
 דל הרמב"ם רבינו משה של הימיםדברי
 הנונע בכל אברהם רבינו טתולדות וקצת ז"ל אברהם רבינו בנו לו נולד אשרטעת

 . בפרט הזה הספילתולדות

א.
 די )סגמ לשמרוח תל"ז qSb סגת Sh~nNS תורס נו גמנס 6סר, סתדס סו6 סמקיבחרש

 3ן לו כולד מיימון כן מטס ר3יכו לח" נ"6 נטגמ נסר"ד( 5חטנון לינירס מחקת"ו6לפיס
 גער סיס- ננו נעוד כן 1ע5 אברהם סמו קר6 כי זס רניגו ממס סיס גדול כניך ., כסריסטוען
 כדגריס יסורס 3ן יוסף ירכינו סגיול 5תלווידו כח3 י"י( ענד מרס נמות סי" כגס י"מ 3ן )גיקטן
 ומי שמו על שנקרא סי מביכת וברכה חן לו נחן ית' השם אברהם בני ושזהס,5ס

 עניו הוא כי ושנותיו חייו ויאריך ויחמיר יאמץ הוא באמונתו והאמין בשמושהאמין
 לו ויהיה נאה וטבע רק שכל בעל והוא מדוהיו מוב אל מצורף שבאנשיםושפל
 עכ"ל חסריו עליו וישלים עליו שישגיח מה"שי ואשאל ספק בלא בגדולים שםבע"ה
 עסמס תפלתו רק 6מת 1ג613מו 6מת מסס ע"3( ט"ו נד ארשנו נרין דפוס הרמבםשגרות

 . ומחוס מנס ותמאיס 6חד 06 כי יביס סקריך 651מחגס
 סרמ3"ס פירות ע"י ספק גל6 לי גמנררס פטירמו וסגת 6נרסס רגיגו סולדת סגת)והערה(1

 ס6ר עם 6ומו קנים 59 סופלמנט וסימנו סגדו5 נ6ונר נפריס כ"י ר'סלמסכת
 עלילות נדגר ת"ר גסנת סמס נסי4ת1 ממכריס מונק סלמס ר' מגדול סחכם כ"י יקריסמפריס

 נ16. סוס נ16נר וכולס מבמסקיש
  כתזניס סיו 6סר סרנריס 6ת וסעתיק סגדזמס קם נע5 סג6ון גס ר6ס גענמו סיס ר"מפירוען

 3ד3ריט גי לדעמ ורפוי לפגיכן ית63ר 6קר עקרי 6תד דגל קס ססמיט 6ה נספרו ,"ס
 חט6ו כן כרוכס כי 5יסר6ל סימיס יגרי כותני מספרי ספר קוס על לסמוך 6יפסר 6יכ56ס

 )דפוס סדורות סדר רסון חס טיגיס יד 5תנ ספרי ונלין נקור ג6ין מספר נספר5סעמיק
 גן רוד ונינו יי חתימת 5סרמנשס ריס נסוף וכמש סקג5ס סלעת כתג ע'6( נ"רקר5סר61

כט*



 מעיר תת5"ד( o~DSb ד' גלד )5פ"ז סטטיות תוז"1 56ף ניסן י"ר גולי זקני סרמג"ס ס6ומרגגו

קורדנ"
 לסטרות מיס"ו  qSh נולד ננו מרי ו636 סנים( ע' חי )כיעף לסטרות  התי"ו 56ף ונפטר

 ג51דתי נגו 3ן דוד וזיגי כמ"ע( סכ"ס כמרומס ט5י נם"ק מגסתי כן תיס"ו ונפטר מטו וכיל)ט"מ
 ק53ס סלסלת 5קח ס56ס סדנריס וסנה סדורות, סדר עכל לפטרות תק5"ד 56ף נמנריס365י
 מוטעת נוסחה 536 סדורות סדר נע5 סביון כמגסת 63מת נמני ולס כ"ס פרק עיגיסממסור
 ,חת גסגס סטרומ נחסגון תמיד טעס סדורות סדי נע5 סגנון וגס עיגיס וותור 35ע5נזדמגס
 תתנ"ד 651 נסר"ך 5חסנון תתנס D~tih ו' סיתס סרוונ"ס נקו, נס 6סר נסטרות תוו"וו56ף
 נסר"ד חסנון ססו6 5חסנוננו 6מנס סת5מוד חכתי חסנון סי6 6טר וי"ר 5תט3ון סו6 חתנ"דכי

 רכינו הנגיר אררנינג מכתיבת העתק וזה יז"5 פריס מנוסת והעתיק תמנ"ס סגתסיתס
 יוכה ניסן 'בחרש ז"ל םייםון רבינו לאביו נולר משה רבינו ז"ל משדה רבינו ניןדור

 סי6 סינירס )חם13ן ותחוג אלפים ר' ליצירה והיא לשטרות אתמ"ו שנה עשרארבעה
 הזה העולם מן ונפמר בקורמבא ונולד טטרוח( נחסנון טעס סו6 וגס ממעתיקסוספת
 מבת לחרש עשרים יום שני בליל לשמרווק אתקין בשנת הבא העולם לחייוזכה
 ס