם תקן ביתו בחר אותה לאשה ליצהק בגו
 בגלל יפית וסוב לבה באמרת לו כאשד פגש אותת על
 עין תסים ״שתה אדוגי וגם לגמליך אשקה" והוא גתן
 לה סתגות, ותלך עסו, ובתיותם בדרך פגעו ביצחק
 ותקת דבקת את הצעיף וההכס, ויביאה יצהק לאהל
 אסו ויקתת לאשת (שם כ״ד). דבקת תיתת עקרה
 עשרים שגה, ויתפלל יצחק לת׳ ויעתד לו, ותלד דבקת
 תאוסים את יעקב ועשו, ויצהק היה אז בן ששים שנה
ת יעקב  (שם כ״ה) כאשר נדלו הנערים אהבה דבקת א
 בהיותו איש הם יושב אהל, וכאשר קמו עיני יצחק
ד ט ת הבדבה אשד א  סראות השכילה להסב ליעקב א

ן הגתות מ ר  כי יסי גיסן תם יסי תקציר וביסי תשרי ת
 והבדים.

 [כבוד הרב] הרב היה לבוש בגתם לבגים וטתותם
 וגופו גקי, ור״י דרש שפתי כתן ישטרו דעת ותורה יבקשו
טלאמ ב׳ זי), אם  טפיתו כי טלאך ת׳ צבאות הוא (
ת למלאך ת׳ צבאות סבקשים תורת טפיו, מ  תרב ח
 ואם לאו אל יבקשו(גימין ע״ג. מכות י״ז.). תרב היה
, ובבואו תיו תעם עומדים לפגיו, כי גאמר  מכובד מאד
 ותדרת פגי זקן- ואין זקן אלא חכם זה שקגת תכמת

 אבל רב שמתל על כבודו כבודו מתול- ובעלי אוסגים
 בשעת שעוםקין בסלאבתם אינם רשאים לבמל
 ססלאכתם ולעמוד לפגיו (קדושין ל״ב: ל״נ. תוריות
ש לפגי תלסידיו בישיבתו ובירתי ר  י״ג ). תרב תית ת
ה (ע״ע) שהם אדר ואלול והיה דורש לפגי תעם ל  ב
 טעגיגי יו״ט הבאים גם לפגי הקהל בדברי סוסר
 ואגדת תפושכים את הלב, וכגראה דרשו גם לפני
 נשים וקסנים, ותנשים באו בעזרת נשים בבתס״ד או
 בביהכ״נ ור׳ אלעזר בן עזריה דרש לפני תעם בפרשת
 תקהל את העם האנשים והנשים והסף (דברים ל״א)

 אם אנשים באים ללסוד נשים באות לשסוע, סף
. ע״ע ( ׳ ת ליתן שכר לסביאיהן(הגיגה ג  לסת באין? כ
ת כ י ט . קודם שגתקבל לרב הית צריך ס ד י ג ; ס ש ו ר  ד
 (ע״ע), אשר דקדקו רק בתכונתו אם תוכו כברו ובלסותו
ת ודינים, אך לא תשו ליתוסו. מ ל  אם יודע לפסוק ת
 וריש לקיש ישתית ליסטים לסד אצל ר׳ יותנן וססכו
 לרב. יוסא חד הוו ספלגי בי סדרשא תסייף ותסכי;
 וכו׳ טאיטתי טקבלין טוטאה טגטר טלאכחן, וסאיסתי
 גטר טלאכת; ר׳ יוחגן אטד סשיצרפם בכבשן, ריש
 לקיש אטד טשיצחצחן בסים. א״ל ר׳ יוחנן לססאה
 בלסטיוחיה ידע, א״ל ריש לקיש (בדרך חחול) וטאי
 אהנת לי ? חחם רבי קרו לי (רב של הליסטים), הבא
ת לי. א״ל אתנאי לך דאקרבינך תתת כנפי  רבי ק

 השכינה וכוי (ב״ס פ׳ד.).
 [הרב בימי הכינים] הרסב״ם פוסק בי אין הרב
 רשאי לקבל שכר בעד הרבנוה, ונם נטצאו רבנים
י הכינים שתתפרנסו את עצסם באיזה ססהר ס  רבים מ
 או שאשתו פרנסת אותו והוא התעסק בצרכי הצמר.
 ואלת שלא טצאו פרנסתפ בדרך אתר תוכרתו לקבל
 ,,שכר בסלה" סתקתל, רק כדי תייתם ותתפרנסו
ד והקהל לא עשה רבד א  בדוהק הרב היה טכובד ט
 בלי תסכטתו, תוא תשגית על כל עניני תכשרות ועשה
ן של  תקגות לגדור גדרים. הוא עסד בראש בית ח
י ססוגות, ותורת באיסור  תיגים, והיה שופס בתג
י התפלות והסגהגים. הוא דרש לפגי העם תנ  והיתר ו
 בארבע פרשיות ובפרט בשבת הנדול ושבת שובה.
ן ואילך, ו ס ל ד נ ת ובפרט סתקופת ס ו  בטאות תאתתנ
 כאשר התל הריפורפ לתראות פעולתו במתנת ישראל,
פ בקשו רבנים ת ר ה  נפרדה תקהלה לשתי טתנות, ה
טתט נט  כטו לפנים, והתפורטיפ בקשו רבניפ טלו
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. ק ח צ  אגדה לבראשית). ע״ע י

 יש־גב
ק ולבן נקראת נ  ל?ת (ל^ה): עיר סלוכת בגי ע
ב ח , והיא בהרי גלעד בעבד תירק, ק ף  ״רבה בני עטו
 לטקור יבוק קדטוהה נראה מזה שהיה בה ערש עונ
 טלך הבשן טיהר הרפאים (דברים נ׳ י״א). בהלהם
 דוד בבני עמץ צרו יואב ואנשיו על רבה (ובטצור הזה
ה עיר הטים, היינו הלק ילבח א  הוטה אוריה התתי), ו
 העיר שהיה בטורד על יד הנהל, ואז בא דוד ובל עם
 הטלהטה אהו, ויה נו על העיר, היינו הבירה שהיהה
ד (ש״ב א  בהר, וילכדוה, ויוציאו שלל העיר הרבה ט
 י״ב כ״ו—לי) לא נודע טהי פשעה רבה בישראל וההי
 עוד הפעם עיר טלובה בני עטת, ובטה היה הדבר
 אהרי טות שלטה או לעה זקנהו. הנביאים נבאו רעה
 עליה, יען הצירה לבני ישראל שכניה (ירטיה ט״ט בי,
נם כי ,  יחזקאל כ״ה הי, עטום א׳ י״ד), ודבריהם נםלאו
 עליה נפל הנורל בבוא טלך בבל לםוריא. והנביא
ת טלך בבל עוטר על אם הדרך ה בהזיונו א א  יהזקאל ח
 וקוסם קםטים, לדעה אם ישים פעטיו ליחשלם או
ח ה  לרבה (כ״א כ״ה), ובםה נלכדה רבה ונהרבה א
ה  חרבן ירושלם. וטן העה ההיא אבדה כל שטועה טטנ
 עד יטי היונים. אז נבנחח מהדש ע״י הלםי פילאדלפום
ם הכי ח ע ה  ויקרא לה פילאדלפיא על שטו, וחהי ם
ה אשר ליונים ,.עבר הירדן- והיא בטהוז הנקרא ח ב כ  נ
 ד י ק א פ ו ל י ם (ע״ע) ע״ש עשר הערים אשר החהברו
 לאנודה בימי החשטונאים להגן על חרוחן. אנטיוכום
 אפיפאנים לכד אוהה ממלכי מצרים, ובאהרונה נפלה
 בידי הרומיים כיהר ערי םוריא, וייפוה ויבנו בה ארמונוה
 והיכלוח כדרכם, וחרבוחיהם קימוח עד היום הזה, והן

 על נהל ״עמון״ הנהל המקוח של נהר יבוק.

 שנ״ד

 רגלים: ע׳ מועדים
נת דבטדי  רגנשבורג (ריננשפורק, Ratisbon): עי
 בייעק, מלפנים עיר תפשית בטלכות נרטניא לפי
חפ עוד pn דבית השני, אך לא הו  המסורה נרו שפ י
 נזכר שטם בין רשיטות הטםשלה קודם שנת 981,
 שאז טכר היהודי שטואל אתוזתו אשר עליה נבנה
׳ עטיראם". שכונה היהוחם סט  בית לנזירי הנוצרים ״
 Judaeorum habitacula נזכרת בשנת 1006, ולפ״ז היא
ך ח ד ח  הניטו הראשונה בדשיטות נרטניא הקיסר פ
 הראשץ נתן ליהוחם אגרת זכיות בשנת 1182, אך
 את״כ טםרם לרשות הנסיכים, בטתיר טס שנתי בנזרת
 תתנ״ו בטםע הצלב הראשץ (1096) סבלו היהוחם
ק סבלו  ברננשבורנ בטו בעחם אחרות בנרמניא, ו
ח (1849). בשנת י ו ה בשנה הטנפה השח ו  סהרחפ
הוחם טסחוזות רבים מבייערן  ,1452 כאשד נורשו הי
ך  עמדו יועצי העיר לימינם ברננשבורג, להגיהם שם, א
 גזרו עליהם לשאת אות קלת על בגדיהם. ימאז ההלו

ח שנתודעה כי עשו מתנכל ת א  יצתק לברך את עשו ו
ת ת יעקב שתה עצוה עם אישה לשלות א  להסית א
ה ארם, ותצוהו לבלהי קהה לו לאשר. םבנות ת  יעקב פ
ה בנותיו ה שנואי נפשה, וילך אל לבן ושפ נשא א  ת
 רחל ולאת (שפ כ״ז) רבקת נקברת במערת המכפלה
 >שפ מ״מ), ודבורה מינקת רבקח אשר חלכח עמה

 מארץ ארפ נקברת מתתת לביה אל (שפ ל״ה הי).
נהה ת שנות רבקה pn ההו ח  [בתלמוד ומדרשים] א
 יש דעת אתת שהיהת בת נ׳ שניפ, כי אברהפ נתבשר
 סלידת רבקה בשעת העקדה, ואז היה יצהק בן ל״ז
 שנת ובקתתת אותה היה בן ארבעים (ב״ר פנ״ז אי),
 אך לפי נושהא אהרת בסדר עולם רבת תיתת רבקה
 בת י״ד שנת בעת שנשאת יצתק (פ״א דף ד׳ ע״א
 הוצאת ראםנר), ולפ״ז תיתה בת י״א pn תעקדת.
 ולפי ספר הישר היהה בת עשר שנים ביום חתונתה
 (פ׳ היי שרה, ועי׳ תום׳ יבמות ם״א:). אליעזר ראה
 כי נעשה לה נם כי המים עלו לקראתה וידע כי היא
ו (ב״ר פ״ם וי) י נ  צדקת ורארה להיות אשה לבן אח

 בתואל אביה לא רצה להניה לרבקה ללכת עפ אליעזר
 וניגף באותה לילה, וע״כ בקש לבן שתשב שבעת ימי
ת עצמה.  אבלו, או י״ב הדש שנותנין לבתולה לפרנס א
ת פיה ואמרה הן, למדו חז״ל שאץ  וממה ששאלו א
ת תיתומה אלא על פיה (שם) כל הימים  משיאין א
 שתיתת שרת קיימת תית ענן קשור על פתת אהלה והיו
 הדלתות פהוהוה לרותה, וברכה משולתת בעיסה, ותית
 נר דלוק מלילי שבה ועד לילי שבה, וכשמהה פסקו
ת רכסה עושה כמעשה אמו,  בולן, וכאשר ראה יצדוק א
ד ויביאה  קוצר, תלתת בםהרת וקוצוז עיסתה במהרה, מי
 האהלה שרה אמו (שם). רבקת אף שאבית רמאי
ה מ  ואתית רמאי ואנשי מקומה כן. תיתת תיא צדקת ח
 לשושנת בץ תתותיפ (שפ פם״ג). בעת הריונה עם
 יעקב ועשו כשהיתת עומדת על בתי כנסיות ובתי
 מדרשות יעקב מפרכס לצאת ממעיה, ובשעה שתיתה
נ  עוברת על בתי ע״ז עשו מפרכס לצאת׳ זה p לתח
ו רבקה ת זת, ותיתה אמנ ת זת וזח רץ לתחג א  א
 סוזזרת על פתתיתן של נשים ואומרת להן תגיע לבם
פ כך תוא צערו של בניפ תלואי  הצער הזת בימיכפ- א
 שלא עיבדתי, והלכה לדרוש במדרש של שפ ועבר(שפ).
 רבקה כל שתיתד. שומעת קולו של יעקב משפ ועבר
 תיתת מוספת לו אתבת על אתבתו (שפ). רבקה לא
 רצתת שיקבל עשו את תברכת ואמדה לא יעול דמעי
 בההוא סבא (שם). רבקה געשית םרםור בין הקב״ה
 ובץ יצתק שיקבל יעקב ברכתו (שם פם״ז) רבקה
ת יעקב(שם),  נביאת תיתת וידעת שעשו רוצת להרונ א
ד נתקיימת, ה  נבואתה למה אשכל נם שניכם יום א
 ואע״נ דמיתהן לא ביום אהד תואי קבורתן ביום אתר
. רבקה היה סאה ושלשים ושלש שנים ( ״נ  (סומר, י
ח דברים סי׳ שנ״ז, מדרש הדשא, ספר הישר פ ס ) 
 פ׳ וישלה), ונקברה בלילה שלא ילוונה עשו (מדרש
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 ובפרט ע׳׳י הנוצדיפ טעת צסחה דת ימו עד יסינו
 אלה׳ אך ברוד חוא כי מספרם יעלה יותד ממספר
ות תבל. הרדיפה היותר חפ התייפ כעת בכל אחו הו  הי
חפ הו  גטבזת היא אות הקלון, שהכחהו הטושליפ את הי
ח להכירפ כי מטי יהודה יצאו. פ אות כ ה ח ג  לשיט על ב
ת להנרפ, ועיקר פ הנאה ולא חו ו  שלא היה בה ע
ת לב היהוחפ ולבזותפ ע״ד  כוונתפ רק להכאיב א
 הנהש ששואליפ אותו• ארי דורס ואוכל זאב טורף

 ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? (תענית ת•)
 [אות קלק] הנזרה הזאת יצאה ראשונה מבית
 ועד רומי בשנת 1215 בתסכמת האפיפיור אינוצינט
ח למנוע תערובת  השלישי׳ אשד נתן טעפ לההוק׳ כ
הוחפ בין נשי הנוצרים׳ אך הטעם הזה היה דק  הי
פ  תואנה להשפיל את כבוד היהוח בעיני הנרפ אמנ
פ ליתודיפ תיתת נזרת קדומת שכבר נזר ח נ ב  שנוי ה
, וכי שפת פ ח מ ה ט  תכליף עמר בשנת 640 בארצית ה
 בנדפ העליון תהיה ממראה צהוב, ובשנת 1005 נזרו
ה פ וענלשל ח נ פלשאת פעמוניפ על ב  על יהודי מצרי
 עץ להזכירפ תטא ענל תזתב׳ ובשנת 1301 הוברהו
 לשאת כובע צהוב. תבנית האות תקלון בצרפת איטליא
 וספרד היה טטלית כעין ענול שנשאו על התזת בבנד
ה הטלך  העליץ ביופ 19 יוני 1269 הוציא הוק מ
 לואי ״החסיד״, והסביטו ע״ז נם הטלכים האהריפ
 שטלכו בצרפת עד טלך קארל תששי. את תאות נשאו
 הנשים כמו האנשים, ונוסף לזה תוכרתו הנשיפ לשים
 צעיף על פניהם. המלך פיליפ לי האררי נזר שכל
, חו  יתוח ישא שני אותות קלץ אתר מלפניו ואהד טאתו
 למען יוכלו לתכיח מכל צד. מראת תאות הענול היה
 טתת־לה צהוב ובפרט בשפהו, ובימי המלך יותן היה
 הענול טתציתו אדום וטתציתו לבן רודוב העגול כרותב
 שלש או ארבע אצבעות, וזר צהוב םביב לו ברותב
 אצבע טי שלא נשא תאות נענש לשלם סכום של
ם ח ת א  תסשת ער עשרים סואים בכל פעם ורק ל
 ניתן הרשות לקנות הזכות שלא לשאת האות. ולמען
 תתל ביתורי ם שמו עליו מם שנתי בעד תאות שהיה
 מתויב לישא, ובזה הוסיפו עוד עונש על הבזיק, ותיו
 צריכין לשלם קנס ובושת. בספרד נשאו היתוחם האות
 בטאה הי״ג, רק ליתוח קשטיליא נתן האפיפיור
 הוגוריוס השלישי הגהה טזה (1219). בראשית הטאה
 הי״ד לא הקפידו כ״כ על התוק של גשיאת האית,
 ובשנת 1313 התאוננו שרי תטועצת בעיר זאטרא כי
 היהודים אינם שוטחם התוק בשנת 1371 נתתזק
ט הי״נ (11 ק ח נ  התוק ביתר עז ע״י אנרת האפיפיור ב
 טאי 1415), וצוד, שכל היתוחם ישאו אות טצבע צהוב
 או אדום, האנשים עלההזה והנשים על הטצדו. באיטליא
 היה תתוק נוהנ בטאה הי״ג רק בסיציליא (צונץ׳ צור
 נעשיכטע צד 488), אך בטאה הי׳׳ד והט״ו היה ההוק
א אסולא ט  בתזקתו בעח רניציא רדונא פאדטא ח
 ונינוא. האות היה נודע בשם 0 כתבניתו. באח

ח ם עודדו את ההםון להתנפל ט מ  רדיפות ועלילות דפ. ה
ת ו ט ח ת א  על היהודיפ, אך הטטשלה הנינה עליהפ, ו
 הקיפר טאקפטיליאן בשנת 1519 נורשו יותר טחטש
והפ בעצטפ הרסו את הפנים תוחפ טדגגשמרג, ת י  טאו
 של ביתכ״ג קודפ צאתפ, והגוצריפ הקיטו בטקוטו בית
שמ בצד השגי לגהד דאגוב  תפלתפ. תיתודיפ תתי

 בעיר ״שטאדט־אפ־האף״ ובכפריפ סביבותיה.
 [הקהלה ברגנשבורג] בית תקבחת הישן הוא בטקום
 הנקרא ״יודענאו", ובשגת 1210 קגוטקום לבית קברות
 חדש שהוא טתוץ ,,לשער פיטר״ (פעטערהאף), ושם
הוחפ טבל העריפ תסביבות, ואתר שגורשו  נקברו טהי י
ת חפ טרננשבורג בשגת 1519 לקתו הגוצריפ א הו  הי
 הטצבות אשר סספרן עלת עד ארבעת אלפיפ ובנו
חת י  טתן בית תפלתפ. בית תקברות הזה נהרס ע׳׳י תפ
 לצורך העיד שנעשו בשנת 1877 הניטו היתת טוקפת
 הוטה ושעריה נעולות בלילה. הכטי רננשבורנ בטאה
פ ח פ  הי׳׳ב היו נודעיפ לתהלה׳ וביניהפ הפייטן ר׳ א
ר יצהק טחבר ״ספר התרוטה״ ותוספות על טסי  מ
ד(טת בשנת  זבתיפ׳ ובפרט ר׳ יהודה ב״ר שטואל ההסי
" ישיבות רננשבורנ היתה פ ח י ס  1217) טתבר ״ספר ת
 טפורסטת בטאה הט״ו ויצאו טשפ רבניפ נחליט,
 וביניהפ ר׳ ישראל טברונא אשר נאשפ בעלילת דפ
 וניצל בדרך נס. בשנת 1669 הורשו היהוחפ לשוב
 ולהתישב ברננשמרנ, אך טספרפ היה טעט, ובית
 הכנסת הראשץ שנתהנך טאז היה קודם הנ הפסת שנת
ן ההוא נתשבו, ר׳ ט  תר׳׳א (1841) בין הרבנים מ
 יצתק אלכסנדר (טת שם בשנת 1722), דרבנים ווייל,
 זאנענטתייל ודר׳ שלענקער׳ דר׳ לעווענטאיר טזולצברנ
 (1860—1882), ודר׳ זעלינטאן טאיר עורך ״דייטשע
 איזראעליטישע צייטוגג" בשנת 1905 תית טספר
 התושבים ברגגשבורג 45-426 וטתם כשש טאות יתודים

(J. E . x 330) 
 ב. ט

 רגע: ע׳ עת
 רדיפות: טעשי הגרם להצר להעיק ולהכאיב
י ט  (Persecutions) את היהודים, ע״י נזרות קשות כמו מ
 אדריינוס ס־סר רומי להכריתם לעבור על הדת ולבטל
 מילת ושמירת שבת וכדומה, ולנזול מהם כל זכיות
ס מיותר, ולתגמל ישיבתם  אנושיות, לשים עליהם מ
 במקום אהד, ולהבחלם לרעה מכל יתר התושבים

ת בימי הכינים ע׳׳י עלילות שונות,  בפרט רבו הרחפו
 כטו עלילת דפ, עלילת תלול לחפ קדשפ רץ נסיכפ,
ח לתטית פ ובגתליפ כ י ט  ועלילת שהיתודיפ שטו רעל מ
ת הגוצחס בטגפה. הרדיפות להאגוסיפ אשר נאשטו  א
ח לדת ישראל, ונעגשו ע״י ישוריפ קשיפ ובשרפה ז  כי ח
 על הטוקד (אוטו דא פי). ובכלל התגפלות ההטץ
הוחם לנזול ולהטוס ולהרוג וכטעט  הנוצרים על תי
 ״ אי אפשר לשער טספד היהוחם הנרדפים ע׳׳י הנרם
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 טובים, זילבערסאן, והר״א ליפשיץ ש״ץ ושו״ב,
 בשנת 1892 בנו ביהכ״נ ברהוב ארטם, והוא ביהבי׳נ
 הראשון לאורתודוכסים בפראווידענס. חרב הראשץ
 היה ר׳ נתן ראב־נאוויץ ז״ל, הרב הנוכחי (1913)
 הוא ר׳ ישראל זיסל רובינשסיין, שהיה ססיסדי הטזרחי
ס בלידא בשנת 1901. חברת ״אגודת ע נ י י  עם הרב ר
 הכולל אנשי רוסיא״ נוסדה בשנת 1883, ובנו ביהכ״נ
 ברחוב סשאקססאן בשנת 1896. חברת ״בני יעקב״
 נוסדה בשנת 1896 ובנו ביהכ״נ בשנת 1906, טשסרת
 הרב רי״ז רובינשסיין היא נם על שני בתי כנסיות הנ״ל

;בית ו  חברת ״אהבת שלום״ נוסדה בשנת 1905 וקנ
 תפלה של נוצרים ברהוב האועל והפכוהו לביהכ״נ,
 הרב בכרך הוא רבם. כאשר חחלו היהודים סרוסיא
 ונליציא להתישב בדרום פראווידענס בסספר רב, בנו
ס פראווידענס היברו קאגגרעגיישן״  שם ההברה ״סאו
 ביהכ״נ ברהוב ורלארד בשנת 1898, והברת ״בית
 ישראל אנשי אסטרייך״ בנו ביהכ״נ ברתוב ראבינסץ
 בשנת 1906, ותברת ״תפארת ישראל״ בנו ביהכ״נ
 בשנת 1905. הרב בשלשת בתי כנסיות אלה הוא נ״כ
: בית ם  הרב ריז״ל הנ״ל. בין בתי תתסד ותצדקת ת
 יתוסים שקנו יתודי פראווידענס בשנת 1905 ושם כעת
 ארבעים יתוסים ויתומות, טושב זקנים בשנת 1909,
ח קיסת של עשרת אלפים  ת׳ נסילות תסדים עם ק
 דולאר שלשה בתי ת״ת לנערים ונערות, טלבד שלש
 תברות נשים לעזור לעניים, ובית הולים. לפי הטספר
 של הססשלת םשנת 1910 עלה סספר תתושבים
 בפראווידענס 225.000 וסהם סספר היהודים כארבעה
 עשר אלף. העיר פאטאקעט הססוכה לפראווידענס
 סספר תושבית בעדך תסשים אלף וסהם יהודים ערך
 טאת ושלשים סשפתות, וביתכ״נ ברתוב נארד סי־ן

 בעיר וואנסאקעט יש שתי טאות טשפתות יהודים
 וביתכ״נ, בעיר בריססאל כארבעים טשפתות. בעיר
 וועססערלי הנוצרים שם הם שומרי שבת (סאבאסניקים),
 וסונרים בתי תתרושת ביום השביעי. יהודים שם
 כשלשים טשפתות בבית תסתוקקים של סרינות רתוד

. ס ר א פ ו  איילאנד נסצאים יחודים אחדים. ע״ע נ
 י. ז. ר.

 ״רואין״: לשון הלכה בש״ם, כסו רואת אני את
 דברי אדטון(כתובות ק״ט ) ומפורש שם הלכה כסותו.
 לפעסים אטרינן ״רואין״ שהדבר כן הוא אע״פ שבאטת
 אינו בסציאות, ולפעמים לא אסרינן רואי!, ויש מהלוקת
 בזד, כטו הדטים הגותנין למטה טתוס הסיקרא בסזבח
 שנתערבו בדסים שנותנין לטעלת, ר״א אוטר יתן לטעלה
 ״ורואת״ אני את התתתונים לטעלת כאילו תן סים
 ויחזור דתן לטטן, ותכסים אוסרים ישפכו לאטד! דליה
ח ט א . לענק ערובין תקודד• ש (  להו רואין(זבתים פ״ת ט
 רהבה בדי לקבל אריה וכו׳ ר׳ יהודה אוטר רהבה אע״פ
אץ״ אותה ו י  שאינה בריאה, היתה של קש ושל קנים ״
ן אותה כאילו פשוטה,  באילו היא של טתכוז, עקוטה מאי

 אננליא היה תבנית האות טשונה, טטלית של בנד
 שארכו ארבע אצבעות ורהבו שתיט, טוזתלה לבן ואת״כ
 צהוב. ההוק יצא ראשונה טהארכיבישוף םטיפן
 לאננטק טקאנטרבורי בשנת 1222. הטלך עדוארד
 הראשון צוה לעשות תאות בצורות לותות תברית (1274)

 באשכנז נזכר תאות בראשונה בשנה 1294 בעיר
ת  ערפורט אך באשר בטלו תאות תזת תכריתו א
 היהודים לשאת על ראשם כובע סיותד לתם, ורק
ת הוק תאות  בשנת 1434 הרש הקיסר סיניססונד א
 הקלון בעיר אוגסבורנ, ואתר כן בנירבורנ, באסבערנ
 הטבוי־נ ופפד״ט (באטצע תסאה הס״ו). בעיר תאתרונה
 נשאו אות של טטלית צהוב בנודל 48 עד 92 טיליטיתר
 (שודס, יידישע טערקווירחנקייטק). באוסטריא היה
 תכובע לאות ע״פ תוק של בית הסועצה טורן
 בשנת 1467 ובאוננריה היה האות בצד שטאל של
 תתזת עוד בשנת 1279. בפולין לא תשתטשו באות הזה
 ותסתפקו בכובע טיותד. בעוד אשר בקריטי(קנדיא) באח
 יק נמצאים עדיין בתי יתודים אשר רשום עליתם אות 0
Ulysse Robert, Lea Signes :ביבליונרפיא 

d' Infarme, Paris 1891, J, E Badges 
 ב. מ.

 רהוד איילאנד: אתת מארצות הברית באמריקא
 תסתת תזת נוסד בתור קולוניא ע״י ראנר וויליאמס
ס ס ע ז ו ש ס א ס א  בשנת 1636, שנורש ססתת ס
נה ותפוליסיקא,  בשביל ידיעותיו התפשיות בעניני האמו
 ובבואו לנאראנאנסעט ביי בהד הסקום ההוא לישוב
 לו ולבני תבורתו, לתיות בסבלנות יתירה ביהד עם
 בעלי דתות שונות אשר יאבו לשבת עמתם, ועל תותם
 המדינת תרת תסלת ״תקוה״. סובן כי היתודים תיו
 בין הראשוגים לתיות גגררים ונסמכים אתריו, ויבואו
א ר ס. בין הבאים היו יהודים  לתתישב בעיר ג ו פ
 סספרד ופורמיגאל ומאיי תודו תמעדבית(וועסס איגדיס)

 ועוד לפגי תתיסת תסאה תי״ז כבר פרץ ססתר היהודים
 בתופי רתוד איילאגד ושלתו סתורותיתפ באגיות לתופי
 אירופא אתרי רעידת האח בליסבון בא סשם ר׳
א ר ס).  יצהק סורא לגופארס ויהי להזן הקהלת (ע״ע ג ו פ
 ע״פ סבות הסב הססתר פגיו לעיר פראווידעגס אשר

 תיא כעת העיר הראשית של תסתח.
 [היהודים בעיר פראווידענס] היהודים אשר תתישבו
 ראשונת כפראווידעגס באו סאשכגז בעדך שגת 1846,
 ויסדו תתברה ״בני ישראל״ בשנת 1855. בסשך תזמן
 נפרדו אתרים ויסדו תברת ״בני דוד״ לפי רות תריפורם,
 ובשנת 1874 שבו ויתאתדו תתת השם ״בני ישראל
, בשנת 1886 בנו תיבל ברתוב פרענדשיפ, ״ חד  ו
 ובשנת 1907 מכרוהו לנוצרים ויבנו היכל ברתוב ברא ד.
 הססיפים היו ואוחאננר, בלוישסיין, עגגלעגדער
 ושסעח• היהוחם תאורתודוכסים שבאו סליסא ופולץ
ח ס  התלו לתתישב שם בשנת 1869, ובשנת 1874 י
 התבדה ״בני ציון״. השובי״ם הראשונים היו היים
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 רבים להטות״ לאטר ״זיל בתר רובא״ ולאו דוקא
ח אם י״ב סזכק ד״א ד ה נ  ״רובא דאיתא קטן״ בנון ס
 טתייבץ וכגק תשע תניות כולן טוכרות בשר שהוסה
ח הלך אתר א  ואתת טוכרת בשר נבלה ונטצא בשר ב
 תחב, דתא קטן תזינן דרובא דתתירא. אלא אפילו
p כנק קטן וקטנת ביבטת דלא תיישינן p רובא דליתא 
 שטא תטצא אילונית או תוא סריס ונטצא פונע באשת
 אהיו שלא בסקום סצוה לתקם זרע לאתיו, כי אטרינן
ב קטנים דעלסא אינם סריסים, ח  זיל בתר רובא ד
p (חולין י״א ), ורוב נשים לאו איילונית p אע״נ דליתא 
 נינתו (יבטות קי״ט.) וכעק זת אטרו: רוב נשים
ות ויולחת (שם), רוב נשי• אינן טפילות  טתעבי
 (שם), רוב נשים יולחת לתשעת תרשים(סנתדרין ס״ס.),
 רוב בעילות אתר תבעל (סוטת כ״ז.), רוב נשים בתולות
 נישאות (ב״ב צ״ב ) רוב אריות דורסין (תולין נ״נ.)

 רוב בהטות טתעברות בתוך שנתן (בכורות י׳יט 0, רוב
 בתסות כשרות נינהו(שם), דוב נכרים פרוצות בעריות
 (כתובות י״נ ), רוב אנשים לאו טרפים נינתו (תולין
 י״א ), רוב טצוין אצל שתיטה טוםתים תם(הולין נ׳:),
 רוב תוסי השדרת לא נקובים נינתו (שם י״א ), רוב
ח סעשרים א  ישראל בקיאין תם (ניסין ב׳ ), רוב עסי ת
 תם (כתובות ב״ד.), רוב תינוקות טטפתים באשפת
, רוב תולים נוססין לטיתת (ערכין י״ת.), ( ׳  (קדושין פ

. ע״ע ת זק ת.  רוב תולים לתיים (ניסין כ״ת)
 [ח״ש למיעוטא] ר׳ טאיר תייש לטיעוסא ביבם
 קטן שטא יטצא סריס וביבטת שטא תטצא אילונית׳
 ופסק קטן וקסנת לא חולצין ולא סיבס־ן(יבסית ס״א:),
 ובן דעת ר׳ יוסי (שם ס״ז.), ור״ע (בכורות כ׳:), ור'
) ועוד תנאים ואמוראים דחיישינן :  טרפון (סכות ז
 לטיעוטא. בטטונא לא אזלינן בתר רובא אלא הטוציא
 סתבירו עליו תראית (ב״ק כ״ז: ט״ו: ב״ב צ״ב:) כי
 אזלא רבנן בתר רובא ברובא דלא תלי בסעשת אבל
 רובא דתלוי בסעשה לא, כנון עיבור הבהסה דחלי
 בתרבעת ויש ספק בדבר (בכורות כ׳ רש״י). ויש
 הרבה דברים דלא אזל־נן בתר רובא (עי׳ תוסי תולץ
 י״א: ד״ה ר״א) ולפעסים אם יש הזקה להטיעוט
. יבטוח כ״ה:  הולכין ננד הרוב (עיי תוסי קדושין פ
 ד״ד, רבא אפר). ובסהצה על סהצה חולכין להוסרא

ע או״ה סי׳ רע״ו בי).  (עי׳ ש׳
 [דיגא והזקה] יש הרבה כללים בענין רוב עם
ף ח : א׳) רובא והזקה רובא ע  הזקה וננד הזקה, כפו
 לדוסרא (תוסת ישרים סי׳ עי); ב׳) רובא והזקה
 בדרבנן נססך סיעוסא לתזסת (שם סי׳ יי); ני) תא
 דרובא והזקה רובא עדיף היינו דוקא בתזקת שאינת
 בא סכת סברא ולא סכה רובא, אבל הזקה הבאה
 סכת סברא עדיף סרובא; די) רובא דתלר בסעשת
p p לא הוי רובא; הי) ססכינן ארובא אפילו דליתא 
 (חולין י״א.), אבל הרסב״ם (שתיסה פ״א) סבר דלא
כא ר רובא אלא תיבא דלא אפשד׳ אבלהי  : ז; נ; ב־

 ענולת רואין אותת כאילו תיא סרובעת (סשנת ערובין
ת לטטה ואתת לטעלת ר׳ יוסי בר יהודה ת  פ״א) תיתה א
 אוטר רואין את העליונה כאילו היא לטטת ואת
 התתתונת כאילו תיא לטעלת, ובלבד שלא תתאעליונת
 לםעלת סעשחם אטת ותתתונה לטטה טעשרה׳ ופי׳
 הר״ן והטעם סשום דאטרינן ״הבוט רסי״ ולא סשום
ן לא  לבוד וכוי, ואע״נ דשאר רואין אטרינן האי חאי
 אסרינן כיון שסקצתם בטקום שאינו ראוי, ור׳ יוסי
 בד יהודה סבירה לית כאבות דאית לית רואין ופלינ
 עליה דר״י דסכשיר כל הקורה לסעלה סעשרים כי
 האי רואין לא אסרינן (אלפסי שם). באיזה דברים
 אסרינן כי כל סד. שביד האדם לעשות רואין כאילו
 הוא עשר ולא אסרינן לכשיעשה (הרא״ש בישיבה כלל
 פ״ו סי׳ י״ד, וכנסת הנחלה או״ה דף קס״ד ע״א אות
, ויש סתלקיס כשאין בידו לעשות  נ״ד בכללים נפרחם)
 כנון שצריך לאותו סעשת נם דעת אתרים (שלטי
 תנבורים לאלפסי ב״ט פ״ט). לשק ״רואין כאילו״ הוא

 בעין לשק ט י נ ו (ע״ע).
 ב. ט.

חל  רוב, מעוט (רובא וטיעוטא) התלק תנ
ע הנהלק לשנים הוא הרוב, וההלק הקטן ח  ססכום י
 הוא הטיעוט, הדוב הוא ההלק היוהר פטהצה׳ והטיעוט
 הוא ההלק הקטן טטהצה בין בכט,ת בין בא כות וכן
 בדעות בתורה נאסר. לא תהיה אהרי רבים לרעות
 ולא תענה על ריב לנסות, אהרי רבים להסות (שסות
 כ״נ ב׳) ואסרו תז״ל ססשסע שנאסר לא תתית אתרי
 רבים לרעות, שוטע אני שתהיה עסהם לסובה, וסה
 ת״ל אתרי רבים לתטות? אלא לא כהטייתך לסובר.
 הטייתך לדעה, הטייתך לטובת ע״פ אתד׳ תסייתך
. טנין לאהד עשר טזכין ( ׳  לרעה ע״פ שנים (סנהדרין ב
 ואהד עשר סהייבין ואהד אוסר אינו יודע שלא ישה
 לכף זכות, ת״ל ולא תענה על רב (רובא), סכאן שאין
 ב׳ ד שקול (טכילתא), ודרש ר״א בריה״נ טד. ת״ל
 לנטות? אטרת לך תורה עשה לך ב״ד נוטר. (סנתדרין
 ג׳:) וכל זת בדיני נפשות, לוטר שהב״ד לא יתית
 שקול טהצה על טהצה היינו שלא יתית זוגי רק אתד
 יותר, ב״ד של שלשה ב״ד של כ״נ וב״ד של ע״א,
ם  שאם יתתלקו בדעות יהית תטיד רוב וטיעוט. אסנ
 בדיני נפשות, אם לזכות ח ברוב פשוט דהיינו שיהית
 אתד סכריע לזכות, ואם טתצת על טחצת ואינו יודע
ק יהיה נוטת, אינו רשאי לנסות נם לזכות, אבל  להי
ח ססקנא ע״פ שקול י  צריך לברר הדבר עד שיבא ל
 דעתו או ע״פ תראיות שסביאין לפניו ואז יבריע להצד
 ששקול דעתו או הראיות נוסות ואם יש רק אתד
י נפשות, כי ת תנאשם בחנ  סכריע אינו ח לתייב א
י נפשות נ חקא בח  צריכין שנים להכחע הכף להובה׳ ו
 אבל בשאר איסורין וסוטאה וטהרת סן תתורה די
ד להכריע ח  ברוב פשוס של דעת אתת או דבר א
ח ססוף הפם־ק ,,א־;־ י פ  לאסור או להיךר ורבנן ל



 ישראל
 הדבר הוא שכך למדנו סםיני כלל זד, לדרוש חתורח
 כך, ור״ל שהדרשה היא מקובלת כמו גזירה שוה שאץ
 אדם p ג״ש מעצמו אא״כ קבלה מרבו ורבו מרבו עד
 משה מסיני (ועי׳ של״ת כלל לשונות םוגיוה אוה ר׳
 ד״ד. רבד וסיעום; ספר תכריתות תתלת הכמה כלל

. ת כ ל ; ת ת א ר ו  קם׳*) ע״ע ה

 ביבליונדפיא: יד מלאכי ח״ב 157 ; גאיטי!, בסף
 נבחר ע׳ רוב; יאליש, מלא הרועים ע׳ דוב

 א.

 רוגז: ע׳ כעס
 רובין: ע׳ ראבין, שלמה

DBt^ אנט1ן: מנצת בנגינות על tW 
 תפםנתר ומתבר נגינות נולד 16 נאוו׳ 1829 בכפר
 וויכוואמינעץ בפלך בסרביא וסמוך ליאסי רומניא, וסת
ח  20 נאוו' 1894 בפמרהוף אצל פמרבורג. בעו
ה דתם בדת  עול ימים המירו אבותיו היתודים א
 הפראוואםלאוונית, ובשנת 1834 תתישבו בסאםקאו.
 בתיותו בן שבע לסד לנגן בפסנתר אצל וילאינג סודה
 ספורםם בסאםקאו, ובתיותו בן עשר תתל לנצת בנגינות
 בפוסבי, ותראת כי לגדולות נוצר וכי יהיה לנאץ
 ולתפארת בהיכל תשירת ותזמרת. בשנת 1841 עזב
 רובינשםיין את בית אבותיו, ובלוית מורו תלך לארצות
 שונות וישסיע את קול ננינותיו על תפםנתר, ובבל
 סקום בואו קנת לב שוםעיו ויצאו לו סוניםין בעולם

 הוא תתודע לשאפין וליםם, והאהרון שגתשב ״לתר
 בדרא" בזסגו, גתפעל סגגיגות תגער רוביגשםיין ואמר
 כי עתיד תוא לירש את סקוסו. בשגת 1842 גגן
ת  בלוגרק בהיכל תסלכת וויקםוריא ושם משך אליו א
 לב סאשעלעם וסנדלםון. בשגת 1843 שב לרוםיא
 והופיע לפני תקיסר ניקולאי תראשץ׳ אשר תראת לו
ת קול ננינותיו  אותות תבת ורצון. רובינשסיין תשסיע א
 בעיר הבירת ואת דסי ההכנסה הית שולת לאבותיו,
 שמצבם ההסרי היה רעוע. בשנת 1844 ה?ך לברלין
 ועפ״י עצת סנדלםץ וסאירבער ההל ללסוד תורת
ת  הקוספתיציא ספי דעתן וסארקם. בשנת 1846 ס
 אביו, וילך רוכינשםיין לורן בתקותו כי ליםם יקרבהו
 ויתמכו, ואסנם קרבתו בספ״י, אך מאן לעזרו, באמרו
 כי כל איש כשרוני צריך לעזור את עצכו. רתי רובינ־
 שםיץ באח נכרית תיי צעד ויפרנס את עצמו בדוהק,
 ולאתרונת נכסרו רתסי ליםמ עליו וימצא לו סקור
 לסהיה. בשנת 1848 שב רובינשםיץ לרוםיא ותהי
 הנסיכה הנתלה הילינא פאוולאוונא לסושיעה לו,
 ובזכוהה ההל שמו לההפרסם יוהד ויוהר. בשנה
 1852 עלתה האופירא שלו ״דסיםדי דאנםקאי" על
ה ״סיבידםקיע ת ה א ל  בסת התיאםרק הקיסרי, ובשנה ש
 אהאםניקי״. בשנת 1858 נבתר לסננן בהיכל הקיסר.

 ובשנה שלאהתה—לראש ההברה הזסרהיה ששם הקיסר .

 רובינשם״,, אנםון אוצר

, וי) לא םסכינן ארובא אלא היכא דהוברר  דאפשר לא
 תדבר לתיות רובא; זי) לא בכל דוכתא אזלינן בתר
 רובא ויש יוצאין סתכלל (רשר״ם ת״ר סי׳ ב״א); תי)
ף סרובא ותזקת (תרב איסרלין, פסקים ת ת רובא ע  ת
 וכתבים סי־ קכ״ת), סי) רוב נשים בתולות נישאות
 עדיף סרוב נשים יולדות ולד סעליא (סתר״י סינץ סי׳
ב (פסקים וכתבים סי׳ ו ר ס ף ת  יי), יי) ספק םפיקא ע
ת סיעוםא תיישינן ת  קכ״ם); י״א) תיכא דאיכא תזקת ב
 לסיעוםא כר״ס והיכא דליכא עסה הזקה הלכת כרבנן
 דלא היישינן לסיעוםא (סהריב״ל ה״נ סי׳ ס״ז, ועי׳
 שרית בנימין זאב סי׳ ב״א וכ״ו); י״ב) לא אזלינן בתר
 רובא כננד תזקת אשת איש (תרדב״ז ת״ב סי׳ נ״ד);
 י״ג) כי תיכי דסתלקינן בין רובא דתליה בםעשה לרובא
 דלא תליה במעשה, הכי גמי יש לתלק בין תזקת אם

 תלית בםעשת אם לא (תראג״ת ת״ב סי' ל״ז)
ת של ר״א בגו של ת  [רבוי אחר רכוי] בין ל״ב ס
 רית״ג תם ברבר, כמעום, ברבר אחר רבוי- בסיעום
 אתר סיעום. תרבוי בלשון תכתוב כמו את, גם, ודרשו
 את ה' אלהיך תירא לרבות ת״ת (פםתים ב״ב ), תריסו
 גם אתם לרבות את תשלית (קדושץ ס״א:). בסיעוס
ת כל תיקום, וישאר אך גח (ב״ר פל״ג),  כסו דסח א
 ברבוי אתר רבוי, כסו ואף גם זאת בתיותם באח
 אויביהם, לתשלסת ולהיזוק היזשון; במיעומ אתר מיעומ,
 כמו תרק אך במשת דבר ת׳, וכתב הראב״ע שהוא דרך
ו  צהות כמו המבלי אין קברים ובעל הברייתא באללמדג
 כי כן הוא דרך לשה״ק להכפיל הרבוי והסיעום במלות
. אסגם ( ה ר ו ת ת ה ו ד  שוגות לעגץ ררוש (ע״ע ס
 לעגין תלכד, אסרו אין רבוי אתר רבוי אלא לםעם,
ם אתר סיעום בא לתרבות, כי שתי  ילתיפך סתו
 שלילות עושות תיוכ אתר בשור שקשרו בעליו בסוםרת
 וגעל בפגיו כראוי ויצא ותזיק ד״ס סבר אתר תם ואתר
 מועד הייב (בהצי נזק ונזק שלם), ר' יהודה אוסר תם
 הייב ומועד כמור שנאמר ולא ישמרנו בעליו ושמור
 הוא זה וכו׳ ד״י סבר סתם שוורים בתזקת שיסור קיימו,
 אמר רתמנא תם נשלם דניבעי ליה שמירה סעולה,
 חדר אמר רחמנא ולא ישמרנו נבי מועד דנעביד לית
 שמירח מעולח, חוי רבוי אחר דבר ואין רבוי אחר רבוי
 אלא לםעט׳ סיעם הכתוב לשמירת מעולת (ב״ק מ״ה:)

 ועוד בנק בסזוזה, בית שאין לו אלא פצים אהד, ר״מ
 מחייב במזוזה והבסיס פוםרין וכו׳ ס״ס רר״ס דתניא
 מזחות שומע אני מיעומ מזחות שתים, כשהוא אומר
 מזתוה בפרשה שניה שאין ח״ל, הוי רבוי אתר רבד,
 ואי; רבד אהר דבר אלא למעמ, מעמו הכהוב למזוזה
 אהה (סנהוה ל״ר). בס׳ הליכוה עולם מקשה על כלל
ץ אשכחן סיעום ה כ  זה ואסר כי צריך עיץ דבכסה ת
p ן  אהר סיעום ורתש כולהו לםעם, כי הך דקאסתנ
ה  הבהסה סן הבקר וסן הצאן, סן הבהסה להוציא א
ה הסוקצה pi הצאן להוציא  הנעבד מן הבקר להוציא א
. וכתב מרן הב״י בכללי הנמרא מעם  רובע ונרבע ומי
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 נמכרים לעבדים בשנת 1502 גזר די אובוסון שעמד
ת חיתודים כאשר  בראש הנוצרים ברודיש לנרש משם א
ת תאי פעם שנית שבו שם היהודים  לכדו התורקים א
 והאנוםיפ הזרו ליהדותפ. לפי עדות בנימין פונטרימולי
 נהן הטושל םולייטאנם דשות (פירטאן) לי׳׳ב משפתות
 יהודים טשאלוניקי לבוא ולההאהז ברודיש, וההנת
 שלא לשים עליהם טס בטשך עשרים שנים הראשונוה.
חלת  [במאה הי״ט] בשנה 1837 היהה טנפה נ
 ברודיש והרב צוה ליהודים לעזוב העיר ולשבה בכפר
חם הו  קאנדילי שנעשה מאז למושב יהוחם, רק עשרה י
 מהו במגפה. בשנה 1840 נאשמו היהודים ברוחש
 בעלילה דם, ושר האי יוסף פהה שמע להכומרים וצירי
ת הרב ר׳ יעקב ישראל וראשי  אירופא לתפוש א
 תקתל ולשום אותם בכלא (בליל פורים ת״ר), אך ע״י
 השהדלוה כרמיה וסיר טונטיפיורי הוציא השולםן מאמר
 (פירטאן) לבםל עלילת תדם ויצאו להפשי, ורק שלשה
 יהודים ושלשה גוצחם הובאו לקושטא לפגי בית תמשפמ
 הגבוה ושפ יצא משפט היהודיפ לאור. בשגת 1851
 פבלו שפ היהודיפ מרעש הארץ, וראשי תקתלשלהו
ה הרב רהמג־פ פראנקו למצריפ ולא־רופא ויקבץ  א
 גדבוה ארבעיפ אלף פראנק להמיכהפ בשגה 1863
 היהה שרפה גדולה בחריש והרבה בהי יהוחפ גשרפו
 באש. בשגה 1880 כאשר שבו היהודיפ העושים
ה הג הפסה  סםהרים באיים מסביב לחריש להוג א
ה רכושם,  גתפשה ספיגתם ע״י שודדים בים ויקהו א
ח השודדים ויתפוש ה  אך שר האי שלה ספיגה אהדה א
 אותם והיהוחם גצולו ליהודי רוחש יש שגי בהי
 הפלה גחלים, ביתכ״ג תישן גתרם עיי אגשי תיל
 בשגה 1440 וגבגה סהדש ברשיון האפיפיור םיקםםום
 הרביעי אשר הכיר סובה ליהוחם ספני שעזח לסושלי
וצחם להגן על העיר. וכאשר נהרס פעם שגית  הנ
 בסלהסה עם ההורקים נבנה סהדש ע״י הרב ר׳ שסואל
 אמאםו ביהכ״נ השני בשם ״שלום״ נבנה בשנת
 1593 ע״י רפאל סרנולא ויש שם עוד שני ביהכ״נ
 קםנים שנקרא ע״ש קאסונדו, ובהכ״נ ״היקון הצוה״,
 ושני בהי סדדשים גם שני בהי ספר לנערים ונערות
. ר׳ היים  ושני בהי ה״ה בץ הרבנים סרודיש נהשבו
 בן סנהם אלגאזי בסאה הי״ז, ר׳ סשה ישראל סהבר
ת משה״ (קושםא 1734), ר׳ עזרא סלכי ר א ש מ  ״
 משה בן אליהו ישראל מהבר ״משה ידבר״ (שם 1827).
חה בן שטואל טורסקי במאה הי״ה, ר׳ יהודה די  ד י
ים יהודה בטאה  בן סשה בן אליהו, ר׳ יעקב ור׳ דהסנ
 הייט. כעה (1913) יכהן שם ר׳ סשה יהודה פראנקו

ה ובפרט בני טשפהה נ ח ט  תיתודים מקתים הלק בעניני ה
ח הוא שופט בבית סשפט נ 5  טנשת, בועז טנשה א

. פ י נ ד ו  גבות (J. E x. 400) ע״ע ד

 רודץש: ע׳ רציחה ב °
 רווה: ע׳ רוק

 נקרא עליה, אשר שגי בהי מדרש הזטרה בפטרבורג
 וסאםקאו הםהעפו אה״כ ממגה. השפעהו של רובינ־
 שטיין היהה אז גדולה וסורגשה ברוםיא, והקיסר
 כבדהו באוה הכבוד של וולאחטיר. בשגת 1876 הלך
 רוביגשטיין לסםעיו בארצות שוגוה, רעש לו שם גדול
ד בשגת 1872 תית גם באסחקא וגם שם קגת לו א  ס

 כבוד רב.
 [תכונת נגוניו והגוריו] לפי דעת סביגים בשיר
 היה כתו של רוביגשטיין בתור סגגן יפה סכתו בתור
 טהבר טגגיגוה הטכגיקא שלו היהה טפוההה וטשוכללה

 סדויקה ואסגוהיה, והקולות שהוציא ספםגהרו היו
 געיסים וברורים בלי שום פגם, וסלאים סקוריוה
ה אוהן ההרגשות ח ס  ויהיחוה סצויגה. אבל ליצירוהיו ה
 הםוערוה ואין להם אוהו העת וההוקף הדראטתי,
 שבלעדם היצירוה היוהר ליריוה הן כגשטוה דאזליגן
 ערטילאין הקוטפזיציוה שלו היוהר טצויגוה הן: ״איוואן
 האיום״ ״רץ קיכאט״ ״טגדל בבל״ ״טשה״ ״השד״
 ״הסבביים״ ״הגירוש מגן עדן״ ״שולמית״ ״גירץ קיסר״

 ועוד. בם״ה הבר כסאה והסשים קומפתיציוה.

 ביבליוגרפיא: אנטון רובינשטיין אוטוביאוגרפיא,
 הוצאת סעמעווסקי פטרבורג 1889; דאווידאוו וואספאמי־
Grove, Diet of Music • 1899 ות) שם נ  נאניא (זכרו
& Musicians, London & New York 1889, 
Baker, Biographical Dictionary of Musicians, 

J. E. x; 1 9 0 0 . 5 0 7 New York 
 י. ל—ם

 רודיש (רודיפ Rhodes) אי בים איגיא ההה
 טטשלה הורקיא, להאי הזה היו שסוה שוגוה וגודע
 גם בשם n80v׳ והוא רידץ או חדגים בטקרא (בראשיה
 י׳ ד׳ ודהי״א א׳ ז׳ חדגים רי״ש בראש ההיבה) סםפר
 ההושבים ברודיש עולה כעה כשלשים אלף וסהם
 בארבעה אלפים יהוחם. ר׳ גדליה ן׳ יהייא בספרו
 שלשלת הקבלה (דף ע״ז ע״א) אוסר כי הסלו ארגולים
 בגה העיר ביסי יעקב אביגו היהודים גרו ברודיש
 סיסים סקדם ונזכר בספר ההשסוגאיפ (ה״א פ״י ט״ו
 כ״ג) כי היו שם בערו שנת 140 קודם סםפר הנהוג.
 בשנה 656 קנה יהודי אהד טעיר אסיםא (עיר הוסם
ת הרבות הארסונים העהיקים ברוחש  בםוריא) א
 שנהרסו ברעש בשנת 282 קטה״נ, והעבירם לעיר
 לוריםא שנקראה עהה סארסריצא כ״ז סיל סרוחש.
חע כי סצא שם ארבע  ר׳ בניטץ הנוסע בסאה הי ׳ב סו
 םאוה יהודים ובראשם ר׳ אבא ור׳ הננאל ור׳ אליה
 (הוצאה אשר ה״א דף כ״ה). היהודים שבדהו סרדיפות
 ספרד בשנה 1280 טעיר טאראנונא נפלטו לחדיש
ה טטשלה הםאראקינים נוסעי הצלב שנקראו ה  שהיהה ה
ה רוחש סההורקים  ״הפרשים של סט׳ יוהן״ לכדו א
ו(הוצאה  בשנה 1309 ולפי ר׳ אליהו קפםולי בקוחהי
ה היהודיפ ה 1869) הכחהו הנוצריפ א ב ח א  לאטיש פ
וצחה או להנרש טשם או להיות  לקבל על עצטפ דת הנ
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 1742 בתב תשובה ארוכת (דבד משה ח״ב סי' קט׳׳א).
ת בערך  הוא היה איזה pi באזסיר ושב לקושמא ושם ס

 שנת 1750.
ס (הרביעי), נולד ברוססשוק י א נ ז ו ם ד ה ר ב  ר׳ א
 י״ט אלול תקצ״ת (1838). בילדותו לסד בבית ר׳ יצחק
 עטיאש ואת״ב לסד תלמוד וסדרשים בישיבת תרב
 הבולל ר׳ יעקב יום טוב, ובתיותו בבן י״נ שנה תניע
 לרוסטשוק ר׳ יעקב שלוניקיו ססופיא וילטוד עסו
 דקדוק בשנת 1852 לסד לשונות זרות בבית ספר
 לבולנרים, ובאשר בלה תוק לסודיו הלך בלוית אביו
 לעיר ויק ושם לסד שפת יונית תישנת ואשכנזית, ואה׳׳כ
 שב לעירו ויתי לסותר בבית ססתר אביו, אך רוב עתותיו
 עסק בישיבה שיסד בביתו. בתיותו בן עשרים שנת
ת בת אהיו, ובל בסף הנדוניא שהביאה לו פזר  נשא א
 לקנות ספרים, וסאז היה ביתו פתות כל תיוס לסעיינים
 ות״ת ושם קבעו רבני תעיר בית ועד לדץ ולהלבה.
 בשנת 1862 נסנה לםשנית בבית ספר תכללי שבעיר
 ויעש תקונים רבים וסדרים תרשים, ויקת בביתו איזת
 תלטידים ללטדם טשניות ותלסוד. בשנת 1864 באשר
 נורש הרב ר׳ טאיר ליבוש טלבים טבוקארעשט תתארת
 בביתו יטיס רבים בשנת 1867 נטר בדעתו לתסתלק
 סן הססחר ולהתישב בא״י, ונסע בתהלה לתור את
 ה»רץ, וספור ססעותיו בתב בעתון ״הסניד" שנת 1867
 בשם ״ססעות האביר", אך בסוף נובה שאין טוב
 להתישב בפרק התוא בא״י ושב לעירו. בשנת 1877
 ההלה תטלתטת בין רוסיא ותונרסה וע״ב נאלץ לנסוע
 עם בל ב״ב לאוסטריא לעיר זטלין, וטשם נסע לקושטשא
 וישב שם עד שכרתו תססשלות ברית השלום ושב
 לעירו, ונפטר יום ב״ז שבט תרל״ט (1879) בנו ר׳
ס (כותב הטאטר תזה) י נ א ז ו ם ר ה ר ב ה א ט ל  ש
 נולד ברוסטשוק ערב פסה תרב״ב (1862), בהיותו
 כבן שפונה בבר קנה לו ידיעות רתבות בעברית, בשנת
 1873 באשר נפתת בעירו בית ספר לחברת כי״ה פפאריז
 לסד שפ לשץ צרפתית סוריו בעברית היו ר׳ סנתם
ו(כעת רב הבולל באדרינופולי), נאראנ  פרתי ור׳ תייפ בי
 ולסד לשץ אשכנזית בתיותו עפ אביו בעיר זסלץ בשנת
 1878 בשובו לעירו לסד לשונות רוסית ובולנרית, ויבא
 בהתתברות עם שרי התיל תרוסים ופתם לסד ראשי
 פרקים בארבולוניא ונוסיססתיקא, ועי״ז היה לו נטית
 לדברי היסיפ, נס תתעסק בחליפת טטבעות ביופ 13
 אפריל 1878 בהיותו בתנותו באו שני שודדיס ויבקשו
 לתרגו נפש ויפצעו אותו באופן נורא עד שחרופאיפ
 אסרו נואש להייו, אך נרפא סקץ ארבעה תרשים, רק
 עקבות הפצעים נשארו בשתי ידיו אשר נתתבו בתפשו
 את הסכין סידי הרוצהיס בהאבקו עסס, ועדהיוס קשה
ד עיקר עסקו בססתר אך בעתות א  עליו הכתיבת ס
 הפנאי ובלילה הוא עוסק בספרות הלועזית והעברית.
 במשך יסי תייו קנת לו ידיעות בעשרת לשונות. הבוריו
׳בששת חלקים,  הם: א׳) ״דברי יפי ישראלבתוגרפה׳

 רולאניס, משפחת: שם טשפחח ספרדית
Castalha חבפר p שיצאו סקרבח אנשי שם, וסוצאח 
 de Rosanes בפרתק שש שעות םעיר ברצלונח אשר
ת 1492 נדדו  בטדינת קטלוניא. בנרוש ספרד פשנ
 בני תטשפתת תזאת לפורטונאל ושם נאנסו בשנת
 1496 לקבל דת תנוצריט לטראית עין, ובנצרותט חתליפו
 שט טשפתת לרוזאליש(Rosaies), טבני תטשפתת נולד
ש בליסבון בשנת 1588 שהית י ל א ז ו ל ר א ו נ ס ן ע ו  ד
 פילוסוף ורופא, ובשנת 1626 ברת לאיטליא ושם שב
 ליהדות; הוא תבר ספריפ רביט בפורטונזית וספרדית;
 טאיטליא נרד להולאנד והתישב באטשטררס אתיו
ב ר ו ז א ל י ש, אנוס בטותו התישב נ ׳ב באטשטרדם, ק ע  י
 ואז הסבו שפ תטשפתה לרתאניס באשר תית סקדט

 טכני חטשפחת התישבו באשבנז רוסיא ואוסטריא,
 וטהט בתוגרטה בשנת 1612 טן בני הטשפחח באשבנז
ס (1605) ובניו י נ א ז ו ך (ברש) ר ו ר  נודעיט ר׳ ב
ס שברן פאר בתור רב וסר׳ץ י נ א ז ו ר ר כ ש ש  ר' י
ס רבבלבוב י נ א ז ו ש ר ר י י ה ב  בעיר פורהייץ ודי צ
טת ב״ז בסלו תקס״א) סתבר ס׳ תשע שיטות בן ) 
ס רב הבולל י נ א ז ו י ר ל ב ם א ה ר ב  אהיו ר׳ א
 בסינסק סהבר הספרים: סתנה אברהם(ווילנא תרב״ב),
 אמונת אמן, ארתות יושר, בית טוער, לב טוב, נהלי
 דבש בפי זכרץ אברתט (ווילנא תרי״ט) מצאצאי
ס י נ א ז ו ב ר ק ע  הטשפחה נודע היום הפרופיסור דרי י
 טורה ראשי באוניברסיטא בברעסלוי p הטשפהה
 בתונרטה נודעיפ לנו: ר־ א ב ר ה ט ר ו ז א נ י ס
 (הראשק)׳ נולד בערך שנת 1620׳ ותית תלטיד ר׳ יוט
 טוב צהלק, ונטנה בין הרבניפ הנדוליט בקושטא הוא
 חבר ס׳ פני משה (שצ״ה), ועשה הנהות על ס׳ נדולי
 תרומה לר׳ משה פיט. דבריו הובאו פעסיס רבות
, אתיו היה ס י נ א ז ו ד ר ו  בסי מישנה למלך ר׳ ד
 חלטיד הכם ועשיר בטנרש נאלאטה (קושטא), והיה
 בטרוצת כתבים עם ר׳ היים בנבנשתי באזטיר ודבריו
, בן ס י נ א ז ו ק ר ת צ  הובאו בבנסת הנחלה. ר׳ י
 אברהס׳ נולד בשנת 1665, דבריו הובאו להלכה בספרי
 תשאלות לבני עירו, ובתב חקדסה ארובה לס׳ םעפ
 לועז. בסוף יסיו עלה לירושלם ושם נקבר עם אשתו
ס (השני) י נ א ז ו ם ר ה ר ב ה בהר הזיתים ר׳ א  חנ
 בן ר׳ יצתק, נולד בקושטא בשנת 1700 ולסד בישיבת
 דודו ר׳ יהודה רחאניס (הקדטת פרשת דרבים) בשנת
 1738 נטנה בין רבני העיר (הסכטה בסהנה אפריט)

 בשנת 1740 נטנה לרב הכולל בקושטא (תסבטות
 בס׳ משאת טשה ואדטת קדש). בשנת 1743 עלת
 לירושלפ בלוית אשתו רדת׳ ושט סת י״ה תשץ תק״ד,
 (1744) ונקבר לרנלי יד אבשלופ ר' אברתפ רוזאניס
 (השלישי) בן יוסף, נולד בשנת 1685 ונסנה בין רבני
 קושטא היותר השובים והיה בץ הקנאיס ננד תכת
 דשבתאית (עי׳ תורת תקנאות). והסביט על ס׳ טעם
 לועז, ראשית חכטח, ותקוני הזהר(1733—1740) בשנת
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 מטיף לעם, מכספו שהד בעד העניים יתית אבי יתומים
 ומגן לכל pשח יום ״ולכל בני ישראל תית אור" (הקדמת
 ממנת למלך, ועיי תקדמת ר׳ אבדתם בן יצתק רוזאנים
 לפרשת דרכים) בני תילו שההובהו עמו בדבד תלכד,
 היו ר׳ יצתק תלוי, ר' ׳שמואל תלוי ור׳ אפרים נבח

 דרכו בהוראה היה לקולא כי ׳שומה היתד, בפיו נדול
 כה ההיהד (משנה למלך ברכוה פ״ב י״ד, ׳שם מאכל ת
 אםודוה פ״ו י״ה) בדר׳שוהיו הצטיין בהקידה המהקבלה
 על הלב, והרהיק פלפולים קשי ההבנה וטאטרים טן
 הזהר והכסה הסוד כדרך רוב הטטיפים בהונדטה בדור
 הדוא דוב דר׳שוהיו סיוםדוה על סעשה הצדקה ואהבה
: אי) ״פרשה  *רץ ישראל סםפריו דרבים שבהב נדפםי
 דרכים" אספה דרשוהיו (קושטא 1728); בי) ״ששנה
 לטלך" פירוש על הרטב״ם (קושטא 1731) ונדפס נם
 עם יד ההזקה; ני) ״דרך טצווהיך" נדפס בקו׳שטא
 בסוף פרשה דרכים ולבדו בבדדיטשוב (1810); די)
 הנהוה על דרך ההינוך (פראנקפורט דאודרה 1783),
 הי) הנהיה על הטורים שראה החיד״א בכ״י ועוד
 שלשה ספרים שנגנבו טטנו(עי הסרטה פרשה דרכים)

 הוא הסכים על ם׳ ברכה טוב לר' סשה נראל כהן
 בטיץ, ועוד הםכסוה על ספרים אהרים ר״י רוזאנים
ה הכה של שבהי צבי, והיה טן  היה בין הרודפים א
 הראשונים לההום הכהב ההוזר ששלהו רבני סושטא
 בכל הפוצוה ישראל להראוה העהוע הנוכל נחטיה
ן (הורה הקנאוה דף ס״ד—ס״ה), וכן אישר וקיים ו י  ה
 טבהב הוזר של רבני ירושלם ע״ד הנוכל היים סלאך
 (שם דף ם ) אולם אחר שהוטל ההרם על היון והית
 בנדר ישנים רבוה שב ר׳ יהודה לקושטא לרדוף אחר
ה הרבנים לההיר ההרם להיון, וכאשד  השלום ויבקש א
 מאנו לשטוע לו השהדל לפני הנביר רפאל טאנילה
 פקיד ביה הויזיר הגרול אברהם פהה וישיג בעבורו
 שכר שגי אריוה לשבוע, וע״פ השפעה הגביר, גזר שר
 הפגים על רבגי העיר לההיר החרם ההכטים סרבו
 יס ם רבים בדבר, אך בסוף נאוהו שגי הכטים ר יוסף
 ן׳ ישעית טטראני ור׳ שמואל תלוי להתהבר עם ר׳
 יהודה רוזאנים להתיר התרם לתיון ביום כ״ז תמוז הפ״ח
 (1725) בתנאי שלא יעסוק עוד בתכמת הסוד ולא
 יאסוף עוד המון העם בביתו (לחי־שה שרף דף ת׳,
ת א ח ר ו ח י ׳  תורת הקנאות דע׳נ) בשנת 1725 תלה ר
 תליו שגמ׳שך קרוב לשגתים ימים, ובתרגישו בעצסו כי
 קרוב יום פקודתו אמר במליצת כדרכו ״קרבת שגת
 תשבע שגת השטיטת״, כי בעת ההיא היה קרוב

 לשבעים שנד,

 ביבליונרפיא דברי ימי ישראל בתוגרמה ה״ד
 בכ״י; גרעץ דברי ימי ישראל ה״ה; הרב אזולאי, פרי

 תואר, שם הגדולים בערכו,
 ש״ד

ח ולחה הטנשבת; םו ח : שם סשותף לאויר הי ו  ר
ה החיונ ת של כל בריה, הרוח הנצחית של האדם, > ח  ד

 ושנים יצאו לאור׳ בי) ״שקל ישראל" על טטבעות,
Le Juif ני) *היהודי הנע ונד׳׳ העתקת תפשית טםפר 
ת הסופר סי, ד׳) תשוב ת למכתבי וואלטיר א  err&nt ס
) סתזת אסתר בתדתים תרגום מן  אל תיתודים, ת
) מאמרים בעתוגים המגיד יזרעאל  הצרפתי (בכ״י), ו
 ותמליץ בשפת רומגית כתב על המלכה תיתודית
 תיאודורא, תיי ר׳ יוסף קארו קיצור דברי ימי ישראל
 בבולגריא ועוד. בצרפתית על תולדות סשפתת רחאגים,
 בספרדית: קורות תעיר רוםטשוק, קורות משפתת

 רוזאגים, וסאסרים בודדים בעתוגים.
 ש״ר

ח וטתבר, נולד בקושטא  רמאניס, יהודה: תלטו
 בשנת 1657,וסת באתרץ של פםת תפ״ז(1727), טוריו
 היו ר׳ שלטה הלוי הזקן ור׳ יוסף בן ישעית טטראני

 הוא הנה הרבה בלטודים עד שתיו טכנים אותו ״קונוק
 תנא" (התנא הקטן), וישא את בת דודו ר׳ אברהם
 רחאנים הזק; הוא עסק בסם ח ר והיה לו טשא וטתן
 עם הגדוד, ושר התיל הפקידו על בית סםחרו, והתוגרסים
 תיוסכנים אותו ״אוגאק באזירגיאן" (שלתגי של הארסץ)

 ביטי תשלטן אתטד השלישי שתעתיק לפי שעת את תצר
 הטלכוה לאדריגופל, הוצרך גם ר׳ יהודה לנסוע לעיר
 הזאה לרגלי עםסו עם שרי ההיל, והוא לבש בגדי איש
 היל וירכב על סוס קל, וכאשר הגיע לעיר היה קרוב
 להשבה ולא היה לו פגאי לההליף בגדיו וילך אל ביה
 הכגםה לההפלל ערביה ואי; איש סכיר אוהו, דשב
 אצל הפהה על דםפסל רט אזגו לשסוע ויכוה בין
 ההכטים כדבר הלכה, כי הכם אהד שאל קושיא עצוטה
 בהלטוד ולא ידעו להשיבו, אז קם ר׳ יהודה טטקוטו
 ויבאר להם העגין באופן שישד בעיגיהם וישהוטטו
 ההכטים על האיש הלבוש בגדי היל והרבו בצרו שהוא כל
 כך בקי בהלטוד, ויאטרו לו בטליצה שאטרו לר׳ הגגיא
ק בשעהו ״אי ספרא לא סיפא ואי סיפא לא ח ר  בן ה
 ספרא", אך הוא עגה אוהם ג״כ בטליצה הלסודיה
 ״הספר והסייף ירדו כמכין p השטים". אהרי סוה
 הסיו, ירש ר׳ יהודה איזה סך כסף וישההף במםהר
p  עם אהיו ר׳ היים ור' אהרן רוזאגים, ואהרי איזה ז
 ההגו ביגיהם ׳שהם יעסקו במםהר והוא יעסוק בהורה,
 ואז התל להרביץ תורה לה״ה ודרש בהוך קהל ועדה,
 אך לא אבה להעמיס על שכסו משרת תרבגות ולא

 תפץ ליתגות p הצבור

 [כתביו ותבוריו] ר׳ יתודת רוזאגים כתב הגהותיו
 ותערותיו על גליוגות הספרים בכתב דק ובלי סדר כי
 לא עלה על לבו לפרסם כתביו, ור׳ תיים ן׳ עטר תעיד
 עליו שלא רצה להדפיס תבוריו בתייו לבלתי יעמוד אי׳ש
(פרי  ויתשבשכוגתותיתה לחלק עליו ולבקר אחרי דבחו
 תואר פ״ד סי׳ קי״ג) ור״ת אזולאי כתב ששמע טזקגי
 קושטא שלא עלה בדעתו להדפיס מרוב ענותגותו׳
 באטרו טה ית; זה לפום דבנ; טזכירו ובן טשק ביתו
 ד׳ יעקב כולי (מהבד ם׳ מעם לועז) אומר עליו כי דיר,
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 ט״ז), ובאיוב כתוב ן רוחו ונמשחו אליו יאסוף (ל״ר
ל  י״ד), בלוסר, מהרוח כסו חגפמ אינח אמו צורת מ
׳ ב״א עצם חנבדל ח ט  חנוף או חבנה טבעית, בח ח
 סן הנוף וע״ב אסר קחלח (י״ב ז׳): וימוב חעפר על
ח במהיח וחרוח המוב אל האלהים אמר נחנח א  ה

 והרות תיא לא רק תבח הסחיה ב״א גם סקור הדעת,
 וסבמרת אח האדם להבין ולהמביל׳ וע״ז אסר איוב:
י תביגם פילון  אבן רות היא באגומ וגמסת מד
ת עולם הרותות לבמת סדדגות׳  תאלבסגדרי מתלק א
 עליץ, אמצעי, וחחחון. בל תרותות תן נאצלות ממקור
 העליק, הוא רוח הי, סהן סלאבים הממרחים בין חעולם
 העליון והחחתון, ונפמוח בני האדם חן לפי דעהו
De Mundi Opificio, סהספ־רה תתחחונה (עי׳ שפריו 
 de Gigantibns, 1) הרעיון הזה נסצא ג״כ בס״ר
ם ימן הנוף אוסר ד א ד  (ויקרא) אסר ר׳ אבין במעה מ
 לגמסה והגמסוז אוסרת לגפמ והגפמ לסלאך. בתלסוד
חם על קיום הרוח לפני  רבים הם הסאסרים הסו
ת הנוף ואתרי סותו. בחנינה אסרו (י״ב ) א ח  ב
 מבערבוח בל תנמסות וחרוחות חעחידין להבראות

 לפי חרס״ג (בספרו אמונות ודעות ס״ו פ״ג), חדוח חיא
חגמסח תגפמ חיא צוסתת, פמ ו  חבח חבינוני בין חנ
הנמסה סדברח לפי חר״מ אבן נבירול  הרוח חיוניח ו
פמ  חרוח היא החוליא האמצעית דפתוכת בין הנ
 והנוף. ״לולא הרוח אסצעי ביניהם לא חיח אחד סחם
י והנפמ נבדלה סן הנוף״ הרסב״ם (ביסודי  דבק במנ
ה היא הב4ו חחיוני הצרוף מ מ נ ה  התורה פ״ד) אומר׳ מ
פמ היא צורת האדפ הימר וצורה  לנוף ויפסד עמו, הנ
ה צריבה נ י מאי  זו קיסת גם באבדן הנוף לנמרי ספנ
 לו, וחרוח היא נ״כ דבר חנמאר סן חאדם אחרי הסות
ם ס״ח) דעת חסקובלים ססבמת מ ) ד ס פ ה  ולא ימינחו ח
 ע״פ רוב עם דעות תאפלםונים. צורת האדם נחלקת
פמ סרבבת לרוח פמ דוה ונמסה הנ  למלמ חלקים, נ
 והרוה מרכבה לנמסה ואצילות מלמתן סתספירות
ה הקיימא עליה דנפמא ולית  העליונות דוה דא ח
א מ  קיומא לנפמ אלא כרוה ודא הוא דוה דמריא בין א
ד נםיל דוח בחן ב ו ״ פמ-  ומיא ומדכא אתון האי נ
א ובלא הד ואתקריבו דא ברא (זהר וינמ׳ מ פ  נמלא נ
 פרדם רסונים מעד ל״א פ״א) בנמרא (ברבות י״ה )
ת תיו סספרות זו עם זו בבית הקברות, ו ת ח  נםצא מ
ת בעולם ומוםעות סאהודי הפדנוד סבל  והיו מסו
.pi תנזרות ותפורעניות תבאות לעולם לאתרי איזה 
 רבים מהכסי ימדאל האסינו מאמה רותות מל סתים
ם ממום עונמ ח ה  נכנסות לתוך טפי בעלי היים א
ת עצםן בעוה״ז לזכות בעוה״ב (ע״ע ג ל נ ו ל)  ולתקן א

 [רוח הקיש] אבל לא בל בני האדם סהוננים
 בתכונות רוחניות מוות ״יתרון מבלנו זה על זה, אוסר
 הרטב ם (סר׳נ ה״ב פל״ז), הוא על פי המפע תאלתי
ד בו נמביל. ימ מסגיע סםנו רק מ  הסניע אלינו א
ע מפי  סעס לאימ אהד בדי להמליסו אבל לא בל כך מי

ה ה׳ (טו״נ ה״א פל״ט). הרסב״מ  ורוח הנבואה ת
סותת פמוטיט ו האסין בארבעה י ם ס ח  מהלך אהרי א
ל העולם, הארד היה בעיניו אהד היסודות ההם,  מ
 וע״ב פירמ ורוה אלהים טרתפת על פני הסים, זה הוא
 האדר היסוח רב אסר עמרה דברים נבראו ביום
״ב) לפי כתבי הקדמ  ראמון וטתם תרות (תנינת י
 ותכסי תתלטוד הרוה הטנמבת היא בידי ה׳ לעמות
 רצ,נו כמו מכתוב (מטות י״ד ב״א) ויולך ת' את הים
 ברות קדים עזה בל הלילה וימס את תים לתרבת, וברות
מפת בחתך בסמו ים (מם יי),  אפיך גערמו סים, נ
מ לוהם. ר' יהומע ב״ר  עומד מלאכיו חדוות סמרתיו א
 הניגא אמר (ויק״ר ם״ו) במעה מהחד! יוצא מלפגי
 הקב״ה סמברו בתרים ומרמלו בנבעות ואומר לו, הוי
ר (ימעיה נ״ז): בי רוה ס א נ  זהיר מלא תזיק לבריוהי, מ
 טלפני יעטוף. וארבע חדוות סנמבות בבל יום וחדו
מבת עם בלן, מאלטלא בן אין העולם סתקיים  צפונית סנ
ת קמה סכולן, ואלסלא י ט ח חת ד  אפילו מעה אתת׳ ו
ת בל העולם בלו(נטין ל״א).  בן נץ טעסידת סתרבת א
ת בל תרותות טפניה ק ת מ ת ט ב מ נ ט ם במעת מ ח  רות ק
 (מם). וע״ב נקראת רוח חרימיח. דוה טזרחית לעולם
 יפת, מערבית לעולם קמת, רות צפונית יפת לתםים

ת קמת לתםים (יוסא ב״א: ועי׳ ספרי תוצ'  רות דחסי
 א״מ על הפסוק יערוף בסםר לקהי). רות מערבית באה
 טערפו מל עולם וצפונית טזלת את הזהב (ב״ב ב״ה )

ל דוד וביץ מתניע מ ו ת ט ט  ואסרו בנור תית תלוי לטעלת ט
 הצות לילת באת רות צפונית ונומבת בו וסננן סאליו
 (ברבות נ׳ ) הרוה תיהענין נבבדלסמוררי עסי הקדם,
 עת תאניות הלכו רק בבה החת. תסמורר בתהלים
מ : ברות קדים תמבר אניות תרמי  (ט״ה ח׳) אסר

 ור״י הלוי׳ אהד ססמוררי יסי הכינים בהב: ׳־׳וים
ם ויפץ רוה קצפיו״.  סתרוצץ, וקדים יפוצץ אחי

ת בסלת רות בסו במם מ ס ת מ  [הנפש] למוננו ס
פמ בסובן הרצץ (נעסיסה, Disposition) בסו בל  נ
ת ל״ה כ״א), רוה היא באנומ ו ס מ ) ו ת  אמר נדבה ח
 (איוב ל״ב ם׳)׳ זבהי אלהים דוה נמברה (תהלים
) וימ רוח בהה, דוה מפלה׳ רוה קנאה, ורות א  נ
 גבורה, ועוד תרבת ניבים כאלת לפי תכונותיה המונות
 והתולפות מל רוה האדם. ובסובן הבה החיוני מל כל
 בעלי התיים נמצא בתודה, בסו: למתת בל במד אמר
 בו רוח תיים (בראמית ו׳ י״ז) והמם הזה נרדף ג״כ
 עם גפמ, גמטח, בסובן חתלק תדותגי, תנצחי, אמר
 באדם (גייסט, Spirit). ואטרו (בב״ד פי״ד) הסמח
מסה ובו׳ ובן היא דעת ת נקראו לה, נפמ, חדו׳ נ ו  מס
ם מסה ודודו הן מ מ נ פ  הראב״ע (תהלים ס״ם) בי נ
ח הפסוק ויהי האדם מסת האדם העליונה א  אחד לנ
 לנפמ חיח (בדאמית ב׳ ז׳), תרנם אונקלוס: והות
פמא חייתא, באמר תרגם  באדם לרוח טטללא, לא נ
פמ חיח (מם בי) ימעיה  בפםוק ימרצו חסים שרץ נ
 אטר כי רוח טלפגי יעטוף וגמטות אני עמיחי (נ״ז
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ן י  האלהים ׳שלקחו להם כנות האדם לנמים היו חח
ן רק ב»רץ ולא במםים. ו* ירמית  בומין ׳שמקום מכה
 אמר (ערובין קי״א)) מכל אוהן הישנים ׳שאדם הית
ן רשחן ולילין. ההכמים (פסהים  בנדר הוליד חחי
 קי״א:) מנו כמה דבחם ׳שהעדשה אוהם דמו ברא׳שו
ן  ומתהייב בנפמו ם׳שום דוה רעה והבחלו בין חהי
ח ונפקא מינה למיכהב קמיעה והרוה הרעה ׳שורת מ  ו
 על דבר ׳שי׳ש בו רוה היים, כמו כלב ׳שומה (יומא
 פ׳׳נ), ועל דבר ׳שאין בו רוה היים(פסהים ׳שם ובדק״ר
ת מ א ה  כ״ד). ר׳ ׳שמעון בן נטליאל אמר(יומא ע״ז:) מ
ה ידה האהה במים מפני ה ח ה להינוק מ  הנותנת פ
ם ׳שלא נמלו ח י  ׳שחה רעה ׳שורה על הלהם הנלקה ב
 ׳שתחת (ר׳ש״י ׳שם). וע״כ פססו כן להלכה (א״ה סי׳
 ד׳ דיני נמילת יחם) ׳שידקדק אי׳ש לערות סים על
מ פעמים להעביר הרוה הרעה המורה עליהן. ל חו מ  י
 ובעל באר הימב העיר על זה, אפילו ׳שופך הרבה
ת אינו מועיל, כי אין הרוה הולך אלא במלמ ה  בפעם א
 פעמים בסיחנק, פעם אתת על יד ימין ופעם על יד
ה רעה. ע״ע ם כאלה נקבעו מפני ח י  ׳שמאל. וכמה חנ

ם י ד ש ; ׳ ש ׳ פ , נ ם י ד ה י ל י מ  נ
. ל ל  י

 רוס4םדג (Rothenburg) : עיר בבייעק על נהר
 מויבער, מ״א מיל למערב נירנברנ. יישוב היהוחם ׳שם
ח מרוטנבורנ הו  מתוויל מרא׳שית המאה הי״ב, כי י
 נזכר ברמיסת ווידצבורג ט׳שנת 1119. היהודי ׳שמואל
 ביסקאף מחמנבורג קנה מהנסיך עקארד מקום אצל
 יסוד סמי קיליאן ב׳שנת 1180, והתנה למלם להכנסיה
ה לימרות ׳שעוה בכל ׳שנה, וב׳שנת נ  הנוצרית ממו
ת העיר רומנבורג  1251 נתן המלך קאנראד הרביעי א
ת אלפים מ ל ם אפותיקי בעד מ חם היומבים מ הו  עם הי
ד מהאהענ־ ח פ מ א  מארק כסף מהוציא במבילו בא בהו נ
 לאהע. היהוחם היו פעם תתת מממלת הבימופ־ם
 ופעם תתתסס׳שלת הקיסר, ולפעסים מלסו סס למניהש.
ס היהוחם ברומנבורג 75 זהובים ת 1409 עלה מ  במנ
ו להקיסר רופערמ והסס הזה נקרא ״אפפער־  מנתנ
 פפענינ". הסס הזה ׳שלמו בכל ו(מאה המ״ו עד ימי
 הקיסר סאקסםיליאן הראמון (1504) היהוחם סבלו
ת היהודים  מרדיפות בזמן הסנפה ה׳שחורה ׳שתמח א
ל רועה  כי מסו רעל בבורות ובנתליס, וע׳׳פ עדות מ
ע יהוחם סתלתמים ס פמ כי מ  אהד מהעיר לפני המו
 במפת ״עברית״ כי יסיתו הנוצרים בסם המות מימליכו
 בבור הערמרעכמ בחמנבורנ נתפסו ראמי היהודים
ו ביסורים קמים, ורוב היהודים נסו מהעיר. לפי נחנ  ו
נ אונד נעמיכמע דעד נ  דברי הסופר בענזען(בעמחיבו
ד 521) נורמו היהוחם מ ראמהענבורנ צ ד א מ  מ
ת 1397 ובית הכנסת נהפך לבית  מרומנבורג במנ
ת 1404. נ  תפלת הנוצחם, ולא הורמו למוב עד מ
ת 1414 נתפסו היהודים בחםנבורג והוכרחו ל?זלס  במנ
ת הכסף לוו י אלפים זהובים לסלך זיגיםסונד, א  מנ

יע לו יותר סן המלסות מינהינ מ מסנ , ד ם ח ת  הוא על א
ע המבלי ממפיע רק על הבוז פ מ ה  בו נם זולתו. ימ מ
ע על בה הדמית לבד׳ גם ימ י ימ מממפ , ו ח ב ד  ח
ע על מניהם הססוגלים במת• ההמפעות ההן י  מםמפ
 סגיעים לסעלת הנבואה. וכן דעת הזהר בפ׳ ויקרא:
ה באתערותא דרות כ ה בגמסתא ואית ח כ  אית סאן ח
 ואית דלא זכה אלא בגפמא הרס״ק בספרו הפרדס
 (מעד ל' פ״ג) יאסר כי אפמר מיםצא גפמ דעמיה
 בלא רות חצירה, וכן רות חצירה בלא גמסה דבריאה,
ם ד א ה , כי לפי מה מ ה ח א הכל דכים אל ה ל  ספג* מ
ו וכאמר יזדכך  סהקרב אל קונו כן יומפע עליו חה
. והרעיון הזה בצמצוסו כבר  יוהר יומפע עליו נמסהו
ח י א סביאה ל מ . יראת ה ( :  נסצא בתלסוד (ע״ז כ'
ה הקדמ לתתית ח ה לידי רוה הקדמ ו ח י ס ׳ ה חה י  הס
 הסתים. הניב רוה קדמ כבר נסצא בכה״ק. בימעיה
ה רוה קדמו״, ״איה ח ועצבו א  ס״נ י׳ וי״א: ״והמה מ
ה דוה קדמו״ והםמורר בההלים (נ״א  המם בקרבו א
ה קדמך אל ח  י״ג) התפלל ״אל תמליכני מלפניך ו
ה נקרא חה׳׳ק, ממל,  הקה ממני״ אמרו עמרה ממו
 מליצה. הידה, דבור, אמירה, תפארה׳ דצרפה (או
, נבואה והזיק (אדר״נ הוצ׳ מעכמר, א מ  המפה), צווי, מ
ה היה מומע מפי הקב״ה ומדבר מ  נוסהא א׳ פל״ד). מ
 בחה״ק (ספרא). והנביאים לא היו כולם מרם, כל
בא ספר  אהד נהנה בו חה״ק לפי כהו. על כן ימ מההנ
ד וימ מנים (ויק״ר פמ״ו) הן אמרו םמסהו נביאים ה  א
י״א), בכל  אהרונים נסהלקה חה״ק סימראל (םנהדחן
 זאה אסרו נ״כ מרבןנסליאל כיוןבחה״ק (ערובין ס״ד:),
ם רופוס היהה תו ו מל מו ה מ א  ור״ע צפה בחה״ק מ
ם ח מ א מ  עהידד. לההגייר והוא נסיב לה (ע״ז ב׳:). ו
חה. רוה״ק הוא ם בספרות ההלסו ח ת פ  רבים כאלה מ
ם נרדף עם מכינה׳ כמו מאמרו חה״ק היהה בוכה  מ
 על מות ממה׳ ובמעה מירמיהו צוה ״ראה ה׳ והבימה״,
 המיבד. לו רוה״ק ״אם יהרנ במקדמ ה׳ כהן ונביא״
. קרוכמל ה נ י כ . ע״ע מ ( כ׳ ,  (איכ״ר על הפסוק ב׳
ת הרעיון כי  היה הראמון בספרותנו אמר הביע א
ה האוסה, והנהו ספתת  ״כמבע דוה האדם הפרמי כן ח
 פהוהי עצמוהו על כל אומה מלמה וססודרה. וכי כל
 המנות והנתלות הרותניות מל אימי האומה נתהוו
 לקנין האומה כולה ונאצרות באוצר הרותני מלה״

ל מ כ ו ר . ע״ע ק ( תי י  (מונה״ז במערים ו
ן רוהות מובוה ומהורות מנ  [רוח רעה] כמם מי
ת האדם  כך ימנן רותות רעות וממאות הםעבירין א
 על דעתו ועל דעת קונו(ערובין מ״א:), רות אלהים
ת י״ד, י״ת י׳). ויבקמ  רעת צלתה על מאול (מ״א מ
ד לפניו חות . רק לפעמים עת נגן ח ד ת ח  לתםית א
ה ה׳ הרעה הגביא מיכיהו ראת  לו וסרה מעליו ת
ה מקר לפתות ח ה מיצאה סעם ה׳ ותהי ל  בהזיונו ת
ב לצאה לסלהסה (ס״א כ״ב). בספר הנוך א ה ת א  א
ס מנולדו סבני ח ו ב נ ה  (הוצ׳ קויטמ 15) נאסר׳ מ
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מת ס״ו:). ואמה (בתו  לבל מנת ומנת שהיא סביאה לו
 שתלך בעלת למדינת תים ותובעת מזונות, ב״ד יורדץ
 לנכסיו תנין ומפרנםין ובו׳ ותבשיט יהביגן לד. דלא ניתא
 לית דתינוול, ופירש״י תכשימ בשטים של אבקת רובל
 שהנשים מתקשמות בתם (בתובות מ״ת) אולם לפי
 שבל עסקו של הרוכל היה עם תנשים, לפיבך תיה עלול
 לזימה, ושנור בפי הז״ל מאמר בן םירא: בהואד אשה
 יפה רבים השההו ועצומים בל התניה, רבים היו פצעי
 רוכל המרנילים לדבר עברה, בניצוץ מבעיר נהלה,
. ( נ  ופרש״י פצעים שטקבל הרובל טהבעל (יבטוה ס״
ת הפציו לפני הקונים והושבם  וטתוך שתתבל טרצת א
 בפרטיתם, לבן טשתטשים בלשון: אטו תנא כרובלא

( : נ  ליהשיב ולתיל (ניטין ל׳׳ג ערכין מ
 ש. י ש

 ר1pא (רRoma1מי בטו ביונית וברוטית ) :
 עיר הראשה באיטליא וטקום טושב תאפיפיור, ולפנים
 בירת הרוטיים ביטי הריפובליקא וביט׳ תטלכות, והוא
 נם שם הטהת. היהותם גרו ברוטא כאלפים שנת,
 זמן יותר ארוך טאשר נרו באיזו עיר אתרת באירופא

 ראשית בואם לרוטא היהה טאלבםנדריא לרנלי טםתרם,
 כי שתי תערים תאלת תיו טתתרות זו בזו בטםתר
 וקנין״ ובנראה יסדו היתודים קתלתם ברוטא עוד לפני
 תמםפד תנתונ, כי כבר בשנת 139 (קטה״נ) נזר הנשיא
 תיםפאנום לנרש מרומא כל תיתודים שאינם אזרתי
 אימליא. אתר מלתמת תתשמונים עם תקיסד ופוטפיי,
 נתרבת עדת היהודים ברומא, אלת שתובאו שם שבויים
ת אדוניתם או נפדו ע״י תיתותם י  שולתו תפשי ב
 טתושבי תטא״ היהודים תתישבו בצד תימין של נתר
 טיבר ונעשת לשבונת תיהותם ברוטא תיתותם ברוטא
 בטו היהותם באלכסנדתא שלתו נדבותיתם לירושלם,
ד לפני הטלבות לטובת ארץ יהודה ט  ותשתדלו ת
.(Cicero, Pro Fiacco, l x v i  וננד תנציב פ־אקום (
 תקיםר תביר טובת ליתודים ברוטא על אשר עזרו לו
תמנ  בטלתטתו ננד פוטפיי ונתן לתם תרשיון לבנות בי
 ולתתפלל בצבור. נם תקיםר אונוםטוס צ ת שלא לתפיד
 את עבודת ביהב״ג׳ ובאשר תלקו תטים בין התושבים
 העניים ביום השבת, תניתו תלק עניי תיתותם ליום
א ט ת  הסהרה לשלוהי היהודים שבאו טירושלים ל
 לבקש םהקיםד להעביד םעלי־ם טלובת האדוםיים
 נתוםפו בשםונח אלפים יהותם מרוטא. אך ביםי
 םלוכת םיבריום נורשו תיתודים טרוסא (19 לםםפר
ת נתיהדת ע״י ח  תנתונ)״ וסבת הדבר היתד. בי טטדוניתא א
ת בספה. ביתכ״נ נםנד ותתפצים  עדםת יחודים לקחת א
 נשרפו וארבעת אלפים םנערי ישראל לוקתו לעבודת
 הצבא בםרתניא, ורק אתר םות םייאנום (31 לםת׳׳נ)
 תרשה הקיסר ליהותם לשוב לרוםא הקיסר קלאותום
 בשסעו בי תיתותם ברוםא םתפללים על ביאת הםשיה,
ת תתפלה בצבור (50 לסה״נ).  הוציא הוק לאסור א
ד ד ליהודי רומא״ א ס  נירץ קיסר היה מתהלה נוטה ה

 מיועצי העיד והתתייבו לשלם הםבום לפרקים בשנת
 1433 שלסו יחות תםנבורנ שתי סאות זהובים בתור
 *סם הבתד״ ובעבור זה פםרם תקיםר זיניםסונד םםם
 הםלך בסשך עשר שנים. ביום 7 נאור 1519 תתליםו
 בית הםועצת ברוםנבורנ לנרש את היהותם, והשמש
 (שולקלאפפער) מיכל הכרת ותותע את הנזרה ליתותם,
ת תרבית.  ורק נתנו לדם זטן לנבות תתובות הקרן ולא א
 קודם צאתם נזלו תתםץ את התפצים בביהכ״ג. ביום 8
ת תעיר תפקירו  יאנואר 1520 יצאו תיתותם סשם ש
ביתמנ תפכו לבית  את בית הקברות של היהותם ו
 תפלת נוצרים, אשר ההריבו הריפורםים (פרוםםםנםים)
 בשנת 1525. היהותם ברוםנבורנ התעסקו ביהוד
ם ההלואות של מ  בהלואות, בסוף הסאה הם״ו עלה ם
ת ביןההבסים ת ס  ששה יהותם 6281 זהובים ושבעים ל
ך ו ר ר בן ב י א  מרוםנבורנ גךושב בפרס ר׳ ם
תל  מ ר ו מ נ ב ו ר נ (ע׳׳ע), והרופא עתננעד, הנביר מענ
 פאפענהייפ (1383), והנביר ישראל מנירנברנ שהתישב
 ברומנבורנ בשנת 1406, ור׳ יעקב שנתמנה לרב
 בווירצבורנ ממעפ הבישוף קאנראד בשנת 1905
 היה םםפר התושביפ ברומנמרנ 8436 ומהפ בטאה

 יהותם
 ביבליוגרפיא: מערץ, דאטתענבורנ אין אלטער
נד נייער צייט״ אנסבאך 1881; אדוניום״ רעגענטען;  או

J E x 4S8 
 ב &.

 רובל.' סוהר ההולך םםקום לסקום לםמר םהורתו
 (pedlar), וסובר לרוב סיגי בשםים בסל שהוא אבקת
 רוכל (שה״ש ג׳ ר), ובלשון הז״ל קופת רוכלין (שבת
ן התג״ך היה ידוע סםהר הרוכלים ס  צ א ) וכבד מ
 (ם״א י׳ ט ׳ו), הרובליס וםוכרי כל םםבד (גהמיה י״ג
, ועל שם התבל גקדאה םהורתו מרכולת. הדובלין  מ)
 המהדרין בעיירות (מעשרות פ״ב גי) ולפי שהרוכל
 לדגלי עסקיו היה יוצא וגכגם בבתים ושמע וידע מבל
בת להכגים בדברים עם הקונים  הגעשה בעולם, ו
 בדרך התגרים היה םםפד לזה םה ששסע םזה, והיו
 ״םםהדורי םילי״ (ברבות ג״א:), לכן גקרא הםםפר
ן ו ש  לשון הרע בשם ״הולך רביל״, ורכילות (ע״ע ל
 ה ד ע). סעשה ברוכל אתר שתית םחזיר בעיירות והיה
 טבריז ואומד סאן בעי לםיזבן סמי דחייא, ר' יגאי
 הות יתיב בעליתא א ׳ל תא לתכא, א״ל לאו אגת
 ורמתך צריך ליה, אסרה עליה סלק לגביה, הוציא לו
ם. י  ספד תהלים והראה לו הפסוק סי תאיש חחפץ תי

 גצור לשוגך םרע וגו׳ (םדרש תתלים שם) תז״ל ששקדו
 לתקנת בנות ישראל דאגו בשבילן שיתקשםו ויתייפו
 בבשםים, ולפיכך תקנו שיתיו רובלים םחזירים בעיירות
 םשום תכשיםי נשים בדי שלא יתננו על בעליתן, ולא
 יובלו תסיתרים בעיירות לעכב על התבלין, תו אתת
. ותקנו נ״כ  סעשר תקנות שתיקן עזרא (ב״ק פ״ב)
ן לקופה (של בשטים) ת נ  >!והתתן סקבל עליו עשרה ת
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] רבי אליעזר ור יהושע א מ ו י י ישראל ב מ כ ח ] 

א ושם באכסניא הראה ר׳׳י את כהו ס מ  ור׳׳ג היו ב
 בכישוף (ידוש׳ סנהדרין פ״ז). זקני רוסי היו להם
י והביא לו  שאלות עם ד״נ(ב״ר פ״כ), ר״ע היה בחט
 טשרתו צפרים טן תשוק (רות רבה פיו) ר׳ יהושע
 בן תנניה היה ברוטי ופדה שם את ר' ישטעאל בן
א בן . ר׳ טתי  אל שע כשהיה עוד תינוק (ניטין נ״ת)
ה  הרש ישב ברוסי (סנד.ררין ל״ב:), והוא שאל א
) הזקנים ו  ראב״ע ארבעה חלוקי כפרה (יוסא פ״
 (סינאס) ברוסא שאלו לתכסי ישראל שאלות רבות
 בעניני האטוגה, כסו לסה תקב״ת סנית לע״ז בעולם
ה ר״י בן הנניה שאלוה  (ע״ז נ״ד ). והרוטיים שאלו א
. ר' שטואל בן סוסירטאי (:  בתהייה הסהים (סנהדרין צ׳
 תית ברוסי בעת שאברר! תסלכת רילנית (תכשים)
 שלד. ותוא סצאת ותתזירה לה (ידוש׳ ב״ס פ״ב ה׳ן-
 ר' הייא בר ווא היה ברוסי וכן הילפי בר קיריית (שם
 סעשר שני פ״ר אי). בן יהודה בן םיםוס נהסנה לרב
 ברוסי (שם בכורים פ״נ ני) הורוס איש רוסי הנהינ
ת בני רוסי לאכול נדיים סקולסין בלילי פסהים,  א
י ח חם אתת נזרנו עליך נ  שלתו לו (טא״י) אלטלא תו
ת ישראל קרשים בתוץ וכו׳ (פסתים  שאתת סאכיל א
ת בתו  נ״נ). רסות ר״ס תקקו אפתתא דרוסי כשננב א
 של ר׳ תנינא בן תרחק אתות אשתו ברוריא סבית
 תזונות שתושיבות שם בנזרת תטלבות, כדי שיכירותו
 בכל סקום, ותוא ברת לבבל (ע״ז י״ת:) ר׳ אלעזר
 בר׳ יוסי תיה ברוסי וראת שם תפרוכת שתיו עלית
 כטת טיפי דטים (יוטא נ״ז). תוא דאת ברוסי תציץ
: סוכה ת׳ ), וראת שם שברי כסא  של כ״נ (שבת ס״נ
נס  שלטת (אסתר רבת פ״א) סכתשת של בית אבםי
 וטנורת ופרוכת וציץ עריץ טונתות ברוטי (ארר״נ
י שאלות כתטים וכשבא ט ח  פי״א). ר״א בר״י תורת ב
ה ג״ה.), ר נ ) ת ח ו  אצל תכסים שבדרום אטרו לו יפת ת
 וכן תורת בשאלת סקות אתת ברוסי(תוספתא טקואות).
 ר' שטעון בן יותאי ונחלי ישראל תלכו לרוסי לתשתרל
ן ו י ל ט ן ת ב  לפני תטלכות לבטל הנזרה על הדת ו

 עזרם בדבר (טעילת י״ז:)
יהם] בין יסי איריתם של מנהג  [יו״ט של הרומיים ו

 הרוטיים נהשב קלנרא ה׳ יסים(ע״ז ת׳:<, ויר׳ם ביום
ת ת י סלכות קרםסים ועוד יו״ט אהד א ט  שתפסה ח
 לשבעים שנה שסביאין ארם שלם וסרכיבין אותו על
חת  ארם תינר וסלבישץ אותו בנר• אדה״ר(בנדיו תתסו
 של עשו) וסניתין לו בראשו קרקיפלו (scalp) של רבי
 ישסעאל כ״נ וכוי וססייסין בת תכי ווי לדין כד יקים
. ברוסי היה הסנהנ שכל ד י  דין (שם י״א:) עיע א
 סצורע נתנו לו ססתוריהא (סםה הסוהר האר־נה של
 בנר) וישב בשוק וסתר דוללי (אחנה) כרי שיראוהו
 אנשים ויבקשו עליו רהסים. (הולץ ס ). חב״ל ראה
 ברוסי עסודים סכוסץ בםפיסין(Tapestry), בצנה שלא
 יקרשו ובשרב שלא יהבקעו (ב״ר פל״נ, רק״ר פב״ז),

 אתרי סלהסוהיו ביהודה נהפך לבו, וישם עליהם סס
 סיוהד לשלם להכנסיה הרוסיה לםובה האליל יופיטר
 קאפיםולינוס. אהד הסלהסה נהרבה ,ערה היהודים
 ברוסא׳ וישבו שם יוסיפום והסלך אגריפא ואתותו
 ביריניקי, ויהודים שסתם יצאו תסשפתות ח רוסי, דינלי

 אדוליסקינטולי, די פוטיס׳ ודינלי פיאטילי
ד] לפי אנדה הז״ל נוסרה מא בזמן התלמו רו ] 

א ביטי שכטה המלך ואטרו בשעה שנשא שלסה ט  ח
ה בה פרעה ירד נבריאל ונעץ קנד כים ועלה בו  א
ל שבחסי (סנהדרין ב״א •) ח  שרםון ועליו נבנה כרך נ

 יש הוקרים האוסרים כי כוונה הז״ל על העיר ביצאנץ,
י והסורים ט ח  שנבנהה סהרש ע״י הקיסר קונסטנטין ה
ע), וכל הססופר  יקראוה רומי הרהא היא ק ו ש ם א (ע״
 בתלסוד סתכונהה יאוה על העיר הזאה, כי רוסי
 הישנת באיםליא אינת על יר הים, חתו סת שקורץ
 הז״ל איםליא של יון (ע״ע א י ם ל י א). אסנם סאגדות
ה בהלסוד לא נראה כן, ואין שום ספק כי ח ה  א
ה כל הסהוז א הידועה, והשבו א ט  כוונהם רק על ח
י ונם כל ארץ איטליא לרוטי נהשבה, והיא ט  של ח
 בעצסח הצי אי, וע״ז שייך לוסר נעץ קנה בים ועלה
 בו שרסון ועליו נבנה כרך רוסי. וכן סשסע ססה
ם : יום שהעסיד ירבעם שני עגלי זהב באו חסו  שאטרו
 ורוסילוס ובנו שני צריפים ברוטי (ירוש' ע״ז פ״א ב׳),
ס ורומילוס היו שני סיסרי רוסא (עיע  ונודע כי חטו
) בספרו של ר״ט טצאו כהוב טשא ן ו ל ו א ק ב  א
י (יחש' העניה פ״א רס״ר :), ר״ל ט ה טשא ח ט  ח
, בהילוף ד עם ה ט ה כטו ח ט  בגליון טצאו פירוש ח
 הר׳ אטר ר״א כל צור שבטקרא טלא (עם וא״ו) בצור
ה הבהוב טרבר, הסר ברוטי הבהוב טרבר (ב״ר ג ח  ט
י היהה טצירה לישראל אם ט ח  סוף פס״א), טפגי ש
 ראיה עשו בכרך גדול שבחסי עושק דלים (קהלה רבה
 פ׳ אם עושק) וסוסב על ישראל שגקראו דלים אעפ״כ
 לא עזבם הקב״ה, וגם ברועי ההפללו לו היהודים
 ועברוהו אם יאסר לך ארם איכן הוא אלהיך אסור
 לו בכרך הגדול שברוסי. ודרש אלי קורא משעיר
ם (ע״ע, ו ד  (ישעיה ב״א י״א)כטו אלי, ושעיר הוא א
 ע״ד עטו אגבי בצרה על הרה החדשה של הישרים,
 אמרו והיכן הן (ההו ובהו) עהידין לשטש בכרך גחל
 של רומי (ויק״ר סוף פ״ז) ההקוה של היהודים כי
ה הרעיון המשיהי  יושעו מצרה ממקור הרשע, עוררה א
 בלבם, והאמינו בי משיה יושב בפהה רומי בין סובייי
 הלאים והוא סגוגעבגגעים רבים (סגהי־ריןצ״ה < ופירש״י
 בג״ע בפתה שבגגד רומי. לעהיר לבוא יצא משה סן
 תמרבר ומלכא משיתא מן גו רומא (תרגום יחש'
 לשמות י״ב מ״ב) בגי ישמעאל ילתמו בכרך גדול
 שבדומי ומשם בן דוד יצמה ומשם יבוא לא״י, כם״ש
ם וגו׳ (פרקי דר״א פכ״ט) ומן רעיוגות ח א  טי זה בא ט
 כאלה גצטהה הטעות כי הטשית כבר בא, וכי הטשיה

א ט ח  הוא ישו אשר בא בהו הוא ב
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 הערוך ופירושיו. ור׳ יואב בן חרב ר׳ שלמה, ור׳ מנחם
 ראש הישיבה ור׳ יהיאל הדר בטשטברי ור׳ בנימין בר
 שבתאי ז״ל וכר. ושם שני עמודים נתשת שהיו בבית
 המקדש ממעשה שלמה המלך ע״ה, ובבל עמוד תקוק
 שלמה בן דוד, ואמרו היהודים אנשי רומה כי בבל
 שנה ושנה ביום ט׳ באב מצאו זיעה עליהם נגרת
 כמו מים׳ ושם מערה שגנז טיטום בן אםפםיינום כלי
 בית תמקדש שתביא מירושלם ושם מערה אתת בהר
 בצר אתר של שפת הנהר טיברו ושם סבורים הצדיקים
 עשרה הרוגי טלוכה (הוצאת אשר דף ט׳ י׳) במאת
 הי״ג היו ברומא ר יהודה (ליאוגטי) בן טשה, ר׳
 אברהם בן יחיאל ענו. ר׳ שבחי בן שלמה, ר׳ מאיר
 בן משה, ר׳ יהודה בן בגימין יעלה, ודי צדקיהו בן
 אברהם עגו ר׳ בגימין בן אברהם עגו, ור׳ משה בן
 אברהם תברו טליתות לתעגית צבור לעצירת גשמים
 (קובץ על יד ת״ד צד 6, 17). בשנת 1255 נתן
 האפיפיור רשיק ליהודי שבתי משת שלמת שתשתתף
 עם סותרים רומיים לסתור במדינות האפיפיור ובמדינת
 םיקיליא בשרפה גדולת שתיתה בשכונת היתודים ביום
 26 םפט׳ 1268 גשרף ביהכ״ג הישן עם כ״א ספרי
 תורת בערך שגת 1270 הרסו התטק את בית תקברות
 של היהודים/ וע״ז נשא קינה ר׳ בגיטין בן אבדתם
 ״אויה לי בי גרתי טשך״ (קובץ על יד שם צר 24)

 בישי האפיפיור גיקולאם השלישי היה בוגיודה (או
.  בוגגורא) טטוגטפילייר ציר טיוהד בחטא

 [מות האפיפיור מרומז בזהר] טות האפיפיור גיקר
 לאם תית ביום 22 אוגוסט 1280, ולדעת יעליגעק טרוטז
 טוהו בזהר: זטץ הקב״ה לטבגי ירושלם ולאהזאה תר
 כבבא קביעא טגצצא (טהגוצץ) כשבעין רהטיןובשבעין
 זקין גהרין טגיה באטצעות רקיע וישתאבין ביה שבעין
 בכבין אהרגץ ויהא גהיר ולהיט שבעץ יוטין וביוטא
 שתיתאת יתתזי בב״ת יוטין לירתא שתיתאה ויתכגיש
 ביוטא שביעאה לסוף שבעץ יוטץ יוטא קדטאת
 יתהזי בקרתא דרוטי וההוא יוטא יגפלק ג׳ שורץ עלאין
 טהתוא קרתא ררוטי ותיבלא רברבא יגפול ושלטא
ב ) רי׳ל ביום ו׳ ״  דההיא קרתא יטות (זהר ה״ג ח
 ב״ה אלול יופיע הכוכב וביום השבת בסוף שבעים יום
 יאםף גגתו בי בשגת ה״א ט׳ (1280) הל ר״ה אלול
' וב׳ (29 יולי) ולפ״ז תית ב״ת אלול ביום 22  ביום א
 אוגוסט ביום ה׳ בשבוע שהתהיל הכוכב להופיע ואז
ו על כסא ח ה , ועלה א  טת האפיפיור ניקולאם בחטי
 פיטר האפיפיור טארטין הרביעי אשר השתדל אברהם
א לגייר אותו(יעליגעק בית הטדרש ת״נ י פ ע ל ו ב  א
 xxxvu) בעת ההיא גשאלת שאלה דתית טרבגי
י (עיי פליטת סופרים צד 9). יצתק בן טררכי ט  ה
 הטבונה טייםטרו נאצו, שתית רופא לתאפיפיור גיקולאם
 הרביעי תשתדל לפניו להגן על יהודי רומא׳ נם השתדל
. ובאשר א ט ח  שילטדו בספרי הרטב״ם בבית הטדרש ב
נד ספד הטדע והטורה נטו  י פרצה הטתלוקת בצרפת נ

 ובתזירתו של חב״ל טרוטי נעשה צולע על יריבו(ב״ר
 פעיית). רוטי טבוצרת טבל טקוש ותבל טבצחן אוהה
תא, פירע״י ברומי  (דברים רבה פ״א) אבםדרא חטי
 עשו אכםדרא בדפנות נטוכות שאין טניעות לתקרה
 (ביב י״א: ועי׳ מנתות ל״נ:). ברומי הית הטנתנ
 לקרוא בקול סרן לסימן שיש קונים לקנות תאנים
 (ברכות ס״ב:). םלקונדרי רומי פירש״י נחתומין שברומי
א ת י מ ז ל״ט.). מרומי בא לבבל תימוציתא ח ע ) 
 םוטסתא, פירש״י הלוקים אדוטים, ורבא היה לובש
ת את הפת של ח ם ה ט א ט  אות; (טריק כ״נ.) פשתן ח
ד את טאחך שפתיו בעבור שלוקת תטי  הטוח אותו, ו
( : ״נ  התוט לפת ללתלתו ברוקו(כתובות ם״א: טנתותנ

י (סובה ט  טרוטי הביאו לא״י טין אזוב הנקרא אזוב ח
י גדל טין קוצים ונקראים היני ט ח  י״ג. הולץ ס״ב:), ב
י בשעתה היתה ט : ב״ב ב״ט:) ח י  רוטיתא (שבת ק׳
 עשירה טאד, ואטרו עשרת קבין עשירות ירדו לעולם
י ואהד כל העולם כלו(קדושין ט״ט: ט  תשעה גטלד, ח
 אסתר רבת פ״א), כל תטטון איגו עולת אלא לטלכות
. ע״ע ״ט)  אדום (קתלת רבת פ ׳א, ועי׳ פםתים קי

ם ו ד  א
א ט ח  [רומא התור עיר נוצרית] תקופת תדשת ל
 התתילת ביטי תקיםר קוםטגטין(312). בי מאז והלאת
 נהשבו היהורים בעיני הממשלה כמו הגוים עובדי
 אלילים, ותתתילו לררוף אותם בשביל אמונתם בראשית
ת תעברים, ושלא יתתתנו היתוחם  אסרו לתם שיניירו א
ת היתורים בשמות  עם הנוצחם, ובהוק הזת יכנו א
 נדופים ובזויים. על רדיפות היהודים תתת המלכים
; ר י ס ו י פ י פ ; א א י ל ט י  ותאפיפיוחם ע״ע א
א ט ח . בבל זאת לא הורע טצב היהוחם ב ת ו פ י ד  ר
 טאשר בארצות אתרות באירופא, ובטשך שנות טאות

 י״א י״ב וי״ג עוד הוטב טצבם טטקוטות אתרים
 [היהודים ברומא בימי הכינים] בשגת 1007 הלך
ת לותיר בצרפת לרוטא ג ח ט  ר יעקב בן יקותיאל ט
 ויסד שם ״בית דין״ וראב״ד היה ״הנשיא״. ר׳ ג תן
ן י ת י א ל טרוטי טתבר תערוך תיקן שם טקוה בשגת  ב
 1088, ועם אהיו אברהם בנו ביהכ״נ אשר גתתגך
 בשנת 1101 הקהלת תיתה שם נכבדה, ושלהו שאלות
ם (לוצאטו״בית תאוצר״ ת״א 57) ח א פ י ט ט  לרבני ח

א בשנת 1144, ט ח  ר׳ אבדתם אבן עזרא בא לתתישב ב
 ובין הבריו היו יואב בן שלטה וטנתם בן טשת ונקראו
 ״חכמי רומא״ (ספר הישר צד 549, אור זרוע ה״ב
 52, צונץ ליטעראטורנעשיכטע 163). בזמן ר׳ בנימין
א (שטבנה בשם ט ח  טטורילא (בטאה הי״א) היו ב
 ״רוסה רבתא והיא ראש טלבות אדום״) כטו טאחים
 יהוחם טכובחם ואין פורעין טס לשום אדם- וטהם
 טשרתי האפיפיור אלכםנדרום הוא ההנטק הטטונה על
 כל אדום. ושם תבטים נחלים ובראשפ ר׳ דניאל
 הרב, ור׳ יתיאל טשרת האפיפיור והוא פקיד ביתו
ח של ר׳ נתן שעשה ספר כ  ועל כל אשר לו, והוא נ
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 וחית גוטח בלפי הסד אל היהוחם, והנטיה הזאת
ת 1394  המפיעה בי נהרו לרוטא הנוליט טצרפת במנ

 תנביד טנתם בן נתן טריטיני תנית עזבון לתקן תופות
 רוטא (עי׳ ברלינר, תטדבר 1881 צד 47) האפיפיור
ת אנרת  טארטין ההםימי תית אותב ימראל ואימר א
, והניה א ט  תזביות ׳מנתן קאליקסטופ המגי ליהות ת
ק בן גרמופ אבולראבי לדררמ בהוואטיקאן ת  לתתבם א
ת תברובים, ורופאו תית התבם אליתו 3יוחא. ת  על א
ת תרב אליתו עפ תבם צעיר א א ט תות ת  ביטיו מלתו י
 אלתנן לירומלט לתתןדע ע״ד תמטועות אדות עמרת
) ביטי תאפיפיור פאול v 1 5 0 5 J Q. R. ) ט  חמבטי
י תוברהו היהודיט לקתת תלק בתנ תקארניוואל  המנ
ק אלף וטאת פלורץ, עד ר מ פ ה  וטרוץ־הרנלים ולמלם ט

ת 1468. ד בטל תמתוק במנ מ  א
 [בטאה הט״ז] באמר נורמו היהודיט טספרד
, בקמו טטנו יתות  ביטי האפיפיור אלכסנדר הממי
 רוטא מלא לתנית את תנוליט לבוא ולתתימב בטתחות
 תרוטייט, ויתנו לתאפיפיור טתנת אלף דוקאטים לבפר
פ  פניו, אך תוא נער עליהפ בתטת ויענמפ למלט קנ
 טאתים דוקאטיפ תנוליפ תתפ אמר תתתרו בטסתי•
פ תיתותט תרוטייפ, תפיתו נפ רות תדמ בקהלהם,  ע
עמת בטמך תזטן  ויבנו להם ביהב׳׳נ חדמ (הרביעי) מנ
 לביהבי׳נ היותד נבבד ברוסא, וטנו לתט לרב את הרופא
 בוניט די לאטימ (יעקב בן עטנואל פרובינציאל). ביטי
י (3—1522) היתה טנפה בעיר מ מ  האפיפיור האדריאן ה
ו מ ה פ ב״ח אלפיפ תומביפ, ובפרעות דהטק נ  וטתו מ
(Piazza Gmdea) ארבעת יתותפ במוק תיתודיט 

 קליטונט תמביעי (34—1523) נקרא ,,אוהב ימראל״
 בפירומ ר׳ יוסף בן דוד יתף לתטמ טנילות (בולוניא
 מל״ת דף ט״א:). בעת ההיא טנו ראמי תקתלה לרב
ר בבדהו האפיפיור מ ת ר׳ דניאל בן יצהק טפיפא, א  א

 הקהלת עמתת תקנות תדמות ביוט 24 דעצ' 1524,
מ ר האפיפיור והסבים עליהם, וע״פ תתקנות  אמר אי
ם טנהלים. לפני  האלה התנהנה הקהלה ע״י ממי
ב נ י (ע״ע), ותתארת ו  האפיפיור הזה בא דוד ר א
 אצל ר׳ יוסף אמבנזי, ד׳ דפאל יוסף צרפתי, והרופא
ח אבודרחם ויצחק אבודרהם אולם רביס טבני מ  ט
 הקהלה תתננדו לראובני, ועל ידו נתחלקח הקחלח
ת נ מ ת רוטא ב ד עזב ראובני א מ  למתי ספלגוה, עד א
ם ואמבנזים בראמ קארל תרביעי ת ר פ  1525 תיל ס
א ביום 6 טאי 1527, ואתר הרינות ט ת  תתפרצו ב
 ורציחות רבות חיתה טנפח נדולח בעם ובטמך >מלמת
חותט רביט  תדמים טתו בטאת אלף אימ, וביניחם י

ו וחטסו בל חבא בידם, ואת ספרי ד  אנמי חחיל מד
. האפיפיו־ אמר לוויטא (בחור) מרפו באמ ן ב ו ח י  ר׳ אל
 פאול המלימי (50—1534) חרמח ליחודיט מנלו טנא־
 פולי ואמר באו םא״י וטצפון אפריקא לתתימב ברוטא-
מ ובניטין בן •וסף  ונתן דמיון ליצחק עמנואל ת לאטי
א ל1549). ע״י ט ח ת ב ב  ארינאנו ליסד בית דפוס ע

ח ח מ ת ר׳ מ י קהלח רוסא לצד הרסב״ס, ומלחו א מ א  ו
וח להרסב״ם. י ח פירומ הסמנ ם א מ  לצרפח להביא מ
ח 1299, מלחה קחלח רומא  ובמוח נבד הרםב״ם במנ
 כחב חנחוםים לאביו ר׳ אברהם בן הרםב״ם. בימי
ח 1300 נחרנ על נ  האפיפיור בוניפאם הממיני, בערך מ
 קידומ המם רב העיר בי העיד על עצמו ההמא מלא
 עמה ואמר נהמדו בל הקהל ע״י האינקוויזיציא, דקוננו

ם 30). י קינוה (קובץ על יד מ  עליו מה
ח המביעי נ  [במאית הי״ד והט״ו] בבוא הקיסר ה
 לרוסא ביום 7 סאי 1312 קבלוהו בל העם בכבוד
ל וממהו לקראהו בפודה ומציל אימליא׳ ונם ח  נ
 היהודים יצאו לקראהו בספרי הורה ויקבלם בספ״י
Codex Baldmni Trevi- עי׳ ההסונה מל הראיון בספר) 
דפם ע״י אירסער, ברלין 1881 צד 80 והלאה).  renus מנ
 בעת תהיא היו ברומא יהודים עמירים ומסוהם בניסינו
ת (Moise) אמר תלוו מ דאמי ואבדתם ואלינציו מ  חו
 מ״ו אלף פלורץ לתעיר מונמיפיאםקוני למלם לתעיר
 אורוימו, ובמביל זה הבירה העיר תאתרונת את תיתודים
ת  למובת ותבניסד, אותם בתור אזרתים נמורים במנ
 1320 תיו יתוח רומא בצרת נחלת בי תאפיפיור יותן
ו או מאנקציו נ  הי״ב נזר עליתם נירומ, בי אתותו מאנ
ה המלך רוברמ סנאפולי הלמינה על היהודים בי מ  א
 הם לועגים ורומזים אלו לאלו באמר יעברו ההגמונים
ח אוהד, היהוחם ה מ  בעיר עם צלם ימו, ורק אהד מ
 במאה אלף פלורין המהדלה לפגי האפיפיור ויבמל
מ יהודה סי' י״ד צד 37). ב ה גזרה הגירומ (עי׳ מ  א
 אה״ב גזר האפיפיור על מרפה ההלטוד, היהוחם
 ההפללו וקראו צופ וימלהו מלוהים להאפיפיור ביום
 18 יוגי 1321 להוביה לו בי מקר עגו מוגאי ההלסוד,
ה ביה־אל ה פ מ ס  בראמ המליהיס היה הממורד יואב מ
 מאביגיק, אך כל ההמהדלוה לא הועילה וההלמוד
ה ה״א קפ״ב(1322), ג  גמרף בפומבי בהג המבועוה מ
חפ ויפצעו רביפ מריס הו  ודאספפוף ההגפלו על הי
ל א ו ג ס מל ע ו הג  ויהרגו אהדים וביגיהם ר׳ ממואל הו
ה פמ 1872 צד 376). במג י (עי׳ מאגאמסמרי מ ו ר  ה
 1328 היהה רעידה הארץ במבוגת היהותם ברומא
ו בהיהם, גם היה אז רעב ם מים אמר ממפ  ונבגםו מ
ח (קאדעקם ברעםלויער סעםינאר lxvii דף 390) א  ב

ת עד בי בבוא  וסקודם עמו היהותם היל ונדלו והעמי
א לואים סבייעוץ ביום 7 יאנואר 1328 וימם סם ס ת  ל
ח זהב, נהנו היהותם ו ל  על הומבי העיר מלמים אלף פ
ה ת א מ הסבום. נם לא הפריעו הרתפו י ל  הלקם מ
 חבמי ימראל ובפרמ הטמורתם סלהההבר להבסי
ל חמאח  ־הנוצתם במאה הי״ד ומחציח הראמונח מ
ח 1349 מרדה נם ברומא,  המ״ו. המגפה המהורה במנ
ר ר' מלמה (מם צד 1386, האפיפיור ב ה  וגזברה בפיומ מ
 בוניפאם חחמיעי באמדגבהר במגה 1389 מגה לרופאיו
ח היהודים אנ3ילו ומלמד, די סאבאלדוקיו.במנח 1402  א
ת בח האינקודזיציא,  הוציא מאמר אמר בו חנביל א
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בד ף טיס טהטי ט  דיקאנטי צונץ ס״פ צד 440), ואח״כ מ
 (5 נאור 1660). ביטי קליטונט הי״א בראשית הטאה
 הי׳׳ה נאשטו היהודים ברוטא בעלילה דם, והרב
 טראנניקו ויטא קורקוש בהב ספר באיטלקית להוכיה
 שקר האשטה, ונעהק ללשון יהודית אשכנזית
 בפיורדא 1706 (רשיפת ראזענטחאל ח׳׳א 55) כטה
 פעטים הוכרתו היתודים לקתת תלק כהקארניוואל
 לשטה את תתטון אשר שתקו לבזיק היהודים, ופעפ
 אתת תכריתו טאת יתודים לרכוב על תטורים ותרב
 בראשם ופניו ננד זנב תתטור, עד איטר נלל תאפיפיור
 קליטונט תי״א את תתרפה תזאת טעליתם קליטונט
 הי״ב עשה נזירות תדשות וביניהן שלא יתרתו תיתודים
 תוארים ושבתים על תטצבות, ובשנת 1731 נתן צו
 להעביר כל ספרי ישראל הנטצאים בטדינות האפיפיור.
 ביטי בנדיקט הי״ד (58—1740) שלתה קהלת ישראל
ה  בפולין את ר׳ אליקים בן אשר זעליג לתוכית לפניו א
 שקר עלילת הדם שנאשסו היהודים, והאפיפיור הסכים
 עטו. ביטי קליטונט היי׳ד נהרנו שלשה יתודים בתוצות
 רוטא ושני ילדים נטבלו בעל כרתם, וראשי הקהלה
 התיעצו עם קהלות אתרות איך לטנוע שטרות כאלו
 שנעשו באונס ובתזקת היד. רבני רוטא נחשדו בע־ני
 רבנים אתרים לעוברים על סנהני ישראל והראשונים
 התנצלו ע״ז בספר״מכהבי הרבנים אשר בערי איטליא״
ףהטאת  (כרטולי Review Onentaie שנה ג׳ 171). בסו
 תי״ת נשתנה פתאום טצב היהודים ברוטא לטובה,
 כאשר נכנס שר תצבא ברתיר תצרפתי בשערי דוטא
ת  ביום 15 פבר׳ 1798, והאפיפיור הוכרת לעזוב א
 העיר, והיהודים נעשו אזרהים נטורים והשיט כל זכיות
 תתושבים ולזכר נאולתם נטעו ״אילן תתופש״ אצל
 ביתכ״נ, ויפשטו את בנדיהם הסיותדים לתם ולבשו
 בנדים כיתר תאזרתים. היהודים תשתתפו בשטידת
 תעיר, ותיתודי בארפול נתטנת לראש (מאיאר) תיל
אטר טמשלת נ  השוסרים, ויתזקאל סורפורט נתמנה לסי
 תצרפתים ברוסא לא נמרה שנתה כי תיל ניאפולי באו

 לרוסא וינרשום סשם ותיתודים אבדו את זכיותיהם.
 [:סא־ הי׳׳ט] פיוס השביעי נבתר לאפיפיור
ת  (1800-23) אך בשנת 1809 תית סוכרת לעזוב א
 העיר עד שנת 1814 ע״י הצרפתים, והיהודים זבו עוד
 הפעם בשיווי זכיות- ויצאו מתניטו לדור בכל סקים
 שתפצו בלי סכריע ב ום 4 יוני 1811 נוסדה ברוסא
 קהלת תרשה כטעם נפוליון, וראשי העדה היו ר׳ יהודה
, יוסף שמואל בניניו, רטאלי די נ או  (ליאוני) די לי
 טיבולי, אבדתם ויטא סודיגלאני ושבתי אלאטרי

 אולם אתרי טפלת נפוליון ויציאת תילו טרוטא
 אבדו תי־ודיפ זכיותיהפ, ושבו הרדיפות והתנכלות
 כטקדט, והותזרו להגיטו פיוס התשיעי נבחר
 כשנח 1846, והנח טתחלח נטה תםד ליהודים
 והטך בידי עניי הניטו כאשר עבר הטיבר על
ח הקאדניוואל אשד  נדוהיו, ובשנה 1847 בטל א

 חטחלוקת שנחהוה בין שני טדפיסי ההלטוד בויניציא,
 דלשינו לפני האפיפיור יוליוס השלישי כי בחלטוד
 נטצאים דברים רבים ננד חדח חנוצריח, והאפיפיור
 נזר לשרוף אח חחלטוד על הטוקד בר׳׳ה שי״נ (12
 אונוסט 1553), אך ספרים אחרים נצולו טהנזרח ע״י
 חשחדלוח ר׳ טיכאל בן יצחק, יוסף בן עבדיח די
 אריגאנו ור׳ יוסף די ארלי. בשנח 1555 בא הטשוטד
 חננאל די פוליניו לרוטא ויעורר אח חחטק ננד
א והם נצדווחו ט ח  היהוחם, והיה לו ויכוח עם הרבנים ב
 (ר׳ יוסף הכהן בעמק הבכא צד 114). םצב היהודים
 הורע בימי האפיפיור פאול הרביעי (9—1555) אשר
 הקים הניטו ליהודי רומא ונזר שישאו כובע צהוב על
 ראשם ועוד נזרוח והנבלוה, ואסר לרופאים יהודים
 לרפאוח נוצרים דוד אשכולי נאסר בבלא ולא רצו
. ביהכ״נ נו ח בעד פחו  לקחת ארבעים אלף סקו
 לאשכנזים נסנר טפני שטצאו שם פירוש תראב״ע
 ונענשו נם לשלם קנס אלף סקודי. בימיו נשרפו איזו
 אנוסים על תסוקד. את האפיפיור הזה כנו היהודים
 המן השני (עמק תבכא צד 117) גריטרי תי״נ נתן
 צו ביום 1 ספמ׳ 1577 כי היהודים יבואו לשמוע דרשוה
 המשומחם בכל שבה, שנשאו לפניהם יוסיפוס פלו־
 רינצ א ויוסף צרפהי מפאס הנר צדק יוסף סאנאלבו
 נשרף על קדוש השם בכ״ז שבט שמי׳נ (1583)

ו ן בן טרדכי ממודונא ההובה לפני האפיפיור ל י ט ב  א
 בשנה 1581, רוביה כי אין בהלטוד שום דבר ננד
ת הדפסת  תדת תנוצרית, ואז התיר האפיפיור א
 תתלטוד. תתת האפיפיור סיקסטוס תתטישי תיו
 היתודים בשלות. בשנת 1587 בנה שלטה קורקוש
א ט ח  תימת סביב לבית הקברות של היהודים ב

 קלימונט השטיני צוד, ביום 25 פבר' 1593 לנרש
א ט ת האפיפיור טלבד היושבים בערי ח ו נ ח ט  היהודים ט

 אנקונא ואביניו;
 [במאות הי ׳ז וי״ח] ביום 14 יאנואר 1601 נשרפו
 עוד הבעמ סבדי ישראל בשנת 1604 נתפשו ר' יהושע
 אשקריח ואשתו וארבעה בניו, ואתרי שהיו בטאסר
 ט ׳נ ימים שלתו אותו ואשתו לחפשי ואת בניו טבלו
 בעל כרתם והכניסום בדת תנוצרית פאול התטישי אסר
 ליהודים לדון בדיני טמונות רק בערכאות הנוצ־ים

 בשנת 1620 תשתדל ר׳ יחזקית טנות ק רקוש לפני
 פאול לתרשות להקהלת לתת אוכל כשר ליהודים
 האסורים בכלא תתת טטשלת נריטרי הי״ד תוכרתו
 ראשי הקהלה לשלם להטשוטד ליאונארדו טאסיראנו
ח לשנת, בשנות 1630—1634 בעד  אלף וטאתים סקו
 ספרו שכתב ננד היהדות תאפיפיור צות לתפוש
 שני בנים של היהודי פולו סירוטינא ולטבלם בעל
 כרתם, והדבר הזה כמעט הסב טרידה בניטו(28 טאי
 1639). ביטי אלכסנדר תשביעי (67—1655) תיתה
ח אוצר תתיים פ ס א (עי׳ ר יעקב צחלון ב ט ח  טנפת ב
ל (עיי אליתו ח  ויניציא 1683). ואתר הטנפר, הית רעב נ
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 ספרדי, איטלקי/ צרפהי, אשכנזי. הדרשות נרדמו מעל
 הביטה בלשק איטכיקיה. בעה ההיא היה טספר היהודים
 כעשרה אלפים והיו כלואיס בגיטו אשר הכיל רק
,Ghectusnr^ קילוטיהר טרובע בשנת 1562 היה שפ 
 וטספר הבתים 130, בין שני רהובוה ארוכיפ וששה
 רהובוה קצרים להניטו היה הוטה סביב ולה שטונה
 שערים, טול השער ההיכון היה הלוי צלוב גדול ועליו
 רשופ בעבריה: ״פרשהי ידי כל היום אל עם סורר"
 (ישעיה ס״ה ב׳) טן י״א בהי כנסיוה נשארו רק
 הטשה. רביב תיו בתי ההסד והצדקה ובטאוה הט״ו
 ותי׳ז עלו למספר ארבעים וארבעת (עי׳ שטותם בקורות
 רומא של פאגעלשמיין ורינער ת׳ ב צד 315) תטס
,  שהיה הייב הקהל לשלפ להאפיפיור היה כבד מאד
 עד כי בשנה 1682 התהייבה הקהלה 251036 סקידי

 אהרי נצהק וויקטור עמנואל בשנה 1870 ההלה תקופת
 הדשה ליהודי רוטא העשיתם והאטידיפ העהיקו טשכנס
 טהגיטו להוך העיר, אך הענייפ נשארו שפ׳ כי שכר
 תדירות בעיר עלת בטתיר. לתטיכת הענייפ נוסדה
 תברת אשר בראשת עטד תגביר ראווא (1876) ואתריו
 אלטארי (1883) ואתריו אסקארילי בשנת 1883
 תרסו את הגיטו ותהי לעי טפלה. התלטוד תורת נוסד
 טהדש ע״י דר׳ עהרעגרייך ואתריו אננילו פורנארי
 (1890) הרב וויטורי קאסטיליוני טטריעשט נבהר לרב
ה הטשגיווז לאיטלקית.  הכולל בשנת 1894, הוא העתיק א
 טלבד תטשת בתי תכנסיות שתס תתת גג אהד נבנה
 היכל טפואר בשנת 1889׳ ותיבל שני בשנת 1901

א זוכים עתה בכל זכיות האזרהים, ולוקהים ט  יהות ת
 חלק בעניני הטלוכה, וטהם הכטים מדינים טצוינים,
 כטו לוצי לוצאטי שנתטנה לשר האוצרות בשנת 1898
 ובשנת 1910 נתעלת לשר תראשון. ויותר פלא הוא כי
 היהות אירניסטו נתן נבתר שתי פעטיפ לראש העיר
א והוא נגיד ומצור. (סינדאקו), אטו שרה היא ט  ת
י (ע״ע) נתן עודנו עוטר על טשטרהו ל ס  טטשפתת ר
 (1913), והעיר את תטת הקאטוליקיס על אשר תות
 דעתו כי טעת שכלתד. טטשלת האפיפיור עלתה איטליא
י בשנת ט  לנדולה ואושר. טספר התושבים בטתח ת
א 520-196, ומהם ט  1901 היה 909 1,196 ובעיר ת

 כשבעה אלפים יהודים

 ביבליוגרפיא בערלינער, געשיכטע דעד יודען אין
 ראם, ברלין 1893 ; פאגעלשטיין וריגער, געשיכטע דעד יודע;
 אין ראם, ב״ה ן מצבות רומי׳ הילדעםהיימר שי למורה 104 ;
Hudson, A History of the Jews in Rome, London 

1844; J E x. 444. 
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 רומאן, יעקב בן יצחס ן׳ בקוךה:
ה ז1570,  ביבליונראף וסופר; נולד בקושטא בערך שנ
 וטה בירושלס בשנה 1650. הוא היה טצאצאי ספרד
 והכפ גתל, ולפי בעל קורא הדורוה (הוצאה קאסעל
) ידע כל הטשניוה בעל פה׳ ובקי בספרות ט ״  דף ט

 הםיד היה בו שם ישראל לשטצה, ונהן רשיק
ק להניטו ביום 17 אפריל 1848 ה  ליהודים לגור נם ט
ה הוטה הניטו בסוף השנה ההיא הוכרה  צוד. להדום א
ה העיר וביום 9 פברואר 1849  האפיפיור לעזוב א
 נתנה אספה העט (Assembles) שיווי זכיוה ליהודים

 אך ההופש היה כנפל וטת באוהד. השנה׳ כי דאפיפיור
 הושב על כנו והריאקציא שררה בכל תוקף ועת והכטריפ
 הקנאיפ הכריהו עוד הפעפ לטבל ילדי ישראל ננד
 רצונפ, עד כי הטאורע של הילד טורטארא שנננב
ה הקהלה לפעוייה ויבקשו תטיכה  טביה אבוהיו העיר א
 טקהלוה אהרוה באירופא (אלנעטיינע צייטינג דעס
 יודענטוטס 1860, ווערטהייטער יאהרבוך 1860), ולא
 הדלו צרוה היהודים עד אשר הצליה ורקטור עטנואל
א בשנת 1870׳ ואז בא ט ת ת  טלך איטליא לכבוש א

 הקץ לטטשלה תחוטרית של האפיפיור.
 [הקהלת ובתי כנסיות] ביטי טטלכת הקיסתם
 (מטן הביה השני) עלה טספר היהודים ברוטא עד
 ארבעים אלף והיו להם עיטרה בהי כנסיוה שנודעו
 בשטותם: אונוסטוס, אנריפא, קאטפוס טארטיוס,
 ועל שם טקוטם שבאו טשם ראש הכנסיה נקרא
 ארכון, וריש מתיבתא נקרזז «נירושיארך״, והיה לתם
 הזן הכנסה, הכם וסופר הקהל, נם בית דין וטקוד,
ץ היהותם תתעסקו בטסהר כ  וביה הקברות עם מ
ית י  ובהוד שולהנים, ובעלי טלאכוה שונוה הגרים שנתנ
 היו טהם נרי השער (נר הושב) ונר צדק הנוצרים
 הראשונים נתשבו לכת יתודית. היתודים תיו בשלום
ה ע״י טיטוס :רלה מ  עם הרוטיים, ורק אהד הרבן ה
 השנאה ביניהם, וסספר היהודים ברוטא נהטעט טאז
 והלאה. בראש תקהלה עמד אז ראש תנלות (כטו ריש
ו בטעלה היו ראשי תכנסת,  נלותא בבבל). ופתות טטנ
 הזקנים, הרבנים, רישי פרקא (הם ראשי תישיבות)
 והישיבה נקראת בית הועד. אהד שנפרדו הנוצרים
 טהיהודים היו האהדונים להדפה ולביזה בעיני הנוים׳
הותם ברוטא טאשר ביתר  וטאז לא נשתנה טצב די
 ערי אירופא. טלבושי תיתודים ביטי תבינים תיו טכנסים,
 בתי שוקיים, אבנט, פתילים, סודר, אנפיליות, כובע,
. ביטי הפורים היו רנילים לשרוף ( פ ת  נוואנטי (בתי י
ת פסל שעשו בדטות תטן עד אשר תשרו אותפ  א
ת ת פסל צלס ישו ויבטלו א פ א י מ  הנוצריפ כי הפ ט
 תטנתנ תזת. שטות הטשפתות תטיותסות נקראו בלשץ
 עברית ובתרנופ איטלקית, כטו ענויס (Umam), נעריס
De Rossi(,p ) תתפותיפ F a u a r e l h פ , ) י ט ו ד א ) 
De) פ י  (De Pomis)< תטאתי (Pe Cento), צטתנ
 Ceprano), וכחטת. בשנת 1536 תיו ברוטא י״א בתי
 כנסיות ועשרת טתס נקראו בשטות אי) כנסת יראת
 ה׳׳ ב׳) כנסת ההיכל, ני) כנסת ארבעת ראשיס, די)
, י זכנסהקשטיליאנ ׳ ) כנסה קסלאני, ו  כנסה השער, ה׳
 זי) כנסה אראנונים, הי) כנסה ציציליאני, סי) כנסה
ם. י  ,צרפתיים, י׳) כנסה אשכנדם ונהלקו לארבעה סנהנ
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 החט טלך בדאציא דירפנו דעצעבאל חטיציאנום עלה
 לטלוכח אחרי אחיו טיטוט. דעצעבאל נצח את רוסי־
ר בא טריינוס מ  ציאנוט וחכניע אח חרוטייט, עד א
ת רוטיוח בשנה מ ש ו  וכבש אח האח ויסד שם ס

.114 
 [קדמות ישוב היהודים] דאציא נכבשח סקדם
ח הגוסים וסאח חיוניס א ח חפרסים, ואח״כ ס א  ס

 אלכסנדר סקדון ג״כ כבש אוהה. בכל העחים השונים
 האלה היו שם היהודים וסספרס הלך ונדל עד שנתפשסו
 נם בארצוה אוננריא ובולגריא׳ ונם בהרי קרפסיא.
 הבולנרים שישבו על ההוף השסאל של תדגוב׳ והבלבלים
מ דברי ת ח נגד היונים מ ה א ה  שישבו על הוף היסין ה
ת שבה היהודים ח  חיסים לא יודיעו אוחנו דבר על א
ח שנה׳  בקרב חרוסנים עד אחרי עבור חסש סאו
 ובאשר נפגוש אוהפ עוד הפעם נשהנה שם הרוסנים
 לוואלאכים וגם לא על אדסחפ הם (הנקראה היופ
יא אשר גרו שם ביסים  רוסניא)׳ כ״א בין הרי סקחג
 ההם ויהיו על הבזה. הזכרון הזה אשר רב ערכו נם
חלא,  להרוסנים עשה להם הנוסע ר׳ בניסין ססו
ע ח ו א בערך שנה 1170 הוא ס י  שעבר בנלילוה סקחנ
ה יהודים דרך יום סנהר מ  לנו כי טצא הסשים בהי א
 ספרקיו ועליהם שני נשיאים שלטה ויעקב. עוד יספר
ו ת ח לא ה הו  לנו כי כאשר םצאו הוואלאכים איש י
 אוהו כאשר עשו עם היונים, רק לקחו אח הליצהו
 ואה נפשו היו, כי שסרו ליהוחם בריה אהים וקראו
 להם ״אהינו״, כאשר נשסע נם היום על פי הדוסנים׳
 וסובן כי לא יקראו כן כ״א לאנשים אשר לא כנכרים
ה טראנסיל־ ח א נ י ח נ א  נחשבו. בשנח 1290 עזב ר
ח הדשה  וואניא ויעבור אח הרי קרפטיא לחור לו א
נח וואלאכיא. בנסיעחו זאח לקח עטו יהוחם  ויםד סדי
 ואליהם נספחו נם אחרים בחחלח ססלכח וולאדיסלאוו
 באםאראב (7—1365) וולאדיסלאוו קבל אוחם בסבר
 פנים יפוח ונחן להם העיר סורנו לשבח בח, וחעיר
 חזאח נעשחח על ידם לסרכז ססחרי וסשם סחרו עם
ח סולדאוויא נ ח  כל הסדינוח אשר על נהר דנוב. וכן ס
 היהה סקום סושב ליהוחם עוד סרס שנעשחה לטטלכה
ה פולין זכו סוהרי ס ה ח ס ה  (1348), וכאשר באה ח
 פולין אשר רובם היו יהודים בזכיוח טיוחדוח היהודים
ן בעח שנחיסדה. א ט  היו הראשונים אשר החישבובעיר ח
 אלכסנדר הסוב נחן ליחודים זכיוח רבוח בססחר
 והרשה הטעשה, דפטרם סעבודח הצבא, והססים
 אשר שלסו לא עלו יוחד טשלשה לעווענטאליד לבל

 איש.
 [במאות חט״ו והמ״ז] בכל חטאה החטש עשרח
 לא חדלו היהודים שם טשלוח בססחר ידיחם׳ וביחד
ח טושליס עחצים  עם שאר חתושבים סבלו חחח י

 המושל וולאד צעפיש עשה לו שם באבזריותיו, בקנאתו
ה נתת ח ת אתרת, ד  לדתו ענה מסורים קשים בני ד

נרסה,  מאנקת האוסללים אשר נפלו בידו. היהודים סתו

 הרבנים. נם היה בלש! וימל לדבר בערבית והבץ
,הרמה יחשלם" (רגי־  לשונוה הורקיה ורוסיה. סהבר ,
ב כי רוסאן נסע לירושלם בשנה 1625 ה  ציא 1636) מ
ד ן׳ פרוך והיהוחם פדאוהו. ע״י ס ה  משבה ע״י ס
ו ליאקאריה יהודה סיאא, נהודע רוסאןלהפרופיסור  סמר
 אגסץ לענער אשר קרבהו ליוהאניס בוקססארף הצעיר
 בבאזיל, והוא השהסש בהביבליונרפיא שקבץ רוסאן
 גם ההוספה ל״׳הביבליוהיקא ראביניקא״ שהבר בוקסמרף
 הזקן היא סלאכה רוסאן, שני סכהבים שכהב רומאן,
 לבוקססארף נדפסו בהסאסף R. E j (ה״ה 87—94).
 בסכתב אתר כותב רוסאן בי הפץ ליסד ביה דפוס
 בקושטא ולתדפיס את סורת נבוכים בשלש לשונות:
 ערבית באותיות עברית(כי טטשלתתורקיא לא הרשתת
 לתרפים ספר עברי באותיות ערבית) ועברית ורוטית

 נם הית בדעתו להדפיס אה הכוזרי ותומת תלבבות
ן הבר ס׳  בתעתקת רוסית שכתב ליאון סיאא חסא
 ״טאזני טשקל" ובו אלף ושט״ת טיני שירים, נם ספרי
 מלין ערבית־תורקית וערבית־עברית, האתרק השלים
 ביום 11 אקס׳ 1629 (כ״י בבית עקד בפאריס) הוא
את סערבית לעברית נ נ ן  העתיק סתברות ר' יונת אב

 תבוריו לא נדפסו הוא סכר כ״י לבוקסטארף שקנת
 בעד הקארדינאל רישיליו׳ רוב כ״י שסזכיר רוסאן
J. E x.) בסכתביו הם בבית עקד הלאוטי בפאריס 
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 ב. ס.

 רומניא : ססלכה באירופא, ונוסדה משתי נסיכות
 וואלאכיא וסולדאוויא שנתאהדו ביום 23 דעצ' 1861,
 ובשנת 1877 יצאה סרשות תורקיא לרשות עצסת.
ח שנקראת א ז ח י ט ! ?  ראשית תתישבות היתוחם ב
 עתה רוסניא היא סתרבן בית ראשק, ואף כי רוב
 יושבי תאוצות האלה היו פראים, כנראת תיו שם
 היתוחם בשלות השקט, וכאשר נקראו ביטי עזרא
בהח להשהקע ו לבוא ו  לשוב 6*רץ אבוהיהם טאנ
 בארצוה סנוריהם ואהר הרבן הביה השני ע״י הרוסיים,
ה פניהם אל הסקוסוה שלא היהה  שסו נולים רבים א
א, שנקראה י ח חסנ א ם ב ו ג ר ח ב י  שם יד רוסא שלסח׳ ו
 לפנים בשם דאציא, ויחישבו בארצוח פודוליא, מעבר
 הנהר דניעםסר עד ים השהור, מעבר הנהר דנוב,
 סיסיא, אילירקא, בסרביא וקרים. על ישיבה היהוחם
ח בכהובה המצבה ח ד יש לנו ע א p קדום ס ז  בדאציא ב
ח 696 קודם  העתיקה שנמצאה בקרים שהיא סשנ
ם שיש השש דוף במצבות י ר  הסספר הנהונ(ע״ע ק
 האלה) ארץ דאציא השתסהה על ההוף השסם של
 הדטב׳ ושם מקומוה הרבה אשר שםוהם סהיהםים
ד נקראה בשם הזה ו ח  >עבחם. כסו העיר העהיקה א
ת הרוסיים ספני שהיתה בה סושבה יהודיה א  מ
א נדע כי בבוא ס  (Ad Judaeos). מכותבי קורות ח
ס לדאציא סצא שם יהוחם, חה יוכיח כי ו נ י  םח
ים. ביסים ח החסי י  היהודים ישבו שם קודם שנכבשה ב



 תשניא

 םולדאורא וואלאכיא וסראנםילוואניא תתאחדו ובאו
 תחת השפעת אוסטריא

 [הריגות] בשנת 1594 קרא טיכאל הנבוד סושל
 וואלאכיא את נושיו טן תתונדטים היונים ותיהודים
 ויתרנם׳ ובעקבות תרציתת תזאת באת הרינת כללית
 על ההונרטים והיהודים בכוקארעשס נהרגו כל היהודים
 וביאסי תרג עטנואל אתרן י״ט יתורי תונרטה בערי
 זשוחשוא. רוססשוק, בראילא פלעוונא, קיליא׳ ב גרד
 ואסיטאעל גתרגו יהודים רבים ע״י ההיילות ׳של טול־
 דאוויא וואלאכיא. רוב תתושבים ובתוכם היהודים
ת *רץ וואלאכיא הטצב הוטב בירידת אהרן  עזבו א
 ועלות ירמיהו ס^ווילא על כסא הססשלה, ותתי הרותה
 ליהודים ותתלו לשאוף רות תיים, גם גוספו עליהם
 יהודים סוהרים ׳שבאו מארץ פולין עם היל הפולנים
 א׳שד באו להגן על המרשל ההד׳ש כי סלך פולין היה
 פסדון ׳שלו הקחקיפ ההגפלו על יהודי סאראקו ויהרגום.
 ורבים הוליכו ב׳שבי אג׳שים וג׳שים וסף. כא׳שר עלו
ת סקוסם, ותסגפה  המאמרים על ח*רץ עזבו היהודים א
 א׳שר פרצה ברוסאן, באקו. פיאסרא, ניאסץ ובאמרשאן

ה היהודים ס׳שם  ג״כ גר׳שה א
 [במאה הי״ז] ססעפאן סעס׳שא (15—1611) ס׳שך
 הסדו ליהודים, ובכהב חבריה אישר כרה עם פולק
 הבסיה ליהודים הופ׳ש ודרור בססהד, וב׳שגה 1644
 קרא ליהורי לבוב ל׳שבה בטולדאוויא ביט; הטושלים
 אישר באו אהריו ישבו היהודים לוואלאכיא ויהיו ישם
 באין טפריע, אך לא עלו בכטותם ואיכוהם לסדרגה
 יהודי טולדאוויא. גם לא יבלו להההרות עם היוגים
ה  ותרוסגים ׳שתיו ישם בטספד רב ותפ׳שו בידם א
 תטסתר ותאוסגיות באסילתזאבבסולדאוויא(51—1634)
 היה גומה הסד ליתודים, ולולא טרידת הקוזקים
 יכלו לתיות היי ׳שלוה. באסיל ה׳שהמ׳ש בהרופא כהן
 ׳שתית ציר תוגרסת לסולדאוויא ב׳שגת 1653, ליישא
 ולירן בדבר השלום עם סלך ת־שוועדק. ב׳שגת 1660
 גתםגה כהן לרופא לבאסיל בקושסא סקום טו׳שבו
 אהד שהודת סכסא ססשלתו באסיל לא גזר גזירות
 רעוה על היהודים בכל יטי ססשלהו בצלו מצאו
 טגן וטהסה כל בעלי אטוגה. אך טרידה הקוזקים
 הביאה שוד ושבר על יהודי פולין ופולדאוויא, ולולא
 הכמרטאגמיאך סהכגסית תגוצדית אשד עמד בפרץ
ת יהודי יאסי. כאשר בא א  לא תית גשאד רושם ס
ת בת באסיל  סיםוש בן תסעלגיצקי ליאסי לישא א
 לאשת 1652$) הוברהו יתודי תעיד תזאת לתהבא

 טגיסיו באסאדאוו (4—1633) בוואלאכיא גתן אוסץ
 להסשוסדים, בטסרו להם טשדות בטטשלתו. רות יטי
 הביגים גושבה בכל הקיו וס׳שפסיו הוא אסר לגוצדים
ם ת  להההבר או לההקרב אל היהודים, שלא לאכול א
 לחס ונם לא לנגוע בדבר שגגע בו יהודי. ושלא לדרוש
 רפואה סדופא יהודי היהודים נפסלו לעדות, ושנאת
 הנוצדיס להם נברה מיום ליוס ביטי קונסטאנטק כא־
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 שבאו לםדינתו לרנלי סםהרם הושיב בכלא ודרש סהם
 ססון רב בעד פריק נפשם, וכאשר סאנו או לא יכלו
 לסלאות הפצו קצץ סהם אזניהם או נקר את עיניתם

 הסושלים הסולדאווים תסיבו את דרכם עם היהודים
חל  והראו להם הנינת. תתת סס׳שלה ססעפאן הנ
ד א  יכלו היהוחם לפהור בארץ באין ספריע והצליהו ס
 בססהד בהטות והיות. בטלתםותיו תרבות היו לו
 היהודים לעזר נחל, והם היו הסרסורים כרכר פריק
 דנוצרים השבוים יצהק בן בניסין שור סיאסי היה
 סוכן תסושל, ואת״כ נתסנה לסזכיר, והםשרה הזאה
ת בוגדאן (7—1504). לססעפאן תית רופא ת  גשא גם ת
 יהודי כל ימי הייו במאה הס״ז תתישבו ב*רץ יתודים
 רבים מפולין ומתוגרמה. ורבים מגרי צדק שההגיירו
 בפולין לרנלי הויכוהים תדהים בעה ההיא נשלתו ע״י
 היהודים לוואלאכיא וטולדאוויא, כי יראו להעיר עליהם
 תמת הנוצרים בארצם. וואלאכיא באה ההה ססשלה
 הונדסה עוד בסאה הי״ד, והנורל הזד, נפל נם לאתותת
 סולדאוויא בשנה 1513 בעה ההיא ההלו היהודים
 לקחה חלק בדברי הסלוכה, ויד היהה להם נם בשדה
 הדיפלוססיא הרוזנים הטולדאווים והיואלאכיים פנו
 אל טליצים יהודים אשד היה להם ההחברוח עם קושמא
 בהצר השלסן לרנלי ססהרם עם הונרטה. בונדאן
ח ליהודים ססעפאן הצעיר אשד ס  בטולדאוויא טשך ה
 בא אהריו עסד על צד הסוהחם הנוצרים ננד הסוהרים
 היהודים ותתר לתתליש פעולתם והשפעתם פעסר רארעש
 שהודה טכסא ססשלתו הושב על כנו ע״י אישה יהודית
 אשד טצאה הן בעיני השולטן ויטלא בקשתה זאה

 בכ״ז לא הדל פעטר והבאים אהריו טלעשוק את
 היהודים ע״י תואנות שונות רוה והצלה עטרו ליהודים
 כאשד עלה על כסא הססשלד, יעקב העראקלידאס אשד
ה העריץ אלכסנדר לאפוישניאנו  הדיה סבסאו א

 היהודים סבלו צרוה רבוה בכל יטי טטשלה יואן
 האכזר, וססים כבדים הוסל עליהם. בשנה 1574 נזר
 הבישאף סרוסאן לשרוף את היהודים בשדה הקברות
 ביום הפורים. אך ישעיה בן יוסף סזכיר הסושל הציל
ת האוסללים ממות, והשהדל לפני המושל והסה את  א
 לבבו לתת ליתודים תזכות לשלות צירי אמונים אל
י פעסר הצולע רדת באכזריות על כל נ ח ס  הועד ה
 התושבים ובפרס על היהודים, תוא נרש את סוהרי
 הבהמות והמיל סס כבד על בל הססהדים שהיו לרוב
 בידי היהודים. בשנת 1579 הודה סכסאו, אך בעזר
 הרופא היהודי בענעוויססי ושלסה אשכנזי הושב על
ת היהודיפ ישעיה בן יוסף  סכוגו, וסאז הדל לרדוף א
 אהד שעזב טשסרהו בהוד סזכיר לאלכסנדר מידם׳שא
 קבל הטשדה התת יואן הצורר בטולדאוויא ובההבולוה
 שלםה אשכנזי עלה על כסא הטטשלה בטולדאוויא
 מושל אשד טטקוד יהודים נהצב, הוא עסנואל אהוץ
ת המאה ח ה א  שהיה בן זנונים לדתן מולדאודא ב
ת ו  הס״ז נהרנו יהודים בשהי הםחנוה, שלש תסחנ

 אוצר ישראל
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 המדינה שהוציא בשנת 1741 נתן ליהודים שיווי זכיות,
 ואף כי ההוקים האלת לא נתמלאו כ*ולם בכ׳׳ז פעלו
 פעולה נתלה היהודים םהרו בארץ בלי מפריע
 והתישבו בכל מקופ. רביפ מהפ הלכו לשטעמין, עיר
 הנבול בין מולדאוויא ופולין, עם סתורות והביאו עורות
 סרוסיא, ורביפ שלתו בתסות׳ זאפרון ועוד לברעםלוי
 ופראנקפוים, וסשס תביאו כסף וסתורות יד נם
 תתעסקו באומניות ובתרשת תמעשת, ודרו בבתיפ
ת  סרוותים נריניר אלכסנדר ניקא (7—1764) גרש א
 היהודים מכפרים, אך הרשת לדם להתישב מתדש
חלה ליהודים נתנה אומץ  במירנו פרוסאם. שנאתו הנ
 בלב ההמון להתנפל על היתודים ולעשקם. בעצתהכמר
נ מ ה י ה ב  אפרים הרם גיקא (9—1666) פעם שנית א
 בבוקארעשמ, והכסר ההרים כל היהודים בעיר ההיא.
ת  המלהסה בין רוםיא ותוגרמת (74—1769) שגתה א
ת  מצב היהודים לרע אהד אשר הרגו הקוזקים א
 היהודים מרומאן באו לבראילא׳ ודרשו שימסרו בידם
ו אנשי  יהודי פולין אשר נמצאו שם, וכאשר מאנ
ת היהודים  המשמר תתונרמים למלאות בקשתם תרנו א
 עם התונרסים נם היל הרוסים נכנסו למולדאוויא.
 ובין אלת שני תתילות סבלו היהודים ונם הנוצרים

 בבאמושאן נהרנ רב העיר׳ בבוקארעשמ תתנפלו
 האספסוף על היהודים אך הרוזנים היו להם למנן.
מה ילדיה  אשד. יהודיה בהרה לראוה בעיניה שהי
 מלהצילם ע״י השמד הוברה שמנה הראשונה גגד
 היהודים יצאה לאור ביאסי בעה אשר הרוסים נאהזו
 בארץ (1771) ימי תסבוכת לא תדלו עד שנת 1774
 כאשר נכרתת ברית שלום. בוואלאכיא נתמנת למושל
 אלכסנדר איפםילאנמ׳ ובמולדאוויא נתמנה בפעם
 ת שנית אלכסנדר ניקא (7—1774). ניקא לא נזר גזרות
 רעות, אך הפסיל עדוה יהודי ננד נוצרי, במצותו נהרס
 ביהכ״נ בבוקארעשמ׳ ונתן אומץ בלב תסשוסדים.
ה היהודים סן הכפרים  נרינור ניקא תמושל ההרש נרש א
 והציק ליהודים בערים קונסמאנמין מאחזי(82—1777<
 הלך בעקבוה הסושלים שהיו לפניו בנונע ליהודים הוא
 אסר להם להביא משקה שכרון לסולדאוויא, והרוזנים
 בנו בהי ם׳שרפוה היין בעצמם וסנו יהודים לפקידים
 עליהם בימי סמשלהו נאשמו היהודים בעלילה דם
ו  בבאמושאני (1783), וראשי הקהל הרב והדיינים נהנ
 בסאסר, אך ועד של יועצי המושל הוציאם להפשי,
 ולזכר המאורע תגגו את יום ל״נ בעומר שבו יצאו
ת אלכשנו*־ םאבראקארדאםוס השני (6—1785) ח ת  ל
 הראה ליתודים אותות הסד והנינה, ויהודי היה רופאו
 ואיש סודו תתת סםשלת סאבראנעני(8—1786) תיו
 היהודים משלות הוא נתן לתם תרשיון לבנות ביהכ״נ
 בבוקארעשם. אך נורל היהוחם ביאסי היה רע, כי
א  מצאום תלאות וצתת לרנלי המלחמה בץ חםי
 והננרמה מ״ו אלף יאניצאריכ באו בעיר הזאת בשנת
ת סתורותיהם מבח א י  1787 וינרשו אח הסוחרים ו

 םאראוו (1689—1714) היה ידודי אחד סשביר אבק
 שרפה להיל הסושל היהודים בוואלאכיא ישבו במקום
 המוגבל להם בעיר ולבשו בגדים שהורים, ושלסו סםים
 סיוחדים גוםף על חסםים הכללים גורל יהודי מולדאוויא
 לא היה רע כל כך, אך גם הם שלסו סםים גבוהים׳
 ולא יכלו לבנוה ביהכ״נ סבלי רשיק הססשלה והרשיץ
 ניהן להם באופנים לא נאוהים היהודים סרוםיא
א בלכהם להונרסה, י  ופולק יצאו ובאו המיר דרך חסנ
ה היו הונרמים מ ר  והביאו םהורוה מאשכנז. המלרם ב

 יונים יסולדאורם
 [במאה הי״ח] מצב היהודים הורע בכלל במאה
 היי׳ה כי נוסף על המציקוה והננישוה העלילו עליהם
 עלילוה נסבזוה, ולרנלן באו ההנפלוה והרינוה היהודים
 מעיר ניאסץ נאשסו (5 אפריל 1710) כי הרנו ילד
, עי׳פ עדוה משומד המנ  נוצרי בערב פסח בהצר בי
 אהד, וההמון החנפלו על חידודים ויבוזו ויחסםו אוהס
 דהרנו מהם חסשה וכ״ה נחפשו בסאסר היהודים
 ההאוננו אל הסושל ביאסי ואה ר הקידה ודרישה
 יצאו להפשי והפושעים נענשו בשנה 1714 לקהו
 נוצרים פולנים שפהה נוצריה בשבי, ואדוניה היהודי
ה בהי היהודים רהלו  נאשם בחרינחה, ההסון שללו א
 שנים מהם על חעץ, ולאחרונח באד. עדוח פולני כי
 סםר אח השובים למשפמ, והדבר הזה הציל אח יהר
 היהודים ממוח. המרשל סםעפאן קאנםאקוזינא (1714
 —16) מוואלאכיא החאמץ למצוא הן בעיני ההושבים
 בסלאותו חפצם ברדיפוח היהודים, ובסצוחו נהרס ביח
 הכנסת בבוקארעשם בשנת 1715, וראש תקתל גתרג
 בסבוכה זאה ניקולאי סאבראקארדאטום שבא אהר
ח ליהודים הוא קרא לבעל ס  סםעפאן הני׳ל ס׳שך ה
 האוצרוה מ׳שיליבי מינםיש באלי לההישב בבוקארעשט
ח עסו. סיכאל ראקאוויצי הבא אהריו ס  והנחל ה
ה שנאהו ליהודים. בעיר אלא־  (26—1716) לא ססן א
 שעני בנו הנוצחם בית תפלהם מאבנים אשר לקחו
 מבית הכנסת שהרסו. באיצקאני נאשם יהודי בהרינת
 ילד והובא ליאסי ונענה ביסורים קשים לפני המושל
 ורק אהרי ששלם כסף רב פדיון נפשו הוציאוהו להפשי,
 ובאמצעים כאלת אסף ממון רב. וכאשר תתלוננו עליו
 היהודים בקושמא הוסר סמשסרתו. את״כ תצלית
 להמנות עוד הפעם אך היה נזהר בהלימהיו עם
 היהוחם. נרינורי ניקא הבא אהריו(33—1727) היה
 סוב ססנו, וסנואל ניקא הבא אהריו נסה הסד
 ליהודים יואןסאבראקארדאםוסבסולדאוויא (7—1744)
 תיה אי׳ש רע סעללים ובזוי נפש, הוא תתף אשתו ובתו
ח קרוב לסוטשאווא, ויענה אותן, וכאשר הו  של הובר י
 בא להתלונן צות לטשרתו ותלד. אותו. הרצה הזה
 כאשד נודע להפהה בקושטא תטםיר אותו לתלייה

 קנםמאנטץ ישב ארבע פעסים על כסא הממשלה
 בסולדאודא ושש פעמים היה מושל בוואלאכיא
 (60—1730), וביסיו היו תיתודים בשלות השקם בהוקי
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 לצאת בטהאה גלוית נגר עלילת דם בוואלאכיא בשנת
 1811 גאשם יהודי בעלילת זאת ותושם בכלא בפלועשט
 נשבהו הפרעות נגד היהודים בעזרה אגשי היל. הרוסים
 ננשו והעיקו ליהוחט, וכאשר באו הקלטקיפ לבוקארעשס
 בשנה 1812 ההפרצו ברבע היהודים ויהטפו ילדי
 היהודים ויצולו אוהם על האש ויהיו לברוה לטו, ורק
 כאשר נהנו היהודים כסף רב נהלצו טן זאבי טרף
 האלה. הטגפה עשהה שטוה בשהי הסטשלוה אהד
 הטלהטה, והיהודים לא טצאו הדוהה לא בטטשלה

r יואן קארדאזשא בוואלאכיא (18—1812) ולא בטטשלת 
 קארל קאליסאקוס בטולדאוויא הטהפכה היונית בשנת
 1821 הטילה איטה ופהד סות בלב היהודים, אל
 הסוררים והסהפרצים נספהו כל הלאה טין בני אדם
 ריקים ופוחזיפ וילדי פשע, והפראים האלה הלכו
ה הבהים ויבחו אה  ברהובוה עיר בהסק הוננ וישוסו א
 רכושם ויהרנו כל איש יהודי אשר נפל בידם. דם
 היהודים נשפך כסים בהוצוה פיאטדא ניאטץ פאלטי־
 שען, הערסצא ופאקשאן נזירי היונים נהנו סקום
 טפלט להרוצהים בביה טקלסם ההונרסים שסו סעצור
 להרינה היונים אך נם הם לא הדלו טלרצוה לפי
 דרכם וסנהנם. איטה טוה רהפה הטיד על ראש
ה הארץ ולרוב נההבאו  היהודים רבים טהם עזבו א
 ביערוה העיר יאסי היהה למאכלה אש (1832) וכהי
א ח ר ו ט  היהודים ובהי הכנסיוה נשרפו. יואן אלכסנדר ס
 בטולדאוויא אהז בטנהני הסושלים שקרסוהו והציק
 לישראל. לרנלי עלילה הדם ההפרצו פרעוה בבאקו
 בשנה 1824. הסלהסה בין רוסיא והונרטה (34—1826)
ה אלכסנדר ניקא ה  הביאה צרוה רבוה על היהודים ה
 (42—1834) וניאורנ ביבעסקו(8—1842) נשאר סעסד
 היהודים כסלפנים, סלבד אתה הנתות קסנוה שנהנו
 להם בטולדאוויא נשהנה תטצב לרע תתת סיכאל
ת אוצרו בץ שרי רוםיא רחא הטושל הזה פיזר א  סטו
 שבקש קרבהם ובין שרי הונרסה כדי שיכירו אוהו
ה היהודים ה אוצרו ננש א  לסושל, ובהפצו לסלאוה א

ה ונדידוה (vagrancy), שהיא ח נ ה הוק ה  הוא נזר א
 הואנה להפוש כל יהודי שרצה לשים בסאסד או לנרש
, לוסר עליו שהוא גר נע ונד והולך בסל טבלי ח א ה  ט
 עסק ועבודה ובאופן זה גורשו היהודים סהכפדים
 וטכטה טקוטוה בערים, ובכי ז כאשר היו גהוצים להם
 קראו אוהם הרחגים בהסכמה הטושל לההישב ולבגוה
 ערים וכפרים. הסהפכה באירופא בשגה 1848 עבדה
ה וואלאכיא והיהודים סבלו עם שאד ההושבים, נ ח ס  נם ב
ה אהבהם להופש ורדוד בדסם אשר נשפך  והראו א
 כאשר באו ההונרסים לבוקארעשט. אהד הםלהסה
 בקרים, כאשר נלהסו האזרהים על דבר ההאהדוה
ה היו היהודים על צד הסהאהדים, ו נ ח ס  של שהי ה
 ססשלה יואן אלכסנדר קתא (56—1859) לא היתה
 טובה כ״כ ליהוחם כאשר ההאטצו להוכיה אתה
 כותבי קורות הםדינה פרעוה ועלילמ דם נקרו נם

ת עיר  דהרנו כל הקסים ננרם. הרוסים צרו וילכדו א
חל  איזסעאל (נאוו׳ 1790) וישיסו שסוה בעיר וסבה ג
 ורבים טן היהודים הלכו בשבי. אלכסגדר סארתי הציק
ה ביהכ״נ בבוקא־  לישראל וירע להם סאד, ויהרוס א
ה הרשה הסעשה אשר  רעשס, לעוסה זה ההדק א
 ביד היהודים וגתן לדם איזה זכיוה אלכסנדר קאלי־
 סאקוס גרש אה היתודים סתגויותיהם (1796) ספגי
 שתיו קרובים לבית הפלה הגוצרים בגאלאץ גאשסו
 תיתודים בעלילת דם (1797), וארבעת יתודים גטבעו
 בגהר רגוב ורבים גתרגו, וישרפו את ביתכ״נ עם ספרי
ר זקן גהן ט ה שלל היהודים מ  התורה, והיונים בזזו א
 ליתודים סקום טפלט בבית תפלתו ובזה הציל רבים
ה אך לטרוה תטלתט ת ותסנפות ותרעב ושסיפות  טטו
 תגתרות נתרבה סספר תיהורים בוואלאכיא וביהוד
 בסולדאוויא, ע״י תנםפתים סארצות תוגרסה רוסיא
 ואוגנריא היהודים האלה ההעסקו בכל מעשה תרשת
 ומלאכת יד אומגות וסלאכה, וסעסים היו הםלוים
ה היהודים תכלית  ברבית. ואף כי הסק העם שגאו א
 שגאה היו הרוזגים ותטושלים גוטים כלפי תסד, כי תיו
 צריכים ליהודים להתפתתות הססהר והמעשה בארץ

 פעולת היהודים בסולדאוויא בססתד ובהיי ההברה
 היתד, עוד גדולה מפעולהם בוואלאכיא הדוזגים שתיו
 בעלי גתלאות של שרה וכרם עשו לפעמים תתקשרוה
 עם סשפתות יתודים בתו״ל לבוא ולתאתז ב*רץ ולבגות
 לתם ככרים בנתלותיתם ותתנו עמתם לתת לתם זכיות
 רבות לתם ולזרעם אתריהם, ובין המשפתות תאלד, הן
 פאלמישען ומיאולע! רק תסושלים סבית סארוזי, הם

 תיו היתידים אשר הראו את שנאתם ליהודים.
 ירמאה הי״ט] עור לא עברו שתי שנים מעת אשר
 «של אלכסנדר מארוזי בוואלאמא (1799) והיהודים
 נאשמו בעלילת דם בבוקארעשס ובתיהם היו לבז, ורבים
 מהם נפצעו ומאה ועשרים ושמונה נהרנו (אפריל
 1801). וכאשר עזב ממשלתו בוואלאכיא ועלה לממשלה
 בטולדאוויא נאשם שם יתודי אתר בעלילת דם, והוא
 ושלשת יתודים אתרים נאסרו בכלא בשנת 1803 יצא
ה ננד היהודים, בתסכמת  לאור ביאסי עוד כהב שטנ
 תטטרופוליט ותטושל, חאת תיתה הנסבה לההסון
 לתתנפל על היהודים ולפרוע פרעות ביניהם. בשנת
נד  1804 הסית את העם להריץ אליו כתב תלונת נ
ה טספרם עלילוה ו להטעיט א  רבוי היהויייס ולבקש טטנ
חת בקרב תעם עוררו סבוכות דבות, ו  הדם שהיו שנ
תק לדבר על לב הטטרופוליט נ  עד שטצא איפסילאנטי ל
 לתוציא לאוד כתב אשר יקרא טעל בטות בתי תתפלת
 כי האסונה שהיתוחם ישתטשו בדם נוצרי בשקר
את ביאת התיל טרוסיא נרתלז  יסודר״ כי תודתם סתנ
 לתלי הטלהטה שהיה לה עם התונרסים תצילת יהודי
 בוקארעשט טטוה, כי איפסילאנטי והאזרהים הנכבדים
ת העיר ובני האספסוף יכלו לנקום ביהודים טבלי  עזבו א
 מעצור. הטטרופוליט הוכרה פעם שנית בשנת 1808
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 וחסיא, כי היהודים בארצות האלה אינם דומים ליהודי
 ברלין פאריס ולונדון או ויין. ע׳׳ז השיב ביסמארק ציר
 נרסניא שיוכל להיות שהחוקים הסנבילים זכיותיהם
 בארצות האלה אשסים בסצבם הרע הלורד ביקונפפילד
ת י ז ר א ע ל י) הוציא משפסו שהססלכות יכירו א ד ) 
פ  ארץ רוסניא לסםלכה העומדת ברשות עצמה דק א
 תתן שיווי זכיות ליהודיפ ובפפר הברית הברליני נקדש
 סעיף 44 להסבת מצב היהודים באופן זה. אך סאז
א בכל האסצעים י נ  ועד עחה השתמשה ממשלת חס
 לחציק ליחודים ולנרשם ותמאן לתת זבות אזרד
 ליחודים נם לאלח אשר לקחו חלק במלחמת חדרור,
 ובסשך שלשים וחסש שנח נתנו סשפס אזרחים רק
ת חסעיף 44 עי״ז שיחשבו נ  לסאח יחודים, ויבסלו את מ
 את חיחודים לנרים ,,ונכרים״׳ אף כי ישתסשו בחם

 לצרכם לעבודת חצבא ולחסיל עליחם ססים כבדים.
 [שפת היהודים ודרבי חייהם] חשפח אשד דברו
 היהודים בשתי חסדינות חיתח רוסנית (עי׳ שו״ת
 סשאת בניסין דף ס״ה)< וסלבד רוסנית שסעו נם
 לשונות אחרות הסתהלכות באח׳ ונם יהודיודאשכנזית
 אשר לסדו סאחיהם שבאו סנליציא ופולק. מראשית
 הסאה הי״ס חדלה חשפח חרוסנית סעס סעס לחיות
 נבדת בין היהודיפ הפולנים אשד באו בהסק רב ושפתם
 אתם, עד אשר חדלו להשתמש בה כל עיקר. היהודיפ
 ברוסניא לבשו בנדים כסו שאר חתושבים ורק הממשלה
 חבדילח ביניחפ לפעסיפ ע״פ חוק לשאת אות סיוחד,
 לםען היותם ססרה לחרפה ובזיון׳ ונזרושבנדיהם צריכים
 לחיות רק ססראח חתכלת או שחורים. ונעליהם יהיו
 שחורים ולא ירוקים או אדוסים, ובזה נשתנו סיתר
 חסוחרים ויושבי הערים. הסלבוש הרוסני חעשר לפי
ח מימי קדם חשתסר בקרב חיחודים עד א ז  מנחנ ו
 היום בעת שהרוסנים בעצמם בבר השליכוהו אחרי נום
 וחחליפוחו בלבוש אירופאי. לפעמיפ חחליפו היהודים
ת מלבושיהפ בלבוש אחיחפ ילידי פולין  הדומניפ א
א נם בדרכי חייהפ לא נבדלו הרבה מהרומניפ חסי  ו
ח וישבו אתם א  חנוצרים, בי חיו מעולם שלסים עם ה
 כשבת אחים יחדיו, וסשלות ידם וסלאבתם חביא
ת דרכיהם אולם סעת  אותם תסיד בחברתם ולסדו א
 שחחלו היחודים סרר׳פ ונליציא לבוא לרוסניא חשפיעו
 עליחם תייבת לדבוק בסנחניחם, ואף כי ספפרם לא
ח סקדם, חנח חיח א  רב על סספר אחיחם יושבי ה
 להם יתר שאת בחבמח ותורד• וביחוס משפחותיחם׳
 ובמשך העת יצא מההתבוללות חזאת חבל יהודים השונים
 סעס סיתר אתיהם בדרכיהם ותבונתם חחנהנה
 הפניסית של היהודים הרוסניס בקהלתם דומה לתנתנא
ת א פ מ  של הקהלות בפולין, ותוארי הכבוד שאוליפ ה
 הקהלווז בתונרסה ופולין׳ אך פעולתפ ועבודתפ של
 ציריהפ לפני הממשלה נשתנו מעט. הקהלה נודעה
״ אשד מו  בשם ״בדיאסלא״ ואלופה בשפ ״פטארופטי
 היה בא כה הקהלה לפני שדי העיר. p המאה הי״ח

נד היהודים, ובהם השהמש , ונתן הוקים רבים נ ו  מסי
 קארל הראשון אשר בא אתריו קחא משך עליו
 שנאת תכסרים ספני שתתרים רמש בתי תפלתם
 לאוצר תממשלת׳ ונם לא הפיה רצון תרתנים ספני
 שבקש קרבת תעב• באמרו ״רצוני לתיות מושל לעם
ח". תאותו לשתוק תקומא תריקת םעמ מעמ את א  ה
ו ולא ת חסתנ  אוצרו ותוכרת לבקש תתבולות לסלא א
 יכול לשים סבסתו בתאכריס תננשיס, ונס לא קוד•
 שתצוענים תעניים אשר זוז מקרוב נשתתררו על ידו
 שתם יתנו לו סשאת כסף, ובכן נשארו לו רק תארמינים
 וחיהודים, אשר תבמית לתת משפמ אזרתים אם ישקלו
ם. חארסינים אשר רובם  על ידו ארבעים אלף חקאסי
ת בקשתו, אך לא כן חיח  תיו עשירים סלאו בתפץ לב א
ל כ״ב כמספר ח  עם היהוחם אשר ספפרם לא היה נ
 שכניהם׳ ונם לא בין המאושרים היה הלקם, והעשירים
 תםעסים שתיו ביניתם לא יכלו לשאת על שכסם הסשא
 תזאת. קתא תשב את אי־תיכולת לאי־רצק, ולכן לא
 לבד שלא נתן להפ משפם אזרתים, אך נם תתל לתציק

 אותם

ח אשד ת  [רומניא בתור ממלכה וברית ברלין] א
ת ו נ ח מ  נורש תנםיך קתא p האח, שמו תושבי ה
ת עיניהם בדנסיך תצעיר קארל פאן הא־ ת א ח ת א נ  ה
 הענצאלערן, ויבא בהדש סאי 1866 לרוסניא רשלה
 סבתב להשלסן כי נכון הנהו להבנע לפניו ולהכיר רשות
 ססשלתו על ארצו׳ וצירו יוהן ניקא בקושסא וצירי
ת לב השלסן  ססשלות אננליא וצרפת הצליתו להסות א
 אליו. בתקנות תסלובת שנתקבלו תתת קארל הראשון
 נאסר בסעיף תששי בי בל איש מאיזת דת ואסונת
 יכול להיות אזרת האח, אך את״ב קבעו בםקוסו
 הסעיף השביעי ובו נאסר בי אך בני דת הנוצרית
 יובלו להיות אזרהים, ובכן נבדלו היהודים סבל עסי
ח עלות קארל על כסא סלבותו נרדפו ת  האח, ומיד א
 תיתוחם על צוארם בבל אח רומניא. נבלות ושעחריות
ש מ ח עפ׳׳י שר תראשון יותן בראסיאנו, ר א  נעשו ב
 היתוחם תית לבז ומקור תייתפ ופרנפתפ נפתב.
נד דומניא, והמעשים  העתוניפ באירופא הריסו קולם נ
 הנוראים הראו לאירופא לדעת כי אהבת סין האנושי
ק ת  והציוויליזאציא דורשות להביא עצה ופלילה, ובי נ
ח שתוכל ת הוקי רוסניא וסשפסיה כ  לשנות ולתקן א
 להההשב בין הארצות הנאורות. ולכן באה שאלת
ח הססלכות בברלין י  היהודים ברוסניא באספת צ
 בשנת 1878. האספה הזאת נקראה אהד המלתמה
 בין רוסיא ותונרסה, וססרתה היתה לעשות סשסר
 וסדר בארצות הדנוב והבאלקן, ושם נשאו ונתנו בדבר
 היפוד האיחפאי של הופש הדת באין הבדל בין אומת
 ודת. ציר ממשלת צרפת דרש לקיים היסוד הבללי הזה,
 ובל הצירים הסכימו לזה, אך נארםשאקאף ציר רוסיא
 אסר בי הופש הדת ינתן ליהודים סבלי תפונה, אך
 יש סכנת לתת להם שיווי זכיות בארצות סרביא דוסניא
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 יעקב פםאנמער, יוסף קויפמאן, דדי אדאלף וליאופולד
 ממעדן, יוליוס ?דין, א״ס גאלד וממערבו. טבקד
ל הוא נערעא׳ בהבסת הציור ימנם ת ת היותר נ  הספתו
 אמה יהותם ובראמם סיסצנער, בהכסה המירה והזםרה
 הצסיינו איזה יהותם כסו כהן לענבורו ונאדאלאווימץ,
י ם י נ, ליפא, ראזענמהאל  בחכםה הרפיאה דר׳ ס ו
ת י  ובורממיין המוציאים לאור ספרים בםפרוה תםנ
 היוהר נודעים הם יהותם׳ והםדפיסים נאלדנער,
 מיאראנא, אלקאלי וסאנמקא נם בהכםה תורת
י ם עוםתם היהותם בראמ מנ  ההוקים והממפסי
ה רומניה יוצאים לאור ״ענאלימאמעא״ פ מ  עהונים ב
ם ת א  ״וואצעא דרעפמעצעי", הראמון נערך ע״י מ
 מווארצפעלד, והמני ע״י י״ב בראציגער. ברומניא
ן ע ד א פ ד ל א  נולד ההיאמרון היהות, ומם החל ג
 לחבר המהזוה מדרכי החיים מל היהודים המעורתם
ת ו פ ס  מהוק, ופרופיסור האראווימץ העתך מהזוח ס

תה אמכנזיה. הו  כה״ק בלמון י
ת נ מ  [סטאטיסטיקא] לפי רמיסוה הססמלה ס
 1899 עלה סםפר היהותם ברוסניא 266.652 וםהמ
 בסולדאוויא לבדה 169,725. םספר כל ההומבים
ב םספר כל התומכים מ ח ה 1910 נ  5,912,520. במנ
 6,850,000 וסהם תיהותם כמלמ סאוה אלף, נמצא
ה אהח סםאה בעמר ערים מ ם  כי סספרם בערך ה
ת  נםצאו בכל אהה יוהד סעמרה אלפים יהותם (במנ
 1899) והן: יאסי 46,764, סלפאוו 40,877,באמומאן
 310 29, דאראהוי 821 18, ניאמץ 16,759, באקו
 975 15, קאבורלא 15,290, פומנא 10,925. םוממאווא
 10102, בראילא 9921. ס״ה בעמר העתם 214,726,

ם אהרוה. ת  ויהרם ספחרים בכ״ב ע
 [היהודיס םדופניא באםייקא] אין מום זכר סביאת
ה 1850, ונם סאז נ א באםתקא קודם מ י הות תםנ  י
ה 1877 התלו להתראות נ  באו רק יהירים אולם אהרי מ
ה נ  בסספר סעס ולרוב באו בהורים ופנוים, ואהר מ
הות  1878 באו נם נמואים עם ב״ב. וכעה נמצאים י
 רומניא בכל הלקי ארצוה הבדיה וקאנאדא. אך רובם
ה ו  אוו למומב להם העיר נויארק. במנים האהתנ
ת רומניא בפרמ בעת פלותדא ועברו הו  ההימבו י
ב א (ע״ע) ובמצר פאנאסא הבאים למדו מהרה ו ק  ל
ם ובהפץ לב נספהו אל י ל האמתקנ  דרכי ההיים מ
ע אמתקאנער מ ת י י  הברוה דהיוה והברוהיוה. האנודה ״
 ברורערבונד״ היהה ההברה הראמונה מלהם באמתקא,
ה 1885  ובראמה היה הסמכיל בערנארד ברענער במנ
ם״ ה הראמונה ״מערי ממי י  נוסדה הקהלה התםנ
מ  וההפללו סההלה באולם אהד ברהוב באורי, ועהה י
ת י ה  להם ברהוב תוויננסון ביהכ״נ ספואר אמר ס
כאמד נדל מספר ה וארבעים אלף תלאר. ו א  עולה ס
יה במם ״קהל עדה ימורוף ת קהלה מנ ס  הבאים י
ה נוסדה בעיר  נ״כ בדהוב ריורננסון קהלה מלימי
ת הרומני הוא אורהותקסי הו  ברוקלין הםמוכמ הי

״ לראמ הרבנים- הוא נהסנה ה ״הכם באמי ר מ  היהה מ
 בדיסבםה המומל, ונהמב כבא כה וציר היהותם. על
ה היה םוסל התוב להמההף בהספקה ההכם ה פ מ  כל ס
 באמי. הוא היה הראמ והראמץ בכל עניני הדה,
ה י םםונוה וקנסוה בעתם הנתלו נ ה ת ו ב  ברבת ת
ה הםומל ע״פ א ר נהםנו ס מ  היו לו באי כהו א
ה הסומל על א  הוראהו. נם אלופי הקהלה נהםנו ס
ו ע״י ה האלופים אך נהסנ א ת ס ת ב  פיו. הרבנים נ
 ההכם באמי האלוף מבוקארעממ היה הציר הראמי
 להכם באמי כהב הההמנוה להכם באמי נהאמר
, אף כי מ סכל סומל בעלוהו על כסא מממלהו ד ה  מ
אה לא נםסרה בירומה, נמארה לרוב בץ  הסמרה הז
 בני הסמפהה. ר׳ בצלאל הכהן אהי נפהלי הכהן
, נהםנה להכם באמי ן ו י  ספראנ הנודע בוכותיועם ה
ה 1832 נמסרה הממרה נ ה 1740, ועד מ נ  בערך מ
ה האהרונה, לרגלי הויכוחים עם  בין זרעו, אך במנ
 ההכם באמי ימעיה הכהן נהבמלה הסמרה, ואז
 נתבמלה נם ממרה האלופים כמולדאוויא. מאז היה
 התואר הנתן לראמ העדה ״אפומרופוס", והתואר הזה
ה 1851 כאמר נהבמלה נ מ  נהקבל נם בוואלאכיא ב

ה האלופים ר מ ם מ  נם מ
 [רבנים חכמים וסופדים] ההמכלה לא נהמבה
 כמו זר ליהודי רומניא בימים ההם. ובמאות המ״ז
 והי״ז היו במולדאוויא רבנים הכמים, מהם ראוים
 לזכרוך. ר' יעקב אבן ארוואר סיאםי, ר׳ אמר יוסף
ן גסע הנובר רב בסורמין ה ג ' י גו (ע״ע), ר ו ד י ל ס  ד
 ויאםי, סהבר ם׳ יק מצולה. רומגיא היא סקום סולדה
ב ו ם מ ל מ ע , וםיסדה היה ר׳ ימראל ב תה  ההסי
: דר׳  (ע״ע). בין הרבנים הנודעים בזםן האהרון הם
' בעק ור׳ אפרים לנדא בבוקארעממ, דר׳ נעמירא־  מ
 וועד ביאסי (אמר בהמהדלוהו נהבמלה המבועה
והדהמל היהותם ביום 29 נאור 1908), דר׳ נאכס  הםי
 בפאקמאן, דר׳ ט!בימ בבערלאד, ור׳ אפרים יוסף סנ״ל
, וחמסיף יצחק מלכזאהן  בהומ (כעח רב בציריך מורק)
תם  סהומ. במאה הי״ס היו סמוררים וסופרים מהי
מ (ע״ע), ע ל ע נ י  בלמון עבר, כמו הללכהנא- מנהם פ
 ס׳ ראבינער׳ בנימין מווארצפעלד, הבארץ וואלדבערנ,
מ (ע״ע) היה א ר א ן דר׳ יוליוס ב י  ומבמךבראונמסי
ר המציא סלוה סדעיוה בלמון מ  היהות הראמון א
ה בין העם הסופרים היוהר א והפיץ ההכסו י  תסג

 נעלים בסיפורי העם ובלמגים דם יהודים, כםו או־
 רעליו קאנדרעא, ה׳ מיקמין, יוסף בראוםמינער, רא־
 נעמי, דאמאן, דרי א׳ ממייערמאן. ב׳ ניארדאנו
 (נאלדנער), םמעפאן קרוקאנו, ריכארד מורכאנו

 סענעא, דר מווארצפעלד. הסופרים במפות אהרוה
 הם הרב ההכם דרי ס׳ נ א ס מ ר, פרופיםור זלס
ד (ע״ע), סארקום בארממינעד, דר׳ פאול מ  מ ע כ
ימאממ, דרי ב׳ לעבעל, דר׳ י  ווייזעננח, אםוואלד נ
, דר׳ מ׳ בעק, ס׳ יאנאוויממ, וו׳ מווארצפעלד- א פ י  ל
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 בשבץ הוא חבר ״הקולות יחדלון״ או משפט שלום,
 והוא שיר ידידות בארח מליצה טדברת [דראטא]
 (ברלין 1791); ״משא בערב״ הוא םפור הקורות אשר
 חשתרנו עליו וחמשא אשר חזה במדינות ערב(ברבריא),
 ונדפס כמה פעמים (ראשונה שם 1792) ונעתק לאננלית
 ע״י שילער־סינעשי (קעמברידש 1887), והוא ספר מסע
פה, ״רוח נכץ״ שיר מחקרי  נכבד ונכתב במליצח י
 (ברלין 1792) , ״עולת המנהה״ או הבר המאושר, שיר
 לתתונת ה!ןרץ וארנשסיין באימלקית ועברית; דקדוק
 לשץ איסלקית ועברית (סריעסס 1799) , תוא העתיק
 התפלות מנהנ ספרד לאיסלקיה (1802); ״הפות זהב״
 העתקת שיר יוני על המיתולוניא (ורן 1808), ועוד
 שירים וספר דיניפ על שהימה (בן הנניה ה״ה 26,

 ורנםער־ווינשע, די יידישע ליטעראטור ה״נ 463)
 כ מ

 רוסי, ע׳ עזריה מן האדומים
 רוםייא: ממלכה נדולה בסזרה אירופא וצפון אסיא,
 ועליה מושל ״הקיסר (מצאר) של כל הרוסים״, וכוללת
ן (ע״ע). כל מדינות רוסיא ה! הלק ששי י ל ו  נם פ
 מכל התבל, אך מפני שמדינותיה באסיא אינן מיושבות
 ב״כ, לפיכך עולת מספר כל תתושבים ברוסיא רק הלק
 י״ב מכל יושבי תתבל בשנת 1905 היה מספר כל
 תתושבים ברוסיא 125,640,020 ומהם משפר היתודים
 800 215 5 והקראים 900 12. בסוף המאה הי״מ נרו
א רוב מנץ ורוב בנין של כל היהודים הנמצאים  בתסי

 בתבל
 [קורות היהודים ברוסיא] דברי ימי רוםיא מתהילים,
 ע״פ מסרת תעם, מעת שנוסדת ע״י רוריק ושני אתיו
 במקום אצל נתר דניעפר בשנת 862, ובשנות 1238
 —1462 משלו תסונגולים והסאסרים בין מאסקווא
 ונאווגאראד מלכות הקיסרים במאסקווא ההלה משנת
 1462 ומלכות בית ראמאנאוו משנת 1613, ובתדש
ח שנת 1913 חננו תנינת יובל שלש מאות שנת א ° 

 היתודים נרו ברוסיא משנות קדם, ולפי סופרים
 ארמינים וניאורנים הביא נבוכדנצר נולים יהודים אחר
 תרבן הבית הראשון והושיבם בארמיניא וקאווקאס

 ואליהם נתוספו את״כ אחיהם ממדי ומיהודת. בסוף
 תמאת תרביעית היה מספר היהודים בארמיניא רב מאד,
 באיזת ערים ישבו מעשרת אלפים עד שלשים אלף
 יהודים, עד אשר באו תפרסים ותתריבו תערים האלה
 ויהודים רבים נלקהו בשבי(70—1360) כן ישבו יהודים
ם י ד ו ה י ה , ( ם י ר  בקרים מזמן חרבן תבית השני(ע״ע ק
 מקרים החפשמו למזרח ולצפץ ויסדו מושבה נמלה על
 תוף ים הכספי ונהר וואלנא תתתתק, והשפיעו על מלך
י ם (ע״ע) ר ז ו א ן לתתנייר ועמו בל עמי ת כ  ב ו ל
 בשנת 740, יתודים כוזרים נרו בקיוב בשנת 987 (ע״ע
ן תיו שם כסה י ל ו פ א ו מ י ל , היהודים ב ב) ו  קי
 סאות שנים בטרם שבאו לידי הדוסים. בימי סטשלמ

ה דהו באמונה ע״פ רוה הסירות ותפלתו  ושומר א
 היא לפי מנהנ ספרד ואף כי המושבה הרומנית היא
 עודנה בימי נעוריה ה פ לוקתיפ תלק בכל תנועה יהודיה
Rumanian זמביאיפ נרבתפ למעשה הצדקה האנודה 
ח  Hebrew Aid Society אשר בראשה עומד דר׳ פ
 א סינעלשמיין תיא אחת מהאנודות הראשונות שלהפ
 בנויארק׳ ואף כי יהודי רומניא הם תמתנדבים לתפפקת
 צרכית- פעולתה סשתסתת על כל עניי היהודים מבלי
 תבדל וכדי להביא משטר וסדר בפעולותיתפ ולקשר
ת האנודת  כל אנודותיהם יסדו ביום 8 מארץ 1908 א
The Federation of Rumanian Jews of America 
 ולה יוהד סהסשים ענפים בנויארק עם ענפים בערי
 פיססבורנ דיסרויס וקליוולאנד כספר היהודים מרומניא
 בנויארק הוא לערך ששים והסשה אלף, ובשאר הערים
 בארצות תברית לערך ארבעים אלף. מםפר הבאים
 בכל שנת ידבת או ימעמ לפי מצבם תכללי ותמדיני
 ברומניא, בישנות 1900-4 עלת מספרם בכל שנת
 יותר מששת אלפים ובשנת 1903 לבדת באו 8562,
 ומאז נתמעס מספרם עד שנת 1909 שהית 1390,
 ועלו שוב בשנת 1701-1910 ובשנת 2188-1911

 ואף כי בחיים הדתים הם כמעמ קהלה בפני עצמה,
 בתיים המדינים ותתברותים הם כשאר יושבי האח,
 ובהנהנת הטדינת לא נופלים מיתר אתיהם, שלשת
 יתודי רומניא נבחרו בבתירה האתרונה לשבת בבית
 המתוקקים בנויארק. תמשנת לעורך דין תראשי הוא
מ נמצאו יהודי רומניא פ ש  יליד רושניא׳ ונם בבתי ט

 נושאי סשרות.

 ביבליונרפיא: ה״ו פפאנטיר, ספר דברי הימים
 לארצות רומעניע, יאסי 1871 (הוא עשה תפירות בבתי
 הקברות ומצא מצבות עתיקות ביאסי משנת 1417, בבאטר
 שאני משנת 1560 ועוד, ע״ש); הנ״ל ספר קורות היהודים
 ברומעניע, ייבוב 1873, הכרמל 1860 צד 43; מבשן
 אוצר הספרות ה״א 25—93; ל׳ האראוויטץ, רומניא
 ואמריקא, ברייין 1874; השהר שנה י״נ; יומין, די
Blun- ;1885 ייידען דער רומאנישען יודען, לייפציג 
tschh, Roumania and the Legal Status of 
the Jews, London 1879; Bloch, An Open Letter, 
London 1895 , Verat, La Roumanie et Le Juifs, 
Bucharest 190% Petrescu, Etude Sur La Con-
ditwn Israelite En Roumanie, Paris 1905; Ame-
mean Jewish Year Book 5662, pp 25—62, 

J E, x 512. 
 עד״ה

 תמנייי, שמואל אהרן: משוררונוסע; נולד
 במנמובת בשנת 1757, ומת בעיר קאסאלי מונפיראטו
 ביום 17 אקס׳ 1814 תוא תית נוסע תמיד ממקום
 למקום וכתב מסעותיו על הספר במורוהא נתעכב
 ארבע שנים, ובשובו לאירופא תי איזת זמן בברלין ורן
ח מולדתו אימליא בערך א  לונדק וליל בצרפת, ותזר ל
 שנת 1800, בסוף שנותיו תי בקאסאלי ומת שפ פתאום
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f ם בי נייר נוצרי נשרף ע ש א נ  וברוך לייבאוו הנ״ל מ
א י ס ת  הסוקר (15 יולי 1738), ותנזוד נירדם היהודים ס
 הקטנה כיסי איוואן השמי (1741) סבלו היהודים
 טדדיפות ההאידאטאקים. הטלבה עליזאבעט(61—1741)
ד ליהודים. ובהוק שהוציאה לנרש היהודים א  התננדה ט
 טרוםיא הקטנה תאטר ״ביאין לקווה פרי טוב טשונאי
 הטשיה והטושיע, רק התק רב לאנשי אמונתנו״. ובאשר
ד ס  בקשת צירי הקחקים וסוהרי דינא להטות בלפי ה
 ליהודים אשר טביאים ברבה להתושבים ברוסיא תקט;ת
 והכנסה לאוצתת הטלובה, כתבה בנליון של הבקשה
 ״לא אתפוץ לתדוית בלום טשונאי הטשיה״ (1742),
 ובאשר נתוחגת בי סאנטשעס תרופא בתצר טלבותת
 הוא יהודי, דההה אותו בשתי ידים (1748). תטלבת
ד ובשנת ט ה  תזאת הראהה שנאתה נם לבעלי אטונה ט
 1743 תרסת כטעט כל בתי תפלתם בפלך קאזא;.
 אתרית טלך פעטער תשלישי (1761) ואתריו המלבה
 קאטערינא תשנית (96—1762) שהיתת טלוטדת ותבטת
 ותבינת בי תיתודים נחוצים בארצה לתתפתתות תטסתר
 ותרשת הטעשה, ולבן לא שטה לב לתתוקים תטנבילים
 זכיותיהם, ונתנת רשיק ליתורים לתתישב ברינא(1765),
 ואתר שנתדולקה פולק בפעם הראשונה׳ ונםפת לרוסיא
 תתלק שנקרא רוסיא תלבנה (1772) תוציאת תוק ע״י
 השר טשערנישאוו לאטד ״תופש תאטונת ובטתץ
 הרכוש ינתן לבל תושבי רוסיא ונם ליהודים, בי יסודות
ת  תאנושיות של הוד טטלבתה לא ירשו להבדיל א
 היהודים לרעה, בל זטן שיהיו אטונים להטלובה ויתיו
 עוסקים בל אתד בטסתרו ובטלאבתו בטו עד עתה"

ת החוק הזח נרדפו שם היהודים ע״י תפקידים ת ס  אבל ל
 תסקוסיים ובשנת 1784 שלתו היתורים האלה בקשה
 להסלבה להרשות להם לשבור בתי שרפוה תיין והאכסניות
 סאצילי פולין בסו שהיו נותנים עד אז׳ וביום 7 סאי
 1786 נהן להם הרשיון תזת, ותזבות להבהר בתור
 פקידי ויועצי העיר ולההשב בין הסוהרים סבעלי
 הנילדא. ולחנן על דהם וסנהניהם בשנה 1790 באו
 יהותם לנור בעיר סאסקווא, והסודורים הנוצרים שיראו
ה המלבה לאסור עליהם  טתתתרוה היהותם בקשו א
 לבוא לתעיר, לא טפאת אסונתם כי ידעו בי המלבה
תם  לא תבדיל בעניני האמונה, אך טפאת בי תם ספסי
ת תשער, ותמלבת נאותת ת שוק סאסקווא בי יזילו א  א
 לתם ותוציא תוק תאיסור ביום 23 דעצ' 1791. הקיסר
 פאול תראשק (1801—1796), סשך תסדו ליהודים,
ד נ א ל ד ו  וע״פ עצה הבאתן הייקיננ נהן ליהות ק
 זכוה אזרהים, והזבוה להבהד לפקותה העיד. ולא
ת היהודים סקאסניץ־פודולסק וסקיוב.  הנית לנרש א
ה היהודי ת  באשד באה עלילה דם לפניו אסר בי ע
נדי  נאסנה בסו עדוה הנוצרי. ביסי פאול הלשינו סהנ
תם עליהם ועל דבם ר׳ זלמ סלאדי, אך הוא  ההםי
גתם ה ישרה דרכו ובי דעוהיו אינם סהנ  הובית לפניו א
 לא לתודה היהותם ולא לתוקי הממשלה ביסיו נוםדה

 הסאסקודמים תתת איוואן השלימי היה נודע היהודי
ת הבסר תוניס בשנה 1470. בתת ניזולפי אשר נייר א  ז
 [תחת טלכות בית ראמאנאף] הקיסר תראסאנאף
 הראשון היה מיכאל פעדעאראווימש(45—1613), ובאשר
 עלה למלוכה נתן ליתותם זביות שווה לזביוה הלימאים
 והנרמנים וצירקאסיס, וינה ם ברות סבלנות, ורבים
 שנאסרו בסאסר מלת לתפשי. אך בשנת 1638 שנה
ת דרבו ובתב לצירו בתצר סלך פולין לתציע לפניו  א
א ולאסור  איסור תבאת אתת סתורות ספולין לתסי
 ליתותם לבוא לארצו. אפשר ספני שרובם תיו סודותם
 בסתודות שלא רצת שיכניסו לרוסיא. עב״פ לא נתקייסת
 נזירתו׳ ותיהודים לא נמנעו סלבוא ההוקים תתת
ת זכיות  ססשלת אלבסיי (76—1645) לא הנבילו א
 תיתודים ברוסיא רק ננד יתודים תבאים טהו״ל בתור
 סותרים, ובתתוק שנתן ביום 30 יולי 1654 נאסר
 בפירוש לתת רשות תבניסת לסאסקווא נם לבלתי
 סאסינים ולקתוליקים ויתותם ובו׳, אבל נמצא נם
ה היהודים ססאתילוב בשנת 1654  הוק סיוהד לנרש א

ה סשב!  בהוק סיום 7 0*רץ 1655 צוד, לתעתיק א
 הליסאים ותיהותם סקאלוגא לנתני־נאוונאראד, ולשלם
 לתם בל תוצאות הססע ולהנ! עליתם בברית השלום
 שנכרת באנדרוסאוו בשנת 1667 בין רוסיא ופולין,
 ניתן תרשות ליהותם לתשאר ברוסיא או לשוב לפולין
 הם וסשפתתם תקיסר פעאדאר (82—1676) תתנת
ה עם סוביעצקי סלך פולק (1678) לתת ת ב  בספר ה
 רישות לסוחרי פולין לבוא לסאסקווא זולת סוהרים
 יהותם. הקיסר פעסער הנתל (1682—1725) לא אבד,
 להכניס יהודי הר׳ל לסהור ברוסיא, הוא בהר בהסוסר
 תיתות בארק שאפיראוו לתיות בראש יועציו, נם העלה
 למשרה בבודה את דעוויער שהיה בן יתודי פורסיניזי

 בפנקס הקהלה של עיר ססטיסלאוול פלך מאהילוב
 בתוב לזברק איך ביום ה׳ ב״ה אלול שנה הס״ה
 (1708) בבוא תקיסר עם צבאותיו בעיר תתנפלו אתרים
 מאנשי תילו על תיתותם ויבוזו אותם ורצו להרנם.
 אך דקיסר בעצמו בא לביהב״נ והציל את תיתודים
 ויצו לתלות י״ג ספורעי תפרעות, הסלבה קאמערינא
 הראשונה (7—1725) הוציאת תוק לאסור שביתת
 האבסניוה והבירה הסבם ליהודים בססאלענסק
ה ברוך לייבאו ומשרהיו. וביום 7 סאי  ולנרש משם א
ה בל היהודים מאוקריינא ומיהר  1727 צווהה לנרש א
א, הם ונשיהם׳ ושלא להניהם לקהה עמם ת תסי  ע
ם זהב יהיו סוברדוים  בסף חהב, ואם יש להם תקאטי
 לההליפם במטבעוה נהושה להנזירה הזאה היה סעורר
 פראקאפאורמש זקן הסינאד הקתש. נרוש היהותם
ל בכלכלה המדינה, וההושבים ת נא הסב הפסד נ  סאוקתי
הותם ה הסינאמ לבמל הנזירה ולהשיב אה הי  בקשו א
 (1728). תהת ממשלת פעמער השני (30—1727),
ט ע  *המלכה אננא (40—1730) נשהנה מצב היהודים ט
נא הודע עוד הפעם מצבם.  לטובת, אך בסוף ממלכת אנ
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ל (ע״ע). אולם אף כי התנגד להיהודים בכל ה ק  ה
ו כי נתודע באסר  הוקיו, בכ״ז לא תאמין בעלילת דדם,
סתם כי העלילה בעקר יסודה. בימי הקיסר  סהסשו
ח הסבלנות להפיח י (81—1855) ההל ח  אלכסנדר הענ
 בסרהבי רוסיא עליו אסר ביקוכספ־לד ״׳שהיה סלך
 הסד יותר סכל הסלכים שמלכו לפניו ברוסיא״. אך
 לאסון התושבים נולדו ביסיו שתי כתות קיצוניות, כת
 אתת ׳של פאנסלאורספ ׳שתפצו לתבר את כל עסי
 הסלאוויפ תתת ממ׳שלוז אתת, ולסולפ כת הניהיליספ
 ׳שתפצו בתוהו ובוהו ולהחנהג בלי סם׳שלה כלל, ולא
 יכלו לבתור את דדרך הססוצע. בסלכות אלכסנדר
 ה׳שלי׳שי (94—1881) הרשבו יסי הבינים וסנהניתם,
 ולסרות הועד הנוסד לבקר אתר ׳שאלת היהודים א׳שר
 ברא׳שו עסד הנסיך פאהלען והוא הודיע כי סצאו לסובת
ת תחום  היהודים, והנ׳שיא דעסידאוו הוה דעתו לבסל א
 הסרשב ולתת ליהודים ׳שיווי זכיות, לסרות כל אלה
״ ב׳שנת 1882 ׳שהציע איננאסיעוו  יצאו לאור ״תוקי סאי
 ׳שנודע ב׳שנאתו הנתלה ליהודים, וא׳שד עזרו לרעה
נאד הקדרש פאביעדאנאסמשעוו, אשר לדעתו  ואיש הסי
 תית נתוץ לתזק את הדת השולסת וסס׳שלה יהיתה.
 ולא רק היהודים סבלו מזה, אבל נם בעלי דתות אתרות
 כסו הקתוליקים הלותירנים והארמינים. בזסנו ההלו
 גם להנביל ולהסעיס את ה׳שבלת היהודים, תתת א׳שר
 הקיסרים הקורסים הפצו להגתל את ה׳שכלתם, וב׳שנת
 1887 גזר להגביל את סספר התלסידים היהותם בבתי
 ספרתגבות־ם ובאוניברסיסאות; ׳שלא לסגות ׳שום יהות בין
, לפסור כל המשרתים ה ג ת ס  יועצי הערים ופקידי ה
 היתודים בססילות תברזל ובאניות׳ וגם לדתותם בתור
 פקידים סבתי הסד וצדקה של הססשלת נם הקטינו
ת תהום הסושב עייז שהפכו כסה ערים לכפרים  א
ו  אשר בהם נאסר ישוב היהודים. המהתות ראססאו
ספהו  וסאנאנראנ שהיו סקודם תלק סתהום היהודים נ
 לסהח ראן והיהותם גורשו סשם (1889). בשנת 1891
ל סערגיוס לשר ראשי בסאסקווא^ ת נ ס ה כ ת  נתסנה ה
 ויהכה עד הנ הפסת (1892) שאז יתאספו כל היהודים
ת שסות כל היהודים הנמצאים  לעיר, ויכול לרשום א
 שם, ועד יום 14 יוני 1892 נורשו סשם י״ד אלפים
 יתותם, ובתוכם בעלי אוסניות, ותבם לא מצאו קונים
, ונם ת כלי בתיהס והוכרהו לעזבם אחתתם  לסכור א
 תובות רבים לא יכלו לנבות (סערניוס תוסת ע״י
i סרצתים בשנת 1905) נם מערים אתרות נורשו היהותם 
א ועוד. יהודי נ  סולא, נאוונאראד׳ קאלונא, ריאזאן, ת
 חו״ל גורשו סדרום רוםיא׳ ובשגת 1903 גורשו סעיר
י  יאלסא ועוד הנירושים ותנגישות תסבו כי כל ס
ת כסף עזב את רוסיא, מעוטם הלכו לא״י י  שהיה ב

 ולדרום אפריקא ורובם הלכו לאסתקא.
י  [בזמן הקיסר נקולאי השני] הקיסר גיקולאי השנ
 עלה למלוכה ביום 1 נאור 1894, וביכרו נעשו שגויפ
 רבים ברוסיא אשד השפיעו על היהודים לרעה• בראשית

ת פ , וליאון אלקן נתסנה לצינזור על ס  בקרת הספתם
א.  עבתם, ועד תצנזורים ישב בתנ

 [במאה הי״ט] מצב היהותם הוסב הרבת התת
 סס׳שלת הקיסר אלכסנדר הראשון(25—1801), שהיה
ה סבלי הבדל בין נ ת ס  אוהב הכמה ודרש סובת ה
 תדתות ביופ 9 דעצ׳ 1802 הוציא הוק ע״פ הסינאמ
תפ  לתת ליהותפ הזכות לבתור תלק שליש של הפקי
 בעיר אך לזאת התננדו תנוצריפ בווילנא ובקשו את
 השר הראשי הגסיך וואראנםשאוו לבסל את <כות
 היהודים בבהירה, ספגי שהיא גוגע בזכות התושבים
 הגוצרים. בהוקים שהוציא בשגת 1804 היתה כווגתו
ת הססהד ת שיעזבו א  להפיץ ר. ה השכלה בי! היהותם ב
 ויתעסקו באוסגיות ובעבודת האדסה, רהיו רוסים
ת הססשלה לא הביגו  אסתים כיתר התושבים. אך פקי
ת להסיר את דתם  זאת ותשבו כי עיקר כווגתו הוא כ
 בדת הרוסים לסען יהיו לעם אתד׳ וכשסוע זאת היהודים
 גסוגו אהוד ולא היה באפשתת להוציא התוקים האלה
 לפעולה. הקיסר גיקולאי הראשק (55—1825) השב
 באסת להעביר את היהותם על דתם ולהכגיסם בדת
 השלטת, ורוב ההוקים המעיקים ליתודים גולת בשעתו.
 הוא גתן אומץ בלב המשוסתם בתתו להם שיווי זכיות,
 והגהה סססים לשליש שגים. בשגת 1827 צות הקיסר
ץ כסף שהיה ת  לקתת אגשי צבא סן היהותם תתת פ
ת להרתיק  נהונ עד אז׳ וגם בדבר הזה היתד! הכווגה כ
 את הצעירים סדת אבותיהם ולקרבם לדת הססלבד.
 ובפרס בגזירה שגזר לקהת נערים קסנים מבן י״ב
 ולמעלה, ולפעמים נגזלו גערים פתותים סבן י״ב סבית
 אבותם והיו צתבים לעבוד בצבא במקומות רחוקים
ב א, ת ת צ ד ו ב ד במשך ב״ה שנים (ע״ע ע א  מ
 קאנסוניססיפ), ורוב הנערים האלה הכניסו בעל ברהם
 בברית הדת ההדשה. ניקולאי הראשק ההל ליסד
 בתי ספר לעם ורצה להרבות השכלת היתותם׳ אך
 נם הדבר הזה השב לאמצעי ׳של התבוללות ושסד שד
ת הסמיף סנהם  ההשכלה אובראוו הביא לרוסיא א
ל (ע״ע), ונתמנה לרב הססשלה באדעסא א ה מ נ ע י ל י  ל
 בשנת 1842, ובווילנא וזיסאסיר נוסדו בתי סדרשים
 לרבנים מסעם הססשלה, והתלו לרתף את הסלסתם
״ההדתם״ אך הרבנים האסהים שהבינו הבוונד.  ו
גת לההשכלה הזאת בכל מאמצי בהם.  תעיקרית התג
 ביסי הקיסר הזה יצאה גם הגזירה על מלבושי היהותם
 ואסרו פיאות ארוכות, ופיאות גברות שגשאו הגשים.
 בימיו התהילו היהודים לאתח בעבודת האדמה ע״פ
. בשגת 1843 ( ת ו י ג ו ל ו  תגאים לא גאותים (ע״ע ק
א ואוםמריא עד י ס ת  גאסרו היהותפ לשבת על גבול פ
ק 50 ודארסט, אשד הסב היזק גדול ליהודים  תהו
ה ץלסתנ  רבים שהיו סותתם וסרסותם בסתורות סהו

 ונלהצו בההום המושב הסונבל להם. ססים הרשים
 הושמו על היהודים לצורך הקהל, אך רק מעמ סהכפף
ת ממשלת ת הקהל. בשנת 1844 בטל הקיסר א  בא לי
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 ויצאה אל הפועל, ובכל זאת חיא לפי טהותה ולפי
. הפוגרוכדפ האלח ו נ ח נ ו א נ ת ל ו ע ד פ  זטנה ה
 שההפשטו בכל חחבל הוכיחו באופן בלתי צפוי כלל,
 עד כטה סנל לו העט את הטנהניט הריבולוציוניט
ת ט א י א ת ה א ל י ו ה נ ת ב ו  בטלחטה וטרידה ח
״ באותו העתון ט י י ח ת ה ו ש י ר פ ד ו ע נ י ש ע  ט
 (חוברת ו׳) נדפס טאטר בשפ ,,סקירח כללית״ חטלא
 עלילות שוא חרפות ונדופים על היחודים חקופציט
 הסיד בראש ובכל סקום וסהעסקים בהונאה ואיקספלוא־
 טאציא, וטראד לדעה כי פרעוה בהיהודים הוא דבר
, יען כי השוטרים ינסו להנן על היהודים והדבר ק ה  נ
ם סי  הזה יעוררבלבוה ״ההסונים הרוסים, הפורעים ההסי
ה הסהם ננד הפוליציי ופקידיה  הנקיים ובלהי אשסים״ א
 ועל הטטשלה הסרכזיה בכלל בסאסר ״הבירור
ה הפונרוסים שנדפס בעהון הנ׳׳ל 26 ח  הסדעי״ על א
ה האנודה של הספלנה ק הסופר א ח צ  אקט׳ 1881׳ ט
ם לעשות י ה החסונים החס  שקראה בקול קורא סיוהד א
 פרעות ביהוחם, ולדעהו ראויה הספ לבה להסיבה בפועל,
 יען כי הפונרוטיפ הפ ״תנועת־עט טתורה שיסודה
ה הפורעיט ״התכדסים  בצדק״׳ וטהלל וטשבה א
 הנקיים ובלהי אשםים״ על דהקוססם ננד הפוליציי
 שהפצה להגן על היהוחם ועל רכושם ונפשוהיהם.
 פורעי הפרעות הובאו ע״פ רוב סרוסיא הפניסיה, אך
ד ולא תשתתפה נפ לא תסכה נ  הפוליציי עסדת סנ
 בידם, ואפשר מהשוטרים יראו פן יעמדו ההטון ננדם.
 איך שיתיר. לא סנעו את תפורעים סעבודתם לפעטים
. ככה נמשך הפוגרום באדעסא תםשת ם ח ת  יטיפ א
 יטיט (3—7 טאי 1881) ושרי הצבא ותתייליט שנשלתו
 ״להשנית על דסנותה והסדר״ עטדו ברתובות העיר
ת רכוש היהוחם וסכים  והביטו איך שהתסון סתריסים א
הפ ולא עשו דבר לעצור בעדפ, והפוליציי רדפה לא  או
 אהרי הפורעים ב״א אהרי הברי ההגנה העצמיה של
 היהודים. אה״כ השבו שרי הממשלה כי טוב הוא
ה הגועה הריבולוציא ח לעצור א  להשהמש בהפוגרוםים כ
ת הההעוררוה לדרור והופש וסאז  ולדכא בהזקה א
 ראינו פונרומים ססודרים נם ע״י נציבי המדינוה׳
 כסו בעיר ניקולייב בשנה 1900, ובאדעסא בשנה 1901׳
ה הפועלים סעשות  אשר טטרהם היהה להניע א
 דיסונסטרציוה ביום א׳ מאי או טקרוא שביהה לעבודהם.
ת  שר הפנים פאן פלעהווע הוציא בשנה 1903 ספיו א
ה הסדר  הסלים הנוראים האלה: ״אנכי אסביע א
 בנהלי דם של היהוחם״׳ ובשנה ההיא ואהריה ערכה
ל ליהודים, כסו בקהלה ח  הפוליציי טבה והרבן נ
ב (6—7 אפריל 1903), הוטיל (29 אוגוסט, ו ש י נ י  ק
׳ 1904), דטוטיר (23—24 ספט' 1905) ועוד  1 ספט
ם אהרוה, אשר לאכזחוהם נזחעו כל הארצות ח ע  ב
ה הרשע נהטלאה אה״כ ע״י ״השופטים״ א  הנאוחה. ס
ה רוב הנרצתיס והפושעים או שענשו אוהם  שזיכו א
 בעונשים קלים, ואה היהוחם הטובים חייבו בעונשים

 טלכוהו הוקל טעט עול הגלוה טהערים וט; הנבוליס
 במרהק המשים וויארסט, ספני כי הנוצרים שישבו שם
ן היהוחם הוא להם לרעה, ויבקשו ח ס  הרגישו כי ה
ה ה הטטשלה לעצור טעט בעד ההוקים המגבילים א  א
 ישוב היהוחם. וסצד אהר הסבה הטטשלה גזק רב
 ליהוחם הסהזיקים בבהי סרזה שהיהה פרגסהם, עי״ז
ה הסוגופול של הסשקים הטשכרים  שלקהה לעצסה א
חם בבחי  (1896). עוד תנבלות בנוגע לכגיסת תלסי
 ספד הגבוהים, ובביה ספר ללסוח הרפואה בפטרבורג
 ההירו רק שלשה יהודים לבל טאה נוצרים הוק אהד
 אסר ליהודים להשהטש בלשק עבריה או יהודיה־
 אשבנדה בעניני ססהריהם בשגה 1899 הוגבלו נם
החם היהודים בסאסקווא שהיו בעלי גילדא  זכיוה הסו
 ראשונת ושנית, וסעת שנתסנה פאן פלעהווע לשר
 הפניסי נהרבו סצוקוה היהוחם, עלילות דם, רדיפות

 ופרעוה ההסק.
 א

 [פוגרומים] ״פוגרום״ (Pogrom) הוא שם הדש
 בספר• הסלונים שנולד ברוסיא ביהס לרחפוה היהוחם
 שם ברבע האהרון לטאה הי״ט, וסורה על ההנפלוה
 ההסון הפרוע על היהודים להרוס ולבוז רכושם להכוהם
ה השם פונרום  ולרצחם נפש, ולכן אפשר להעהיק א
 ״פרעות״ והנה יש פונרום סקרי הבא פחאום לרגלי
 עלילה או ע׳׳י הטפה בפוטבי של אתה שונא ישראל,
 ויש פונרום ססודר שנעשה בהכנה טקודט ע״י חברה
ה נ ח ט  ולפעטים נם בהסכסת פקידי העיר או פקידי ה
 שיש לחט כוונד. בזה להניע לטטרה ידועה פונרוטיפ
 ססודרים פרצו בראשונה בדרום רוסיא בשנח 1881,
 אשר הוכנו ונסדרו עוד טראשיח שנוח השבעים ובפרס
 סעח סלחסח דוסיא וחוגרטה, בשנח 1877. התנועה
 הזאה התהילה לא בין ההסונים הרוסים כ״א דוקא
 בץ האינטליגנציא הרוסיה, ובסוף שגוה השבעים כבר
 נודעו אוהוה שנאה נוראה ליהוחם גם בין הצעיחם
ח בהי הספר ההיכונים והנבוהים, ביהוד י  הרוסים הלט
 בסרכזי דרום דוסיא, בערי אדעסא וקיוב הפונרום
 הססודר הראשץ פרץ ביום 15 אפריל 1881 בגיר
 יליסאבטנדד פלך הרסו;׳ אה״כ פוגרוסים בקיוב, אדעסא,
 באלטא, סםילע, ועוד ערים אהרוה. הפוגרוסים האלה
 נתטכו בהסכטת הטפלנה הפוציאליה־ריבולוציוניה־
 רוסיה שנודעה אז בשם ,גארארגאיא וואליא״. בץ
ם סהם היו ח ה א ח הספלגה היו הרבה יהוחם, ו ב  ה
ה בשפ ה ח וסגהלי הפוגרוסים. הבדה א ד ס  גם בין ס
ה הקול קורא של ו״ כוזבת והדפיסה א  ״באגאדאו
ה הסון הרוסיפ לעשות פרעוה  הטפלגה והעודר א
 ביהודים ובראש טתגות היהפיפ שעשו פרעות ביהודי
ח הברי הטפלנה הוציאו העהון ב  קיוב הלך סטודעגט ע
ח הפוגרוטים ה  ״ליםטאק גאראדגאי וואלי״, והיכף א
 במם 22 יולי 1881 הוחעו הדברים האלה (הוברה א ):
ו גהעוח־ד. חנ נד היהוחם אסנם לא על י  ״התנועה כנ

1 
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 אדעסא ובו ביום חיו התגיות סגורות עד חצות, וממי
 מלאכה היו בסלים ממלאכתם וכן הסלסדים ותלסיתתס,
 ובבחי בגסיוח וחפלה קראו אחר חפלח ש״ע ,,סגילח
 תענית״, סליחות שנכתבו ונאספו ע״י אגודח הסופרים

 שבאדעסא ובראשם חטשורר ביאליק
 [ההגנה העצמית] אנודת ההגנה חעצסית הראשונה,
 לעםוד ננד הפורעים ולהp על היהודים, נוסדה באדעסא
 יסים אחדים לפני הפונרום בסאי 1881, בשמעם כי
ם חפורעים לחתנפל על היהותם. בין חברי ההננח י  נמנ
 וסיסדה היו אז חסופר ״בן עסי״ (ס׳ ראבינאווק),
 חדוקמור א' חאווסין ממציא התרופה ננד החולירע,
 העורך דין קלפנאודץ ועוד אהדים סריעיהם שחיו אז
 חלסידי האוניברסיטא באדעםא וסאז היחה ההננה
 העצסית לחזון קבוע בערי התחום ברוסיא בכל עח של
 צרת ופרעות ביתודים ונוסדו אגודות ההגנה בעת
 ניקולייב׳ קישינוב, האמעל וזיסאסיר אולם תאנודות
 האלת לא יכלו לעשות הרבה, יען כי הפוליציי הזשנדאר־
ת הבריהן  סיס ותתיילים רדפו את תאנודות ותפשו א
 בסאסר ונם תכו ותרנו אותם בשנות 6—1905, למרות
 ההוק הקבוע נם בספרי תתוקים תרוסים שכל איש יש
 לו רשות להגן בכל דבר ובכל האמצעים על רמשו
 וגפשות ביתו וסשפתתו בשעת של תרום ופרעות, למרות
 ההוק הפשוס הזה גהרגו באדעסא ביסי אקסובר 1905

ת ההגנה ב ה  המשים והמשת מ
 ביבליוגרפ א הכותב, בהזמן שנה ג׳ גיליונות
 216—228; ״הפו״רום באדעסא וההגנה העצמית״ (רוסית)
 הוצאת ועד ההגנה המרכזי המערבי, פאריס 1906; ראטנער,
 על אדות הפוגרומים של שנות השמונים בהמאסף הרוסי
 ״סערפ״ משנת 1908; הספר הגדול ״די יודענפאגראממע
ך  און רוסלאנד״ ב״ת הוצאת אגודות הקהלות באשכנז; ב
 עמי, בירהון ״העולם העברי״ (רוסית) שנה א׳ הוכרת מאי
 1909; הפוגרומים בימי אקטובר במספרים בשבועון *ההשקפה

 העברית״ (רוסית) שנה א׳ 1910 חוברת י״ג
 ז• ק

 [הדומא והיהודים הנבררים] אחר חמלחמח בין
 רוסיא ויאכאן בשנת 1904 שנצתת תאתתגה, חתעוררח
 תתנועה הפוליסיקית בין העם ויבקשו הקונים תדשים
 ושנוים עקרים בסדרי הממשלה, הרימלוציוניתם ראו
תל םערניוס בסאסקווא  שעת הכושר לרצת את הנסיך הנ
ת תפץ  (4 פכר' 1905), וחממשלד תוברחת למלאות א
 חעפ ע״פ עצת ודמע. ביופ 18 פבר׳ 1905 חוציא
 הקיסר גיקולאי השני הסאניפעסט ליסד את חדומא
 (נאסודארססווענניא תסא) עפ״י יסות קונססיסוציא
א הראשונה נפתחח בפטרמרג ס ת . ה ( א ס ו  (ע״ע ד
ת בלי הי ל 1906. הקיסר נשאר סושל י ת פ  ביופ 27 א
ת י  הנבלת, אך חוא בעצמו ויתר מזכותו לתת רשות ב
א לעשות הוקים בהסכמתו, ובתנאי שלא ס ת  חברי ה
ת הדוסא ב  יסתירו את יסודי הסלובה האוסוקראטית. ה
 אינם רשאים להתערב בעגיגיס הנוגעים לאגשי הצבא
 ואניות סלחטה רק עליהם לתוות דעתם על תהוצאות

 קשים על שהעיזו לעמוד על נפשם. נם באותו יום
 של 17 אקט׳ 1905 (א׳ סרהשון תרס״ו) שנהנה דת
ת הסמשלה ר ת לאשר את יסודות הדרור של ס מ ל  ס
 התרשים, ניתן הצו ס״האספה הרוסית״ (רוסקי
ת העבודה  סבארניע) לתבריה בערי התתום, לתתל א
 ״הפסריוסית״, ובעצם היום התוא- בעוד שכל שיכני
 האח מריעים ושסחיפ על תתופש ותתרות וכל רחובות
 העריפ הומים מאדם וסהמון הוננ, והנה שוד ושבר
ח צירי האספה הרוסיח  חרנ וחרבן׳ כי חרשי סשחי
 יצאו ונחנו אוח לנדותהם להחל ״העבודח״ בכדי
 להפוך אח כל קערח החרוח על פיה ביום הנחנה
 ולנקום עם זח ביהודים אוהבי החרוח וחוסכי התנועה
 הזאה הנדודים ביהד עם האספסוף סבני ההמון
 תתשומם ונם פקיתם ושרים סתהפשים יצאו וההנפלו
 כתיות ס רפות על היהודים, ושלשה יסים רצופ־ם
ת ארבעה יסים) תכו ויבחו ויתרנו ת ת  (ובערים א
 באכזריוה נתלה ובתמת שפוכת שלא נשמע כמות
 מימי המעלניצקי ונונמא, והתתבו יותר משתי מאוה
 קהלות נתלות וקטנות ברוב ערי ישראל, ובפרמ בערי
 אדעסא וקאלראש (בםרביא). רציתות הפורעים היו
 כ״כ נוראות עד כי לסראיהן נשהנעו הרבה יתותם
 ונם רוסים ישרים. ברתוב סרעסעצקי באדעסא תרנו
 הרוצחים ושהסו בהצר אתר ל״ו נפשות יהודים. כסו
ת בנות  באדעסא כ; בשאר הערים אנסו הרוצהים א
 ישראל ויתעללו בהן ויפלתו את בטני האומללים
לתם  והאוטללות דטלאופ עפר ורפש, ויקרעו לנזריפ י
 ותינוקות, דברתו את שדי אסותיתם ודרסו את תנפשות
ת בתי הכנסיות  ברנליהם הפורעים התריסו וההתבו א
 וקרעו לנזרים את ספרי תתודה ויסנפו אותם. בביהכ״נ
ת בן השסש ת אל״ באדעסא פלהו הרוצתים א  ״םתנ
ת תאב תאוסלל כי יתעסף בטלית  לעיני אביו ואלצו א
 ויתפלל בעד נשסתו תפלת ״אל סלא רחסים״ בתים
 רבים ונם ערים שלסות הציתו תרוצתים באש אתרי
 שדרס את כל רכוש תיתותם. בווארשא וערים אתרות
 השליכו הרוצהים הרבה יהותם בנתר פונתסים כאלת
 נשנו בשנת 1906 בביאליססאק (בירה יולי), ובשנת

 1907 בסיעדליץ (בירה סאי)
 [תוצאות הפוגרומים] הפונרוסים סיום 17 אקטובר
 עד הסתו של שנת 1906 הסבו היזק רב ונורא, סספר
 ההרונים שהובאו לקבורה עולה 1002, טלבד אלה
ת הרוצהים, ונשארו 386 אלסנות,  שנסבעו ונשרפו על י
ב ואם, 1464 יתוסים סאב או אם א  177 יתומים ס

 ועשרות אלפים נפצעו בפצעים קשים או קלים. יותר
 םםאתים אלף יהותם סבלו ע״י הפונתסים והיזק רכושם
 עולה 62 טיליק רובל, םלבד ההפסד העולה בדרך אי־
ר מ  ישר מטעם הרבנים נקבעה כאדעסא תענית צ
 ביום ד׳ פרשה ויצא ה׳ כסלו. שלשים יום טע ת
י מ—ה׳ ס ש השס מ ח  שנתגו לקבורת הסתים על ק
 סרתשון שנת תרס״ו תתענית נתקבלה סכל יהות
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. אך ם חסי ו ארקאדי הוא מ ט מ  הכימיה ספני מ
נאט כי היהודים יובלו להקרא  אהדי זסן רב פסק הסי
א הרביעית ס ח ס (30 יאנואר 1913). ב י ס ת ח  נס במסו
ן פרידםאן טקאוונא נבהר : העורך ח ה מ ל ח ג״כ מ ה ב  נ
ח ססיסאו (קורלאנד), ודרי סאיר ח ו ת, דר׳ ה י  מנ
ח בווארמא היה רוב הבורחס יהודיפ א ל  בוסאמ ס
 דכלו לבהור בדפוטאס יהוח, אך יראו ספני הפולניס
נא א מו ח אהד סהבדתפ מהו ר העסי מ  הניאונים א
 ימראל ולכן עמו פמרה לבהור בפולני נוצרי אהד
 סן הפועלים הסוציאליס ומטו יאנעלא. והבהירה הזאת
חס הו ל בין הפולנים, על כי העיזו הי ח  הסבה רעמ נ
ת הבוררים  לעמות מלא כרצונם, ולמען לקנוס א
 הכריזו הפולנים הרם (באיקאס) ננד היהודים, להזהיר
ס יהוחפ. אך ח ה ו ס  אה הפולנים מלא לקנות דבר ס
־ההתר והרב פיפיות ו כי ה״באיקאס" הזה הוא כחו  מכה
 הפוצעת ג״כ אה יד הסבה בה, כי היהוחם לא ההמו
ד ס פ  וקראו באיקאס על הסוהריפ הפולנים׳ וגרסו בזה ה
. וביוהר להפולניס כי הססהר וכל הרמת  למני הצדחפ
 הסעמה הוא בידי היהוחפ, והפולנים קוניפ מהפ
 ספני מסוכרים בזול, ולא ספני אהבתם או קנאתם
ם לא יפה עמו הבוררים היהוחם לבהור  להם. אסנ
 ביאנעלא מהוא סוציאלי וננד הטטמלה, ובבהירה כזאת
ס ובפרס להטטמלה ח נם להפולנים ונם להחסי נ נ ה  י
י אפמר ו צריכים לפייסה, כי כבר נוכהו לדעת מא  מהי
 לקוות להמינ מיווי זכיות בהזקת היד, רק באופן רצד.
ד במביל האםצעי להתתבר על  וסוסב להם לעטוד תטי
 החסוקרסים הקונססיסוציונים (קאדעסים)׳ או האוק־
, ם י י ב ק ם בעלי הקוגססיסוציא, ולא אל ה ח ב ו  ס
" (הסוציא־ ה ס ח א ס סאה מהורה או סאה ״ ה  בין מ
 לים)׳ ואז יעלה ביחד• פ לפעסיס כה ההכרעה. ובפרט
ם ס א הראמונה לתהום מ ס ח הוחס ב ח הי  גואלו בהי
ת מרי יפעסס בוויבורנ, ובזה הכעיסו א  על הסאנ
 הסםמלה עד להמהית והדפוסאס דרי מסריהו לעורן
ו הביחו. מ ע ב לרוסיא לקבל עונמו כסו מ  אף לא מ
ו מ ע היחם מ  הדפוסאסים ניסעלאוויץ ופרידסאן היו הי
ת היהוחס ולהציל כבודפ  םלאבתם באסונה להצחק א
ת  לפני האספות אך העיקר היא להמתדל לבסל א
 ההום הסומב ולהמינ מיווי זכיות ליהוחפ, וצריכים
׳ נם אם יודעיס א ס ח  להציע הצעות כאלה בכל אספות ה
 הם טתהלה כי לא יטצאו רוב דעות להצעותיהם כי
ס בארצות הנאורות כיום היה קמה  הנסיון הורה מנ
 להוציא מיור זכיות ליהודים בקריעת ים סוף, ולא
ח והציעו ז ה  בפעם אהת, רק פעסים רבות הציעו ו
פ ח ה ב נ פ האלה עד מיצאו לפעולה. בכלל על ה ח ב ד  ה
חפ ולא הו א להתעסק רק במאלות י ס ח ה  היהוחם ב
 במאלות הנונעות לאברים רוסים וסוזמיקים׳ מיטצאו
׳ טבלי עזרת בהחם האהחם  סליצים אהרים בין הנ

 הדפוסאסים היהודים.

ד יפבלו יהודי מ חלה א  {תחום המושב] הרעה הנ

ה (בתמעס). וביד הקיסר הרמות נ ח ס  והכנסות ה
ת הדוסא בכל זמן מירצה ולקרוא בהירה  לסגור א
ח הקיסר י  אתרת. נם סניית הסיניססריום נמאדה ב
א היו ס ח בהח ה א רוב נ ס ח  ואינה תלויה בידי ה
ח הנצהון ולא ידעו איך להמתסמ בנצתונס, והלכו ו פ  מ
 p הקצה אל הקצה, והתעסקו רק בנאוסיס יפים
ס, וההליסו נססחו  ובויכוהיס ובקמודין והמכון סמרי הסי
ת אי אסונתם בהם, נם ננעו במאלות מלא  להביע א
 היו ססורוה בידיהם ולכן הוציא הקיסר פקודה
א ביוס 8 יוני באותה המנה, וסמא־ ס ח ת ה  לסנור א
 ליפין נתסגה לראמ הסיניססריוס. להסנירה הזאה
 סהאו דבהירים המסאלים ונסעו לעיר וויבורנ ב£ינ־
ד והוציאו קול קורא להעם מלא לעבוד בצבא  לאנ
, ונענמו אה״כ (1902) כל ה נ ח ט  ומלא למלס סס ה
ד במלמה הדמים סאסר בהפיסה ולאבד כל ה  א
א המניה נפההה ביום 20 8בר׳ 1907׳ ט ח  זכיותיהם. ה
ו הנבהריס לטלאות בקמה ססאליפין  אך כאמר סאנ
ת בעלי הדוסא הסורדים  לססור בידי הססמלה א
ת הדוסא  טטפלנת הסוציאלים, ם נרה הססמלה א
א המלימיה ט ח ה ביום 3 יוני 1907 בעד ה י  המנ
ה ל א  הכינה הססמלה הקונים הדמים לבהירות, סבלי מ
 פי הדוסא(אף כי הדבר הזה הוא ננד יסודות הקונססי־
 סוציא, אך לדעת הססמלה היא הוראת מעה), באופן
 כי נבתרו לרוב אלה העוסחם בצד הסםמלה. ודוברא־
ם״ והיא ההברה ל ״אהדות התסי ח יסד הברה מ  ו
 מל ״הסאה המהורה״ (טמערנאיא סאסניא) אמר עזרה
א המלימית נפההה ביום 1 נאור ס ח ח הססמלה. ה י  ב
 1907, והיא היתה לפי רוה הטסמלה לכן נטרה מנותיה,
א הרביעית נפתהה ט ח מ מנים הקצובות לה ה ט  ה
 ביום 1 דעצ׳ 1912 סטאליפין נרצה ע״י היהוח
ת 1911, ותתתיו נתסנה קאקאווטמאף  ״בהרב״ במנ
ת האספה, ובנאוסו ד פהה א מ  לנמיא הטיניססדיום א
ל הנמר הרוסי ימ מקום לכל ת כנפיו מ ה ת  אסר כי ״
ח טולדתו, למען יהיו בסנוהה ובדוהה" אך  תומכי א
 הוסיף לבאר דבריו ״בטה דברים אטורים בעטי הנכר
ח סולדתם״. ובזה נהן פתהון א ת רוסיא ל  ההומבים א
ת  פה למונאי היהודיס לוסר כי הפ אינם הומבים א
ח סולדת וססילא לא יסוכועליהפ הכנפיפ, ואין א  דוסיא ל
ת י מ ה מ נ  להם לקוות להיות בסנוהה וברוהה (העולם מ
 כליון 35). הדוםא היא הבית הההתון, ויועצי הסלוכה
 הס בבית העליון ע״פ הסאניפעסס מל 24 אפריל
, ומלימ  1906 יבוהרו בהוד יועצי הסלוכה 98 הבחם
מ מנים׳ וטקבלים מכר 25 ל  ססספרם יבוהרו בכל מ
א סספרם ס ח ח ה ב  רובל ליופ בממך ימיבתם. ה
ים ומכרם מ מנ ס ו ע״י בוררים לטמך ת ד ה מ  524 ר
א ט ח . ב א ט ח ל ליום בטמך ימיבת ה ב  עמדה ח
א המניה רק ט ח ב  הראמונה המתתפו י״ב יהוחם ו
. הנבהר ( א מ ו ע״ע ד  ארבעת וברומא תמלימית מלמה(
זחסא ח (אתק) בראדסקי נפסל מלמבת בו א ק ר  א
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 ראשונה ע״פ תנאים מיוחדים; בי) יהודים שיש להם
ם סוסהים ואשר גמרו הוק לסודם  תעודות של חפאי
 באוגיברסימא, ובתי פפר גבוהים ללסודי אופגיות; גי)
 יהודים שהשליסו את תוק עבודת הצבא ביסי גיקולאי
 הראשון, ואשר שדהו בצבא שוסרי הקיסר, אך אגשי
 הצבא שלהסו בגבורה גגד יאסאן וגם אלה שנפצעו
 אהרי שגמרו הוקם גשלהו ספגים הסריגה להון־ התהום;
 ד׳) בעלי אוסגות בסקוסות שהסריס בעלי אומגות
 סהרוסים וההושבים צריכים להם. אך בשגת 1891
ב בעלי אוסגות ססאםסווא. היהודים לא  גורשו ח
 הורשו לגור בפיגלאגד, רק אלה שישבו שם םזסן יותר
 קחם. ואלה הסותרים לישב מיורן לתהום יש להם
 הרשות להביא ב״ב ומשרתים היותר גהוצים. *רך
א גחלקת לפלכים 78, סחתות (אבלאסמ) 18, י ס  ח
ה (אקרונ) 1 והיא סאכאלין בסוף סיביריא סחג  ו

 ברופיא האירופית יש 59 פלכים (גובערגיא)וסחתאחד
 ״דאן״. היהודים סותריפ לשבת רק בכ״ר פלכיפ והם
ד םאורידא  כולם בסצר מערב רוסיא סן קאווגא בצפון ע
קחם) בדרופ. ואלה הפ לפי סספרם (פרוציגם) ) 

 ביתם ליתר ההושבים:
וא 02% 4 פלך פאדאליא 1215%  פלךפאלםאו
א ״57 4 ״ כערסאן ״ 32 12 ד ח ו א  II ם

7 4 ״ ווילגא ״ 90 12 7  II יעקאסעחגאסלאו ״

9 4 ״ וואלתיגיא ״ 31 13 9  II סשערגיגאוו ״

8 ״ קאווגא ״ 71 13 5 9  II קאליש ״

13 8 9 9 ״ ראדאם ״ 1 3  11 פלאצק ״

 11 פובאלקי ״ 10.09 ״ לאסזא ״ 69 15

8 19 ״ מיגסק ״ 15.77 2  II קיעלץ ״

 II בעסאראביא ״11.65 ״ פיאםרקאוו ״15-83

1 ״ סיערליץ ״ 15.84 1 8 0 I ווימעבסק ״ I 

 II סאהילוב ״ 92 11 ״ הוראדגא ״ 17.28

1 8 . 1 2 0 12 ״ ווארשא ״ 3  II קיוב ״

הוחם בכל עיר בערכה) בשגת 1877  (עי׳ מספר הי
 בפלכי צפוגית־סערבית והם הורארנא קאווגא סיגסק
; בפלכי חפ תו  מאהילובוויסעבסקווילנא היו 1,410-001 י
 דרוסית־סערבית והם: משערנינאוו קיוב פאדאליא
, בפלכי דרום חם הו  פאלמאווא וואלהיניא 1,418,279 י
ם כערסאן יעקאטערינאסלאוו ח  רוסיא. בעסאראביא ק
חם; בפלכי פולין והם. קאליש קיעלץ הו  780 729 י
 לאםזא לובלין פיאמרקאוו פלאצק ראדאם סובאלקי
הוחם: סך הכולל של  סיעדלעץ ווארשא 1,316-576 י
 היהודים בכ״ר הפלכים עולה 4,874,636 יהוחם׳ וסהם
; סספר כל ה מ ק  2,367,436 זכחם׳ 2,507,190 נ
 התושביפ בפלכים ההם עולה 42,352,039 נמצא כי
 היהוחם ביניהם 1146 אהת ססאה (סספר כל היהודיפ

, א ק י מ ס י ם א מ א בראש הסאסר). ע״ע ס  בתסי
1 יצא הוק 8  [בעלי מלאכות] ביום 28 יוני ©
 מאת הממשלה לתת דשות ליהוחס שהם בעלי אוסנות
ד נם מחוץ לתחום בכל מקום שימצאו ש ם מלאכתם. ח  ל

ם ואץ ח ח א היא כי ישובפ מוגבל לפלכים א י ס  ח
 להם רשוח לגור ב*רך לארבח ולרחבת׳ ותתחום הזח
ח גבדלח רוסיא סכל גויי א מ  הוא כמו גיסו גחלה ו
ח ג ח  ועמי הארצות בכל התבל, שלא גמצאה כעת מ
 אתרת בעולם אשר תנביל שכונת היהוחם לססום
 מיוחד- לאמר לחפ ער פה תבואו! ולא רק היהוחם
 סובלים סחחנבלח חזאת אלא נם יתר חתושבים ובפרמ
 האכריפ, והא ראיה כי בפלכים שלא נםצאו שם
 יהודים נורל האבחם יותד רע סאשר בפלכי הההופ.
 תהום היהוחם נוסד בשנת 1791 ברוסיא הלבגה
 (רייסץ), שלא הורשו היהודים היושבים שם להתתחת
א  עם חסוחרים ובעלי אוסניות בפלכים אהרים בחסי
א הלבנה נספחח לרוסיא בשנת י  ולבוא בנבולם. תס
 1772 סהחלוקה הראשוגה של פולי! וכנראה פהדה
א סהיהודים ההרוצים האלה שלא  הקיסרית קאמעחג
ת הםוהחם הרוסים, נם יראה סהשפעת  ירעו בססתרם א
נה היהוחם על הרוסים במקוסות שרת הפראווא־  אסו
 סלאוויה לא היתד. שלמה, ולכן נהפשם הונ התהום
ם רוסיא׳ במקום שבני דת הסםשלה היו מועםים. ח ד  ל
פ של פולץ שנפפתו לרוסיא נבללו ח ה א  וכן ההלקיפ ה
 בתוך התתופ. בשנת 1794 היו בתהופ הפלכיפ האלה:
 מינסק, איז־אסלאוו, בראצלאוו, פאלאצק. סאהילוב,
 קיוב, םשערניגאוו׳ נאווגאראד־סיעווערסק, יעקאמערי־
, ואת״כ נוספו עליהם פלכי א ד ח א  נאסלאוו, ומתח ם
 ליסא: ווילנא ותוראדנא, ובשנת 1799 נם קורלאנד
 תיתודים נרו תסיר בפלכי ווארשא, קאליש, קיעלץ,
 לאמזא. לובלין, פיאםרקאוו, פלאצס, ראראם׳ סובאלקי,
 וסיעדלעץ, וכל אלה לא נחשבו בחוך חתחום תנ״ל,
 רק כתהום בפני עצסו, וער שנת 1862 לא הורשו
 היהודים סההום הראשץ לבוא לההום תשני ולא להיפך.
 בסוף הסאה הי״ט נחשבו בהוך התהום הפלכים:
 בסרביא, ווילנא. וויםעבסק, וואהליניא, הורארנא,
 יעקאסערינאסלאוו, קאוונא, סינסק׳ מאהילוב׳ פא־
 דאליא, פאלסאווא, סארירא, הרסק, םשערנינאוו,
 קיוב ופלכי פולין הנ״ל אבל לפעסיפ נוהנ איסור
 הישוב באתה ערים שבהוך התהום סטעם שהיא עיר
 סיוהדת לצרכי הצבא או שהיא ססובה לסיצר או
 שהעיר נהשבה לכפר או מסעם אהד• נם נאסר
 הישוב על הנבול ער סרהק 50 וויארסמ, ובחמה.
הוחס בקורלאנר שנרשם  היוצאים מכלל האיסור הס הי
 שסותם בספירת הססשלה בשנת 1835 הם רוצאי
ק  הלציהם סותחם לישב שם ולא יתודים אתרים. ו
א,  היהודים שישבו בקאווקאס בעת שכבשה אותה חסי
ח ההר״. במורקעסםאן סותרים הו י  והם נודעים בשם ״
 לישב שם יהוחם שיש להם יתום שאבות אבותיהם
ם לישב יהוחם עובח ח ה ו ת שם מעולם בסיביחא ס  נ
 אדסת סשנת 1835 או אם נשלהו שם על דבר פשע
ד שם נם ח  אפילו אה״כ, אך יהוחם ישרים אםותם ל
) יהודים מגילדא ח לגור מחוץ לחחום לאלה: א׳ מ ז  יש ח
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 או מפיצי המכלה בימראל ברוסיא נוסדח בפטרבורג
ה מ ע נ ח 1863, ע״י ר' יוסף יוזל נינצבורנ מ נ  בסוף מ
 לדאמ ההברה, בנו תעח נינצבורנ סנן, הרב א׳ נייסאן
 וליאץ ראזענטהאל, והנזכר אברהם בראדסקי. סטרח
 החברה היחה להפיץ המכלה וידיעח למון רוסיח בין
 היהודים ברוסיא; לחסוך בידי הסהבתם הכוחבים
 בעניני היהודים והיהדוח בלמונוח עבריח או רוסיח
ת בני ע  לפי רוה ההמכלה, ולעזור לבחי ספר בעד נ
 ימראל ללסודי חכסח ודעת׳ לפי תכונח חחברה כי״ח
ח 1860 אמר דאנה לחמכלח נ מ וסדה ב ס מנ ת א פ  ב
 היהותם בכלל, אך חחברה בפטרבורנ דאנה בפרס
ח 1880 היה מספר נ ת רוסיא עד מ הו  לטובח י
ח בערך י״ב אלף ח וההכנסה המנחי  חחבתם כמלמ סאו
נד חיחותם ת הרדיפוח והפרעוח נ ב נ  רובל׳ אך סעח מ
 החאזרה החברה חיל והוסיפה לחסוך נס ביהותס
ח 1884 עלה ם לעבודח האדסה עד כי במנ ת כ  א
ח כמלמים חי ח וההכנסה המנ  סספר החברים לחסמ סאו
ה ההיא הוציאה חחברה 114,344  אלף תבל. עד המנ
ח נ ח 1913 חננה החברה בפטרבורנ אח מ  רובל. במנ

. ם י ט ר ו פ ס ; פ ן י ל ו  היובל. ע״ע פ

 ביבליונרפיא: על חחבדח מה״ב: לעאן ראזענטהאל,
 תולדות חברת מרבי השכייד בישראל פטרבורג 1885 ; השחר
 ה״ו ה״ט הי״א; השייה ח״ז ח״ה; הדור גליון 25 לקורות
 היהודים ברוםיא, כנסת הגדו־יה ח״ג 69• רובנאוו, יעור־
Errera, Le Juifs ;1896 רייסקאיא איסטאריא, אדעסא 
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 רועה: טנהינ העדר לסקום סרעה ולמסרו, לרוב
ה עובד  רועה צאן, הבל היה תעה צאן בנינוד לקין מהי
 אדטה אבותינו היו רועי צאן׳ אברהם ויצחק מהיו
 להם עדרי צאן הרבה דיו צריכים לעזרח רועים מכורים,
 ויהי ריב בין רועי סקנה אברהם ובין תעי טקנה לוט
 (בראמיח י״נ ד׳), ויתבו רועי נדר עם רועי יצהק
, ה ם מנ ת מ  (מם כ״ו כ׳), ויעקב היה תעה צאן לבן ע
. ובני יעקב אסרו (  ונם רחל היחה תעה (מם ב״ט ט׳
 לפרעה רועי צאן היו עבתך נם אנחנו נם אבותינו
 (מם ט״ז נ׳), ורק תסצריים תיו סתעבים כל רועי צאן
ת תתת  (מם). היי הרועים הבודתם לפני הטבע התפמי
 כפת המטים, נם הטיפול בבעלי היים הלמים, כל אלה
ם לנביאים  פועלים על נפמות תטתורים עד מנעמי
 סמוררים וטנתינים, וכת טצאנו בטמת רבנו כי תית
מ  רועת את צאן יתרו, בעת מנראת אליו ת׳ בלבת א
ה י מהי  סתוך תסנת (מסות ני). ואסרו בסדרמ כי ספנ
ת צאנו במסירה סעולה וסרתם עליהם, ה מוסר א מ  ס
 לכן בהר בו לסנתינ ואסר תקב״ה ימ לך רהסים לנהונ
י ימראל ת צאנ ט מל ב״ו, תייך אתת תרעת א א  צ
 (מסות רבת פ״ב), וכסו בן בדוד בדק אותו בצאן וסצאו
ר דקתתו ססכלאות צאן (תתליס ס א נ  רועת יפת, מ
ה הנדיים ומאכילם ראמי עמבים  ע״ה), מהיו סוציא א

ק טעמים תמתסמו בהרמיץ הזה, ספני מלא  אך י
ת אבותיתם, ללכת בטקוטות ו נ ת טקום ט  אבו לעזוב א
הותם אתתם, ונם ידעו כי בניתם ם י א נסצאו מ ל  מ
 אמר יולית לא יזכו בזכותם זולת אם יתיו בעלי סלאכות
 כסותם, ואף נם תם אם •תיו תולים או לא יטצאו
 עבודת יומלתו ע״י פקידי הססמלת לתוך תתתום.
ת  סספר בעלי סלאכות בתוך תתתופ ובפלכי פולין במנ
 1898 תית 500.986 או 13.2 סכל תיתותם בסקוסות
ת  האלה, ותתפרנסו ססלאכות מונות. תם לסדו א
 סלאכתם בבית בעלי סלאכות אתרים או בבתי ספר
ם ביום או בלילת. בתי ספר כאלת  לאוסניות מלסדו מ
סת  נוסדו בפינסק, ביאליסטאק ווארמא ועוד. דכנ
 תאוסנים תאלת בסוף תטאת הי״ט תיתה סתםמת
 רובל עד 12 רובל למבוע, בדתם רוםיא ההכנסה
ר בפולין, אבל רוב האוסנים לא סצאו מ א  טרובה ס
, ובמנת 1900 היו באדעסא 1427 תת  עבודת תסי
ו בתדזק גדול. אסנם תאוסנות היא סקור  אוסנים מתי
 נאטן לפרנסתם בבואם לארצות אתרות ובפרט באטריקא.

. ת י ר ב ת ת ו צ ר  ע״ע א
י תרתפות ותתגבלות  [היהודים הגולים טרוסיא] טפנ
 מתקפו עליהם תוכרתו יהודים רבים ברוסיא לצאת
 בנולת, תובבי ציץ תלכו לא״י, וקולוניסט־ם נסעו
 לארננטינא, ואתרים נדדו לצפון אפתקא, אך רובם באו
ת 1870 ח־ה נ  לאטריקא ובפרט לארצות תברית עד מ
ים  סספרם סצער, ואלת תם תסספרים בכל תממ מנ
ת 1900 במנות 4—1870 באו נ ה הזאת עד מ  סמנ
 דרך תוף נויארק 17,652 ; במנות 9—1875 באו 23,435 ;
 במנות 4—1880 באו 64,322; במנות 9—1885 באו
 545 142: במנות 4—1890 באו 224195; במנות
 9—1895 באו 156,394 ואלת באו בראמית תסאת

 העשרים:
ת 1906 באו 89,131 ת 1900 באו 660 37 במנ נ מ  ב
40 520 1907 II 37 846 1901 u 

I 1902 ״ II 47 689 1908 ״ 498 34 I 

44 754 u 1909 I I 77.544 II 1903 II 

45 845 II 1910 II 81 340 I I 1904 I I 

41 612 II 1911 II 106 895 II 1905 I I 

תב י מלימים סכל תנ  תבאים דרך תוף נויארק תם מנ
 הבאים לארצות תכרית דרך כל תתופים, וטתא־טים
 לערך היהודים הבאים סתם־א ביהס לכל הנדים הבאים
 סרוסיא. ולכן אפמר להעריך סספר היהותם נולי רוסיא
תם טרוסיא דרך הוף נויארק לבד.  ע״י סספר כל הנ
תם מבאו סרוסיא ופינלאנד דרך כל הופי  סספר כל הנ
 ארצות הברית עולת במנת 1908 עד 156,711; בשנה
ת 1910 באו 792 186;  1909 באו 120,460; במנ
ם תאלת תם קנת ת פ ס ס ת 1911 באו 158,721 ת  במנ
 הסדה מל הרתפות ותתנבלות ליתותם וסצב תכלכלת,

ח רוסיא וארצות תברית, העולה ויורד. א <  מ
 [מדגי תשבלה בישראל] ההברה סרבי המבלת
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 רב המנונא ׳מאלו האחרון מ׳ ט לא פריס סודראף א״ל
 דלא גסיבגא. אהדרינהו לאפיד. מיניה, א״ל חזי דלא
 חזיח לאפי עד דנסבת (שם ב״ט ) התיקים היו בחזקח
ח עם שופכי דמים, ח  בעלי עבירה והעמTום בשורה א
 בן עשרים ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה (שם ).
 ומפני שהיו עלולים לעבירה, נחשב להם לזבוח יחידה
 אם עמדו בחומחפ. ואמרו שלשה מכריז עליהן הקב״ה
 בכל יום על רווק הדר בכרך ואינו חוטא וכוי (פסחים
ה נ ת מ  קי״ג) ; מי הקדימני ואשלם וכו׳ זה רווק הדר ב
 ונוחן שכר משנים וסופריפ (ויק״ד פכ״ז), אבל היו
 מבעלי המשנה שפסקו להלכה, שלא ילמד אדם תוק
 סופריפ (קדושין פ״ב )׳ שלא יהיה מלמד דרדקי. מפני
 אמהחא תנוקא, פי' משום שאמו באה עמו או אחוחו
; ולא ירעה רווק בהמה, ולא יישנו שני רווקק  באה עמו
 בטליח אחח, והכל מפני חשד עריוח. הרווק היה
 לסשל נם בספרוח היפה׳ והרבה הלצות ופחנמיפ
 םחהלכים בפי ההמון אדוח הרווקים הזקנים פרודיא
 יפה בסגנון החלמוד בחב לעווינזאהן בשם ״מסכח
 אוחו ואח ביו" בילקוט תב״ל (ווארשא חרל״ח) ומשלים
 ופחגמים בלשק יחותח־אשכגזיח אסף איגגאץ בערג־
יתשע שפתכווערטער און רעדעגס־  שטיין בספרו ״י

 ארטען״ צד 29 (ווארשא 1908).
 י. ש־א

 רות: מואביה אשח מחלק בן אלימלך וגעמי בימי
 השופטים. אלימלך בא עם בגי ביחו מאח יהודה
ת מוח אלימלך נשא ח א  מפגי חרעב לגוד במואב, ו
 מחלק אח רוח. ואחיו כליון גשא אח ערפה ג״כ מואביח,
 ובמוח מחלק ובלית שבה געמי לאח יהודה׳ וכלותיה
 הלכו עמה נעמי יעצה אוחן לשוב לארצן, וחשמע לה
 ערפה וחשב, אך רוח דבקה בחמוחה. ולא אבחה לעזבה,
 באמרה: ״אל חפנעי בי לעזבך לשוב מאהריך כי אל
 אשר חלכי אלך ובאשר חליני אלץ, עמך עמי ואלהיך
 אלתי; באשר תמותי אמות ושם אקבר". ותשב
 נעמי לעיר מולדתת בית לתם ורות עמת. ונעמי שהיתח
 עשירה לפנים בארץ יהודה שבת עתת ריקם—ענית.
ת הקציר  ותלך רות לבקש לה ולתמותת לתם משרי
עתפ לענייפ, והנה באה בתלקת השרה אשר לבועז ו  הנ
 ממשפתת אלימלך, ותמצא ת; בעיני בועז, כאשר הונד
ת עמת ומולרתת ובאה לתסות תתת  לו כי עזבת א
 כנפי אלתי ישראל, רצו את נעריו להניהה ללקוט בשדתו
 כתפצת ונעמי בקשת לרות מנות בבית בועז, אשרלקתת
ת עובד אבי ישי אבי דוד  לאשת, ותלד לו רות א
 תספר רות שבו מס־פר המעשה הוא אתת טתמש
 מנילות בתנ״ך, בספר רות יש ארבע פרשיות ונכתב
ד ולוקח לב קוראיו כשירת רועים א  בסגנון קל רפח מ
 ואגשי שדה. לפי ססורת חז״ל כתב שמואל הנביא
ת (ב״ב י״ד:). אע״פ שכתוב ח ח וספד שופטיפ ו פ  ס
ם כ״ג ד׳)) הוציאו ח ב ד ) ׳  לא יבא עסוני ומואבי בקהל ה
 בדרשה עסונית וסואבית(יבסות ס״ט.)׳ ורק עזרא סצא

א התיישיים ומאכילם אםצעם של צ ו  שהם רכים׳ מ
 עשבים, מוציא הבחותם ומאכילם עיקרם של עשבים
 שהוא קשח, אמד חקב״ה מי שהוא יודע לרעות את
 הצאן, כל אתר לפי תבונתו, יבא וירעה את צאני
ת עמי  ישראל(מדת* שפ). ואמד לו ה' אתת תרעת א
ת ישראל (ש״ב ת׳ ני), ותנביא אמר ונתתי לכם  א
 רועים כלבי ורעו אתכם דעת ותשכיל (ירמית נ׳ ט״ו),
 ועל גשיאי ישראל ומגהליושלא נהנו כראוי אמר: הר
ת צאן מרעיתי(שם כ״ג א׳)  רועים מאבדיפ ומפיצים א

 אבל הרועיפ היו צריכיפ להזתר מן תגזל שלא ירעו
ת אהריפ, ולכן גהג משת את תצאן אתר המדבר, ח ש  ב
ת  להתרתק מן הגזל (מדרש שפ) ותצריכו לרעות א
 עדריתפ חוץ לישוב קבוע, ולכן תז״ל שדאגו לישוב א״י
 גזרו שאין מגרלין בהמה דקת בא״י משופ ישוב אח
ת ת ש ) ופירש״, שמבעריפ את ה ט ״  ישראל (ב״ק ע

 אך פתפ רועה לא היה גזהר בזה, עד שהתזיקו אותו
 תז״ל בתזקת גגב וגזיק, ואמרו אין לוקתיפ מן תרועיפ
 לא עזיפ ולא גתיפ, ולא גיזיפ ולא תלושי! של צמר
 (שפ קי׳ ת ) שמא גגבו מצאגו של בעת״ב (רש״י) גפ
ה בהמה דקה ע ד ת ה  סתפ רועה היה פסול לעדות, א
ת אתרים ת ש  ואהר בהמה גסה, לפי שתשודין שרועים ב

 (סגהדרין כ״ה)
 [הרועים בצרפת] בשגת 1251 עמד איש אהד
 שכגר, את עצמו Le Maitre de Hongne ואסף ריקים
 ופותזים וסבב עמהפ בערי צרפת שישבו שם תיתוחם
ת ת כל אשר לתפ ושרפו א  רבחו אותפ וישתיתו א
,(Pastoureaux) "ספריהם, והם גקראו בשפ ״רועים 
 וישלטו לרעת קרוב למאת שגת. וגם בשגת 1320
 תתגפלו על היהודים רתרגו אותם, וכאשר קמו עליהם
ח הממשלה ראסרו אותם במשמר עשו תכומרים  פקי
 בתהבולה להוציאם לתפשי בלילת, ותתמון תשב שגצולו
 בדרך גס (עיי שבט יהודה תשמר תששי, ועמק הבכא

 ליוסף הכהן צד 70׳ 325)
 ש. י. ש.

 רופאים: ע׳ רפואות
 רוצח: ע׳ רציחה

 רוק (רווק): אדפ פגר שלא גשא אשה טעולם;
 בתור עשיר גדול רווק ואין לו אשת (תגהומא פ׳ אהרי
 סי' ט״י). תרגופ ובתוריו כשל יבשלו (ישעיה מ׳ לי)
 וחוקי רשיעא איתקלא יתקלון. בעל מתגות בתוגה
 (ויק״ר פכ״ז) מבאר ״רווק" ריק בלא בגיס, אבל יותר
תפ לשאת אשת,  גבון ההוראה תערבית: עת בחו
 וכגראהזאח חוראח השפ רבקה׳ כלומר בחורה(תשערת
 לעוזי במלוגו). החוקים גדרשו לגגאי. אפילו ח״ח
 ידועים שלא גשאו גשיפ מפגי שגפשם השקה בחורה,
 לבל יהיה רהים על צואריהפ, ואמרו על בןעזאי שהיה
( ט: כ׳ ן  חוק שהוא גאה דורש ואין גאה סקיים (קתשי

ס סודרא׳ וכאשר בא רב הוגא לפגי ת  החוק לא פ
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 פתרי קרייא בדיינים וכו׳ וחזר ואסר לישראל אני
ם י מ  תלקתי כבוד לדיינים וקראתי אותפ אלחיפ ותן ס
ד ח ת שופטיהם, ואוי ל ר ששפטו א ח  אותפ, או ל
 ששופטיו צריכין להשפט, ודרש כן טלשון ויהי בימי
פ? לדעה רב  שפוט השופטים. אי־ טי היו השופטי
 היו השופטיפ ברק ודבורה. ולדעה רב הונא היו דבורה
 ברק ויעל. ולרעת ריב׳ל היו אהוד ושטנר (שפ פ״א
ד ה  אי). הרעב שהיה בימי אליטלך בארץ יהודה היה א
 מעשרה רעבון שבאו לעולפ (שט סי׳ די). על והשק
 ערפה להמוהה, נאמר כל נשיקה של תיפלוה בד טן
: נשיקה של נדולה ינשיקה של פרקיט (פגישה< ה  הל
 ונשיקה של פרישות (שם פ״ב כ׳׳א) ושמת שמלוהיך
הה? אלא אלו בגרי שבהא, מכאן  עליך, וכי ערומה הי
 א״ר הנינא צריך אדם להיוה לו ב׳ עמפיפ א׳ להול
 וא׳ לשבת (פ״ה י״ב). מאמר ארוך על ר״ע ורבו אלישע

 בן אבויה(פ״ז וי).
 ב• מ.

 רזיאל: שם סלאך שנזכר בראשונה בספר הנוך
 הסלאיוי (קאפ׳ ל״ג פסוק יי). ושם נאסר כי שני
ת הנוך היה שם האהד שמואל  הסלאכים שהעלו א
 ושם השני רזיאל ונזכר עוד בתרגום לקהלת על פ׳
יאלסלאכא ת הקול: ״ארים רז  כי עוף השסים יוליך א
 סברת בבל יומא מן שמיא על מורא דהורב וסהלך
 קליה בכל עלסא, ואליהו כהנא רבא אזל ופרה בארד
 שסיא כגשרא סדי גפץ וסהוי סלק דסתעבדץ בטסירהא
אל ע״ש שסוסר חין  לכל דירי ארעא" וגקרא חי
 וסודוה לבגי אדם. בהלסוד וסדרשים לא גזכר הסלאך
, והטלאך גליצור  הזה בשם חיאל, אך בשמות אהתם
 שגזכר בפסיקתא רבתי פ׳ מהן הורה הוא הסלאך
 חיאל, לכן גאטר בילקוט ראובגי (סוף טשפטים):
אל וכוי. ולטת גקרא  ״ופגע בו גליצור הטכוגה חי
אל שוטע טאהורי הפרגוד  גליצור שסגלה טעטי צור חי
 טה שגגזר להיוה וסברת בעולם ועוטד אליהו ז״ל על
ה ספיו והולך וסשסיע הקול ת כ  הר הורב ושוטע קול ה
ה הקול זה  בעולם. וכן כהוב כי עוף השסים יוליך א
 חיאל, ובעל הכגפים יגיד זה אליהו" בסדרש דברים
ה ת כ  רבה (ברכה פ׳ י״א) גזבר טלאך שטסוגה על ה
אל (לפגיגו בטדרש גכתב בטעות אכזתאל  בשפ אכחי
 וצ״ל אכחיאל, וכן הגיהו בצדק הרד״ל בהידושיו לטדרש
 שט ודי טאיר איש־שלופ בפירושו לפסיקתא רבתי
אל שעוטד בכל יוט וטכחז טה שגגזר  שט), והוא חי
 להיות. נמצא כי שלשה שטות יש לו להטלאך הזה:
ד ה אל גליצור וחיאל, ושלשהט טוריט על ענץ א  אכחי
 שאוהו סלאך טטוגה עליו, והוא לגלוה טעטי צור

 וחי־אל ולהכרת ולהודיע גזירוהיו

 י. ב. ל.
" או אל חי  [ספר רזיאל] הספר שגקרא בשפ ״
אל הסלאך הוא ספר קבלה עיוגיה וסעשיה, שסיוהם  חי
אל הסלאך לאדם הראשץ,  לאדם הראשץ, או שסםר חי

 גהוץ לאסור על בגי חרו טההההן גם עם בגוה סואב,
 ואפשר ספני שלא היו גירות צדקניוה דוה היהה בה
 בנו של עגלון סלך סואב שהיה בן בנו של בלק (נזיר
 כ״נ: סוטה ט״ז.), ובשכר ט״ב קרבנוה שהקריב בלק
 הרשע זכה ויצאה ססגו רוה (סוטה שם) ונקראה שטה
ה דוד שריוהו להקב״ה בשירות  רות שזכהה ויצאה ססג
 והשבתות (ברכות ז׳:) ודרשו רות כטו רעות ורצץ,
 או לשץ דוה ושובע על רבוי התשבהות לפי הז״ל
חה היה המעשה ו ן זה בועז, ולפי כוהבי הד צ ב  א
 בשנת ב״א השפ״ז—השצ״ג(973—967 קודפ ססהיג)

 והז״ל אמרו שראהה במלכוה שלמה בן בנו של בן
 בנה, שנאסר וישם כסא לאפ המלך וא״ר אלעזר לאמה
 של סלכות (ב״ב צ״א:), ור״ל שזכהה שרוהה נהה
ת שנתיהסה לה, אבל אי אפשר לוסר שהיותה מ ל ס  על ה
 היה בעת ההיא. וא״ר יצתק אותו היום שבאת דוה
 המואביה לא״י מתת אשתו של בועז והיינו דאמרי
 אינשי עד דלא שכיב שיכבא קיימא מנו בייתיה(שם
 צ״א.), או מנוביהה בהבה אתת ופי׳ המזומנת לביתו
 (ערוך). קודאין רות במוצאי יר׳ט ראשץ של עצרה
 (סופרים י״ד), ומנהגינו לקרות ביום ב׳ של שבועות,
ה בועז בדוה ביסי קציר הטים, ושמעוה ו  לזכר התההנ
 ג״כ זסן קציר, ועוד כי דוה ההגיירה ונכנסה התת
 כנפי השכינה בדת ישראל, ושמעוה הוא זטן סהן

 ההורה.
 ס. ה.

 — [מדרש רות רבה] סדרש רות או רות רבה, הוא
 פירוש אגדה על סגילת רות ונהלק לשסונה פרשיות.
; פ״ב ׳  פרשה א' כוללה פירוש על דוה א׳ עד פסוק ב
; פ״ג—א׳ כ״א; פ״ד—ב׳ ז ״ קי  כוללת רוה א׳ עדפסו
: פ״ה ט״ו ; פ״ה—ג׳ זי, פ״ו—ג' י״ג; פ״ז—ד׳ ׳  ט
 מללת רק שגי פסוקים ד׳ י״ה ד״ט והסריס הפסוקים
 ט״ז וי״ז. מדרש רות הוא אהד סן הסדרשים הקדוסים
 וכתוב בלשץ ובסגגץ אגדות אח ישראל הרכה דוגמאות
 ממגו בירושלמי ובבראשיה רבה ויק״ר, איכה רבתי
 ושה״ש. מאגדה הבבלי אץ בו מאומה. ומה שגמצא
 בו על הבהוב בדברי היסים דוקים ואגשי כתיבה ויואש
א בהלסוד בבלי ס ג  ושרף (פ״ב) שיש ססגו קצת ח
ן בפגיפ הדבריפ ימצא בי לא  (ב״ב צ״א:), מי שיהמג
הא ואיגגו  קרב זה אל זה, ומה שמובא בגמרא הוא בחי
ה בפסוק על דה הבבליים. גס יש בסדרש ת  סאג
 הגאלה ועל ההמורה דברים קשים בגגוה ההלסוד בבלי
 ובהוצאוה הדפום השמיטו כל המדרש, ומזה גדע טעם
 הססדר שלא השגיה על אגדת הבבליפ. כמה דוגסאוה
 יש ממדרש הזה בפסיקהוה, ואץ בכל הספר שום
 רושפ הרומז על pi מאותר, ולכן אץ לאהרו הרבה
ד ה״ג ד ם (וריס ר י ת זמן רבגן דאגדהא האהתג ת  א
 273). כסו איבה רבתי כן רות רבה יש לו ״פתיתתא״
 שאין לה יהם לס׳ רות זולת הסאסר האהחן שדורש
פ (ההליפ פ״ב), רבגן ה  הפסוק אגי אמרהי אלהיפ א
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ת הוט השני קשרה בהלת לאות ו ק  היה בקיד מהוסה, מ
ש י תהו ק ת י  בי זה הוא ביתה. בני ישראל שלבת א
ם והם בעצטם באו אל ביה רהב ת הבטתת הםתלי  א
 להצילה עם בל בני ביתה, והשב רהב בקרב ישראל

 (שם ז׳ ב״ב—כ״ה).
 [בתלמוד ומדרשים] רהב היתה בה עשר שנים
ח א ם ובה הסשים כשבאו ל ת צ מ  כשיצאו ישראל ס
ם ונמלי ת ש  כנען׳ והיתה לה התקרבוה עם כל ה
ה ת ה א ת׳ ולק באו אליה הסרנלים לההודע ססנ  הטתנ
 העם (זבהים קם״ז•). רהב נהשבה בין ארבע נשים
 יפהפיות שהיו בעולם: שרה רהב אביניל ואסתר(פנילה
ה צפרה : הנר אםנ ת ת י ס ת  י״ד:)׳ ונם בץ הניורות ה
 שפרה פועה, בה פרעה, רהב רוה יעל (סדרש תלפיוה
 ענף נרים). לאתר שנתגיירה נשאה יהושע ויצאו ססנה
ת שריה ת  עשרה נביאים כהנים (שם), והם: ברוך נ
 מהטיה ירטיהו הלקיהו הגסאל שלום יהזקאל ובוזי,
 ד״א אף הולדה הגביאה מבגי בגיה של רהב הזונה
 היתד. (רות רבה פ׳א) אך יש מי שאומר שרהב
 הזוגה קרבה הקב״ה אבל לא בהרה(במדבר רבה פ״נו

 על הפסוק ומשפתת בית עבודת הבוץ (דהי״ב די)
ת ת נה הסרגלים בבוץ (  דרשו שזו רהב הזונה שהטסי

 רבה פ״ב).
 ל. צ.

 רחבי, משפחת: סשפהה נכבדה של יהותם
ל א ק ז ה ן י ד ב ו  לבנים בקוםשין בארץ הורו. ר׳ ד
י נולד בערך ת״ו(1646) בעיר ארם צובה(אליפו ת ב  ד
 בםותא), וסת בסוםשין א׳ תשץ תפ״ו(1725). הוא בא
 לקוטשין בשנת 1664 בעת שהיהד. תתת ממשלת
ד  הולאנד וסשל שם נציבה קומומר קולסםר. ד׳ מ
 נשא אשה אשכנזיה בקוםשין והוליד סםנה שלש בנות,
 ואהרי מוהה לקה אשה ממשפהה סלינואה ותלד לו
ת יתזקאל, ששק, יוסף ובת אהה. הוא היה סוהר  א
ד בעיני הנציב א לאנתת בקוםשץ ונכבד ס  לקומפניא הו
 והמלך המקומי ושתו. הוא עזר ותמך ביד הםלך
 טט׳שפהה שאלור לשבת על כסא ממלכהו בקוטשץ,
 והשהדל אצל הנציב ההולאנת ואן תלן אשר שלת
ה בל  אנשי היל להנן בעדו. הםלך פרע לר״ד רהבי א
ל מ  הכסף שהוציא בעת׳ \p העת ההיא היה ד״ד נ
 בבית המלך בימיו באו לקומשץ הםוהתם משה
 פיתירא ותבתו מאמשמרדם, ויתן בידם כסף להביא
ם לקוםשץ, ואוהו היום מ״ו ת ה ת תודה וםפתם א פ  ס
 אב (שנת ת״נ=1690) שהניעו הספדים לקוטשץ

 הוננים בני הקהלה ליום סוב עד היום הזה.
 בנו ר׳ י ה ז ק א ל ר ה ב י, נולד בקומשין בשנת
 1694 ומת בשנה 1772 אנדה סםפרה, כי אצמנניני
ל מזהיר על היהודים, ויאמרו התודם ת  המלך ראו אור נ
ד פרדשי (אורה) מ  למלך כי בזו השעה נולד בן ל
 שראוי והנון לסלוך ולשבת על כסא המלוכה׳ וכאשר

ד רהבי אל הסלך להודיע כי נולד לו p זכר, •י  בא מ

 והוא מסדו לנה ולשם ולאברהם ובו׳ למשה וכו*, עד
ד שלסה הםלך ונגלה לו ספר הרדם והרבד. ס ע  ש
 ספרים נמםרו בידו תה נסצא יקר ונכבד סכוכם (עי׳
 דפוס אמשטרדם דף ל״ר ע״א), ויהםו אותו לאדם
ד לי ספרא י ח ת בנמדא למד מ א  הראשץ מפני ש
ח ימעלהראב״ע . הספר הזההי (  .דאדה״ר (ב״ס פ״ה:
ה צ מ  ובתב עליו(שמוה י״ד י״ט)! ״ובספר רזיאל א
 לעשות שאלת תלום יקרא בתהלת הלילה פסוק דהי
 כשלשים שנה כי הוא ע״ב אותיות״. ובםפד רזיאל
 שלנו (דף מי) בענץ שאלה הלום לא נמצא לשץ
 הראב״ע, ובנראה היה לו נוסה אתר סהםפד הזה ואין
ו דבתם הרבה םאשר ת ססנ ס  ספק כי גהוםפו בו גם ה
ם וסדדשים ת ס א  היה לפגי הקדםוגים. וגסצאו בו כמה מ
ה בת יעקב (עיי פרקי דר״א פל״ה נ ת  במו המעשה מ
 ובם׳ הצי םנשה פ' סקץ)׳ ודברים סם' היכלות, במו
 רבי נתן תלמידו של רבי ישמעאל (?) אף ההוםם נהן

 כתב משונה שנמצא בספר רזיאל דפוס אמשטרדם 1701.

 לו מדה, וכן ממדרש אלף בית של ר״ע. נם נמצאו
 בו פירושים על ספר יצירה ועל בדייתא דשמואל כמו
 שכתוב (שם י״ם ע״ב) ובספר שבתי שספרש ברית
תא דשםואלו ובסוף הספר נוספו  השסואל (צ״ל בתי
ו נדפס בספר ציור אותיות  בו קטיעות וסגולות. מעם ממנ
 בלשון צרפת, ואה״כ באמשםרדם כמו שהוא לפנינו
ץ דשם, עפ״י ב״י שהתם  ע״י הסניה יצהק בן אברהם ת
 בו אליעזר בן הר׳ יהודה שקבל סר' יהודה ההםיד
 שקיבל םאביו ר׳ שסעץ ההםיד. ובלי ספק שזה ר׳
 שמעון הספרש ספד יצירה ובתיהא דשםואל, ועל ידו
 נוספו כסה הוספות (עיי במבוא למגילה העניה הוצאה

 גראםבערג צד 31).
 מ. ג.

ה המרגלים  ךחב : אשה זונה בעיר יתתו שהסתירה א
התום ת העיר ללכדה(יהושע בי) ו  ששרת יהושע לתור א
ת הז״ל היהה זונה ססש. ב ד נתקהא, אך ל  יונתן פו
 רהב הכניסה את הםרנלים ותתביאם ספני סלך ידיתו
 בפשהי עץ הערוכים לה על הננ. ולפני לכתם ספרה
 להם בי נסונו בל יושבי האח ספניהם, והשביעם בי
ד עם בני סשפתתה רהיו ס לבמ העיד תשו ה  כאשד י
 אוהם, והמתלים הבםיהו לה זאה בהנאי שלא הנלה
 הדבר. אה״כ הורידה אוהם בהבל בעד ההלץ כי ביהה
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 צוטוה ראטזאן הנהוגים אצלם לצוסוה של כ״ט אלול.
 הוא הבר ספר ״אהל דור׳׳ אשר בו יבאר מהלך השמש
 והירה והסזלוה וכל צבא השסים וסולדוה והבונוה
 נלנלי מעלה ומצבפ (נדפס באטשמרדם בשנה הקנ״א)

 עוד הבד ספר דבי״ר (נומריקין׳ שמו) ביאור על סדר
 הפלוה כל השנה (כ׳׳י), ועוד איזה ספרים שאבדו,

. ן י ש מ ; ק ו ו ד ו  ופיוסים אהדים. ע״ע ה

 ביבליונרפיא: דברי ימי היהודים בקומשין כ״י•
 מסעות שלמה; ספד הברית דף נ״ג ע״ב; מקוד. ישראל;

Eneyel. Brit X111. 685. 
. א. ד.  נ

: בן הסלך שלסה סאשהו נעסה העסוניה D ^ I j r n 
 (ס״א י״ד ל״א), הראשון לסלכי יהודה בסוד סעליה
 סלכוה ישראל (שם י״א ס״נ) וסלך בשנה ב״א ההקס״ד
 (796 קמה״נ). כנראה סודה שסו ,/רהבעם״ על הקוה
ב לעם להקל מעליו עול הססים שהכביד י ה ר  עסו כי י
 עליהם אביו שלסה (שם י״ב די), אך הקוהם נשארה
 סעל, כי נסת רתבעם אתרי עצה רעיו הילדים, ויען
 את תעם קשות ׳/אבי יסר אתכם בשומים ואני איסד
 אתכם בעקרבים״׳ אז קשר עליו ירבעם בן נבס, רשיבו
 תעם את תסלך לאסר ״סד. לנו תלק בדוד ולא נתלת
 בבן ישי, לאהליך ישראל!״ ויסרדו בו עשרת שבסי
ה ירבעם, רק שבסי יהודת ובניסין  ישראל ויסליכו א
 בהרו ברהבעם, וכן הכהנים והלוים (דהי״ב י״א י״נ)
ח יהודה רהבעם רצה להלהם עם א  וימלוך עליהם ב
 ירבעם אך שמעיה הנביא יעצו בשם ה' לבלהי הלהם
(שם כ״א—כ״ד), אך  כי לא יצלית, וינתם ססתשבתו
 את״כ ילתם עסו תסיר. רתבעם תרבת לו נשים
 ופלגשים, ובני יתודוז בגדו בימיו באלתים ויסו אתרי
 הבלי הגרם (דהי״ב י״א ר״ב). בשגה התםישית לסלבו
ה  עלה שישק סלך סצרים על ירושלם ויקה לו לשלל א
 אוצרות ביה ה׳ והסלך ואה סגיגי הזהב שעשה שלמה
 אביו אז גכגע רהבעפ לפגי ה׳, וסדי בואו בית ה׳
 סכבו עליו שרי תרציפ במגגי גתשה, כי ירא ממבקשי
 גפשו, כי סלהסה היהה ביגו ובין ירבעם כל הימים.
 ויבן ערים לסצור ביהודה והכין אוצרוה וכלי זיק גגד
 אויביו סבפגים ושבהק רהבעם סלך י ׳ז שגה ומה
 בן ג״ב שגה (779 קסה״ג). לפי השבעים היה שישק
 מלך מצרים הוהן ירבעם שגסלס אליו ביסי שלמה
 (ס״א י״א ס׳), עכ״פ גראה כי ירבעם כרה עמו בריה
 ושלהו לסלהסה על רהבעפ. לפי ההוקרים גסצא בעיר
 קארגאק בסצרים הבגיה שלשה ראשי חטלכים שהכגיע
 שישק וביגיהם ראש דהבעם סלך יהודה (משפטי

 האודים 754).

ה דהבעם על שהלך  [בתלמוד ומדרשים] הז״ל גנו א
 בעצה הצעירים, ולמדו מזה כי אם יאמרו לך ילדים
 בנח תקנים סהוד׳ שסע לזקנים ואל תשמע לילדים,
 שבנק ילדים סתירת וסחירח זקנים בנק, וסימן לדבר
 רהבעם בן שלמה (מגילה ל״א:), ודרשו אל תתנהו

 אמר לו המלך • ׳י׳דוד פרדשי 1 זה הבן שגולד לך היה
 ראר להיוה מיוצאי הלצי כי מזלו עומד במזלוה
 המלכיפ״. כאשר גדל יהזקאל יצא שמו בכל האח,
 כי הוא הקדיש כל הונו הרב וכל ימיו למובה עסו,
 להורה ולהכמה ובפרט להכמה ההכונד. הוא היה
ה כל מ ובידווד מלא א י ה  מספיק כל צרכי הישיכוה ב
 םהסורי הישיבה של הרב ר' יהייא צאלה םצנעה
 (סובא בהקדסתו לספרו ראש בשסים על ש״ע יו״ד).
 ר׳ יחזקאל נשא לאשה את בת הנביר ר׳ אברהם
 מליגואה׳ וחניח אחריו שלשה בנים: אליה׳ םשה, דוד
 ובה אחח אסחר חוא שלח סכפפו לסוסחים לחרגם
ח לוהוח הגחשח (ע״ע קוםשין) בשפוח שוגוח, שהיו  א
ד לקורוח היהודיפ א ד אז כספר חחחופ, וערכפ רב מ  ע
 בקוסשין אדריאן סויגס גציב הולאגד בקומשין סודיע
 בספרו Dutch in Malabar כי יחזקאל רחבי היה חוקר
 גפלא לכל דבר חגוגע לבגי עסו בשגח 1726 סלא
ח סקום אביו הסגוח לחיוח סוחר יחידי לקוספגיא  א
 הולאגדיח, ועל םשסרחו זאח עסד כל יסיו׳ על פיו
 קגו כל הסוחרים סן הקוספגיא, והיד. גאסן בכל עסקיו,
 ולו יד ושם בין הגסיכים ושדי העיר. בשגח 1748
 היה ציר שלום בין ההולאגדים ובק סלך סירואגקור.
 בשגה הקי״ד (1754) הקים יהזקאל ביה הפלה בעיר
 טירסור והושיב שם עשר סשפהוה יהודים וגהן להם
 בתים ואהחוה אדסה וכל סהסורם. הגציב סויגס סודיע
 בספרו הג״ל כי ״היהודים הלבגים תגסצאים כעת
 בקומשין הם כארבעים בעלי בתים ולהם בית תפלה
 יפת וסגורות של כסף תלויות בתוכו וקרקעו רצוף
י תיגא אשד אותפ שלת יתזקאל״ והפ אבגים  מאבג
 ממראה תתבלת הידוע שגתקגו בתיגא בשנת 1766
 כאשר הגיע השלמן היידר עלי עפ צבאותיו לגבול
 קומשין שלה יהזקאל אליו שלשה בגיו ובידיהפ מגהה ויהלו
 פגיו לבל ירע ליהודיפ אשר בטירמור ולבל יהגרה
 שלהטה עפ מלך קומשין. השליהיפ מצאו הן בעיגי
ה  השלמן ויסלא הפצם ר׳ יהזקאל הביא בדפוס א
 ספר ״הופה ההגים״(מהזור שיגגלי) באסשסרדם בשגה
ה *בגי ישראל״ בבוסבאי, גם ח  הקכ״מ, והקי על א
(הסאסף לשגת סן ח הי הו  חקר על היהודים בהיגא, ועל י

 1790 ה״ו).
. הוכן וסהבד, נולד כ״ג י ב ה ד ר ו  בנו ר׳ ד
ה רבקה ססשפהה רהבי  אלול תפ״א (1721) ונשא א
 והוליד שני בנים יוסף וברוך ובת אתת. בשנת 1772
 סלא את סקום אביו להיוה סוהר לקוספניא הולאנדיה,
 וילך בדרכי אביו, פתר נתן לאביונים ויהי עוסק בצרכי
, רשתדל לעודד ולתתיות את האסונה בקרב  הצמד
 ״בני ישראל״ בבוסבאי׳ וישלה להם סלםדים עם ספרי
ו ח  הורה להורוהם הורה ומצוה, וקודפ פמידהו ססך י
חה הוראה לבני ישראל והמודים חו להו  על שני תלםי
 נקראים בשם קאזי. נם תיקן את לות תשנת שלהם
 והוסיף צום גדליה שלא נודע להם עד אז, והתליף את
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ת האשה הבאת אל ביתך כרחל ' א  הזקנים: ״יהן ה
ת בית ישראלי׳ (רות ד*  ובלאה אשר בנו ׳מתיהם א

 י״א).
 [נתלםוד ומדדשים] יעקב בבה כאשר ראה את
 רהל לפי שלא הביא לה הכשימין׳ וראה בנבואה
ה נכנסת עסו לקבורה (ב״ר פם״ה). יעקב מלח נ  מאי
 םבלונות ליתנם לרהל ולבן נותנן ללאה והיתה רחל
 שותקה, ובזכות שתיקתה זכתה והעסידה שני שבטים
 בישראל אפרים וסנשה (תנחוםא רצא סי׳ ו׳). עושה
 טשפט לעשוקיפ זו רחל שהיתה עשוקה- שהושיבה
 אביה באפריק וחכנים את לאח וביבר. את חפנםץ
ת רחל ע״ב זברה הקב״ה(שפ  (סנורה) והוציא בידו א
א ליליא ט  סי׳ ז׳). רחל טםרה ללאה םיסנים. בי ט
 אסרוז חשתא םיכםפא אחתאי סםרתינהו ניחלח,
 וע״כ לא הוה ידע יעקב עד הבקר שהיא לאח, ולפיכך
 זכתה רחל ויצא ססנה שאול בשכר הצניעות שהיתה
. ותקנא רחל באחותה (  בה (סנילה י״ג: ב״ק קכ״נ
 היינו במעשיה הטובים, אסרה אילולי שהיא צדקת לא
 היהה יולדת, ולפי שסי שאין לח בנים חשובה כסת
 ע״כ אמרה הבה לי בנים ואם אין סהה אנכי (ב״ר
 פע״א ו׳) בדבר דודאי ראובן זלזלה רהל במשכב יעקב
 לפיכך אינה נכנסת עסו בקבורה והפסידה שני שבטים
ר ברייהה של דינה זכר ק  ובכורה (שפ פע״ב ני) ע
 חיתח וסתפלתח של רחל נעשה נקבה, ונפ לאה ההפללה
 לפני הקב״ה שלא תהא רחל אחותח נרועד. מן השפחות
 (תנחוםא ויצא סי׳ חי) עקרת ביתו של יעסב אבינו
 חיתח רחל שנאסר רחל אשת יעקב (ב״ר פע״נ אי).
 סםורת חיא שאין עשו נופל אלא ביד בניח של רחל
 (שפ), ולפי שכל חדבריפ תלוין ברחל לפיכך נקראו
 ישראל על שטה שנאסר רחל םבכח על בניח (שפ
 פע״א בי). רחל טתח תחלה לפי ר׳ יודן שרברח בפני
 אתותה ולפי ר׳ יופי לא טתה אלא טקללתו של זקן
 (יעקב) שנאטר עפ אשר תטצא את אלהיך לא יהיה
 והיה כשננה היוצא טלפני השליט(שפ פע״ד די), ורהל
 ננבתפ כדי לעקור ע״ז טבית אביה (שפ) טה ראה
ת רהל בדרך אפרת? אלא צפה  יעקב אבינו לקבור א
ם כדי  שהנליות עתידוה לעבור שם, לפיכך קברה מ
 שתהא םבקשת עליהם רהםים(שם פ׳ פ״ב יי) כאשר
 הלכו ישראל בשבי קפצה רהל ואטרה נלד וידוע
 לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה וםסרתי לא תותי
ת א י נ א ר י ז ה  כל הםיםנין, ואסר הקב״ה בשבילך רהל ס
 ישראל על סקוסן (איכה רבתי פ״א) ונם היום

א תכוא. ל  םתפללים על קבר רהל על כל צרה מ

 ימ־נב
א על הדרך העולה מירושלם לבית לחפ, ח  — [קבורת ר
 בטרחק שתי מעות טידושלם והצי מעת םבית להם,
 נמצא ציון קבורת רחל עד תיום. סכל זכרונות האבות
ה בלי הפסק בספרות העברית כ א ז ב  הוא היהידי מ
ק פ  והלועזית עד ימינו אלה. לפי כה״ק, בשוב יעקב ס

 בנפש ארביו (תהלים מ״א) שיזדמנו לו ריעים כנעטן
ת צרעהו ואל תרמנו לו ריעיפ כרהבעפ שתילקו  שריפו א
 את מלכותו (נדריפ מי.) ולמדו שכל המהמנה פרנס
 על הצבור נעשה עבד לו(תוריות יי). א״ר אבתו בשפ
 ר״א מתלוקת שהיתה בין רהבעפ וירבעפ ראףה היתה
ד ובין שבע בן בכרי, אלא אמר הקב״ה  לתיות בין ח

ן לא נבנה ביהמ״ק ואני סכנים סהלוקת במלכות  עחי
פא די אלא יבנה ביהמ״ק ואה״כ מה דהרבםו  בית דו
 הוי (קהלת רבה פ' עשה יפת בעתו). תנא משום

 רשב״י בשלשה דברים סאםו בני ישראל בימי רהבעם
ד ובביהס״ק, הה״ד אין  בסלבות שסים בסלכות בית ח
ח ק  לנו הלק בדוד כמשמעו- לאהליך ישראל, אל ת
 לאהליך אלא לאלהיך, ראה ביתך דוד זת בית המקדש
חם המשה כבשים  (ילקוט סי׳ ם״ו) אילים הסשה עתו
 בני שנה הטשה, הרי ט״ו כננד ט״ו סלכים שהיו טן
 רהבעם עדצדקיהו, טלך בן טלך, טהם היו צחקים
חם (בסדבר סו  נטוחם וםהם בינונים וסהם רשעים נ

ה ד ו ה ; י ם י ר פ  רבה פ״נ). ע״ע א
צ .  ל

 רחיצה: ע׳ טבילה: נטילת ידים, מרחץ
 רחל: אתת סארבע אסתות, בת לבן ואשת יעקב.
 כאשר ברת יעקב מאח םולדתו ספני עשו- ובא אל
ה רהל אצל באר הסיס  לבן אהי אסו רבקה, פנש א
 להשקות את תצאן כי תיתה רועה צאן אביה- ורהל
 היתה יפת תואר, רמק יעקב לרחל ויאהבה, ונתפשר
ת צאנו שבע שניט בסהיר  עפ לבן אביה כהיות רועה א
 תטוהר, אך ככלות pn וכאשר הניע ליל הנשואין נהן
ה לאה הבכירה בשניפ טרתל, באטרו  לבן ליעקב א
ת הצעירה לפני נד טנהנ הטקופ לתת א  כי הוא נ
 הבכירה, וכאשר התרעפ יעקב עליו כי רטהו, נתן לו
ת רהל בשכר עבודה של שבע שניפ אתרות  לבן נפ א

 רהל היתה עקרה ותקנא באתותה לאה שילדת בניפ,
 ותאטר ליעקב ״הבת לי בניפ ואפ אין טתה אנכי",
 אך הוא ענה ״התתת אלהיט אנכי אשר טנע טטך
 פרי בטן"? ותתן לו את בלחח שפחתה לאשה אולי
 תבנה טטנת כאשר עשתה שרה עפ הנר. ותלד שפתתח
ת ח ונפתלי, ואה״כ נפקדה נט רחל  ליעקב שני בניפ א
 ותלד את יוסף ולפני טותת ילדת את בניטין. כאשר
ת התרפים אשר  ברת יעקב םבית לבן ננבה רחל א
 לאביה והשםם בכר הנסל, ולא סצאפ לבן כאשר תפש
 באהלה (בראשית כ״ט—ל״א). רתל םתה בדרך טבית
ת בניטין ותקבר  אל לבוא אפרתת בתקשתת בלדתת א
 שפ בדרך, ויעקב תציב לזכחנת ״טצבת קבורת רהל"
: קול ברטה ׳  (שם ל״ה ט״ז—בי), הנביא אטד בשפ ת
ה להנחם  נשמע נהי המתרים רהל מבכה על בניה מאנ
 על בניה בי איננו (ירמיה ל״א י״ד) רהל היחד, עקרת
 הבית לפיכך נהשבה קודם לאח. מתיהן היו לברכה
ת לאמה אמרו ת ח  בקרב ישראל, וכאשר לקה בעז א



 301 אוצר ישראל רחשים

 הציץ פונח אל חדרךחסקשר ביח־לחם לבית־גאלת תחת
ד נכל העוליפ להשתטח א  כיפה וכו׳ הוא מצח עד ס
 על קברות הצדיקיפ סבקרים אוהו. הנוסע פלוני אלםוני
 איטליאני שהיה בא״י בשנת 1495 כתב: נפ קבורת
 האבוה אשר בתברץ רהוק מהנה (יחשלם) יופ, ובדיך
 ההוא יש קבורה רהל ע״ר, ועחץ לא הייהי שפ, כי
 הדרכיפ אינפ בטוהיפ בעבור הערבייפ (דרכי ציק דף
 לי). ר׳ יצהק ק ארו שעלה לירושלפ בשנה 1517 בהב
 בפירושו על התורה: תה כתבהי ראשונה, ועכשיו
 שזכיתי ובאתי לירושלם שבת לאל וראיתי בעיני שאץ
 שקבורת רתל לבית לתפ אפילו טיל (תולדות יצתק
 בראשית פ׳ וישלת). נוסע איטליאני אתר שתית בא״י
 בשנה 1522 כהב בדיוק: ״ועל הדרך רתוק טירושלם
ו ע״ר, ותציון על טצבתה בנוי  הי מילין סבורת רתל אטנ
 מהדש ובנין כיפה על הציק עם ארבעה עמודים, וטשם
 לבית לתם מיל" (שבתי ידושלם דף כי). בשנת 1615
 נתמנה למושל על ירושלם מהמר פתר. איש ישר ואותב
 צדק ובימיו תתפתת תישוב תישראלי באת׳׳ק ותוא תרבת
 להטיב ליתודים (פתיתת לס׳ תרבות ירושלם), ונראת
 כי בפרק ההוא נעתר לבקשת היהודים ויתן להם הקבר
 אתרי שבנר, אותו טהדש הנוסע הקראי שטואל בכ״ד
 דוד שהית בא״י בשנת 1642 טעיד: ובאנו אל קבורת
ו והיא בדרך הברק קרובת לבית לתם בדרך  רתל אטנ
ט פשא בנק נאה ט ה  אפרהה ועל טצבה קבורהה בנה ט
 קובא (כיפת) ויפת כיונת עפת וקראנו קצת פסוקים
 וכו׳ (ננזי פטרבורנ הובדה א׳ 10). אך ה בנין הזה
 נהרס ברוב היטיפ, וההגםון הצדפה• טאריטי כתב
 שנבנה טהדש בשנה 1679 (טונק Palestine צד 57)

 בשנה 1786 היה בא׳׳• הנוסע הקראי בניטין בן אליהו
ו ועליה כיפה  ירושלטי ת״ל הלכנו לקבורת רהל אטנ
 נאת ובתוכה קברה, והוא שיעוד שעה אתת והצי לירושלפ
 (ננזי פטרבורנ צד 52) קבורת רהל היא באח יהודה,
 וטח שאטר שטואל לשאול בלכהך היום טעטדי וטצאת
 שני אנשים עם קבורה רהל בנבול בניטין בצלצה (ש״א
 י׳ בי), פירושו כי שני האנשים שהיו באוהד, השעה
 עם קבורה רהל בארץ יהודה, בלכהו היום לביהו,
ח לו ע״ד האתונות י נ  יטצאם בנבול בניטין בצלצה והם י
 שאבדו לאביו הציון ההדש והבנין המפואר העיטד היום
 נבנה בשנה 1866 בנדבה סיר משה מונמיפיורי והוא

ו ש ל פ.  אתתת כוללוה ירושלם. ע״ע י ר

 ש״ר
 רחמי• (רהםנוח): רנש חנינה ואהבה לאומללים
ת הנפש ד ם ולכל הנהונים בצרה ועני מ  ומדכאי
ש ת  המדנשה ככה, ומעשי ההםד אשר יצא בם ה
 לפעולה סמל הרהמים הוא אלהי ישראל: ״ה׳ ה׳ אל
ד  רהום וחנון" (שמוח ל״ד וי), ולזאה לא יבא הםי
 בטשפט עפ חבריוח, כי בהיוהו רהופ יכפר עץ ולא
ד לבריוח כרב רחטיו ולא בפי טעשיחם, ס  ישחיח, ונוטל ח
 ורחסיו פרושים על כל סעשיו. חז״ל סרבים לדבר

ה עם בני משפחתו נאסר: דסעו מבית אל נ ח ב  ארס ה
 ויהי עוד כברת אח לבוא אפרחה ונר היא ביה להם,
 דצב יעקב מצבת על קבורתה היא סצבת קבורה רהל
 עד תיום (בראשית ל״ה מ״ז—כי׳ שם מ״ה זי) בימי
 השופטים נזכר הציון הזה בדברי הנביא שמואל (ש״א
 י״ב) לשאול, וסצאת שני אנשים עם קבורת רהל בנמל
 בניסץ בצלצה (שהוא לצפץ דסת בדרך גבעת), וירסיתו
 הנביא אמר קול ברמה נשסע נהי בכי הסרוריפ רהל
/ ופירש רסב״ן שהקול נשמע ו נ  מבכה על בניה ו
 למרהקיפ עד רמה כי הנוליפ שהוליכו הכשדיפ לבבל
 לא היה באפשרי שילכו מן הצפון לדרופ אלא מן הדרום
 לצפק. בימי הכינים כהב על הקבר הזה הסופר הערבי
 הדריפי שכלה הבורו על תניאוגרפיא בשנת 1154 (ב״י
פ בפאריס והרגומו בצרפהיה ע״י אמידי ח פ ם  באוצר ה
 טאובירט ה״א צד 341), לאסר: על הקבר נמצאיה
 שתים עשרת אבניפ עוטדות ועליהן בנין כפה טאבנים.
 ר׳ בניטין טטולידא שתית בירושלפ בשנת 1170 כתב
 בסםעותיו: וקרוב לבית לתפ כתצי טיל קבורת רתלעל
ת עשרה אבנים לסנק ת א  אם הדרך ותטצבת עשוית ט
 בני יעקב ועליה כיפה בנויה על ארבעה עטורים, וכל
חפ העובחפ הוהטיפ שטפ על אבני הטצבה הו  הי

׳ פההיה טרננשבורנ,  כשנהים יטים אהדיו היה שם ו
א ׳ י ד נ נ ד עשר אבנים כ ה : ועל קבר רתל א  ותוא כתב
 שבטים לפי שעדיין לא נולד בניטין אלא בצאת נפשת,
 אין שם אבן כננדו, ותם של שיש ואבן של יעקב שיש
ד וכו׳ ותקוק על א  אתד ותיא עיי כלם ונדולת תיא ס
 תאבי יעקב (סבוב ר׳ פתתית). תדברים טכונים עם
 הסופר הערבי רק כי ר׳ בניטין לא תביר את תאבן
חלה של הי״א ולא הזכירה הנוסע ר' סנה ם בן  הנ
 בח ההברוני כהב בשנה 1211: בהבחן ראיהי טערה
 המכפלת, וסשם הלכתי וראיהי קבורה רהל בדרך אפרה

 (ב״י אוקספורד). בשנה 1267 היה שם הרסב״ן וכוהב
 ועכשיו שזכיהי ובאהי אני לירושלם שבה לאל הטוב
 והמטיב ראיהי בעיני שאין מן קבורה רהל לביה להם
 אפילו טיל(פירושו עת״ת בראשיה ל״ר• ט״ז) ר' אשהרי
ה  תפרתי יליד צרפת שתית בסביבות יחשלם בערך שנ
 1317 אהרי הקירת עצוטת על ם׳ שטואל ותספרשיפ
 על ענין קבורת רתל כתב: ותנה טצבה קבורה רהל
 תיא לדרופ ירושלפ כטו שעת (כפתור ופרת פ״י). ר'
בחה טברטנורא שתלך לא״י בשנת 1488 כתב  עו
 באנרתו לבני ביתו: נפענו טתברץ ביופ השלישי בבקר
 בי״נ בניסן והברון רתוקת טירושלפ טוזלך יופ אהד
 ובאנו עד סצבת קבורה רהל ובנוי עליה כיפה ענולת
ם הדרך וכו׳ בית לתם רתוק סקבורת רתל  והיא על ח
 בהצי טיל (דרכי ציץ דף ט״ו). ובעשחם שנה אהדיו
חת  בתב הסופר הערבי ט^יר־היחן בהבורו הערבי קו
ך אל־קדש ואל־הליל, ב״י בפאריס) (תארי הבחן  יחשלם ו
 «ןזבי רחיל (סצבת רתל) בין ירושלם והברץ נסצאה
ו יוםף הצחק (עליו השלום). נ י  קבורת רחיל אם אחנ
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 מוצאן (הלכות) ? רבא אמד במי שמשים עצמו אכזרי
 על בניו(ערובין כי׳ב:). האומר על קן צפור יניעו רחמיך
ו של הקב״ה רתמים י  סשהקץ אותו מפני שעשה ממת
 ואינן אלא נזירות (ברכות ל״נ:) אבל מצינו כי נם
 התורה שהיא תורת הסד הסה על ממונם של ישראל
 (יומא ל׳׳מ), 1ברץ מנתת סוסה אמרו. אם p חכ1ה
 ההורה על עוברי רצונו, ק׳יו על עושי רצונו (סומה

ת ו ד ; מ ס ע  י״ד) ע״ע כ
 שנ״ד

 ריאה: חלק הנוף לשאיפת דוה היים הנכנס דרך
 הפה והחוספ לחוך קנה האדר הנקרא נרנרח ומשם
 להריאה. הריאה היא כעץ ספוח וחנוע בלי מרנוע
ד ר א  להכניס בחובה הארד ולהוציאו אה״ב לההליפו ב
 הדש׳ והתנועה הזאת נקראח ״נשמח היים״. וא״ר
ת העינים  יוחנן למה נקרא שמה ריאה? שמאירה א
, והאהרונים רמזו על בדיקת הריאה, כי ם)  (הולין מ״
 נקראת ריאה ע״ש ש ר ו א י ן ומעיינין בבדיקהה (פרישה
 יו״ד סי׳ ל״ח), כי מפני שהית הבע״ת תלויה בריאה,
 צריכה שמירה מעולה, וגם היא עלולה לחלאים רבים
 יותר משאר איברי חגוף. ולכן חקגו הז״ל לבמק הריאה
 בשתימת בשר כשר, יותר סשאר סימגי מרפות שסומכין
, אבל ( א כ ר י ע ם ׳ ע )  בהן על רוב בהמות שכשרוח חן
 מריפת הריאה היא מיעומ המצוי שמודין תכמים לר״ט
. וגקובת הריאה ( מ ו ע מ ב ו ו  דהיישיגןלמיעומא(ע״ע ר
 סשום דשכיה בה ריעוהא בדקיגן (חש״י תולין י״ב),
 חובת הבדיקה גמצא בגמרא: גסיעה סקםעת רגליהן
 דקצביא (ביצה כ״ח:), ופירש״י גמיעת ערלח שאמרח
 תורה להמתין שלש שגים מלאכול פירות מקמע רגלי
 הקצבים הםסהרין לאכול קודם הפשמ וגתות ופעמים
 שגסצאת סרפד. (שם), והרשב״א (הולין מ׳) מביא עור
 ראיה סהידושלסי פ׳ אץ צדק ר' יורן בעי רסאי
 סדבריהן וראיית סריפה סדבריהם, והייגו בספק סריפות,
 כי אם ראה בה סריפות צריך בדיקה סדאורייתא.
ת מדיפות משמע שצריך י י א  ומלשון הירושלמי ר
 שתי בדיקות בדיקות פגים משום סירבות ובדיקת הוץ
 משאר ריעתות שבה, שצריך להוציא הריאה ו ל ר א ו ת ה.

 [תמונה הריאה ומנין האונות] הריאה מתחלקת
 להמשה הלקים קםגים שגקראו אוגות (אזגים), ועוד
 שגי תלקים גדולים גקראו אומות, ע״ש שהאוגוה יוצאץ
 רוגקין מהן והיא עיקר הריאה (חולין מ״ו תוס׳ שם).
: שלש אוגות יוצאץ בצד ימין ושתים בצד ק ד  וזה ס
 שמאל. ימין ושמאל של ריאה הייגו כשאוהז אותת
גד ה (צד ערוגוה) כנ א ח מ בנרנרת ופני ה י  האדם ב
ה שלש א ח  פניו, ואז יהיה לימין האוהז נם ליסין ה
ת למעלה ואומא גדולה למסה, ובצד ו  אוגות פתד
א מ ו א ל ש  שמאל שתי אונות ואוטא אתת גדולת יותר מ
ח תבודקים פ ס . ב (  הימנית (רסב״ם שהיסה פ״ת א
 נקבו כל אתת בשם מיוהד, הראשונה שבצד ימין
 נקראת אונה הסתפצלת ע״ש שהיא סמוכה לגרגרת

,  במרת חרחמים של ה׳ ובפרס ביהוםה למדת החן
 ואומריפ עס״י חרוש כי שמו אלחים יורח על מדת
ח חרחמיפ בבראו את עולמו ד מ ל א ץ כ  חרץ ושמו ח י
׳ כי לולא זאת ק  שתף את מדת הרחמים אל מדת ה
 לא הית יכול תעולפ להתקייפ, ולבן נאמר בראשית
ת ים, ואת״כ ביום עשוה ה ו י״ה אלהים ל  ברא א
 *רץ ושמיפ (ב״ר פי״ב) וכן בשבה הקב״ה בכל יום
 על כסא משפמ לדק את העולם, ורואת שנתהייב עולפ
ן ויושב על כסא הרתמים (ע״ז  כלייה, עומד סבסא הח
ם יוצא  ני), ועל הפסוק כי הנה ה׳ יוצא ממקומו, חרשי
ן ובא למדת תרתסיפ (יחש׳ תענית פ״ב).  ממרת תח
 ואפילו בשעת כעסו של הקב״ה זוכר את תרתמיפ
ת ד  (פסתים פ״ז). וכל כך נרשמה תתשתתפות של ם
 הרהמיפ אל הקב״ה במוזשבותתז״ל כי קראו לו ״רתמנא״
 סתם. ומתמד אשר למד רב תורתו מחכמינו נותן לשפ
 את תתואר הרתסן ותרתום, שתי תמלות לתזוק. וכל
 פרק מפרקי תקוראן מתהיל בפסוק ״בשם האל תרתסן
 והרהום״. בני אדם יכולים להעיר את רתמי תשם
נחלה הפלה של  ע״י תפלת תשובה ומעשים םוביפ. ו
 צחקים שמתפבת מרת אכזריות למדת רדוסנות(סוכת
 י״ד), ואף הקב״ה כביכול מתפלל• ית״ר שיכבשו דרומי
, ואתנהנ עם בני במרת תרתמים  רנולו רתמי על מחתי

 ובלשון תז״ל עיקר תפלה הוא ״בקשת רתסים״. ויש
, כמאמרם:  דברים שאינם באים לבריות אלא ע״י רתמי ת'
 שלשת צריכים רתמים: מלך מוב,שנה סובה והלום סוב

 (ברכות נ״ת)
 [מדות רחמנות באדם] חובת תאדם לתלך אתרי
 סדותיו של חקב״ח, סח חוא רחום והנץ אף אתת רתום
 ותנק, ומרבים תז״ל לדבר במי־ת רחמים של ישראל
ותביחע  שהם רחמנים בני רחסנים. חסרחםעל חברי
 שהוא מזרעו של אברהם אבינו (ביצה ל״ב) שלשה
 סימנים באומח זו רחמנין וכר (יבמות ע״מ) המדה
 של רתטנות באה לישראל בירושח סאברחם אבינו
 שבקש רתמים על אנשי סדום. ונם תשמן דואנ ״דלמא
׳(ב״ב מ״ז) ונחלת  ח׳׳ו מנשייא ליד, רתמנוחא דאברחם׳
 סרת הרהמים כי המרתם על תבריות מרתסים עליו
 מן השמים (שבת קנ״א) ונשים רתסניות ביותר(סנילד.
ת סרת הרהסים בלב האב, ולזאת  י״ד) תסבע נסע א
 היה שגור הפתגם בפי ישראל ״ברחם אב על בנים״

 והכם אתד שואל בתסיה: גברא דעל בחד. ועל ברתיה
ח היכי תייס? (תענית כ״ד). ולא רק  לא תש על ח
 בבני אדם כ״א נם בבמאים אתרים נמועת םדת הרתמים
 לבנים, ״כנשר יעיר קנו על גוזליו ירתף״ ואמרו תז״ל
ם ח ו יחש׳ פיאת). בבל זאת ס )  יבא נשר שהוא רתסן
פ ת הרתמנות ובפרס א ד  תז״ל כי לפעמיפ לא מובת מ
חפ, כאמרם: סו  ספרת בה האדם, כי סביאה בעלה לידי י
 שלשה הייה ם אינם היים הרהסנים וכוי (פסהים
 קי״ג) ואת הפסוק כל יפי עני רעים, חרשים זה רהס;
, במי אתה פ ח ס ו  (ב״ב קס״ה). ולנכי לסוד התורה א
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י אונוה או בולה ה  הסר אונה אהה׳ אבל אם הסרות מ
 הלסה אק סועיל היכר הואר וסספץ כ״א היכר סדק
מצאת  וכ״ש פיצול(ש״ךס״ק ס״ה) בנדיים וסלאים אם נ
 ריאה הלקה כשר אפילו בלא היכר וסדק כלל (רמ׳׳א
פ נהפשס  שם), ונקראו קסנים רק עד מלשים יום א
 קרום על כל הריאה עד שלא ניכר בה האונוה והאוסוה
 יש לקלוף עוד הזה ואם היא כשאד דיאוה או אפילו

 בסדקין הסכשירץ כשר (סי׳ז שם).
 [יתר וחילוף] יהד כיצד? אם נהוספו האונוה בסנינן
הרעל  הראויוה להן בימין ובשמאל, אם אק בשסאל י
 סכום האונוה שביסין אף שהם בכל צד יוהר מהמשה
, ן  ולמעלה כשר, והוא שעוסדין בדרי דאוני (הולין מט
הד  אפילו אם היהרה עומדה למסה מהאומא נקראה י
 בדרי(ש״ע שם סעיף ד׳) אם הסרה אונא אהה לסעלת
 סאוסא, ולססה סאומא נמצאה אונה אהה אינה
 סשלסה (רס״א סעיף סי). אבל שלא בדרי דאונות׳
 אם עוסדה בנבה (לעוסה דצלעוה) בין בערונה בץ,
 באונוה בין באוסוה ואפילו לפנים סן הריאה בץ
 בערונוה שמוך לשדרה סריפה, ואפילו היא קסנה רק
 כסרפא דאסא ואפילו אין לה סמפק (ש״א סעיף נ׳)

 אבל אם היהרה עוסדה סקסא (היינו הצד לעומת
ם  הלב) המנהנ ברוב קהלוה להכשיר (רמ״א שם). א
 נמצאה יהרה בדרי דאוני צריך לכההילה לנפהה לראות
ר א ש  להיבן היא נוסה, ואם נוסה לנבה ונבוהה יוהר מ
 אוניה כשיעור סרפא דאסא בין בסופה בין בשרשה
 סרפד, (רס״א שם) לא נקראה יהרה אלא צורה אונה,
 אבל אם נסצא ע״נ ריאה סקום נבוה רהב לססח ועב
 לסעלה ואינה סהקצרה לסעלה באונה או שהיא ענולה
 אין זה יהרה אלא נבשושיה וכשר(שם) הילוף כיצד?
ס בצד הימין נמצאו ב׳ אונוה ובצד שסאל נ׳ אונוה,  א
 וכן ארבע בימין ואהה בשמאל, או אפילו בימין נ׳ או
 יותר ויש בשסאל יותר ססכום אונוה שבימין הוי
 תילוף וסריפה׳ אבל אם הם שות בשות כשר (רמ״א

 סעיף הי).
 [הוורדא] אם הסרה הוורדא הסנהנ להסריף וכן
 כשהיא פתותה ססרפא דאסא (ש״ע סעיף בי). הוורדא
 בםבעה היא קסנה אפילו סאונא האמצעית, ואס היא
 שוד! לאונה זו סריפה אף שיש לה כל צורת וורד(ש״ך
א  סק״ס). ולדעת הפרי סנדים אין לאסור רק אם הי
 נחלה באונה הימנית הסמוכה לה לאומא (שמ״ת סעין*
 ל״א). שינהה הוורדא תארה, דהיינו שדרכה להיות
ה באונה או צורת משולש, ד ח ה  ענולה והיהה משוכה ו
 או שההריץ הפוך או שהיא בסקום אהר או שאץ לה
 הריץ כלל יש להסריף (ש״ך ס״ק הי). הוודדא דרכה
 להיוה בכיס ואם אין לה כיס׳ או שיש לה כיס ואינה
 סונהת בתוכו״ ואף אם נוהן אוהה להוכו התרה רוצאות
. ואם יש לה שני כיסץ ה פ ח ו כשנופהץ הריאה ס  ססנ
, אבל אם כיס השני הוא בשסאל ה פ ח ס ביסץ ס  אם ה
 ואין שום יהרה בהוכו כשר. לא נקרא כיס יהד רק

 וסונהה בסצר ההזה, וספני דוהק ההזה דרכה לההבצל,
; לן ה, והיא קסנהסבו נהאסצעי  אונה השניה נקראהאו
 השלישיה היא אונה ארוכה ועבה ובצד שםאל הראשונה
 נקראה אונה עליונה, והשניה משוכה כהץ ויש עוד
 לצד פנים הריאה, בצד יסין להאומא בין ארוכה ועבה,
 אונה קסנה יוהד מאונה אמצעיה ונקראה בהלמוד
 ״עינוניהא דוורדא", ע״ש שהיא דוסה לוורד בהסונהה
 וסראיהה, והאהרונים קוראים אוהה ״ננב״ ע״ש שסונהה
 בכים ונעלסה וסהננבה סן העין, והסונהה ענולה ולא
ה א ח  משוכה כשאר אונוה ויש לה הריץ וכשנופהין ה
 ההריץ מכוק ננד ההיהוך שבין ארוכה ועבה לאומא,
 ונבר, ננד הלב ופניה ננד הכליוה(ש״ך סי׳ ל״ה סק״ה)

 על הבודק לזכור מנין האונוה והאומות מקוסם והמונהם,
ה  כי אם הסר ססנינם או יש יתר על סנינם או שנו א
 הסונהם או ההליפו סקוסם וסצבם סריפה (חולין ס״ז)

ה ידו לפנים ולא  חסר כיצד? אם הכניס הבודק א
 מצא שום אונה, והיא הלקה כאופהא (בקעה עץ הולין
ק ויבדוק ה  ס״ז:) אל יסהר להסריף אך יוציא הריאה ל
 איהה ע״י ארבעה היכרים אשד הבודקים המומוזים
ה האונוה אף שנראין כהסרוה, ואלו  יודעים להכיר א
 הן: סדק, פיצול, סספץ, תואר, אי) סדק כיצד? אם
 נסצא סדק בסקופ שדרך האונוה להיוה ספוצלוה שם,
,  והסדק ארוך כשיעור עלה הדס (מרפא דאסא)
 בין בעיקרן בץ באסצען בין בסופן כשרה (שר׳ע יו״ד
ה אפילו כל שהוא כשרה ב ח  סי׳ ל״ה הי), ובהפסד ס
 (רם׳ א). ודוקא סדק כעין היהוך,אבל אם הסדק רהב
ק לא נהשב סדק ה  והלוק למסה ונראה כעין הסרון ב
) פיצול כיצד? אם אונה ה ב פ ח ס  אף שהוא ארוך, ו
ד ה  שאצלה נתפצלה לשהים בדהבה ויש לה שורש א
 כעובי אצבע ויש בפיצול כשיעור סרפא דאסא סשלים
 התסרון, אבל באונה הסתפצלת שדרכה לההפצל בלאו
ה ב ח  הכי אין פיצול זה משלים ההסחן ב״א בהפסד ס
 (ש״ךס״ק ל״ד) ני) סמפון כיצד? אם נמצא באונה
 או באוסא שתי סמפונות משליסין להסרון אונה שאצלם
חל  (רמ״א ס״ה), ופירוש סמפון הוא קנה, כי מקנה הנ
 הנכנס בתוך בשר הריאה יוצא סשני צריו קנים קסנים
 ועולין ומתפשסץ לתוך בשר האונות ועל ידם נכנס
 האויר גס באונוה, וכמספר האונות כך סספר הקנים,
 אולם אם לא הסד ססנין האונוה ולא נסצא ספון
 באהה סהן כשר (עי׳ שס״ה וי) ד׳) הואר כיצר? אם
 בצד ימין ב' אונוה ואוסא ובצד האוסא שאצל האונוה
 היא ארוכה ועבה כדרך אונה הסמוכה לאומא בצד
 יסץ, ובצדה השני היא כשאר אוסוה׳ ואונה אכצעיה
 היא כדרכה, או שאונה השניה הססוכה כעה לאוםא
 בצד ססיכתה יש סיסן זה של ארוכה ועבה ובצד השני
 היא כשאר אונה אמצעיה, או שהאומא מצד סמיכתת
 לאונה היא גבוהה מאומא שמאלית שכנגד וניכרה עי״ז
ה ועבה אצל האומא כשר(רמ״א םי' כ ח  כי נתרהבה א
 ס״ה). וחני שני סימנים תואר וסמפון אינם אלא אם
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 אלה לא יועיל יקרע גםכק הקרום ע״נ חאטום, אם
 ימצא שם במקומו ממש םוגלא או דם עכור או גשר
 נרקב כשד, ואם לא מצא בלום יניח על חאםום רוק
ס יתנדנד קצת  או תבן או נוצה ונופח דק־ הקנה. א
 בשר ואם לאו מריפה ודוקא כשמראה העור של מקום
ה לממלא מ ה לשאר ריאה׳ אבל אם העור ת ס  האמום ת
 אינו אלא םנרא וסודםא ובשר(הולץ מ״ז: ש״ע שם).
 םעם למריפה האמום הוא לפי הרשב״א, סשום שהריאה
פתת על הלב ואם יש בה אםום אינה  בהיי הבהסה סהנ
 יכולה להכניס רוח ולהניף(ש״ך ם״ק כ״ז) ריאה שיבשה
 עד שנפרבח בצפורן אפילו מקום סשהו םריפה׳ וכל
 שסשדםם הצפורן על הריאה ונראה השרםומ בחובח
ח ח י  םריפה (רס״א סעיף י״נ) ריאה שצמקה (כמו פ
 צסוקים), אם נודע ששסעה קול רעם ונבהלה ונרהעה
 לאהוריה ולא נודע סבה אהרה בודקין הריאה ונוהנה
 בבלי שיש בו פושרין והחי בסים פושרין בסעה־לעה
 (ב״ד שעוה), ואם הזרה סוף םעל״עסעצסה בלא סיעוך
 וסשסוש כשרה, אבל הריאה עצסה מריפה משום כבוש
 מעל״ע (חולין נ״ה• ש״ע סעיף י״ד). אבל צסקה ע״י
 פהד סבני אדם בולה או חבה, בנק שהם אהרה לפניה
ה אם נרהעה ע״י שאר בריוה כנון פ ח  וביוצא בזה ס
ה ארי וקול שהל יש להכשיר ע״י בחקה בהפסד  שאנ
ח שמים י ה (שם שמ״ה ל״ב). ונם בנרהעה ב ב ח  ס
 בשר רק אם שחחה הבהסה יום או יוסים אהר שנרהעה
ד אין םוסבין על  עד ששהמוה, אבל אם שהםוה סי

 הבדיקה.
מ ה ה שנתתבה תמצא מ א  [דיני מחט ובועה] ח
, ואם הריאה עדיין שלמה ה פ ח  באתת הההיכוה ס
 והתישו הסהס בסשסוש היד, יש לפתוה הריאה לראות
 מקומו אם אינו תהוב בין אמה םספון להכירו ונם
 אם הבשר שסביבו בריא ואינו לקר, ואם נפהה אותה
 ואינו סוציאה דוה בשר בהפם״ם; ואם נמצא קורמ
מ ה . מ ה פ ח ס או באוהו צד ס ה ס נד ה  דם מבהוץ נ
ל שבריאה בץ שלסה בין התיכה ח נ  שנסצא בםספון ה
 בין קופא (הצד העב שבמהמ) לפנים בין קופא לחוץ
 כשרה (הולין מ״ה:). ריאה שיש בה אבעבועוה אפילו
 הם נחלים הסנהנ להכשיר. ב׳ בועוה םמוכוה זל׳׳ז
 אף ששפכו זל״ז רש להם כים אהד בץ סלאוה סונלא
ה אבל אם חזוקיפ זס״ז פ ח  בץ דוה בץ סים זכים ס
 בשרשם ואינם נוגעים זב״ז למעלת ממד (חולין ס״ז.).
ח או סודםא נ  והוא שיהיה הפרש בשר ביניהם אבל מ

 אינו מועיל (ש״ע פעיף נ׳ רמ״א שפ)
 [מדאות הפוסלות] ארבע סדאות פוסלות במשהו
חקא כיצד?  ואלו הן: מוריקא׳ בשר. שתור. לבן. א׳) סו
 אם הוא יחק בכרכום שצבעו נוטה לירוק הנקרא נעלב
 או בסין בנד הנצבע ססנו ובץ שהוא ירוק כוזלסון
 ביצה או כשעות או כאתרוג או כזהב או כעץ ירקות
 פנים של הולי ירקץ או ירוק (נעלב) שנמצא בכנף
:  םוום, או בבשותא (האפפען)—מחפה (חולין ס״ז

 בשיש לו ניד שפת לפיו ואם לאו אינו רק דלדול בשר
ד ואץ לו שפה ה  ומשר. מ״מ אם לא נסצא רק כיפ א
 כשר אם נסצאו שתי וורדות שעומדות בין בימין בץ
 בשמאל ואפילו אתת בימין ואתת בשמאל הסנהנ
ח דאוני ר  להמריף, ואם הוורדא היהירה עומדת בימין ב
ה ובשמאל בשר (רס״א שם) אם פ ח  ריש לה כים ס
 בץ שהי וורדוה יש שורש אהד בעובי אצבע נהשבוה
י הסר וורדא נוהג נם נ רדא אתת (שם). כל ח  מו
 בהיה אבל יהר וורדא אינו נוהנ בכל תיה, שרוב תיות
 השדה והסחאים שקורין מפעל אקסען יש להם שהי
ה בשר(םס״נ). ה  וורדוה, וט״ט אם לא נמצאו להם רק א
ס עוף אץ לו היתוך אונוה ואם יטצא אין לו טנץ  נ
ע (׳שו״ע סי' יי), אולם שאר םריפוה יש נם בעוף. ח  י
 שיעור םרפא דאםא (עלה של הדס) דאסרינן, לפי דעה
ק אנודל בינוני, ולדעה ה הוא כאורך וחתב צפו ה  א
 אהרה כאורך ורוהב פרק אטצעי של אנודל בינוני,
 לכן אזלינן להוסרא, דהיינו אם הסר אונה ונשאר
 כט״ד צריך שנשאר עד שההי כפרק אטצעי של אנודל,
ה אפילו אם היא אך כצפוק פ ח  ואפ יהד אונה ס

 אנודל.
 [נקב בריאה] ריאה שנקבה אפילו עלה על הנקב

ה (הולין ס״ז פ ח ם ונסתם םתיסה עבה והזקה ס ח  ק
 ש״ע םי' ל״ו נ•) ניקב קרום תעליץ לבד או תתתתץ
נח,  לבד ואץ קורם דם בקחם תשני או בדופן כנ
 *שיפ רוק או פושרין בסקום תנקב ואם לא תבצבץ ע״י
 נפיהה כשר (שס׳ית ודלא בש״ך שם). אפ נקבו שניתפ
ה (רס״א) ריאה הסשסעה פ ח  אפילו זה שלא כננד זה ס
 קול הברה בנפיההה אס ניכר הסקום שססנו נשמע
חע שהיא נקובה  הקול משימים עליו סיס אם יתנדנד בי
ה א ח  וסחפה, ואם לא ניכר הסקום משימין כל ה
ה פ ח  בסים פושרין ונופתין אותה אם בצבץ הסיס מ
 ואם לא בצבץ כשרת, ודוקא בפושחן אבל לא בסים
א נ ר ו ם או תסים (שם פי׳ ל״ו די) ע״ע ס ח  ק
ד סהםספונות לתבירו בסקופ ה . ניקב א א כ ר י ם  ו
, ספני ה פ ח  שמהפצלץ זה מזה ואין משר ביניהם ס
 שאין לו הננה וםהיסה אבל אם ניקב ננד הבשר
 מנין עליו וכשר. ריאה שנסוה בשרה והיה לסים וספני
 זה נראיה בהסרה והקדום קיים בלא נקב ועולה בנפיתה
 ברא י בשר ובלבד שיהיו הםספונוה קייסץ. אבל אם
ל ככף כפופה (ב) אם ח  ההםרץ שנראה בה הוא נ
ה ואם פ ח  יובל להניה בנוםא ההיא אצבע אנודל ס

 לאו כשר (רמ״א)

ה ונמצא בה סקום א ח  [אטום וצמוק] אם נפהו ל
, ימשסש  אמום שאינו עולה בנפיהה ואץ הרוח נבנם מ
פ אולי יפתהו הפמפונוה, נם חם היסב סקום האמו  בי
 יתן סיס פושרין או קצת הסין רק שלא יהיו רותתץ,
 רתנם לתוך הקנה וינענע הקנה רמשמש בסקום האםום
 וישפוך הכדם ואפשר שיצא דבר הסותם עם תסים,
ח וינפה אה״כ. ואב בכל ש ו ה בסים פ א ח ו יתן ה  א
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י ת ה וב׳ש ע  בימנית מצמרפוה אבל בינוניה עם קטנ
 קטנות אץ מצמרפוה על הרוב. ה׳) אם יש ספק אם
ד וביוצא בו סהספיקוה, ה  הריעוהוה טעידין על דבר א
ה ולא מהים. וי) כל הרהי לריעוהא ע״י ח  סונץ לו א
 סירבא אץ מועיל סיעוך ומשמוש זולה בסקוסוח טועטים
 (מ״ז סי׳ ל״ז ס״ק ב׳). ד) בל דיני הר״ל כשהריאה
ם ואהר  נפוהה דנץ אוהן, ואם קודם הנפיהה היו מחי
ו נ ה סהן, במרה הי) בלתר״לאי ה  הנפוהה נמארה א

 רה ספק סריפה ולא ודאי.
נה  [סימנים] בראמ ההל?[ הזה ימצא הקורא הסו
פד סנה בממים סיסנים׳ ואלה הם: 1) מי  הריאה טסו
 כובע׳ 2) טבעה הגדולה׳ 3) םירכא עולה בנפיהה
, 4) מורסא וסירכא הלויה כמר׳ 5) סירכא ה פ ת  ס
 הלדה ומכה בדופן בננדה מריפה 6) בועה ימנה ונקב
 סריפה׳ 7) סירבא סן האסוס מדיפה, 8) סירכא מקממ
 סריפה, 9) סינרי בולסה להוץ ואץ בה ליהוה אז כמר׳
 אפילו תרי סינרי ססובות. 10) קרום בגי הלץ במד.
 11) סירכא סהציה ולססה במר, 12) ניקב בריאה
 והלב סוהם סריפה, 13) םירכא ובועה בצדה סריפה,
מ וסיעוך, 15) ו ס מ  14) סירכא טהציה ולמעלה ציץ• מ
 טורסא כמר׳ 16) נבמומית כמר, 17) במר בלוי יקלוף
 אם מלם הההיו במר, 18) בועה טעכר לעבר בסקום
 הסטפונוה ומיעורולטעלה כנסה ארבע אצבעוה ולהוטרא
י אצבעוה ולהוסדא אצבע  מהי אצבעוה, ובדקה מה
 אחה׳ יההוב בסכין אם הסונלא יוצאה טטקום אהד
 סריפח׳ דודא־ ניסוחו הסטפונוה ואם הסונלא אינו
י בועוח וכמר 19) סירבא  יוצאה טטקום אהד הוה מה
 טסקום לסקום באותה אוטא וטקטט תתתיה טריפה,
 20) פיצול סקסא סריפה׳ 21) בועה וסירבא דבוקה
 ינפה ואם נהבסה הבועה לנטרי צריך סיעוך, 22)
ו ר נ א). 23) בועה אהת  טורנא ונקב סריפה (ע״ע ס
 ונראה במתים ע״י סדק יתהוב בה ואם מופכות הדרי
 במר ונס ביס אהד צריך להיות לה, 24) הסרץ בס״ם
 טריפה׳ 25) כ״ף כפופה סריפה, 26) סירכא הלויה
 מסינרי כמר, 27) סירבא טכף פמוטה טריפה, 28)
 יותרה סקסא במר, 29! דלדולים במר, 30) ניקב הצר
 הכבד סריפה׳ 31) נסרך ביה הבוסוה להצר הכבד
ה כיה הכוסוה אי איה ביה סהס, 32) ניקב  יבדוק א
סה כמר,  הצר הכבד והלב סוהם כמר, 33) כ״ף פמו
 34) מוסא יקלוף עור חעליץ ואם מלם תחהיו במר,
ת חכם׳ 37) ל א  35) סתס מאלת חכם, 36) עצם מ
ת הבס׳ ל א  סירבא דבוקה ססינרי סריפה, 38) סתום מ
 39) תרי מעי דסטיבי טריפה׳ 40) תרי בועי דססיכי
 והפרמ קמ ביניהם כמר, 41) נילדי נילדי יקלוף עור
ה במיפולי והוט ע  העליץ ואם מלם ההתיו כמר׳ 42) מ
 במר טקיף אוהה במר, 43) בועה בשיפולי טריפה,
 44) בועה ונקב בחובה ואין בטה לתלות טריפה, 45)
ה וסירכא תלויה וגתכסה הבועה לגטרי כשר. 46) ע  מ
 םירבא טהר במר׳ 47) נקב בריאה דש לתלות בטבת

? אפילו אם נוטה ד צ  ומ״ע סי׳ ל״ה אי). בי) כשר מ
סה לאודם בץ כבשר ו  קצה לטראה הבמר׳ בין כבשר מנ
טה לירוק (געלב) בכלל טראה במר הוא וטריפה ו  מג
? אם הוא בקורט דיו ממש או ד צ  (שם). גי) שהוד מ
ה טריפח, ואם גוטח קצה לשהרוריה בשר בהפס״ט. פ  מ
ד אם לאחד הנפיהה נחחפכה לאודם  ובל מראה מהו
) לבן כיצד?  יש להכשיר בהפס״מ (שמ״ה י״ב). ד
 אפילו ננמה קצה ללובן בין שהוא כבקעה עץ או בלובן
 ביצה אהר שנתבשלה סריפה (ש״ך ס״ק ני). ובל אלו
פה הריאה, ואם נ סעשהעדשי בחן ן  םראוה האסורוה אי
 הזרה למראה ריאה סכעיה כנפיהה כשרה, סשום דבל
 מילי דריאה משערינן לאהר נפיהה כמו שהיא בהיי
 הבהמה. ויש ארבע מראוה בשתה בריאה אף שמלה
 באוהו מדאה׳ ואלו הן; אדוסה, רקיע,עשבים, מהלא׳
ר ואפילו נכנסה ה ו ה ביצר? אפילו ארומה מ מ ת  א׳) א
 האדמומיה לבשר הריאה בשר והוא שיהיה במראה
 כבד הי בי) רקיע כיצד? בל מראה ירוק (בלר) או
 מראה כסהול וכדוסה כשר. ני) עשבים כיצד? בלמי;
 ירוק (נרץ) וכל מץ ירקץ יש להכשיר די) בוהלא
 כיצד? כל מין נוץ בהול הנקרא לאזער כין מראה הצבע
 עצסו כין הנצבע ססנו כשר (ש״ע סי׳ מ״ז בי). אם
ן כננדו  נסצא בריאה סראה אדסוסיה צריך לבתק בתפ
 ואם יש בו מכה סריפד. סספק, ואם נפהוה וחזר לסראה

 ריאה בשר (ס״ז ס״ק זי).
 [תרתי לריעותא] הרסב״ם סהלק סריפוה הריאה
 לשני סונים נקובת והסורה, כי בפ״ז סהלבוה שהיסה
 סונה נקובים בפ״ע ובפ״ה סונה תסותם בפ״ע, אבל
ה ח ה הריאה ה ו פ ת  הסוד (כיריד סי׳ ל״ד.) סכניס בל ס
ם הריאה מנקבה, והרד  סונ נקובה לבד, בי התהיל מ
 ספרש כל דיני הסר ויתר באותו פרק ואיבא נפקא
 סינה רבה בזה, כי קי״ל דתרתי לריעותא סריפה דוקא
 אם הם ססונ אתר׳ וא״כ בועת או סירכא תלויה על
 סקסא לדעת הרסב״ם כשרה ספני שבועה או סירכא
 הד הריעותא מטעם נקב ויהרת הר התעותא ססעם
ה ולא נקרא הרהילריעוהא. ו נ ו ה ממ ת  חסרון ואץ באן ע
ד ח נ א  אבל לדעה הסור הכל הוא ססעם נקב והם ססו
 ומצמרפין לתרתי לריעוהא והאהרונים פסקו להוםרא
 כהמור. ויש שסונה כללים בתרתי לריעותא: אי) לא
 נקרא תר״ל להצמרף אא״כ ששתי הריעותות מורץ על
ה מורה על נקובה ה  ריעותא אהה כנץ נקובה׳ ואם א
פ אין מצםרפין(סשבצות סי׳ ל״ז בכללי  ואתת על האמו
 תר״ל תנאי ד׳). בי) אם שניהם שם אהד להם כמו
, אתה היא ואין מצמרפץ(שמיה ה מ ת ב ו , ה ו ע  מראוה, מ
 ל״ז). ג׳) צריכץ להיוה עומדוה זו ע״נ זו או אפילו
א ביניהם ת  סמוכות זו אצל זו באץ הפרש בשר ב

ה הן: גתלה, בינונית׳ קסנה׳ ) ארבעה סיגי תעוהו  ד
 ותשש כ״מ. תעותא גתלד. מצטרפת עם הקטנה, אבל
ם man ב״ש אינה מצטרפת׳ טב״ש שתבינונית או  ע
ה איגד, מצטרפת עם תמשש ב״מ. שתי ריעותות  הקטנ
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ה ביה התפלה בבקר השכם, אר ולא פההו א ה בו ת ע ב  ב
ת ר' שלסה פסה  אך לאהרוגה ההפשרו לבהור לתמ א
ת 1788 הורעו ס׳׳ו נים בענ י תי נ  לאב״ד עם עוד ע
ת 1811 תיו 736 יתודים ת לדור ברינא בענ  סעפתו
א. בשנה 1843 בנו ביהב״נ בפרוור העיר תסבונת  בתנ
ת 1858 נהרסה ההוסה ברינא נ ע  ״טאסקווא". ב
ת 1871 הקיסו  ותיתודים תותרו לדור בתוך העיר בענ

ל סםלת תבחל.  בית הכנסת הספואר ברהוב ע
 [רבני העיר והכמיח] כאער יצא התוק ביסי תקיםד
ר א ברוסיא ו ז נ ת 1799 ליםד ה צ  פאול תראעון בענ
א למבקר ספרי עברית תסםיף  נהסנה י״ל אלקאן בתנ
 דר׳ סנהם ל י ל י ע נ ם ה א ל היה הראע לבהי הספד
ר ההעכלהברוסיא וסדו ע״י ע  לבני יעראל ברינא ענ
ה נ ע ה 1839, והיה הרב סםעם הטטשלה, ואהריו ב נ ע  ב
ה הסםיף אברהם נייסאן הרב הראעון  1843 נהסנ
 לעדה ההרתם היה ר׳ אהרן ב״ר אלהנן(1840) ואהריו
א נ ת ו ר׳ יעקב אליהו ריבלין. בין הסעכילים ב  ההנ
 נהעבו דר׳ עסעון בריינין, ר׳ יוסף י״ל זאסניץ, ואברהם
p פתידום ביבליונרף בביה עקד הספרים העירוני ל  ז
ה 1897 היה א בענ  בנדארק סספר ההועבים בתנ

 282,943 וסהם 700 30 יהודים.

 ביבליוגרפיא: אדאלף עהרליך, ענטוויקעלונגהגע-
1 ריגא, פטרבורג  שיכטע דעד איזראליטישען געטיינדעשולע צ
 1894; בוכהאלטץ געשיכטעדער יודען אין ריגא. ריגא 1899•

J E x. 413. 
 ב. ס.

ע״ח: רב הכם  ריגיו, יצחס שמואל (בר״הי
 וסופר; נולד בנוריםציא (Goentz) בסחוז איליתא
ם 29 אונוסם 1855 אביו ה 1784, וסה ע נ ע  איםליא ב
 ר׳ אברהם ויםא (הי) נולד בפירארא ואבי אביו ר׳
 עזריאל נולד בעיר ריניו (Reggio) באיםליא וסבונה
עם  ע״ע עירו. ר׳ אברהם נהסנה לרב בנוריציא ו
ה בנו יצהק שסואל. יע״ר לסד אצל אביו  הוליד א
 ראעיח לסודיו בעבריה והנ״ך ובהיוהו בן י״ד כהב
 קינה על סוה ר׳ סעד. הפץ הרב סנוריציא זולה לעון
 איםלקיה ידע לעונוה צרפה נרסניה ורוסיה ואיזה
 לעונוה בני קדם הוא לסד הכסות עונות ורכע לו
 ידיעה גדולה בחבסה החעבק, עד כי עלה בידו לההיר
ו נדפס בכב״ע  עאלה הסודה בסאהיסאםיקא ופהתנ
ו ס ה 1802, ונתפרסם ע נ  ״נייווידער צייםונג״ בע
ה 1803 הלך לטריעעם ויהי סודה נ ע  בהכסה הזאה. ב
ת נ ע ב לגוריציא. ב ה 1807 ע נ  בביה גביר אהד, בע
ער הסהת ת הצרפהים, ו י  1810 נפל הסהוז איליריא ב
ת נ ע ך ב עיר לפרופיסור בהליציאום עס, א ת י ה א  סנ
ר באה נוריציא ההה ידי האוסםתם הוכרח ע א  1813 כ
ה 1822 יצא הוק נ ע  יש״ר להתפטר ממשמרתו. ב
א לסנוה רב על הקהלה אם לא לסד  הטטעלה על
 נם חבסוח חיצונוח ובפרט חכסה הפילוסופיא. אז
 הדיל יש״ר בעיר ויניציא קול קורא בלעץ איטלקיח

 דהיינו ארוך ואדם בשר, ואם ענול ועפה לפיו סרפח.
 48) כפתור סריפה, 49) בועה ננד םינרי סריפה, 50)
 בועה זו ננד זו בער. 51) פיצול סנבת ונוסא ההתיה
 כשר, 52) יותרת םנבת םריפה, 53) בועה בשיפולי
 ו־ום בשר סקיפה וסירכא תלויה סריפה, 54) םירכא
 כפולה ודבוקה יםעך הכל, 55) סירכא כפולה טהציה
 ולמםת ותלויה כשר 56) אםום יבדוק אם םבצבץ
 כיגר, 57) בועת כשר 58) סירכא תלוית כשר, 59)
ת על התריץ ע  בועה על תריץ תאונת טריפת. 60) מ

א כ ר י , ס א נ ר ו ; ט ת ו פ ר  טריפת ע״ע ט
 נ נ ת

 ריגא: בירת פלך ליוואניא ברוסיא, על נהר דינא,
א נ ת  ונוסדה בשנת 1158 ע״י סוחרי ברעסען. תיוזותם ס
ד ה  נזכרו ראשונה ברשיסה ליוואניא בשנה 1560. א
 טההנאים שהותנו בין שרי העיר ובין סיניםסונד אונוסם
עי  סלך פולין שלא יהיו היתודים קבלנים לפרנס את אנ
א לסלכות פולין בשנת 1581 נ  תתיל, וכאשר נספתת ת
 הההילו הסוהתם הנוצרים להתאונן לפני הסלך כי
 היהותם סההרים עסהם ויבקשו אוהו לעשוה תוק
 לנרשם סכל סהוז ליוואניא. כנראה דרו היהותם
ה עראי לצורך ססהרם, כי דירה קבע נאסרה ר  ברינא ת
p נזכר ברשיסוה ו א ל א ט ה  להם הסוהר תיתודי אפרת ר
 העיר בשנוה 7—1595 כבדיה השלום שכרה סלך
 שוועדץ עם רינא בשנה 1621 נאסר בי לא ינהן רשוה
 ליהודים ולנכתם לההישב ברינא אך סוהרים יהותם
 באו שם לקנוה סהורה, ובשנה 1645 היה להםוהרים
 האלה ביה אכסניא סיוהד להם בשנה ההיא נהפסו
ה עור סםוהרי ת ד  עשרים יהותם באשסה כי קנו א
 סוסקווא בערסה, אך הוכיהו בי הם נקיים ספשע
 ויצאו להפשי בשנה 1709 כאשר באה העיר בסצור
 לא הניהו ליהותם לנוד שם, רק בשנה 1710 ניהן
ו לדור בתנא, ה  רשוה לנפהלי הירש ישראל ובני מ
 בי הוא היה סוכן לשרי רוסיא. אך היהותם האהרים
 הוצרכו לדור אצל ביה אכסניא שלהם סהוץ לעיר.
 יצהק טארקוס סאלאטאן טהסבורנ שהיה זהבי יסוהר
 בהכשיםין השינ רשוה לישב בעיר, נם דר שס זונדל
 בן נפתלי הירש טווילנא ושלטה שטשון טהולאנד. בסוף
א, והיה להם בית  שנה 1728 נרו י״ם יהודים בתנ
 הקברוה- וההפללו בבית האכםניא ע״פ הוק הקיסריה
 עליזאבעט טשנה 1742 נאסרה ישיבה היהודים גם
ת הכנםוה טטס פסי א אך יועצי העיר פהדו כי י  בתנ
 הםהורוה אשר הביאו היהודים ספולץ לרינא, ולכן
ה הנזירה, אך הקיסריה לא שטעה  בקשו אוהד. להעביר א
 להם באטרה כי לא ההפוץ להררה טשוגאי הסשיה

א והם: נ ת  בשנה 1765 הורשו עוד איזה יהודים לנוד ב
 דוד באטבערגער״טשה אהרן לר וואלף, ובניטץ בעהר
 שהיה סוכן הטטשלה בשנה 1783 כבד היו כשני
א והם נפרדו לשהי טפלגוה, ואלה  סנינים יהותם בתנ
ת לראשי הקהלה ספני שלא ההגהגו ג ג  שבאו ספולין הה
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 הדסה״ ויאמר כי ,,דבריו זרים אשר לא קרנו מאתו,
 הי אני! כי לבי היה דהוק מלהאמץ זאת ראשונה עד
 שראו עיני ואין זאת כי שננה יצאה טאתו, ורוה תזזית
, טזכרת יש״ר (שם 1849), הוא זכרון כל ״  הטעתו
 ספריו וטכתביו עד טלאת לו ס״ה שנה (ב׳ אלול
 תר״ט); בהינה הקבלה (נוריציא 1852) כולל קול סכל
 ננד תורה שבע״פ לד׳ אטהי בן רם (שם כנוי) ואה״כ
ת תורת שבע״פ,  ס׳ שאנת ארית להריא״ם לתצדיק א
 ובראשו תולדות תריא״ם טאתיש״ר, ותתלק השני הוא
 נ״כ טעשי ידיו; ילקוט ישייר (שם 1854) כולל תערות
 תידושים ותקירות ובאורים. נם כתב תרבת מאמרי
 תכסת במאספים שונים, כמו מאמר על ענין בן סורר
 וטורד. (החלוץ ת״נ), בענק טומאת מתים (כרם תמד
 ה״ה), הקידה על הבהירה תתפשית(אוצר נתטד ת״ב),
 בדבר הטילה חדק לב טשביתי בדיה קדש, על ענץ
 השבועה הטיודודה ליהודים בערכאוהיהם, על החרם
 אם יש כה בידי זקני העיר לבטל איזה דבר טטנהנים

 הטקובלים

 ביבליונרפיא: נאטאנזאהן, תולדות יש״ד בתהלת
 ס׳ בקורי ריב״ל ווארשא 1900; אוצר הספרות ח״ד 82;

 ווייס, זכרונותי 158; פין כנסת ישראל 659,
 ט. ט. ה.

 רידבז, יעקב דוד : רב טהבר וטפרש תירושלטי,
 ונודע נם בשם ״הרב סהלוצק״׳ והוא בן ר׳ זאב
 ווילאווסקי; נולד ביים ל' שבט הרי׳ה (1845) וכעה
 טשכנו בעיר צפה. הוא נהקבל לרב ואב״ד בהיותו
 בן כ״נ בעיראיזבאלין(1868) , ואה״כ בברויסק (1876),
 ווילנא (1881), פאלאצק (1883), ווילקאטיר (1887)
ד ס  ובעיר סלוצק היה רב עשר שנים עד שנה 1900 ד
ה ד כי יודע כסה טסכהו א  שם ישיבת כה זכרונו נפלא ט
 בש״ס בעל פת, ותוא בקי בתלמוד בבלי וירושלטי ורוב
ד ובלילי ההורף תארוכים א  הפוסקים תתטדתו נדולת ט
ה השנה אשר  דיה לו השלנ להועלה להסיר סעיניו א
 הקפההו לפעסים, אך נרם לו אדסוסיה סביב העינים.
 הוא הקדיש רוב יטיו לתלטוד ירושלסי, אשר לא
 הורגלו בו רוב הרבנים, וכנראה פעלה עליו אהבהו
 העזה לאח ישראל לעסוק המיר בהלמודא רבני סערבא.
 תוצאת הש״ס ירושלסי עלתה לסך ב״ב אלף רובל והוא
, והוכרה  קבל עליו לסלק לתסו״ל ארבעים אהוזים כסאה
 לנסוע להרל לסכור השסי״ם שעלו על הלקו, ובשנת
 1900 בא לאמריקא ועלה בידו לאסוף די כסף לשלם
ה סדר נזיקין להומכיו באמריקא  להסו״ל ולכן הקדיש א
 (עי׳ הקדסד. סעבר לשער לסדר ההוא) בשנת 1903
ה לרב הכולל ״וזקן  בא עוד הפעם לאסריקא ושם נהסנ
 הרבנים״ ביום ס״ו אלול בשגת הרס ׳ג בעיד שיקאנא
הד והבסיהו לו ו י  והסדינה. ואיזה קהלוה ההאהד
ה א פ  עשרה אלפים דולאד במשך ארבע שנים, אך ס
נדוה איזה רבנים סקוטיים ונם מפני שההבונן  ההנ

 הרידב״ז שאי אפשר לו לעשות התקנות שהפץ לתקן>

 ליסד בית מדרש לרבנים כדי לאהד הורה וחכמה,
 והקול קורא עשה פרי כי נוסד הססינאר בפאדובת.
 יש״ד באיטליא דומה לסנדלסץ באשכנז, כסוהו השהדל
 בעד השכלת דורו וכטוהו התאמץ לבאר הטקרא
ה ח . תוא נלד. דעהו על א ה  ולהרגטו בלשון הטחנ
ח ״נבוני עטנו גם הכטי ט א  שיור הזכיוה ליהוחם, ב
ח דעסלו ה ה  העסים אשר נגעה אהבה אנוש בלבם, י
 להטוה לב הםושלים לטען יקראו דרור לבה יהודה,
ה היהודים אשר ההה טטשלהם לאזרהי הארץ,  רהנו א
, איך נהנהנ ה א ד בהפשיוה מ א  אכן אנהנו החפצים ט
פ השאר שסירה א ח שההיה נהונה לנו? ה ה  בה א
 הטצוה דהויה ספני בקשה הנופניוה? ואפ לא יהי
 p- איך א״כ נשאל טן הטושל דבר שלא נוכל אחייב
 להשתטש בו? ואיך נוכל להצדיק עצטנו בעיני העסיס
נד אל השנה  אם נוכרה להודוה ששטירה הדה ההנ
 ההפשיוה? וכוי, ובעוד שלא קם בינינו איש הכינים
ה ה הראוי לההקייפ ולבער א  שיעסוד בהוך לקייפ א
 הראוי לההבער, לסוהר יהשב לנו להשיג ההפשיוה,
 כי כל עוד היוהנו פוסהים על שהי הסעיפים, קשה לנו
ה סבוקשהנו, ואם נשיגהו יהי לנו לנזק ד להשיג א א  ט
ח ה ו אלו נראה כי הוא נטה א ח ב ד  ולא להועיל״. ט
 הריפורם לעשוה הקונים בדה לפי רוה pm, כי השב
ה שיווי הזכיוה באופן אהר. אסנס  שאי אפשר לפתור א
 רבני אשכנז תתננדו לו על תופש דעתו׳ ובפרס על
 תקירותיו בתנ״ך שלא ע״פ תססורת, ותוכדת להתנצל
ת י׳ע״ר סי׳ ת׳ לי) בכ״ז נתסנה לרב ח ג א  ע״ז (
ח סותו בשנת 1846, וישרת ת  לסלאות ססום אביו א
 בסשרת הרבנות עשר שנים' אך לא רצה לקבל שכר
 טהקתלת. ואת״כ תתפסר ססשסרתו ועסק בספרות עד

 סוף יטי הייו.
 [ספריו] ישייר היה סופר סהיר, ועבד בשדה הספרוה
 ס״ה שניפ בהריצוה• סגנונו בעבחה היה פשוט וסבעי
 ונם פיוםי, הוא לא השתמש במליצות הפסוקים, כי
ד ס  לדעתו ״שמוש הלשץ משתנה לפי הזמנים״ (כרם ה
 ה״ו) הראשץ סספריו שנדפסו הוא הקדמת באורו על
 ההורה עם ״מאמר הורה סן השסים״ (ורן 1818),
 ובאור הדש על ״ספר הורה אלהים״ (שם 1821). ספרו
 היוהר נכבד הוא ״ההורה והפילוסופיא״ סהקר עיוני
 ע״ר למוד ההכסוה (שפ 1827), להומה שלא יהננדו
 לעקרי אמונהנו. אך חב״ל בהב ע״ז בקרה הדה
ה בהינה הקבלה  בספרו ״יהושפם״. הוא הו״ל א
העחת (שם,  לאליהו דילסיחנו עם הקדסה ופירוש ו
ת יש״ר״ ב״ה (שם ח נ א ת אנרותיו ״  1833), וסידר א
 6—1834) , מאמר הנלהה, על היתד לנלת בהוה״ס
 (שם 1835), ואביו בהב עליו הגלהת המאמר (ליוורנו
ה הקיסר §ראנץ  1844) לההנגד לו, הספד על סו
 הראשץ (1839); הו״ל באור קצה סהראב״ע על
 ס׳ שטות עם מבוא (פדאנ 1840); מפהה אל סנלה
 אסתר (ורן 1841), וחב״ל כתב עליו בקדת ״ענפי
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 מריה המאכל ואם לא האכל סכנה היא לשניהם
 (רש״י).

ד  [ברכת הריח ואיסורו] אץ ליהנוה מריה טוב ע
 שמברכץ ברכה לפניו ואץ צריך ברכה לאהריו (או״ה
 סי׳ רמ״ז אי) אפ היה עץ או טין עץמברכץ ״בורא
ם היה עשב או סין עשב טברכץ ״בורא  עצי בשמים", א
 עשבי במסים״״ ואם היה פרי הראוי לאכילה נ״כ סברכץ
 ״הנוהן ריה טוב בפיחת", ואם לא היה סין עץ ולא
 סץ האדמה טברכץ ״בורא מיני בשמיפ", ועל בולפ
 אם אסר בורא סיני במסים יצא (רמב״ם ברכוה פ״ט)

ה ל ר ה בעה ה ב ב  ומצור• לברך על הבממים בסוצאי מ
 (ע״ע) שלמה מיני ריה מוב אין סברכץ עליהם והן:
י להעביר  ריח מוב מאסור להריה בו״ ריה מוב מעמו
ל ריה ו נעמה להריח בעצמו מ נ ב מאי  ריה רע׳ ריה טו
ינו על הריה (טנ״א סי׳  זה (מם) אין מברכץ מההי
ה רע׳ ואין לילך לריח ת  רמ״ז אי). וצריכין להזהר מ
 הנבלה כי קמה ללמוד (הוריוח י״נ:), צריך לחרחיק א״ע
ם מ לו עיקר ד׳ אמוה ססקום מכלה מ  מריה רע מי
 הריה׳ לדבר מבקדומה (רמב״פ ק״מ פ״נ), אץ מריהץ
 באהרונ מל םצוה (או״ה סי׳ רמ״ז י״ד), אץ להריה
 בממים מל עכו״ם ומל עריוה (מם סי׳ רי״ז הי), אץ
מ לו ריה אלא א״כ עומה כן י  לקמר הב־ה בעמב מ
מ לחומ ממקמר לרוהוה י  כרי להסיר ריה רע, מפני מ
 רעוה (יריד סי׳ קע״מ י״ה עיי מ״ך). במסים של כלאי
 הכרם וערלה אין להריה בהם (מם סי' ס״ה זי), ובפרהי
 אילנוה מל ערלה סוהר להריה (רדב״ז) לענין דבר
 האסור ריהא לאו סילהא היא (ע״ז ס״ו י) לוי אמר
מ מצלאו עם במר נבלה ממן  אפילו במר מהומה כהו
 (בריהוק זה מזה) מוהר מאי מעמא ריהא בעלמא הוא
י מ מ פ מ  וריהא לאו סלהא ו»יא, ורב אוסר מפני מ
 סהדדי (פסהים ע״ו:), וימ סאן דאסר ריהא סלהא
ה עם צלי בהנור אסור א פ א ה מ  היא, והני רב כהנא פ
 לאכלה בכוההא ההיא בינוהא (דני דאימווא בהדי
 במרא אסרה רבא מפחיקיא למיכליה בכוההא וכוי
 (מם), ולדינא אם האיסור הוא דבר הריף ריהא הוי
 סלהא (יו״ד סי׳ ק״ח אי), וכן באיסור הנאה ר הא
 סלחא היא (שם ק״ה ד׳ הי). אסור להוליד ריה ביו״מ
 אבל להוסיף שרי (או״ה סי׳ שכ״ב ה׳. סי׳ הקי״א די)

 וצריך להזהר מריה הפה, אכל מאכל ולא אכל סלה
 שהה משקה ולא שהה מיפ ידאנ מפני ריה הפה
 (או״ה סי׳ קע״מ ו). מי שנולד לו דיה הפה או ריח
 ההומם כופץ אוהו להוציא וליהן כהובה (אהע״ז סי׳
ה העבד יבול להזור ממקהו  קנ״ד אי), אך אין הלוקה א
י  בשביל שיש להעבד דיה הפה או ריה ההומפ מפנ
 ממומץ אלו אץ טבטלין אוחו ממלאכתו (הרימ סי'

 רל״ב יי).
 ד. ק.

ו ס  ךייכלין, י1הן (וחוא בעצמו חתם את מ
: •יחנן •מחלץ מםוחמזם): ׳9»־י ת ח ב  בםכחביו שבחב ע

 ריח

 שפ בענץ הכשרוה ולמוד והנוך הנעריפ, נחפמר
 סמשמרחו ולא חפץ לקבל שכירוחו, ואהר שנסע ודרש
 בערים הנדולוה בארצוה הבריח, עזב אח אסריקא
 בשנת 1905 והתליט לההימב בא״י׳ ובבואו שם בהר
 לו סקום סנותה בצפת ושם יסד את הישיבה ,,הורה
 *רץ ישראל", והתנו הרב ר׳ יוסף קאנוויץ עהר על

 ידו.
ל ומפורסם הוא הוצאה מ  [ספריו] הבורו היותר נ
 הירושלמי עפ שני פרושיו הידושי רידב״ז שבו ספרש
 סוניוה הנסדא הקשיפ, והוספוה רידב״ז בהריפוה
 ובקיאוה, נדפסו עם הפנים ועם הפיחשים הקורסים
 (פיאמרקאוו הרנ״ט—תר״ס). נם הבר ם׳ ״סנדל דוד"
פ ופלפוליפ להלמוד בבלי וירושלמי (ווילנא משי  הי
 הרל״ד); ״הנה דוד" הידושים על סס׳ הלה מהלמוד
 ירושלמי(שם הרל״ו); ״השובוה רידבז" (שם הרס״א);
 ״נימוקי רידבד פי׳ עה״ה ה״א בראשיה ושמוה (שיקאגא
 תרסי׳ד); מר׳ת ביה רידב״ז(ירומלם הרס״ה); הוצאה
פאת המולתן" עם בית ימראל לתרידב״ז ובו יתבארו  ״
 כל המצווה ההלויוה ב*רץ ובפרס הלכות מביעית (מם
 תרע״ב). הרידב׳ז הוא נם דרמן מצוין ודבריו עומים
 רומם. הקדסוהיו לספריו כוללוה דברים נכבדים לקוחה
 הזסנים, ובפרמ לקוחה הקהלוה באמריקא (עי׳ הקדסהו
 לניסוקי תרידבז ולמר׳ת הרידבז ה״ב) המם רידב ז
תן לספריו הוא ר״ת ריינת ייעקב דיוד בין ז׳אב  מנ

 ע״מ הכתוב דנו ליעקב מסתה (ירסיה ל״א), ובבואו
ית כנת את ממו ״רידבז" תתת  לאמריקא בפעם המנ
ם ממפתתו ברוסיא הרב רידב״ז  ווילאווסקי מהוא מ

ד מחרבנים היותר נחלים בדורו ה  הוא א

 ביכליונרפיא קאפלאן עדות ביעקב ווארשא 1904 ;
 אייזענשטאט חבםי ישראל באמריקא צד 38, נויארק 1893 ;

J E. x. 408 
 ב מ

ה בני כריה מרה ד הנידף מדבר בממי, ח  ריח \ א
 (בראמיה כ ז כ״ז), דיה ניהוה (ויקרא א ), וריהו לא
 נמר (ירמיה ס״ח י״א) לא המהנה, סריה סים יפריח
 (איוב י״ד מי), כמעמ יהומ סיס יוציא פרה בהלםוד
, כמו מ מ ן בו מ  טומאלה לפעםים מלה דיה לדבר מאי
ה הנמ פוסל בכה.נה(יבסוה צ״ד), ר״ל כמם שהדיה  ח
א הלא ומעמא המרא ה מ לנכי המעם, כי ח מ  אץ בו מ
) כן דבר זה אץ נ ו ״  מברכץ בורא פה״נ (או״ה סי׳ ו
ו ואין הגוף נהנה מטה נהניה ממנ . דבר מהנ מ מ  בו מ
 ממנו זה הריה (ברכוה מ״נ:), קול ומראה ודיה הם
 שלשה דברים שטשיבין דעתו של ארם (מם נ״ז:),
ה (זהר צו) המרא ח  ואין העולם סהקיים אלא על ה
י פיקהץ (יוסא ע״ו). כל אדם מהריה מאכל  וחהנ
פ לא יתנו לו סמנו, לכן ו פניו הוא ממוכן א  ונמתנ
ז ג׳)  םאכילץ אותו אף בדבר איסור (או״וז סי׳ תח״

ל איסור טאכילין אותה ף ׳אם מ  עוברה שהריחה מאכל א
י מהעובר  .׳ ממנו עד שתתישב נפשה (יומא פ״ב A מפנ

 אוצר ישראל
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De Rudimentis Hebraicia ת פ  בכסוהו ואיכותו הוא ס
 (ספר השישים ודקד!ק לשון עבי), שפרסם כשנת
 1506, והראשון שנכתב ע״י הכם נוצרי הוא הלך
 בעקבות הרד״ק בםפת השרשים שנדפס באיםליא
ם בסדור ת ה  בשנה 1480, והוא עשה רק שנדם א
 השרשים. בשני הלקים םססרו על השרשים סביא שסות
 הרםב״ם, הלד (הכוזת), הרסבץ ועוד ספרשים ובעלי
ת על הדקתק פ ם  קבלה׳ ובפרס רש״י בהלק השלישי ס
 סביא נם שטות ר' משה קמהי הראב״ע ואבן ננאה

 בשנה 1512 פרסם אתה פרשיית של תחלים עם
סת ״קערה כסף״  הרנום וכאור, והרגום להשיר הםו
 שכהב ר׳ יוסף האזובי בשכיל בנו בק״ל בהים. רייכלין
ת הין ערכו, ההרנום עם ד על יפיו והלל א א  ההפלא ס
 הםקור נדפסו ע״י וואלף באוצרו ה״ד בשנה 1518
ה ספרו על הםעסים והסםורה נ״כ בשלשה  פרסם א
וצתה נ וננינה ראשי הכנסיה הנ  הלקים: םעם סה
 ועתריהם ההננדו לעכודהו זאה ולתכלית־ ושטו סעצורים
 על דרכו, אבל הוא לא הה ולא נםונ אהור טטחשבהז

וצתה לסנוה  בשנה 1510 בסש סהקיםר בשם הדה הנ
 שני סורים לשפת עבר ככל אוניברםיםא אשכנזיה,
 ועסלו לא עלה בהיהו בסשך הזמן ואם כי בתונ־ם
 תנבותים דהו אוהו בשהי ירים, הנה נהרו אהריו רבים
 סן תצעירים רבי הכשרק ללסוד םפיו או לבקשו להורותם
 ולנהוהם בעצהו. לטן היטים ההם פשטה ההנועה
ה עבר וםפרוהה, והנדל בערכה בפרט ע״י פ  לליטוד ש
 טקרה אהד שטטנו היהה סבה כי רייכלין נעשה פרקליט
 לישראל ונורם נדול של הריפורטציא הדהיה שפרצה
 לפני סוהו הן הוא ההננד לה וסר לטשטעה רוטא
ו פעם בהם וכבר ה ת  עד יום טוהו, אבל הלטידיו ש

 השתתרת טטשפטים קדוםים ההיצבו בראשה
 [רייכייין נגד פפעפערקארן] הטוטר פפעפערקאק
ת דבר סכסוכו עם היהותם  (ע״ע) בעצטו הציע »
ק ת ד הזה שהיה א ט מ ט ה  לפני רייכלק, בהקוהו ש
 באטונהו יעזור לו ולהתטיניקים הבריו ברוב דעתו
 והשפעתו, אבל ההכם הנוצרי הכיר ״שאוהו הטשוטד״
ט נטור״ ״הושב על ה' רעה ויועץ  היה ״עם *רץ והתו
 בליעל״ וינטור ברעהו לםכל עצהו הקיסר לא יכול
ה פני הכטרים וההנטונים שהזקו ידי  להשיב תקם א
ה פני אהוהו אשר כרעה ובכהה  בפעפערקארן, ובפרט א
ה ההלטוד בידי הטוטר לשרפו באש  לפניו למסור א
ה  ספני שםלא הדופים ונתפים ננד אםונהם, רסםוד א
ת רייכלץ ויבקשו ״באנרה תתוסר.״ י  בקרת ההלסוד ב
ת דעתו ומשפטו, ועל פיו הושבו  לעיין בהם ולהודיעו א
 כל הספרים שנלקהו לבקרת לידי בעליהם. אז יצאו
ת להשפיל נ  פפעפערקארן והדוסיניקנים בכתבי פלםתר נ
ת בעיני העם ולהעיר עליו השד מינות ואפיסורסות ו ב  כ
 (בהםתברת ״דעד האנדשפיענעל״), ויוציאו כתבי שטנה
 על היהודים ויוסיפו להשתדל להסות לב הקיסר ולב
ת זממם. אז ההעודד  האפיפיור להושיע להם להפיק א

; נולד בעיר פפארצהיים  הוסאניםי (אוהב כל אדם)
 באשכנז ביום 22 פבר' 1455׳ וסה בעיר לעבענצעל
 ביום 30 יוני 1522 הוא היה אהד סראש׳ הכסי דורו
 אשר כבשו דרך להנועה ההוטאניםיה וסלל םםלה
ה אשר הוללו אהריו לוהיר וווכריו. אבל  למתפכה הדהי
 היא הצטיץ בפרט ביתעיהיי העבתית ויהי הראשץ
 להפיץ דעה שפה עבד בין הכטי הנוצרים באשכנז
פה ויסד לד. קהידרוה טיוחדוה רו  ובשאר ארצוה אי
 בבהי הטדרש העליונים. אם כי היר. עורך דץ םצוץ
ה כבירים כאיש טדיני בבהי השתם ו  ובעל כשתנ
 והקיסר והאפיפיור הלקו לו כבוד נתל׳ הקדיש רוב
 עהוהיו ללטודי הדה׳ שבהם היה שקוע כל יסיו, רען
 כי הכיר שהטקור העקרי ליתעה ברורה של הדעות
 הדהיוה היהה הורה ישראל׳ שטטנה שאבו כל אבוה
 הכנסיד, והבין שהתרנוסים שסהם לסד והיו לולעינים׳
 סלאו שניאוה וםעיוה׳ התלים בדעהו ללמוד עברית
זאה  וארמיה, הלשונוה הססותוה של כה״ק, וההלםהו
 נתהזקה עה ההעכב ברוסא בשנת 1490 וההודע להכם
 צעיר והוזה, סירנדולא שהפליא אותו ברםזיו על דבר
 םפרוה הקבלה סודותיה ושיטותיה, שעל פיהם היה
 אפשר לפי דעתו לבאר ולפרש כל הספיקוה והםהירוה
ת תנוצרית בשובו לאשכנז פנד בבקשתו ד  תעולות ס
 לר׳ יעקב סרנלית שהיד. אז רב ברננשבורנ, לתסציא
 לו איזה ספרים עברים, אבל בקשתו זאת לא נהטלאה.
 רק עת בא להצר הסיםר פתדריך השלישי ללינץ וההודע
 ליעקב לואנש, רופאו של תקיםר, סצא את שעת הכושר
ת לשץ ה תורת בכל דקדוקה  ואת תיכולת ללמוד א
ת מורו זה קרא ״אלופי ומיודעי״ והוקירו כל  מפיו א
 ימי תייו, וכתב אליו: ״שבת לאל אחרי נסעי מטך
 הצלתתי בלמודי והנעהי לדשנה נתלה״, ףדעכבד לקרוא
ם עברים בלי עזרת מודה. בסוף המאה ההיא ת פ  ם
 התעכב כשתי שנים בהצר האפיפיור, וברומא השתדל
 להשלים את ידיעותיו בספרות העברית, וילםוד מפי
ר זהב בעד כל שעה״. נ ת  ו* עבדיה ספורנו וישלם לו ״
 תיכלץ היה אדוקי וקנאי לדתו ומפאת השקפתו ההיא
ת היהודים והביט עליהם בעין צרה הוא  שפט נם א
ספת תכטי ישראל לא טתוך תבד. לעם  לסד עברית ו
 ישראל כ״א לצורך תקירותיו דדתיות, בכ״ז אין ספק
 שהכטי ישראל הרבים שנודעו לו טשך השנים ההן
ם אשר תוקיר, ה ת ת תטנ י ידיעותיתם ו  ואשד כבד ספנ
 השפיעו הרבת על דעותיו והשקפותיו נם בנונע לקתל

 הנולה.
 [ספריו עיי יישון עבר] כארבע שנים לפני התודעו
ת סהברהו ד יעקב ם£ורנו (1494) כבר פרסם א  ל
ד De v (על הסלה הנפלאה), להראות ע erbo Minfico 
 כסה אפשר לבאר סודות הבריאה ולתכנים רמזים
ה ע״י צרופי אותיות ושטוח. תכלית ת ב  לתוך בל טלה ע
ת לשק הנביאים ולהוכיח  >איו זד, מיהר. להעריץ א
ל ת וצתת יוהד נ ת האסיתיות הצפונות בדת הנ  בר. א
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ת 1886 נבהד להבר הליגיון הכבוד, נ ע  המדינה. ב
 ובענת 1889 נבהר פעפ אהד פעם לדפוטאט בהפרלסנס,
ל ר בהקולוניות ע ע  והיה ראע (קאפיטאן) בצבא א
ת 1893 אבד את מקומו נ ע  ממעלת צרפת. אך ב
ו ס פ ד י י ק את ד ח צ ה  בהפרלמנמ ונפ בצבא מפני ע
 (ע״ע) ותאעיפ את ערי תממעלה בדבר. תוא נכנפ
 בעובי הקורת בענק דרייפוס וכתב ספריפ דביפ

פ ערדפותו.  להצדיקו והפיל את תאעמה על הערי
ך פילולוגיוארכיאולוגי׳ א נ י י ה ד מ ל  אהיו ע
 נולד בםמ׳ גרמיק בצרפה 29 אונוסמ 1858 ה־א נעעה
ל תאתוניפ, ומצא דבריפ  תבר לחרשי קדמוניות ע
 עתיקיפ בתרבות מירינא אצל אזמיר בענות 2—1880.
ל תסודאום ת 886{ נתמנת לתבר המנהליפ ע  בענ
ר בבית מדרע ז  תלאוטי בסמ׳ נרסיק, ופרופיסור ע
 ארכיאולוניא של הלובר בענות 2—1900׳ ונעעת תבר
ל הספרוה היפה, ופקיד לתברת הליניק  לתאקדסיא ע
 הכבוד. הוא הבר ספרים רביפ בצרפתית ונם באשכנזית
 בנונע להטקצוע על הלעונות הקדומות ודברים עתיקים,
 היא לקה הלק נם בעניני היהדות וכתב טאטרים
 בהסאסף לדריעת הכסת יעראל בצרפת׳ נם היה הבר
ת ח נ נ ת י ה  להברת יק״א וסנן להברת כי״וז, אך ספנ

 הציונים תתפטר ססשסרתו בשנת 1910

׳ 5רסיק לדבסט ו , נ ך א נ י י ר ר ו ר ו א י  אתיו ה
רת תו  3 יולי 1860 ונם הוא תבם סצוק בקורות ז
 העסיס וארכיאולוניא והיה עורך דין בשנוה 6—1881.
 בשנת 1890 נעלה ע״י הברה ארכיאולוניא לקועסא
 לתקור אתרי ססבעות עתיקי יסים, ובענת 1903
ע לתורת תתברותית, ר ד  נתסנת לפרופיסור בבית ס
ש בטקצוע תזה, ועל עניני תאטונות ר  ושם תוא ח
 בפרט. תוא כתב תערך ״יתוחם" בהאונציקלופיחא
 תצרפתית ועוד כסה ספרים בצרפתית ובפרט על
 תטסבעות, ותעתיק את כל ספרי יוסיפ ס לצרפתית.
 תוא הבר לתברת תליניק תבבוד, וסשנית על בתי ספר
 ליתודים בפאריס, ובענת 1899 נבתר לראע תועד
 תממונת על עניני לטוחם ותעבלת היהודים בצרפתית

.{J E x 366) 
 ב מ .

 ריינעם, יצחל! יעקב: רב ומתבר ומיסד
 ישיבת ״תורת ודעת", נולד ביום י׳ מ תשון ת״ר
 (1839) בעיר קרלק. אביו ר׳ עלמה נפהלי היה נכד
ם  הצחק ר׳ סעהילי ריינעיס מווילנא ענקרא על ע
. ם ״ריינעס״ לעם המעפהה  אשהו ריינע. ונעעה ע
 בשנת 1857 נשא לאשה אה בה ד׳ יוסף חיזק הרב
נעס לרב בעיר  סםלאנים. בשנת 1867 נתקבל רי׳-י חי
 שוקיאן, ושנתים את׳ כ לרב בעיר סודנציאן פלך
ת הרבנים בפסרבורג פ פ  ורלנא. בשנת 1882 הציע לפני א
פ תורה והשכלה ביחד, ח ע נ ת ה  ליסד ישיבה ללסד א
 למען עצור בעד בני הנעוחם ההולכים לתניסנסיום
ס ור׳ יוסף ״ א  ועחבים את ההורה. בק הרבנים היו ח

ח וכבוד תתלסוד ויפרסם את  חיכלק להגן על כבו
 מהכרתו ״אדנענשפיענעל" ננד פפעפערקאק, ויפנה
 את״כ במכתב להיהודי רופא האפיפיור להשתדל שפ
 בשבילו ״שלא ידרשו אותו למשפמ תוץ למקומו
 ומדינתו״, ותבריו ומוקיחו פרסמו אז את תמכתביפ
Epistolae Obscurorum Virorum פ בשפ  תיחעי
חת אנשיפ תשוכיפ) שבתפ תםירו את המסכת אנ ) 
 מעל פני הדומיניקניפ והראו לכל תעפ תאשכנזי את
 מעלליתם ותעתועיתפ׳ ורייכלין בעצמו כתב מחברת
 בשפת רומית לתוכית צדקו, אשר שלת לתקיסר
 סקססיליאן, וכל הכהביס האלת שנתפשסו בעפ ע״י
 הדפוס הועילו תרבת להוריד את כבוד הנזירים ואהס
ח ליסינם בעיני תתכסים מ ע  כבוד ראשי הכנםית ש
 ובעיני העם, ובפרס בעיני ההכסים הצעירים של הרור
ב נמשך ימים רבים ובינתים נהלק לב העם ח  ההוא ה
 ו-ם לבות השריס והמלכים והשרים, אלה מהייבים את
 רייכלין ואלה מזכים אותו הקיסר בעצמו היה סצרד
 עם רייכלין ומלך צרפת תמך בידי הדומיניקנים, עד
 שבשנת 1520 נוסף נם תקיסד קארל על סתננריו
 והאפיפיור ליאו ירא מפני הרות תחדש תריפורסי אשר
 תלך תלוך ונחל, ותשב שעתר סוב בשביל קיום
 תשפעתו לתזק מצבם של הנזירים שתיו נאסנים
 לסםשלתו, ויצא רייכל ן תייב ספני שופמיו. אבל תפסק
ת נצדוונו תסוסרי ולא תפתית  תהוא לא שנה במעס א
 מהשפעתו העצומה. את שתי שניו תאתרונות כלת

 כמורת יונית ועברית

 ביבליוגרפיא גרעץ ת״ז; לודוויג גייגי, יאהאן
 רייבייין זיין לעבען אונד זיינע ווערקע, 1871; הורוויץ, צור
Ilirsch, ;ביאגראפיע אונד קאררעספאנדענץ יאהאן רייבייינס 
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 ךיי^אך, משפחת: מבני המשפהה תזאת
 שמקורת באשכנז באו לתתישב בצרפת בראשית המאה
 הי״מ והיוהר מצדנים הם האהים יוסף, שלמה, ותיאוחר.
ך היה דודווהוהנו א נ י י ס (יעקב) ר ק ע ש  הבארון ז
אך שתשתתף בתברת תצרפתיה לחפירת נ  של יוסף חי
 תעלת הפאנאסא, וכאשר באה תתקירת והדרישת
אך נ י ת פעולת תתברת, נאשם ח ח  לפני תפרלמנמ א
 ע״י תאנמישמיי דרומונמ כי הוציא שלשת סיליון
 8>־אנק בתור עותר להברי הפרלמנמ כמתיר תרשיק
ם מאמי  ליסור התברת. ריינאך נקרא לתעיד לפני תחפו
 ביוס 8 נאוו׳ 1892 ולא בא, וכאשר באו לתפשו
ת על ססהו ביום 20 נאוו׳ 1892,  בביתו, םצאותו ס

 וכנראת אבד את עצסו לדעת
, סתבר ואיש סדיני, נולד ך א נ י י ף ר ס ו  י
ם ביום 30 ספמ׳ 1856 והוא בנו שלהערסאן  בפא ח
נאך . חי נ נאך ושם אסו יוליא ססשפתת ביחנ  יוסף חי
ס בשנת 1877, ח א פ  הבל הרעיון לוזיות עורך p ב
והבר ספרים רבים בלעק צרפהיה בנונע לעניני , 
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חל בית ח הנ פ ם  בעניניפ תלמודיים, וחוא תבנית ם
 יעקב (זאלקווא 1843); ב׳) פער דבר, באוריפ על
ואומא 1845); ני) ת בדרך בקרת(ו ח נ  ב״ב םאטרי א
ה רבנו זרהיה, בעל המאור (פראנ 1853) , ד׳) ח ל ו  ה
ה כו ל ספר הי ה ע ע ד  קול מבער, בעורה מהוצאה ה
ה ע ל לע, על ע  נדולוה (עפ 1859), ה׳) הומ המעו
; ו׳) ארבעה הרעיפ, על הבונה פ (עפ) י נ  עניניפ עו
, פדר הפלה, פ ח י ם ה ר פ : בן םירא, ם ם ח פ  ארבעה ם
פ 1860); זי) מעלוה ע ה לד׳ אהאי נאת (  עאלהו
וה מדעיוה אער עלה לדר׳ אלברמ כהן י מנ ה  מנוה, ע
ר דבר ע פ עונים׳ א ח ק ה  (עפ), ה׳) מועדי ערב׳ מ
חפ מזאמוממץ ה לפנות ערב באזני הבהו ב  מדי ע
 (ודלנא 1863); מי) העודה יעראל, על יעראל בין
) קן צפור, על אהד ממעלי  העמים (ברלין 1868); י
א ׳  אזופי (עם 1870); י״א) מה לך נרדם, הראעון מי
 מאמרים עבםפרו אמרוה יעקכ בעניני מוםר (אייד־
ה ארם׳ מהקרים עונים על ד  קוהנען 1873), י״ב) ע
 הרנום אונקלם (ברלין 1875); י״נ) אור בקר, בענין
הה זכרון, באורים ד(עם 1876) , י״ד) מנ  הבקרה בהלמו
ה ח ר בל״ב מ ע ה ״בדרך קצרה״ א ד  הדעים ע״פ מ
 דר׳ יוסי הנלילי (ברעםלוי 1881), מ״ו) ״הוכוה האב
 לבנו״ (פמרבורנ 1882); מ״ז) דוה הדעה, על םפרוה
עעכר, תולדות  התלמוד(פרע׳שבורנ 1884), י״ז)אהל י
ר הכהן (פרעשיעלא 1887) , י״ה) םנהדרין עעכ  ר׳ י
פ עפ י נ  (פמרבורנ 1891); י״מ) פרוזדור, מהקריפ עו
ר להכמי עמנו׳ המאמר ע  כל סדרי הפילוםופיא א
י בכנסה יעראל ו נרפס באוצר מוב, הענ  הראעון ססנ
ם רבים ח ס א  ה״נ, העליעי באוצר הספרות נם כתב ס
ו הרבה ספרים ח ה  בעהונים וסאםפים, והעאיר א
ב לידידיו וסכיחו ה כ  בכ״י. וכטעם בכל אנרוהיו ע
 הכניס בהם דברי הורה, והיה סבקעם לענוה על
ב  סכהביו׳ ויהאונן על הסעורר יל״נ(נארדאן) עלא העי

 לו על סכהבו ולא זכרו ויעכההו׳ והוא ענהו לאסר:
 בי באשד אפנה שם אראה רוחך,

 חופש חדרי תורה באור האבוקה.

 אך לא שכחתיך אחי, ומי ישכחך?
 כמה יעקב רייפמא! איכא כשוקא ?

ה מהי פסאן ר אהריו בן יהיד ר' נהן חי  רייפסאן העאי
ן בעיר לובלין, ל בהורה ויראה עטים, ונהסנה לחי ח  נ
ה אביו באפיקורסות ד א ע  ואוםחם עליו כי הוא ה
עב כל ב עניני בקורה על ההנ״ך. רייפסאן י ה כ  על ע

ה י חהק עד עהי ל הורה והי היי צער ו  יסיו באהלה ע
 נאלץ לפנוה בבקעה בכ״ע להכטי ימראל עיהסבו

 בידו, והם באו לעזרהו הסיד.

; ( א י פ ד ג ו י ב ו 8 ו א ) 1 ד  ביבליונרפיא. כנסת ישראל ח״^ 4
 נד המערבי ח״א 82; האסיף ח״ו 200• ספר זכרון לסופרי

 ישראל ווארשא 1889; אוצר הספרות ה״כ 58.
JS .ד M 

ב טבריםק ור' אליה הייט סימל ור׳ נפתלי צבי  ח
ת היעיבה על  ברלין, אך הם לא קבלו הצעתו, דםד א
ת 1885 נתקבל  העבץ עצסו, אך לא האריכה יםים. במנ
ה 1892 עלהו בני קהלה סאנ־ נ ע  לרב בעיר לירא• ב
 עעםםר באננליא אהריו והפצו לסנוהו לרב הכולל על
ם לההבונן אם הקהלה א ע כ א ופולין, ד ח חםי הו  כל י
ם כמבוע אהד נסר ברעהו  היא לפי רוהו, ובהיוהו ע
ה 1901 יסד נ  עלא לקבל הסערה והזר לרוםיא בע
ה ת ״הסזרהי״ כסניף להציונוה לסען הרהיב א  א
 פעולהה כץ ההרחם ולהגן על הרעיץ הציוני ספני
ה 1904 הוציא טהעבתו לפעולה נ ע ט בדה ב י  ההפע
 ויסד הימיבה ״הורה ודעה״ בלידא, וימיפ לה טטרה
ם רבנים טוםהים עם ידיעוה סדעיוה מל ע  להוציא ס
חה ברוםיא חי  ביה ספר בינוני, והיא עהה היעיבה הי
 ונכבדה בעיני העם בנו ר׳ אברהם חינעם עהיה

 לפניפ רב בעיר עפרען הוא אהד סראעי היעיבה.
נעם הוא דרען ספואר, וספריו  [ספריו] הרב חי

 בהלכה הם לרוב על כללי ההלסוד ויםודוהיו. והדפים
ה בכוחם על הלכה (ווילנא הרל״ז);  עדוה ביעקב ראעי
ה כללי םוחה הניוניוה א  הוהם הבניה, ובו סבאר בי
, ונעהק  ההלסוד והפוסקים הראעונים (סאינץ החם)
 לצרפהיה ע״י דר׳ ראבינאורץ; אורים נחלים, הקירוה
ה (ודלנא הרם״ז) ספרי דרועיו הם; נאד ט ל  בעקרי ה
ה היסים (עם ע ב ל דסעוה (ווילנא הרנ״א); אור ע  ע
ם ע ) ה ה ם ע ח אורה (עם הרנ״ז); אורה ו ע  הרנ״ה); ע
ע ד ם הרנ״מ); אור ה ע ) ה ה ס ע ח אורה ו ע  הרנ״ה), ע

מה (עם הרם״ב) ל עמי  על ציץ ובו קונמרם ע
 י. ז. ר

 ךיי?!מאן, יעקב: מבקר ומהבר; טלד בכפר
ה 1848, ומה בעיר נ ע  לאנאוו פלך ראדאם בפולין ב
ן ב״ה העדי הךנ״ו (1895). אביו ר׳ אריה  עעברעי
 צבי הירע היה סקרי דרדקי ואצלו למד בנו עד היוהו
ה למד הלמוד נ ע עישרה ע מ ים, ומאז עד ה ע ענ  בן ע
י העיר אפמא ואהד סהם היה ר׳ נ  ופוסקים מפי חי
. אה״כ ההל ללטוד בעצטו מאפמא הלך  טאיר החף
א לו לאעה את בה ר׳ יוסף מיטק ע ם נ ע  לעברעץ ע

ה ספר האטונוה ח הטחקר א פ  ובביה הוהנו טצא ס
 והדעוה, הכתרי, סודה נבוכים, ום׳ טלהטוה ה׳ להרלב״נ,
ר ידעם כטעט בעל פה נם ע  רהנה בהם המיד עד א
ל זיה ועקד על ספרי הפילוםופיא ע ה אעכנ פ  למד ע
ם בלמץ עבר ח י  האעכנזים, ולעתים סזוסנות כתב ע
ה הועיח ח נ א  וארסית, רכתוב אותם על ספר בעם ״
: רפאפורט, ו ר ו ד י םעםהכס ףסכתבי י אההל  ונמסה״ הו
 ניינד, יאםט, לוצאטו, קירכהיים, זקע, נאלדבערנ,

 ועטיינהיים.

ם הדבה במיר וסליצה, ח פ  [ספריו] חיפסאן הבר ם
ו היוהר  בקרה והקרי קדסוניוה, ביבליונרפיא ועוד. םפח
ע עו״ת  י נכבדים הם: א׳) תבנית הבית׳ מכלכל ע
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 בתור פילוסוף גדול וחוקר סעסיק על רעיק האהדית
 בבל טדהבי הבריאה. פרי הגיונו בפילושופיא העיונית
 נתפרסמו בספריו: ״רעד איינהייטסגעדאנקע אלס
 פינדאטענטאלבענחף״ (1880), ״וויסענשאפט דעס
 וועלטנעדאנקענם׳/—״ח1ר נעדאנקענוועלט, סיסטעם
יק מעטאפיזיק״ (ב״ת 1888); ״וויםענשאפט י  איינער נ
 דער קראפטאיינהייט״ (1893); ״דאס עדבדעבטאלם
 ערבאיבעל״ (1893) , ״ורםענשאפט דער גייסטעסאיינ־
 היים״ (1898) , ״ודסענשאפם דער נאממעםאיינהיים״
 (1903) משנת 1872 עד שנת 1898 היה העורך
 הראשי מתעתון תיוטי ״מעסעלער דאטפפבאאט״ וכתב

 סאסרים רבים בסאספים.

 ביבליונרפיא הדוד גליון 12 ; המגיד 1902 כליון
 38 ; השלה ח״ז הובדת ד׳; יידישע !ואלקס-קאלענדעד, קעלן

1898 
 נע״פ

 ריניאנו, יצחס : עודך דין וכותב קורות היהודים
 באימליא, נולד בעיר ליוותו בשנת 1826 וסת שם
 בשנה 1896. יצהק תית תנדול סתסשת אתים סמשפהת
 Rignano ההשובה בישראל בארץ איסליא, הוא לסד
 בהאוניברסיסא בעיר פיסא ונבהר בהואר *עורך דין׳/
 ויהי כל יסי הייו בין יועצי הקהלה בליוורנו וכסה
 שנים היה הפרנס. שסו יזכר לםובה על הבוריו שהבד
ה קהלוה איסליא, ועל השהדלוהו בעד שיור ח  א
Liberto ח הזאה. ואלה הם ספריו א  זכיוה ליהוחם ב
11 diritto pubblico del Regnodei Culte secondo 
d' Italia, Livorno 1885, La Universita Israeli-
tica di Livorno e le opere pie da essa ammi-

nistrate Livorno, Belforte 1890. 
 ש. ק.

 ריסער, גבריאל: שהדל? להשינ שיור זכיוה
ת כשנה 1806, ו ב ס  בעד היהוחם באשכנז; נולד בעיר ה
 וסה שם 22 אפריל 1863. הוא נמר הוק לסודיו בתורת
 הסשפסים בהאוניברםיסאוה בערי קיעל והיידלברנ,
 ובהיוהו יהודי לא היה יבול להניע למעלה םורה בבהי
 ספר הנבוהיפ, ובשובו להסבודנ בשנה 1830 לא יכול
 להשהסש באוסנהו בהור עורך דין אז ההל להשתדל
 להשינ שיווי זכיוה בעד בל ה־הוחם באשכנז. והר׳ל
 סחברהו ״איבער ח שסעללוננ דעד בעקעננעד דעס
. על הוברח ד״  סאזאישען נלויבענם אין חיסשלאנ
 הפרוסםםאנס פאולוס כי אפשד ליהודי אשכנז להיוח
ד ע ס ה דהפ, ענה ח  אזרהים נסוחם רק אם יסירו א
 בסתברתו ״פערטהייחנוננ דעד ביתערליבען נלייכם־
 שטעללוננ דעד יודען נענען ח איינווירפע דע ם הערק
 דרי פאולום״ (אלטונא בשנה ) 32S11831 הו״ל
ה העהון *דעד יודע, פעחאדישע בלעטטעד  באלטונא א
 פיר רעליניאן אונד נעוויססענם§חיהייט׳׳ וכתב מ כטה
ם נבבחם להשתחדדוח היהודים ולבאר ח ם א  ס

 רילןז, יצחל! p יהודה: רב ומחבר; נולד
 בשנח 1834 בכפר האלצהדזן אצל סארבורנ באשכנז
 וסח י״ח אלול חרס״ב (1902) בעיר בונא בן י״ד
 שנה נשלה לישיבה בעיר נודענםבערנ הססובח לקאםל
׳כ למד בהאוניברםיטאוה  ונססך להוראה בשנה 1857׳ אה׳
 של מארבורנ וראםסאק ויצא בהואד ״חקםור" ל£ילו־
 םופיא בשנה 1865 ובשנה ההיא נהקבל לרב ומטיף
 בעיר מעסעל בפחםיא, ובהיוה העיר הזאה םסוכה
ח היהודים י  לנבול רוסיא השההף הרבה להמוך ולעזור ב
 היושבים בערי רוםיא הקרובוה ובפרס בעה הרעב בשנה
 1867, ונבהר בראש הועד שנוסד להמיכה הרעבים
 תתת יורש העצר פרידריך ורלהעלם׳ וכסף• הנדבוה
ח בץ סאהים ושלשים קהלות אשד  נהלק אז על י
 בפלכי רוםיא על הנבול. ע״י מקרה זה נהגלנל ליד
 תרכ רילף לראות ולההבונן על מצבם הרע של יהודי
 רוםיא, וסאז תתל לדאונ לתם בכל לבו ונפשו ולהקחש
 לסיבתם את סבתר עתותיו בשנת 1869 נקרא מאת
 ראשי עדה קאוונא בהםבסה שר הפלך ההוא, לתתיעץ
ה מהברהו ״סיינע  ע״ר הלוקה בסף הנדבוה, ואז בהב א
 חיזע נאך קאוונא". בשנה 1870 יסד בסעםעל ביה
 בקור הוליפ וביה ספר לנערים מילידי רוםיא. בשנה
 1881 כאשר הההוללו הפרעוה ברוסיא ושרפוה הרבה
 היו בערי הנבול וכפרס בפלך סינםק, אז נסע חלף
 שסה, להלק הנדבוה שקבץ באשכנז, וכ״ה קהלוה
 שרופוה נהמכו על ידו בנםיעהו זאה שם לבו לתתבונן
 על תיי תיהוחם בליםא׳ ויכהוב אה כל אשר ראה
י סאנע אץ יידיש־רופלאנד״ (1882) דח  בספר ״

 שלשים ושלש שנים עבד עבודתו תצבורית ובשנת 1898
 התפםר ססשסרתו בתור רב וילך לנות סעסלו בעיר

 בונא בבית אתר כבניו ושם ישב עד יום סותו.

 [בהוד ציוני] ביסי הפרעות ברוםיא בשנות
 2—1881׳ פעל הרבה להושיס עזר והסיבה להנרדפים
, והפיה רוח  וינחנודדים דרך סעסעל לבוא לאסחקא
 הקוד, בלב אלה אשר נסעו לא״י. ביסים ההם ההעוררה
וסח אנודוה הובבי ציון בווילנא ווארשא נ  הבה ציץ ו
 הרקוב ואדעםא, וחלף ורעהו דוד גארדאן בעל.הסגיר״
 באו אז בדברים עם ראשי ההובבים, ואז פרסם רילף
 אח םחברהו ״ארוכה בה עסי, דברים היוצאים מן
" (1883) אח ח ח  חלב לבני ברית ושאינם בני ב
 המחברת חזאת כתב כעין אנרת לדרי פינםקד מחבר
ף לחוכיח כי ל  ״אוםדאסנציפאציק״, ובת תשתדל ח
 ״רגשי הכרת ערך עצמנו, תתקוח לתחית העצמות
ת ח ת א  היבשוה, ליעוד לאומנו ולהרמת קרנו בכבוד ב
 היסים על אדסה אבוהינו, אך הם המה הדברים אשר
 לתם תעת ותתעצוסות להעלות ארוכה ורפאות תעלה
ף בהיותו בקוננרים ל  לשבר עמנו הגדול כים״. הרב ח
ד דמעות מל בראותו ח ו  השלישי של הציונים בבאז׳״ל ה
לה״ שאליה שאף-בכל לב ונפש.  בהזץ ״אתתלתא תאו

 [בחוד פילוסוף] הרב חלף קנה לו שם עולם נם
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 שונות בישראל אשר עזבו את כמוה ה׳ או הקילו בהן.
 מעת שנתחלקה ססלבת ישראל נפרדו יהודה ואפריפ
 והיו לשתי בתות בעניני הדה, בני יהודה דבקו בתי
א  ואפרים בעמים יתבולל וילמדו דרכיהם, כסאטר הנבי
 סבבוני בבהש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד
 רד עם אל (הושע י״ב) ועמם הכהנים והלוים והופשי
 התורה. בימי הבית השני היו הצדוקים מאמינים רק
 בתורה שבכתב נגד הפרושים שקיימו נם התורח
ם י א ר ק  הססורה, ובימי הגאונים ואתריה ם היו ה
 מכחישי הושבע״פ. אבל הם הלכו נם להומרא ע״פ
 מנהנם כנראה מדוומרוהיהם בדיני שבה ובדיני עריות
. אבל לא כן הם הריפורמים כי כל ( ם י א ר  (ע״ע ק

 מעשיהם רק לקולא אפילו בדינים שמקורם בתורה.
 [ראשית דרבי הרפודם] תנועת הריפורם התלת
 ע״י המשכילים הראשונים בעלי הסאספים (ע״ע
, אשר רצו לעשות תקונים במגהני בית ( ה ל כ ש  ה
 הכגסה, כמו לבמל אמירה ״במה מדליקין״ בליל שבת
 שאיגו מעיקר ההפלה, או תפלת ״יקום פורקן״ בשבת
 שגוסדה בבבל בזמן הישיבוה, לרישי כלה ולרישי גלוהא
׳ אבל הניהו יסום פורקן השגי שהוא הפלה בעד  ומי
ת  הקהלה אולם הריפורמים שבאו אהריהם סהו נם א
, ועליהם רמזו הפסוק ״וימת  היקום פורקן השני ססחרם
. נם במלו אמירה הפיוסים ובזה ״ ם ו ק י ל ה ה כ  א
 נשהוו לההסידים האהדונים ביה הכנסה שלהם היה
׳ ובו ההפלל ההזן עם  מהודר ומפואר ונקרא ״היכל,
פ הוקי הזמרה, והדרשן או המניד הישן  משוררים ע״
 נעשה לממיף או ״פרעדינער״ על דרךממיפי הנוצרים,
 ודרש בלשון המדינה הממיף ההזן והמשוררים לבשו
 שהורים כמו משרהי הכנסיה הנוצריה. לאמ לאט
ב (ע״ע) בהיכל, ועלמוה משוררוה, נ ו  הכניסו ע
 והאנשים באו עם הנשים וההערבו יהד, והנהינו
.(Confirmation) ת הנערוה בבריה הדה  להכניס נם א
 הכל כסו שעושים הנוים שכניהם אשר לסדו סתם

 והההקו על מעשיהם
 [ריפורם הכנה לשיווי זכיות] סנדלסון בעצמו לא
 שנה דבר ממנהגי ישראל העהיקים, ונם האסין כי כל
י הקרבנוה והצרמוניות נ ם בהורה ובתוכם נם ת י  התנ
 נאמרו מפי הנבורה ולא יבטלו לעולם רק ע״י ההנלות
 ה׳ שנית לבני ישראל לשנותם בעצמו (ירושלם צד 31).
 אבל מנדלסק הורה דרךהריפורם לתלמידיו עי״ז שהכהיש
 בלאומיות ישראל המיותרת בזמן הזה, ולדעתו היהודים
 הם כהה דתית, בני אמונת אתת בין בעלי דתות
 אהרוה, אך בכל מקום שהם, שייכים להלאים של אותה
ה ובאמת הם נרמנים גמורים בנרמניא ואננלים נ ת מ  ה

י ת  באנגליא וכתמה, ויותר נבון לכנותם נרמנים בעלי ד
 יהודיה, אי אנגלים־יהותם, ולא יהות גרמני או יהודי
ח ת שלא לתת פתחון פ  אנגלי התורה הזאת היתה כ
 להנוצתם שלא רצו לתת שיווי זכיות ליהודים ולהשבם
 לאזרחי «רץ באסרם כי הס־ עם אתר. ותלמיתו דנו

 להמסשלה כי ראוים הם לכל זכיוה האזרחים בשנה
p בקשה להסינאט בהמבורנ לחה ליהודים  1834 ע
 משפטי אזרחים בשם ״דענסשריפמ איבער ת בירנער־
 ליכען פערהעלסניסע דעו־ חאמבורנישען איזדאעלימעף׳
ת י התננדוה ההמון לא• נתקבלה. וכהב עוד ״ צ  אך פ
 פערהאנדלוננען דעס עננלישען פארלאסענטס אים
 יאהרע 1833 איבער ת עמאנציפאציאן דע ר יודען״

ן  ולאחרונה עלהה לו בשנת 1843 להיוה עורך ת
 בהמבורנ. אחר חמחפכח בשנת 1848 נבחר ריסער
 לחבר הפרלמנט באשכנז בפראנקפורמ, והיה אחד
ת פתדריך ווילהעלם הרביעי בשנה  מהשליהים להכתיר א
 1850 נבחר לציר הפרלמנמ בערפורמ, בשנה שלאהתה
ה באמריקא, ת ב  נסע בארצית שינות ונם בארצות ה
 ותוצאית נסיעיתיי כתב בספרי ״פרייסישע יאחרביכער".
 בשנה 1859 נהמנה ריסער לשופט (אבערנעריכמסראס)
 בביה משפמ נבוה בהמבורנ. בשנוה 2—1860 היה

 םגן בבית המועצה בעירו.
ר נולד בשנת ע ס י ב ר ק ע ס י ו ר א ז א  אביו ל
 1763 בעיר ריס (ולזאת נקראה משפתתו ״תסער״)
נא ת בשנת 1828 בספר ״זכר צתק״(אלסו ו  ומה בהסב
 1805) כוהב ששמו הוא אליעזר בן יעקב קאצנילנבונן
 שהיה רב בעיר עמיננעךוואלערשמיין, והוהנו היה ד
ת ו ב מ  רפאל ב״ר יקוהיאל הכהן אב״ד אלמונא ה
לתת הוהנו בשם ״מעללי איש״  וואנדסבעק, וכתב תו
 ונדפס עם שהי דרשוה מר׳ רפאל הכהן בס׳ זכר צדיק
 הנ״ל עשרים סכהבים שכהב לבנו נבריאל נדפסו

 בקורוה ימי הייו (ה״א צד 36—61)

 ביבליונרפיא: איסלער, גבריאל ריססער׳ס לעבעז,
 פפד״מ 1871 ; פראנקפ[רטער, דענקרעדע אוי[* דר׳ גבריאל

J. E, x. 410 ;1863 ריטסעד, המבורג 
 ב. מ.

ה pn, מהקופה התת לפי ת  ריפוד•: הקונים בי
ן (ע״ע) ואילך. השם ״ריפורם* אי ״הקונים״ ו ס ה ד נ  מ
 לא יאוה להנועה הזאת כי הוראה מלה תפורם היא
 להמביע דבר בצלם הדש, כמו שעשו הפרומסמנמים
סותה הכנםיה ה כל י  לדה הנוצריה, שהפכו וישנו א
 תקתוליקיה. אבל הריפורסים היהודים לא היהה כוונהם
ת עילה  להפוך או לשנות את היהדוה רק ל ה ק ל א
 םעליהם, כי לרוב הסתפקו בתורה שבכתב וכתשו
 בתורה שבע״פ בתלמוד והפוסקים. נם השם ״הקונים״
 שייך רק לםהקנים ונודרים העושים םיינים להימרא,
ן לקולא נכנסים יוהד התת סונ  אבל אלה שנוהנין ת
 מקלקלים מאשר בסוג סתקנים. ויותר נכון לקרותם
 ״מקילים ברת״, או ״מתרשים״ כמו שמכונים באונגתא
ל  בשם *ניאולוגים״. עכ״פ נשתמש פה בלשון התי
א (ע״ע) י ס ק ו ד ו ת ר ו רם ותפורמים 6זוממ א  תפו
 ואורתודוקסים שהם היהודים התרדים המהדקים בדת
ט קודם להתנועה הזאת נמצאו כתות ם ג  הישנה. אמנ
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חד  במקום שהי־ שם הרב ט יק ט י ן, התנגשו שניחם י
ח ריב ומריבה במותנה- אך הרבנים בשלזיא פ ח ה  ו
ך  העליונה >מח להרב טיקמין וגיינר הודה מכהונתו, א
ת ח ה י ה על איש ריבו ועל ה ח ת  לא הדל לכהוב מ
ת ההנועה  האורתותקסית. אמנם מה שהמק יותר א
 הרי6ורמיה היא ״ההקירה ביהדות המדעית״, שרצו
ת היהדוה על בסים מדעי והיסמות, להזור  לכונן א
 להמקור הראשון ,,תורת״ הנביאים, אשר נתנה לה יתתן
 נם על תורה משה, בהוכיהם ע״פ ההקירה ״המדעית״
קח כהי׳ק בין הכמי ח מהו מ ל  והיא ההקירה ההפשיה ש
 הנמרים כי ספדי הנביאים קדמו לתורת משה. הראשון
ץ (ע״ע), ואף כי הוא  ששימש בהקירה הזאת היה צ ו נ
ת מנהני הדת הישנים למראית עין, הרע  שמר א
ח החפורמים. ו  בתקירותיו לאורתוחקסיא יותד מכל בגי ד
 כי אם ימילו ספק בתורה משה יפול ממילא כל יסוד

 היהחת.
ח ע  [אספות רבני ריפורם] באספות הרבגים ב
 ברוגשווייג פראגקפורם וברעםלוי (6—1844) באו
ם לא רצו להתובה ח ה  לרוב רבגי חפורמים, ורבגים א
 עסהם הריפורסים בעצמם לא ידעו בתהלה מה שרוצים,
 ולא יכלו לבתץ בעקרים ויסודות לאסונתם לההדשה

ד והוא: כי באה העת להקל ח י ם ד ג א ד ה  ורק רעיץ א
 סעליהם עול תורה ומצוה, ועי״ז יקילו או יסירו מעליהם
 את עול הגלות, ויהיו לעם אהד עם הגוצחם שכגיהם
 בגוגע לעגיגי המדיגה. מתהלה רצו לכהש רק בתורה
 שבע״פ, אך בראותם כי עי״ז ישתוו להקראים שקדמום
 וגם לא רצו להחזיק בהומרוהיהם, עשו תילוק גם בתורת
 משה בין הוקי המוסד ובין ההוקים הציחמוגיים- ובאו
 לידי מםקגא, כי תורת ישראל היא בידיהם כהומר ביד
 היוצר ויוכלו לבהור להם מה שהוא מוב בעיגיהם
 ולבםל מה שלא יתכן לפי דעתם לזסגם ולשעהם. אילם
 אע״פ שלא האמיגו בתלמוד ולא בפוסקים ושו״ע,
 בכ״ז הביאו פעסים רבות ראיות והובהות לדבריהם,
ט עליהם לעת הצורך. כמו עת לעשות לה׳ הפרו מ ם  ו
א וכדומה, ג  תורתך כמו שדרשו הז״ל- ודיגא דמלכותא ח
י ג ים).  מבלי להבין כווגת המאמרים האלה (ע״ע ד
 וכמו למשל הביאו כי מותר לההפלל בגלוי ראש, מפגי
 שםצאו בספר המגהיג ״מגהג צרפת דקוח! בראש
 מגולה״ (עי׳ דרכי סשה ?!סור או״ה סי׳ רפ״ב). סבלי
 להבין כי הכווגה היא שלא כסו את ראשם במלית על
 הכובע, כי איך אפשר להאסין שלא כסו ראשיהם
 כלל? דבר שהוא נגד כל ראיות שבעולם, וכל איש
 היודע אפילו קצת ממנהני ישראל, לא יאמץ זאת
ק״ לכהנים בביהכ״נ, ו הד  (ע״ע נ ל וי). נם בסלו את ״
 רק המםיף מברך את העם בברכת כהניס בכלות

 התפלה.
 [מתנגדי הריפורם] הרבנים מדוד הישן שלא
ת לשק המדינה ולא היו להם ידיעות  ידעו הימב א
 כלליות זולת יתעות תתלסוד והפוסקים ועניני היהחת,

ת להשיג שיור זכיות מוכרהים  גזירה שוה מעצמם כי כ
וצתם בלבושיהם ובלשונם ובכל  מס להתנהג כסו הנ
ת בנתחם, ואה לשונם יהותה־  דרכיתם, ולכן שינו א
 אשכנזית תתליפו בלשץ אשכנזית הדשה, והתתילו
 להתבולל בהברתם. והשבו כי אי אפשר להם לשמור
 הדה הישנה כאשר ינתן להם כל הזכיות, וכמו שאמר
ו ״איך נשאל דבר (שיווי זכיוה) שלא נוכל אה״כ י  תנ
 להשתמש בו? ואיך גוכל להצתק עצמגו בעיגי העמים
 אם גהיה מוכרתים לתוחת ששמירת החת תתגגד אל
. ולכן ההליםו ( ו י נ י  חשנת חחפשיוה?״ (ע״ע ד
 חריפורסים כי אץ דרך אתדת לפגיחם בלחי אם לפרוק
 סעליחם עול חסצוח. ובידעם כי חיחותפ שומרי ההורה
 לא ישמעו לחם, עשח אחד מחם חחבולח לזייף ספר
 שלם אשר ייחם לחרא״ש וקרא בשם ״בשמים ראש״
 שגדפס בברלין בשגח 1793, ובשו״ח שכחב בשם
 חרא״ש נשנו כל דרכי חריפוים שחפצו לחנחינ בעח
ח וקםניח ו  החיא, ונאמר שם למשל כי םוחר לאכול א
 בפסח, וםוחר לשחוח םחם ייגם והלב של גרם, ולנלה
 בסכין, לנסוע בענלה בשבח, שלא לחחענוח בצום
 אםחר, להפסיק החעניח בשקיעח חחמה מלבד ביום
 הכיפותם, שלא להחענוח בחשעח באב אם יש בריח
 מילה, ושלא לומר הפיומים. הדיפן הזה היה שאול
 ברלץ בן ר׳ הירשל לעורן שהיה רב הכולל בברלץ,
ל הרא״ש כדי להונוח אח חבתוח, ח  והלח עצמו באילן נ
ה כלל ישראל אך הרבנים באוהו הדוד  ולהכשיל א
ת  הכירו אח הזיוף הכחשח הלאום הביאה אה״כ לי
 כפירה בנאולה ובשיבח ישראל לאדמחם, כי כיץ שיש
 לירוחם שיור זכיוח אינם עוד בנלוה לפי דעחם
 ואין לחם לקוות על ביאח המשיח לנאלם, ולק מהו
 כל זכר ציון סםדר חפילחם, ומםיפיחם צוו לבםל אח
 חעניח חשעח באב כי מח לחם לקונן על חרבן ביח
 חמקדש שאיגם סצפים עליו שיבגח ? ודרשו כי ״צדקח״
 עשח חקב״ח עם ישראל שפיזרם בין אומוח חעולם
 להיוח עם אחד חבגיח חחיכל לחפורם חוקם ע״י
ן (ע״ע) בשגת 1810 בביתו בעיר א ז ב א ק א  ישראל י
 זעעזען- ואת״כ בביתו בברלין בשגת 1815 ההיכל
ר ח ס  הראשץ הוקם בהמבורג בשגת 1818, ותתפללו ב

ב התפלות היו העתקות בלשון אשכנזית ח  ש
 [הספרות הריפורםית] הריפורמים השתמשו בכלי
 זיינם העתונים והמאספים שכתבו וערכו בלשץ אשכנזית,
 והאורתודוקסים אשר רובם לא ידעו לכתוב בלשץ הזאת
י י גר (ע״ע)שנבהר  לא יכלו להשיבם רבד. אברהם ג
 למםיף בעיר ורזבאדען התל לתוציא לאור בשגת 1832
ת עתוגו,,וויסעגשאפםליכע צייםשתפם פיר ייתשע  א
 סהעאלאגיע״ ובלשץ מדברת גחלות וברות ״מדעי״
 והערה (״ארפקלעחנג״) עורר את הסשכילים לצאת
 למלתמת מצות ננד השלהן ערוך כאילו היה עומד להם
 למכשול על דרך ההופש והדרור המדיני ובשנת 1838
 באשד בחרו המשכילים בברעסלר את ניינר עליהם לרב
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ת בענין אלהות, ולא יסכים התלםוד עם דעת  בהמו
י בסצות. וזה יאסר כי לא יתכן ללכת אחרי  סוסי
אח התלסוד בהלכות שבת וכר ואף את תורת י  חו
ה נ  שבכתב לא נאסנח רוחם ובאסונת כלל ישראל כ
, נם יבדילו רפרידו בין הדברים, לערוך ערך חכמות  וכו
 כפי שכלם הסדוסח, לשום נמות שכליוח סוסריות
 כסרופ. וחקי ח׳ ועדוחיו כשפל ישכו, ועפ״ז לא נסנע
 סהם להנריע ולכםל אף כמוות ספורשות בתורח כנץ
 תקיעת שופר ונסילת לולב, איסור סלאכה בשבת׳
 כתיכת ספר כריתות לסנורשת וכר. ותועבה להם
 להתפלל כעד חזרת סלכות כן דוד םשיח הי, בעד שוכ
 שופסינו כבראשונה, בעד כנין בית קדשנו ושוב עבודת
, אכן אין לאספה הזאת ולכל זולתת ו כ  אשי ה׳ לדבירו ו
י  כסותה שום כה ורשות לבסל אפילו סנהנ סטנהנ
, וסכ״ש להתיר שום דבר  ישראל קדושים שלא כדת וכו
 האסור ואין שום ססש בכל סד, שיעשו בעלי האסיפה
 ההיא או כיוצא בה, ובכלל שכל הוראה כישראל אשר
 ריא ננד הנסרא והפוסקים בסלה וסבוםלה״ וכר (הוספה

 לסכ״ע סהזיקי הדת בלבוב שנת ל״ה נליון 19)

 [הי׳פיים באסריקא] הריפורסים ההאסצו לסעת
נהפ ההדשד, בארצות הולאנד ואננליא ולא ת אסו  א
 עלתח בידם אך באסריקא חצליחו ועשו פרי ההיכל
ן (ע״ע) בשנת 1825 ו ם ס ל ר א ש ס  הראשץ נפתה ב

 תלסידי ליאופולד שםיין ויוסף אויב כאולאסריקא בשנות
 1840—1850 ויסדו קהלות ריפורם, כנויארק היכל
 ״עסנואל" בבאלםיסור ״הר סיני" ובסינסינאטי ״בני
 ישורק" אהי׳כ באו הססיפיםהריפורסים דוד א יי נ־
ם ה י ר ה א ו , ש ר י , ושסואל ה ר ל ד , שמואל א ז ר א  ה
p ל א ס ו ו ו א ר ם ס א ׳ י ש ב י ה ו ס כ ם י ע מ ס ס ם י ס ר ו פ  ר
ש ר י ה ׳ ל נ י ס ע ׳ ל א ה ם נ ע י ל י , סנהם ל ז י י ו ו ר י  יצהק טא
, ושטואל ן א ס פ י ל י ר פ ע ל ה א , ק ל א ה ם נ ע ז ל ע  פ
 שולסאן הריפורם באטריקא פתרו והתירו כסה ספיקות
 שהיו תלרות בדעות הריפורסים האשכנזים, כמו שאלות
 כשר וםריפוה (עי׳ ווינער ״די יידישען שפייזענעםצע״
 צד 482) ועניני ניטין, הליצה וכדוטח בשנה 1869
 ההאספו י״נ רבנים ריפורטיר בפילאדלפיא והחליטו
 שאץ לקוות לקבוץ נליות רק לנאולה רוהנית ובי פזור
ה אהדות השם  ישראל ביז העסים הוא להפיץ א
 בתוכס חאת היא הטיסיץ שלהם ובאספהם בשנת
ל ע ר ההליםו לקבלת  1885 אשר בראשה היה ק א ה
פ רם ח . ה ( ת ו פ ס  נרים נם בלא סילה (ע״ע א
, וכל רב בקהלתו  באסריקא בכלל היא כעיר פרמה
 עושה לו ריפוד ם לעצסו כישר בעיניו, ולכן יש ערבוביא
ה יו״ט שני של  נחלה ביניהפ, אך כולט לא ישטרו א
ח כראוי, ט ש  נליות, ונפ יו״ט ראשץ ויוט השבה לא י
ה יופ השבת ליום הראשון, ספני  רש שנסו לדהות א
ם ביום השבת והבאים ה ח ה ס ס  שהברי חקהלה עסוקים ב
 לשםוע דרשותיהם הם זקנים ונשים ובעלי יאהרצייט.
 אך בראותם כי אם ידרשו ביום הראשץ לא יבואו נם

 לרוב ההשו ולא ענו כלל להריפורסים ויבםלום כדעתם
ק לתוסת היהדוה שאין להפ עסק ה ם ס מ ש  או כי ה
 עסהם. אסנם הרבנים היראים שנסרו הוק לסודם נם
נד  בבתי ספר הנבוהים והאוניברסיםאוה ראו כ• רעה נ
ו לסלהסה ננדם להשתסש א ת אם לא מ ח ה י  פני ה
 בכלי זיינם בלשץ אשכנז צהה ובדרך סדעי בין ראשי
ם רב המלל י י נ ר ק ב ע ה  הלוחסים האלה היו ר מ
 בהסבורנ אשר סהה כפוסבי ננד ההיכל שהקיסו שם
 וסדר ההפלה שלהם, והשתהף עם ר׳ זכריה פ ר א נ ק ע ל
 ביסוד הססינאר ככרעסלוי כדי להכין רכנים טלוטדים
 אשר יעצרו כעד זרם הריפורם, ובפרס עסד ננדם ר׳
ש (ע״ע) כפפד״ס. זה האהרץ ר י  שסשון רפאל ה
 בסכתבו לר׳ צבי חירש לעחרץ וחביחו באטשטרדם
 סיום ז׳ חנוכח חר״ח(1848) אוטר על אספח הרבנים
 הריפורמים ״אף בי אסיפת רבנים יאסר לה וסנרח
א כל הדיוט בטנינה, כל דבריה אשר נטנו מ  בעדה ט
 ונטרו ואת אשר הציעו לעשוה טעשה הדיוטוה כולם,
 דבחם הסוניים, לא יעלו ולא יורידו בענין הדת סאפס
 ותחו יחשובו וכו. איה איפוא הביאי שטץ עדות וראיה
 לדבריחם סן חחורח? וכר ספרי דתני בקרן זויות
 יניחו, על לבם חורחם נכחבה כל דבריהם דבר
p חחסו i נביאוח, כך עלה על רוחם, כך גראה להם 

 ואם פעסים שלש דבר סדברי התורה אל פ הם גונב,
 ישחיתוהו תהת לשונם וסעסו על שפתם ישונה ודבר
 בורות ישסע כן חביא ראש וערם לחח ר ח תין ישראל
 ונכרי סאסר חז״ל בעולת בעל יש להם הופה וקדושין
 אץ להם, ולא ראה או לא ידע כ׳ לא נאסר זה אלא
 בין נכרי לנכרי(סנהדרין נ״ז), אכן ישראל ונכרי אפילו
 בעולת בעל אין להם, וכן ישראל מנכריה אף כנו לא
 יהשב ולא ״והס אהריו ונכרי הוא ולא ישראל( בסות
ה ו א מ  ב״כ, קדושץ ס״ו), ונךיעה ביאה זו בזה אף ס
 עריות ההסורות ואהד העלה סאסר שסואל דינא
א על פיו, כאלו אף בתורת איסור עריוח נ  דסלמתא ח
 נימוקו ומעמו, ולא ראה או לא ידע כי רק בפרס
 מפרמי דיני ממונות נאמד (נימץ י׳, ב״ב נ״ד). ואהד
 הכיא מאסר ספק נפשות להקל וכל תסקים נפש אתת
 וכו לעשות ססוכים לבימול מציצה כמילה. ולא ראה
 ולא ידע כי המציצה אינה סשום מצוה אלא אדרבא
ן  היא נופה םשום סכנה היא וסשום קיום נפש סמצי
 אף בשבת(שבת קל״נ:) אלת תן נרנרי תבסת התורה
ת כולם ותקםן עוד  בפיתם. ע״כ אסרתי דברי תחוםו
דבח ה פי ה׳ לא שאלו ו  זאת בעיניתם, תתת אשר א
ח ת ת פי ההסץ והולכים א  חז״ל לא דרשו, שאלו א
ה והבלי pm ובו׳ ״ראם בעוואוסםזיין דער נע־  שחרו
 זאססטהיים״, ״דאס בעוואוסםזיץ אונזערער ציים״׳
 הן הנה אסות בניניהם, דוה היום יסשול בם ומי. זה
ד כבר ח  יתיר לעבוד על סשפםי התלםוד אם דעות ה
ץ אם צריך נם להתיר ח  עבדו עליהם, חת יספוק ע
 אשת איש, זת יאמר כי ה כמינו ז״ל יש להם דעות
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ת 1723 נ ה הוא וב׳׳ב רשובו לאיטליא, ועד מ ד פ  תלפץ נ
צא ואה״ב החישב בליוורנו דהי לסוחר. חנ  היה רב ב§י
ת ויהי ו נ ו ׳ב היה נוסע בערים מ  ובעשרים שנה אה׳
ת נ ש ב ם ולונדץ, ו ד ר ט ש מ  באממיר שאלוניקי קושטא א
ת 1741 שב לליוותו-  1735 היה בעם שנית בא״י. בשנ
ו ת ספרי  ובשנה 1743 בהיותו נוסע באימליא למכור א
 נהרנ ע׳׳י סדצהים אשר קברו אוהו אצל הוף העיד
א נ י ד  דינו. וששה ימים א ה״ב מצאוהו יהודים ססו
דו , והספי ת נופו לקבר ישראל בעיד קינטו  ותביאו א
ר שננזרה מ פ שמואל א ה ר ב  אותו בהלכה׳ ובנו ר׳ א
ב ר תפלה של אביו כתו ח ס א ב צ  עליו נזרה זו בי ס
הרנ על ס בי יהיה נ ל ש ח י  בי הלם הלום בהיותו ב

ש השם. ח  ק
ס ח פ ס Ricchi) הבר ה )  [ספריי] ד׳ עמנואל חקי
ת המשכן, כ א ל ל מ  האלה• אי) ״מעשת תושב״, ע
ה עם פירוש, ובסופו שיר על אותיות ת הסשנ י נ ב ת  ב
ה וענינים  אההע״ר; ב׳) ״הץ עשיר״ באור לשונות הסשנ
ת סילה ותפילין עם סימני המוזיקא ב  אתרים, ושיר על ש
ל ע ם י ש ח י  (אמשמרדם 1731); ני) ״תושב סתשבות״׳ ת
ר תפילין דמרא עלםא, מ א מ  תנ״ך וש׳׳ס בדרך אנדת, ו
ת וקצת מדובסת ת תסקו ד ח ה על ס ר ה ר סקור. ס ס א ס  ו
, קצור כוונות ״ ם ח י ס ת ת ) ״משנ ה (שם 1732); ד ס ד נ  ה
ם ש ) ת ו י נ ש ת בטו ט ו ת ב ס ס ת סהאריז״ל ונתלק ל  התפלו
ת ס׳  1727), ה׳) ״יושר לבב״, סבלה והוא תטצי
ת הסירים (שם 1737); וי) ״הזה ציה״ פ" על נ ש  ס
 תהלים בדרך קבלה (ליוורנו 1742); זי) ״אדרת אליהו״-
ם על בל הש״ס והלק שני נקרא טי נדת  ה״א היחשי
ת ושיחם בשם ח י ׳ נדת, וכ״ד שו״ת, ובסופו ת ס  על ס

ה (שם 1742). ס ב ה ת ל  פרפראו

 ביבליונרפיא: הקדמת ס׳ חזה ציון; עמודי עבודח
 צד 370302הכרמל ח״ג ; - 8T3• תולדות גדולי ישראל
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א י ל ט י א מ ה א צ ו מ ש ה ה פ ש : מ ת ח פ ש  ריכ}נטי, מ
ת טטשלח ת Recsnat) שהיתה לפנים ת i ) מי  מעיר חקאנ
י היה רב מ נ א ק ן ר נ ה ל י א ת ב  האפיפיור. ר׳ ש
וסדה הנימן ה הי״ז בעת שנ א ס  בפירארא בתתלת ה
ם ת נ ו ר׳ מ ד 335). בנ  (תולדות נדולי ישראל צ
ה הי״ז וכתב א מ י היה רב בפירארא ב ק א נ מ  ר י
ס לר' יעקב י נ  תשובות שנכללו בפסקי ריקאנםי האהרו
ן ב ם י י ה ת ד ו ה ו ו* י י -סי׳ ד׳ ר ל׳׳נ). בנ ם נ א ק  ח
י היה נ״כ רב בפידארא ונזכר ט נ א ק י ם ר ה נ  ט
ן נ ה ל ב ה י א ו ד׳ ש י סי' הי. בנ ט נ א ק י ח ק ס פ  ב
י הית נ״כ רב בפידארא ותשובתו נכללה ק א נ מ י  ר
, ונזכר הב ם״ ד״פ) לר׳ שמואל אבו ׳ דבר שמואל ( ס  ב
י ם נ א ק י ם ד י י ב ח ק ע ו ר' י כד ד יצחק. נ ח פ ם ב  נ
ר ״פסקי ב א ח ו ת 1824, ח נ ש ת ב מ  היה רב בפיזארו ו
• ב י ת ״ (ליוודמ־ 1813), ״יאיר נ ם י נ ח ח א  ריקאנטי ה

ם ח . ח ב ש ח ם ו י  הזקנים והנשים, חזרו לחטיף לקחם ב
ת החודה, ויש עונב ונערוח םשוררוח ולרוב א ח  בטלו ק
תנ אטריקא״ של ודת פ בפי ״טנ ת ל פ ר ת ד  נוצחות. ס
סד וריז. ״ שי ת ח נ א נ נ ״תקתלות הרי6ורסיות ת ת נ  או ס
ת חתלרות ח בעצטם הסצו ט ש  רוב הרבנים ההם לא י
ת אסורות בעניני נימק ו ל כ א ט  בנוף. ואינם נזהרים ט
 סוםבים על הוקי הארץ בכלל אינם שונים הרבה
יהם הנוצרים בעלי האוניטדיאנים  בדרבי הייהם סשבנ
א ק ח ס א ת הבורא. קהלות ריפורם ב ח ת א פ ב י נ  שסאסי
ט בערי ארצות המערב, ע״י תלמודי ר פ ד ב א  נתרבו מ
ת ת תטחדקו ח נ א נ  הקולינ בסינסינאמ• של הקתלות ת
ף שלא ה שנתשבים לאורתודוקסים- א ל  בריפורם ונם א
ם ב׳ יסים של יו״ם, ח ס ו ש ר תתפלה ו ד ס  ישנו דבר ס
ת ך א ר ב ל האנשים והנשים יושבים ביתד ותטםיף ס ב  א
יפ ולפלא הדבר כי בעוד אשר בהיכלי  העפ בברכת בהנ
ז שיש שם עונב וסשוררוה בב״ז יושבות  החפוי־ם באשכנ
ר לא ישניהו א נ ס י ס י ה  הנשים לבדן בעזרת נשים, רבנ
ם נ ס ת עצסם ״אורתודוקסים״ נסורים א  ע״ז וקוראים א
עת הריפורם, והסקור ו  כבר נראו אותות הרפיץ בתנ
פ ח ע ו התהילה יכזבו סיסיו. בי בשלשת ה נ ס ס  ש
ת שהוקם ההיכל הראשץ ו ב ס ה ז ב ת באשכנ ו ל ח נ  ה
וסדה שם ״פעראיץ דעד  בשנת 1818- בפפד״ס שנ
ת 1843, ובברלין ההבדה ״נע־ נ ש  רעפארט־פריינדע״ ב
ת ם יודענסהופ״ בשנ ס פיר רעפארס אי פ א ש נ ע ס א  נ
, והאורתודוקסיא פ האלה נפלו ח ו ס ע  1844—שלשה ה
ת הרי£ורפ ם ותנרש א ע  גוברת בהן משנה לשנה ועוד מ
ה מ דת מ ר פ ל ר ו פ ח א בבר התהילה ה ק ח מ א  בלה וגם ב
חם לא הו ב הי פ ח א אשר ש י ס ח ב ח הטזרה. ו ע  ב
ו ם א  מצאה הרי§ורם מנוה לכף רגלה, וגם המשכילים ט

ם י ר ק , ע ת ו ת ; ב ת ו ל ל ו ב ת  בה ע״ע ה
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 ריסי, עמנואל חי p אברהם: רב ובעל
 מקובל ומשורר; נולד בעיר פירארא בשנת 1688,
ר תק״ג (1743). בהיותו בן שתיפ שנים ד ג ב״ת א ד ה  ת
ים אה״ב ם לדורנו וארבע שנ נ כ ש ת מ  העתיקו אבותיו א
ה רבינו. ח ח ח ר׳ י ו ת ד דל בבי תנ , ועמנואל נ ת אביו  מ
ה ר ד תלמוד אצל ר׳ נתן פינקרלי, ונעשה מ מ  עמנואל ל
א לרניציא  בבית ר׳ יצחק הפץ בעיר נוריציא, ואת״ב ב
כת לרבנות . הוא קבל סמי ם ח ע נ ר ל פ ח בית ס ת  ושם פ
נתקבל לרב ת 1717, ו נ ש מ סר׳ הלל אשכנזי ב ש ע ח מ  ב
ת הקבלה החליט מ כ ח ת נודל תשוקתו ל מ ח יחציא מ  בנ
ח פ ס  לנסוע לא״י, ובשנת 1718 הגיע לצפת ויהגה ב
ה בא״י פ נ דתה מ ת 1720 ו נ מ . ב ל א מ  האר״י וד״ת ר
ת על הים שבוהו נ י פ ס י לאירופא, ודתיותו ב ק ב ח מ  ר
ם ה ר ב ך בהשתדלות א  ?מדדים והובא לםריפוליצא, א
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 ברא מ ההגהגה הטדיגיח מל היהודים בגלות בבל, ויחי
ח י ה הגבוהים- וחהי ב מ ל ס  בםעלהו באחד ממרי ה
 הממרה למפומ אח היהודים ולמלוס בהם ולעמות
 הקוגים בעגיגי הצבור, לםגוה דייגים ומופמים על העם
 ולהמגית על פעולתם, לפקח על מממדי החברה, על
ה ועל המערים (ב״ב פ״ס); על  הקגוה חמוק, עלהםדו
 תקון הדרכים, בגין הגמדים וגקיון ההעלוה; לגבוה
ה מפריעי הוקי הםדיגח  מסים וארגוניוה, ולעגומ קמה א
 ומלום האזרהים (מידיעות ר׳ גהן הבבלי בספר היוהסין
 ואגרה דרב מרירא גאון מם). הוא היד, ראמ המופסים
 מבכל קהלוה ימראל והיה דן לא לבד דיגי ממוגות
 וממפםי האזרהים, ב״א גם דיגי גפמוה. הוא היה
פ לאהד מהברי  היומב בעצסו בדין, או ססר הממפמי
 בחי הדיגיפ הססוגיפ על פיו וכח הכפייה אמר לו
 היה הסקל והרצועה (סגהדרין ה׳:) אוה הממרח מל
 ראמי הגולה היה אבגס זהב סעמה רוקם מגקרא
 ׳-קמרא׳(הוריוה י״ג:), ומעיל סמי ״ססכסא״. ביסי
(ד ׳א ה״ב=642) הרימה מממלה  ב ו ס ה ג א י בן הגיגאי
 הכליפוה אה גמיאוה ראמ הגולה לסעלה גבוהה,
ת  וחזכהו בזכיוח מיוחדוח, ותמלא אה ידו לההופ א
ר מ ו בחוחפ מיוחד מנקרא ״עזקא , א  כחבי פקותחי
וחוא םסמל החופמ, פי ג  בו חקוקח חסונח זבוב בעלכ
 חוחם הנמיאוח מגחאמרה ססעם הסלבוח. ויהי ראמ
 הגולה בא כהה מל הססמלה העליוגה. אז הגיעה
 המרדה הלאומיה הזאה אל מרום סדרגה מלסוהה ועל
 ידה גהמבו היהודים בבבל כממלכה מיוהדה או
ח הגומאה סס אל המממלה  כגסיכוה עבדיה הפמי
 ההוסה עליה בצלה ראמ הגולה היה מוכן בארםק
ד הסלכים ובעלי המיר ה א  הנמיאוה בהיכל הפארה כ
,  היו ממוררים ומזמרים לפגיו במכבו ובקוסו (גסין ד
 ירומ׳ סגילה פ״ג), והיה גוסע במרכבה כבודה -גוהרקא
 דדהבא״ (גסין ל״א), וגדוד אגמי היל עסדו לפגיו
 על המממר בביהו ובהצד ארסוגו, והיו עוסרים וסלוים
 אוהו בכל מקום לכהו(אגרה רמ״ג). לכלכלת ביהו יעד
 לו הכליף אתה גלילוה ידועים אמר בהבל האח
 גהרואן פרס והלואן, וסתבואת תססים התבלבלו גמיא
 הגולה ובל פקידיו וסמרתיו. והדמיון גתן לו להסיל
 ססים פרסים וסיותדים לצורך תזת על הקהלות כהפצו
ם תמתתסו  (מם וקבלת תראב״ד מם) במלמק תסמפסי
י גאוני הימיבות בסורא  יהד עם ראמ הגולה מג
 ובפוסבדיהא, ספגי מהם גהמבו לבגי סמכא בתודת
סמפס בשוה דאמ הגולה היה  ההלכה וכל דבר הוק ו
ה סקוסו וגהגה סכל זכיותיו  ראמ ימיבה סורא ססלא א

 עד מהוקם אהר תההיו.
 [ראשי הגולה עגרו לפעמיס גבול המוסר] בהיות
ה וכרם ד  ראמי הגולד מבורכים בהק ועומד ובגהלה מ
 תתנהגו המיר בגאה וגאון והיו להם עבדים וממרתים
י הצרם ותוסים בצלם ס מ ח מהיו ת ו  רבים. גם בגי ח
מ הגולה על בגדיהם לאות א ם ר מ  היו גומאים מ

 המובה על היכל הריפורמים בהסבורג, וכתב מידים
ל םגהם א ו ג מ  ומליצוה ודרמוה (בכ״י). בגו ע
ה  ר י ק א ג מ י היה רופא מומהה, ומה בוירוגא במג
 1864 הוא הבר סדר דקדוק מל׳»ן עבריה ודומיה
 וספר מלים עבריה־אדמיה ואימלקיה (ררוגא 1842—

(1856 
, הי י ס ג א ק י ן ר י ס י ג ן ב ם ב ה ג  ר׳ ס
 באיסליא בסוף הסאה הי״ג והחלת הסאה הי״ד הוא
 הבר: אי) פירומ על ההורה ע״פ תקבלד, (ויגיציא
 1523) וגעתק לרוסיה ע״י פיקו די סיראגדולא, ונדפס
ה עם פידומ ר׳ מרדכי יפת בלובלין 1595) ב׳) פירומ י  מג
 ההפלוה- גי) מעמי המצות(קוממא 1543) ג״כ ע״פ הקבלה
 וםביא דברי ר׳ יהודה ההסיד מרגגמבורג ור׳ אלעזר
״ (בולוגיא 1538) ה מ ל  בעל הרוקה והרסב״ן. ״פסקי ה

פותה הפ לו־ ה הקבלה ע״פ י  הוא המתדל לבאר א
ת בדורו הי  סופ־א והכסת הגיון, והיה בעל סקובל הי
 באיסליא (מלמלת הקבלה דף ס״ח ע״בן צוגץליסע־

ד 369).  ראמורגעמיכסע צ
 ב. מ.

 ריש גלותא : ראמ הגולה או ראמ גליות, והוא
ה והאר כבוד בבבל כמו ״ג מ י א״ בא״י ת ד ם מ  מ
״ או ראמ הקהל ס נ ר פ ״ במצרים, ובמו ״ ד י ג ג ״  ו
 בזמן האהרק. המם הזח גזכר פעמים רבות במגי
 החלמותם ולפעמים מכגים אח ראמ הגולה במם
,  ״-מומל״ או ״מליס״ סהם (ערובין ג״מ. ופירמ״י מם)
 ובסדר עולם זוסא (סוף פ״מ) גקרא גם במם ״מלכא״

ה ראמ הגולה סרומזח כבר בחורה ר מ  הז״ל מצאו מ
מ מיהודה״ אלו ראמי ב  בדרמם הכהוב: «לא יסור מ
, ובדרמם ״כי מריה עם ( ׳  גליוה מבבבל (סגהדדין ה
ה יעקב, רמז מ האלהים א  אלהים ואגמים* מברך אי
ם מגי מרים לצאה ממגו, ראמ גולה מבבבל ת י ה ע  לו מ
 וגמיא שב*רץ ימראל (הולין צ״ב:) כאמר גאהזו
 גולי יהודה בבבל, ממו עליהם מלבי בבל ופרס עין
מ אזרהים, והרמיק לבהור עליהם פ מ  למובה וגהגו להם מ
 גמיא ומלימ מקרב אהיהם והוא ראמ הגולה ובעיגי
 הז״ל גהמב המלמון הזה כעין הממך למלכוה ביה
 דוד. לפי הדמימה העהיקה בסדר עולם זומא הההילה
ה ג  כהוגה ראמ הגולה מזדובבל בן מאלהיאל (לערך מ
 ג״א מל״ה=422 קודם מה״ג), וההגהלה הבהוגה הזאה
ה עמר דורוה עד מר הונא בן מ מ  בקרב צאצאיו ה
ת מל ר׳ יהודה הגמיא (רבי). אולס בספרי ההולדה ו  ד
 אק זכר לדאמ גולה בקרב יהות בבל עד הסאה המגיה
, מהוא הדור האהדק לההגאים (צוגץ ג״פ ה מ  להדבן ה
 136), ודאמ הגולה הגזבר לראמוגה הוא סר הוגא אמר
 בסוהו צוד, לביהו להעלוה אה עצסוהיו לקבורה בא״י

 סמר הוגא גסמכה המרדה הזאה סמך סאוה במנים
ז גחבמלה הגמיאוה p הגאון דב סעדיה (941), מא ד ז  ע

 ימאת בהסכמה ראמי קהלוה ימראל (עי׳ להלן).
 [תבונת ראשי הגולה וםעלתס] ראמ הטלה היה
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 לבית הכנסת, ושם נערכה תפלו־ בצבור בהדרת תפארת
p קריאת התורה, t לכבוד ראש הגולה׳ ובאשר הניע 
 היה ראש הנולה יוצא ססקוסו ועולה על הסנדל הספואר
 אשר עשו לסעגו וכל העם קמו ספגיו אחריו עלה
 הגאק סםורא וכורע לפניו רושב סיסיגו׳ וכסוהו עשה
א ויושב סשמאלו ההזן דביה ה ח ב כ ו פ  נם הגאץ ס
ה ספר ההורה אל ראש הנולה  הכנסה היה סעלה א
 והוא קורא בו, כבוד שלא זכה לו רק הנשיא מצאצאי
 סלכוה ביה דוד (ידוש׳ יוסא פ״ז וםוסה פ״ז ו')י נם
 נתנו לו הכבור בשבת הזאה לקרוא כמקום כהן (גסין
 נ״ס ). אה״ב היה דורש בדבר הלכה או אנרה׳ ואם
 אינו יודע לדרוש דרש הנאק סםורא (לדרשת ראש
 הגולה נסצא זבד בתלסוד ביצה ב״א: ויוסא ע״ה.).
ה ההפלה ״יקום פורקן״ שגהקגה  אה״ב ההפללו א
 לכחחילה לכבוד ראש הגולה וראשי הישיבוה. ההגיגה
 גגסרהע״י ההלובה כבודסביהב״גאל ביה הגשיאששם
 עשה ראש הגולה סשהה גדול לבל צירי הקהלוה והכסי
 ההורה ולכל השחם הגחלים אשר למלבוה בסדר
 הזה הוהג יום אהד בשגה לכבוד הגשיא בהדש
 מרהשק בפי לך לך, והשבה הזאה גקראה ״בלה רבהי*
 או,׳רגלא רריש גלוחא׳, והוחג ברוב פאר בל ימי
 סשול נשיאוה הגולה בראש בגסה ישראל בבבל, או
 כדברי בעל שבס יהודה בשעה ״שלהלוהיה ססשלהה
 היהה עדיין עוסדה״. לפי היוצא סדברי ר׳ נהן הבבלי
 נהפשס הסנהנ את״ב לההאסף לאםפה ררינלא לא
סבחהא ב״א בעהיקה, עיר קסנה  במורא ולא בפו
 םסובה לבנדאד, וברוחה האהרונים לנשיאוה הנולד.
 בבנדאד עצמה, ששם היה אה״כ מושב ראש הנולה
 בקביעוה (גואה נם מאנרה רש״נ הוצאת נאלדבערנ

 צר 37).

 [תקופת ראשי הגולה] הולדוה ראשי הגולה ושלשלה
 יהוםם קשה לברר, בי בכל המקורים אשר לפגיגו לא
 גסצא רשיסה שליסה וסרויקה של ראשי הגולה בבבל

 בההלסוחס גסצא רק ארבעה או הסשה שסוה סראשי
 הגולה. בעל סדר עולם זוסא אשר שם לו לססרה
ד p זרובבל ע״פ  להוכיה סוצא ראשי הגולה סביה ח
חה םהליף לרוב השסוה, ובהוצאוה אשר ו  סדר הד
 לפניגו שוגוה הגוםהאוה זס״ז וגם סלאוה שבושים.
 ולדעה צ. נץ הסה מדוסים׳ בי נרשסו רק לפי השערה
 שאין לה יסוד אסנם ראשי הנולרי אשר מציאותם
לחה ישראל הסה אלה שגהגו נשיאוהם  סקויסה בהו
 מימי רב הוגא רבה וענן, ובין שניהם היה בנראה עוד
 ראש גולח אחד אשר שמו לא גורע ובבן עליגו לצמצם
 רשימה ראשי הגולה על סםפר שלשה עשר (גרעץ
 סונה רק י״ב, ד״י העהקה שפ״ר ה״ב ציץ ל״ז) שכהנו
 בימי האמוראים. מרב ושמואל עד רב הונא השני,
ך ח א ה ם של רב ושמואל ו ר ח  והם: אי) ענן, ההי ב
 ימים עד הורבן נהרדעא (בשנה ד״א י״א או י״ג); בי)
ר רב יהודה בר יווזקאל ורב ששת (בשנת ח  נהן, ב

ד על כבודם א  הכנעה ראשי הנולד. היו הרחם מ
 וסדקדקים נם עם ההכסים הסמוכים על שלה נם
 וסקפידים עליהם אם יצאו תחוצה סבלי לשים עליהם
 תותם ראש הנולה (שבת נ״ה וסו״ק י״ד) לא יפלא
 איפוא בי ע״י העוז והסשרה שגתגו לראשי הנולה רם
 לבבם ועברו הגבול שגבלו להם ראשוגים ולפעמים
 פרצו גדר הסומר והשתמשו בבהם לרעה וגזל־סשפס.
 בגי הרוחת תתם תתאוגגו אז על בגי בית ראשי
י ם ס  הגולת, ובפרס על עבחתם ומשרהיהם וגם על ח
 הצרם ורואי פגיהם אשר פסעו על ראשי עם קדש

ח וסעוסי הורה״ אלה העיזו  היו ימים אשר ״גסי ח
 להסיר מפקודתם ראשי ישיבות גחלי התורה ולמגוה
 בסקוסם כת תי ערך אשר ידעו לההגיף אוהם או גם
 לקגות את לבם ע״י שודור ובצע כסף (ערובץ י״א:
 סוכה ל״א. ב״ק ג״ס:). סםקוסות רבים בתלסוד סוכת
 כי חיו במח סראשי תגולת גבערים סדעת חתורח, וגם
 לא חיו יראי תסא ביותר׳ בביתם לא גשמעו מצות
 תסעשיות וסשרתיחם חיו דשים בעקבם את העברות
 שבסאבלות אסורות וגצרבו בעבור זח לתובחח (שבת
 ס״ת: גייר.. פםתים ע״ו:) ויען בי קצתם תיו סבקשים
 תמיד מאת חתבמים לתקל סעליחם תוסרי רדת(ערובין
ח חכמי חתלמוד עליתם לרוב גם  כ״ו), ע״ב חחמי
 בדבחם תמותחם ע״פ החן (פסחים מ נ ב״מ צ״א )

 כמו שאמרו משום פריצותא דעבדי
 [אופן התמנות ראשי הגולה וסדר החגיגה] גשיא
 הגולת גתסגה רק בהסכמת ראשי הישיבות במורא
 ופוסבדיתא. ההוק הזח גקבע ע״פ הםבסת דעת הקתל
 להיות בעין השגתה גסוםית, בי יתסגו לראשי הגולה
 רק אגשים תשובים ובעלי סדות תרוסיות, אשר לבם
 שלם עם ההורה והדעות תסקובלות בקרב תבגםית
 הדהיה. מגוי ראש הגולה והקמתו על משרתו הודוג
 ברוב פאר ביום הג הלאוסי הזה היו סהקבציס בל
 הכמי הישיבוה זקגי העם וצירים שלוהים סבל הקהלוה
 לםורא, עיר בירה גשיאוה הגולה, ושגי הגאוגים בראשס

 צירי העם היו גבגםים לארסץ ספואר בבל סיגי פאר,
 ושם סוכגים בסאוה לכל ההבסים ושליהי העם, וכסא
 בבוזי ספואר לסושב ראש הגולה ושגי כסאוה סיסיגו
פוסבחהא הצירים  ומשמאלו לשגי ראשי ישיבות םורא ו
ה פגי ראש הגולה בברבוה והגאץ ממורא דרש  קדמו א
 לפגיו דברי הוכהה והזהיח לבלי הההלך עם בגי עמו
 בגאוה ובחם לבב, כ ׳א בעגוה וגועם, בפי ההבגיה
 אשר שמה הורה ישראל לכל מושל העוצר בעמו. ביום
 ההסישי בשבה הבא היו הולכים לביה הכגסה ושם
ה הגשיא על סשסרהו. שגי גאוגי תישיבות  הקימו א
חהם על ראשו ומברכים אוהו ה י  היו סומכים א

 את״כ תקעו בתצ׳צ־וה וכל הגאםפים קראו בקול
: ״יהי א חגגו הגשיא פלוגי בן פלוגי ראש הגולה  גחל
 לעולם! הוא גשיאגו הוא ראש הגולה גלוה ישראל י״
 וביום השבה לשמע ההוא באו כל החכסים והציחם
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, ויקשרו עליו קשר ד  תזאת שנשארת עוד זכיק לבית מ
 להרנו בעברו בתוץ. ומיראתם את חמת קנאי תסושלטנים
 הסכימו אז ראשי כנסת ישראל בבבל לבלי תקים עוד

ת נשיאות הנולד, כליל  ראש נולה הדש ולהעביר א

 ביבליונרפיא סדר עולם זוטא, הוגאת גראכנערג
 לונדון 1910; ספר היוחסין; שבט יהודה לר״ש אכן וירגו•
 דייםמאן בהמאםף בכורים לשנת תרכ״ה; ווייס דו״ד ה״ד

 וח״ה.
 ע. נ

 רישא (Rzeszow) עיר היושבה על נהר וויסלאק
נה נ י^יא, מכפר כל הושבי העיר  באשצ! מדי
 רישא עולה עש־ ם ותמינה אלף ומהם כשנים עישר
, ם ח p ק  אלף יהודים. ישוב היהודים ברישא הוא «
 ולפי הפרט שנכהב בארק הקדש של ביהכ״נ הישן
 נבנה הביה בשנה ק״ה (1345), ונראה מזה בי כבר
חלה שיכלה לבנוה ביה רמים כזה  היהה אז קהלה נ

 ושם נמצא עוד שהי פרוכוה משנוה ה״מ וה״ס
 (1680—1700) ויש עוד ביהכ״נ בעיר ההדש הנקראה
ל מלא ספרים קדמונים יקרי ח  ״וואלי", וביה המדרש נ
ל להמהפללים בנוסה ספרד ומלבד ח  ערך וקלדז נ
ה שונוה ת ב  אלה יש שם בעשרים בהי מני! וכשלשים ה
 העוסקות בצרכי צבור, כמו בקור הולים ביה אוסף
 לזקנים, דורשי טוב, נושאי סבל וכדוסה חיהודיפ

 עוסקים במסהר ובמלאכוה שונוה.
 [הרבנים ברישא] העיר רישא שלהה שליהים
 מראשי הקהלה למקומות הועד של ארבע הארצות בשנות
 המאה המ״ז, ובביה הקברוה נמצאו שהי מצבות אהת
 הרוהה בדברים האלה: ״פ״נ האלוף המרומם הראש
ב טו״ה ח נ ה דד״א והקהלה ה נ ח  והקצין והמנהיג מ
 עזריאל בהרב מו״ה יהודה זלה׳יה׳ נפמר כ״ז אה־
: ,,האלוף הקצץ סהה ו  שמ״ו לפ״ק (1555), והשניה נ
 הראש הטנהינ דד״א פינהס במו״ה עזחאל זצ׳׳ל, נפטר
 ח׳ ימים לחדש אייר שנה שנ״ב״ (1592) כנראה היה
ק ה  הוא בנו של הנ׳׳ל. בעיר רישא נהקבל לרב ר׳ א
 שמואל קייחנובר בעל ברכה הזבה שהיה נ״כ רב
 בפפד״מ ואמשמרדם, ואהריו ר׳ מרדכי שהיה רב בעיר
 פודהייץ. בשנה 1685 היה שם הרב ר׳ משה שבא
 בהסכסה על ס׳ זכור לאברהם, ואהריו הרב ר׳
 שניאור ב״ד הנוך שהסכים על הס׳ נבורה אנשים
 (טת כ״ז סיון הנ״ט). אהריו נהקבל לרב ד׳
 שטואל הלר התן הרב ד׳ יצתק טפחנא רבו של הטנן
 אברהם באוהו זטן היה ריש טהיבהא ברישא הרב הנודע
 ר׳ יעקב רישר בעל הק יעקב ושריה ״שבוה יעקב״,
 בנראה מהסכטוהיו על הספרים ש״ע או״ה עם פי׳ נן
 נמע ולקמ הקמה ואהריהם מלכו ברישא הי־בנים: ר׳
 אריה ליב בן ר׳ שאול ב״ר העשיל אבד״ק קראקא,
 הנודע בשם ד׳ ליב אטשמרדמד אהריו הדב ר' מבער
 ב״ר אריה ליב אברק׳ ק זאטושטש, וכאשר נקרא לעיד
ק ב״ר יהודה ליב ה  לבוב נהקבל בטקוטו הרב ר׳ א

ר רב ששה ורב הסדא, ח  ד״א נ׳ לערך); נ׳) נהטיה, ב
 וכנראה היה ההנו של רב; די) עוקבן בר נהטיה :

 הנזכר בטה פעטים בהלשוד, הי בדורם של רבה ורב
 יוסף (בשנה ד״א ע׳ לערך); הי) טר הונא הראשק
 אהי עוקבן, הי בדור אביי ורבא (בשנה ד״א קב״נ=363);
 ר) טר שטואל (ביעד, י״ד. וביוהסק, ונשטט ברשיטהו
א ק״כ לערך);  של נרעץ), הי בדורו של רבא (בשנה ד׳
 ז׳) אבא טרי בן עוקבן, בן דורו של רבינא הראשון
א; טי) טר  (בשנה ד״א קל״ה לערך); ה׳) טר כהנ
 ייטר; יי) טר זוטרא, שלשהם בני דורו של רב אשי
 (בשנה ד״א ק״נ—ק״פ), י״א) טר כהנא השני בנו של
 טר זוטרא, אשר הוטה ע״י פירת רשיעא (בשנה ד״א
 ר״ל=470); י״ב) רב הונא, בנו של טר בהנא השני,
ח ההיטה ההלטוד (בשנה ד״א רע״א= ה ה א  אשר ט
 511) י״נ) אהרי רב הונא השני נהנ נשיאוהו טר זוטרא
 השני (נולד בשנה ד״א רנ״ו), אשר טלך שבע שנים
ת טלך פרס, שהיהה אז עיר בירה ח  בעיר טתחא ק
ש נלותא,, וטת על קדוש תשם (בשנת ד״א רפ״א)  ח

 ע״י רדיפות תסלך קבד נפסקת נשיאות ראש נולה
 שבבבל במשך זטן ידוע p ראשי תנולת אשר נתנו
 שרחתם בחמשים השנים האתרונות לממלכת פרס
 (ר״א שם״מ—ה =590—640) נודעו לנו בשמותיתם:
. שנות ראש י א נ ת ס ו  רב כפנאי רב תנינאי ורב ב
 הנולד, האתרק כבר נכנסות לתקופת מסשלת תערביים.
 נשיאי תנולת אשר כתנו פאר מבוםתנאי ואילך הם:
 א׳) בוסתנאי (בין ד״א ש״ס עד ת׳). אתריו נמנת
ח הפסק נחל, ב׳) תסדאי (בין ד״א תס״א עד ה  א
 ה״צ), נ׳) שלמה בן הסדאי (ה״צ—הקכ״א); ד׳) ענן
 מיסד דה הקראים, ואהיו, ה׳) הנניה (הקכ״א—הקל״א);
 ו׳) זבאי בן אהינאי (הקל״א—הק״ס), זי) שמואל
 (הק״ס—הקע״ו), ה׳) דוד בן •הודה ובעל מהלוקהו
 דניאל (הקע״ו—ה״ר) מאז לא נודע לנו אף שם אהד
כ מי) עוקבא  מנשיאי הנולד, משך ששים שנה, ואה׳
 (הר״ס—הרע״ה) אשר נדהה ממשמרהו ע״י ראש הישיבה
 תתקיף רב כהןצדק, י׳) דוד בן זכאי(הר״פ—ה״ש) איש
ו של רב סעדית נאק, י״א) יתודת בן דוד, י״ב) ב  ח
 בן יהודה שנדרנ והוא ראש נולה האתרון בין תשנים

 תש״י—תש״מ).
 [בטול נשיאות הגולה] בשנת 941 מת נשיא הנולד•
ה נאק איש ריבו לפנים התלימ ח ע ד בן זבאי, ורב ס  ח
 לתושיב את בנו יהודה על כסא הנשיאות מבלי לזמר
 את תבוז ותהרפה שהעמת •תודת עליו, ועמד על
 משמרתו רק שבעת תרשים וימת, ובמותו תנית אתריו
p של י״ב שנה, ורב סעחת אסף את תנער  בן ס
 לביתו דהנכהו על ברבי התורה ותתלמוד, לםען הכשירהו
 אל המשרה הרמה הנועדה לו, והוא היה הנשיא
ו לא נדע דבר ונם שמו נעלם . מתולחהי  האהחן
ח המושלסנים י , רק זאת ידענו כי נרצה ב ו  מאתנ
 הקנאים אשד צרה עינם בגדולת ישראל ויקנאו בשררת
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 (ספדי בטדבר סי׳ ע״ה; ילקוט מם). בפסוק נחשבו
 בץ טשפתוה סופרים הקינים הבאים טחסח אבי ביח
 רכב (דה י״א בי) ולדעח הז״ל סופרים הם הסנהדרי
 שישבו בלשכת חנזיח (סוטה י״א סנהדרין ק״ד) זמן
 עצי בחנים והעם וכוי בשבעה בו (באב) בני יונדב
 בן רבב (חעניח ב״ו) הז״ל דרשו הסה היוצרים רושבי
 נטעים ונדרה עם הסלך בסלאכחו ישבו שס (דחי״א
ח צ נ  ד׳ כ״נ) הסה היוצרים אלו בני יונדב בן רכב ש
 שבועח אביהם וכו׳ (ב״כ צ״א:), ודרשו יוצרים כסו
 נוצחם. ואולי נקרא סנדל נוצרים אהליהם שישבו בחם
 לעוסח עיר סבצר (ס״ב י״ז ס׳)׳ ונם אפשר שנקראו
 נוצרים ששוה ללשון ״נזירים״ ספני שלא שחו יק.
ני ישו נקראו נוצחם ספני שהראשונים היו  ונם מאטי
 נזיחם• ואפשר נ״כ שהיהוחם הראשונים שנטו לדה
 ישו היו סן הנוצחם האלה, ונודע כי הנוצרים הראשונים
 היו יהוחם שנזרו סהיי העולם והיו בדרכי האיסיים.
 אבל רק הלק אהד טהם נסו לדח הזאת׳ והלק אהד
 החזיקו בדח ישראל, כי סצינו שר׳ יוסי בן הלפחא
 סהבר סדר עולם נהייהם לצאצאי יונדב בן רכב (ב״ר
ח נצח ישראל פ ס  פצ״ה י״נ). לדעת סהח״ל ספראנ ב
 היהוחם בהינא (סינים) הם יוצאי ירך הרכבים. ר׳
חלא (כסאה הי״ב) כותב וסשם דרך סדבר  בניסין ססו
 *רץ שבא וכוי טתלך כ״א יום בסרברות, שם הונים
אך יש נירסא טא( ב אנשי תי ב  היהוחם הנקראים בני ח
 אתרת ״כיכר״ תתת ריכב) וכו׳ ונותנין עישור טכל אשר
 להם לת״ת תיושבים בבית תטדרש ולעניי א״י ולפרושי
 הדוד הם אבילי ציק ואבילי יחשלם, ואין אוכלין בשר
ם שהורים והם יושבים ח נ  ואין שותין יין והם לובשים ב
 בטעחת או בבתים ננתים וסתענים בל יסיהם תוץ סן
 תשבתות רסים סובים וכו׳ (טסעות ר׳ בניטץ, הוצאת
 אשר צד עי). תסיסיוניר תאננלי דרי וואלף שהיה
 ב*רץ ערב אצל טיבה בשנת 1828 יאסר בי מצא
ת הרכבים והם שוטרים תורת טשה, לשונם  שם א
 ערבית אך הם סכינים נם לשק הקדש׳ ותם רוכבים
 על סוסים וסספרם ששים אלף(ואפשר שנקראו רכבים

 ספני שהיו רוכבים על סוסים).

 ביבליונרפיא: לעוויזאהן׳ שרשי לבנון צד 820,
J. E. x 341 ;96 גינצבורג, דביר ח״א 

 א.

 רכילות: ע׳ לשון הרע
 רמב״ם: ע׳ מימוני

 אייטיננא. באותו הזסן היה ר״ס הרב ח צבי ב״ר
ה י ה ם ה ח ה א . מ ״  יהודה טתבר ס׳ נאק צבי על ־טס׳ כ
א ר׳ יצחק היים בליסענפעלד, ואהחו בנו ש ח  לרב ב
ת קתל עדתו לערך ס״ה  הרב ו* יחזקאל צבי שנהל א
ת (סת י״ט כסלו תרס״ז). pw האהרון (3—1871)  שנ
ן אתר אשר י י ס ש נ ר ו  היה שם לרב ר׳ צבי הירש א
 גורש טטעם הטלכות טעיר בריסק דליסא והוא היה
מ לו הימים ר  3בר בעל ישועות יעקב, אבל לא א
 בחשא, כי אתרי סות ר׳ יוסף שאול נ א ט א נ ז א ת ן
 •נקרא לסלאות סקוסו בלבוב וישב שם עד יום טותו.

 ביבליונרפיא; דעמביצר׳ כלילת יוםי, םרידבערגר,
 •לוחות זכרון.

 א״ם

 רלבי•: סשפהה שנקראה ״בית הרכבים״ ע״ש ראש
 הסשפהה רבב אבי יהונדכ (יונדב) ססשפתות סופרים
 הנקראים קינים, בנלל סוצאם סבני קיני תותן סשה
 שעלו ביסי תשופסים טעיר תתסרים וישבו ביעבץ
 עיר יהודה (שופטים א׳ ס״ז. דתי״א ב׳ נ״ה) יתוא
 הטלך פנש את יהונדב ויעלתו אל טרככתו מתהדר
 לפניו לתראות לו קנאתו לת' בתשטידו את כל שארית
 בית אתאב עם עובדי תבעל (ט״ב י׳ ט״ו—כ״ז). יהונדב
 העטיד לזרעו לתק שלא ישתו יין ולבלתי שבת בערים
 ולבלתי בנות לתם בתים ולבלתי עסוק כעבודת שרה
 וכרם, כי לרעתו כל אלה יקצרו את תיי בני האדם
 אשר כנרים הסה עלי אדסות. ויצו עליתם לתיות
 נוסעים באהלים עם עדרי צאנם וצאצאיו הנקראים
 .״בית הרכבים״ הקיסו את סצותו כל היסים, רק כבוא
ל נכוכדנצר על יתודת ביטי יתויקים נסלסו לירושלם  חי

 הנביא ירסיה הצינם כאסונתם לסצות אביהם לטופת
 הוכהה לעם ישראל הבונד בבריתו עם אלהיו, רנבא
 לרכבים בשם ה׳ כי זרעם יעסוד לפני האלהים כל היסים

 (ירסיה ל״ה)
ל הכרית ח  [בתלמוד ומדרשים] ר׳ יונתן אסר נ
 שנכרת עם יונדב בן רכב סן תברית שנכרת עם דוד,
ד לא נכרת אלא על תנאי אם  שתברית שנכרת עם ח
ח בניך בריתי ואם לאו ופקדתי בשבס פשעם, ס ש  י
 אבל הברית שנכרת עם יונדב בן רכב עוסד לפני כל
 היטיפ (טכילתא יתרו פ״ב; ילקוט ירטיה רטז שכ״ג).
סחפ לפני הםקום להקריב קרבנות,  ואין הפשס שיהיו עו
 כי הם היו נרים סבני קיני שהוא יתרו, אלא שהיו
 יושבים בסנהדרק וסורים בדברי תורה. ר״א בנותיהם
 נשאו לכהנים והיו בני בניהם סקחבים על נכי הםזבה
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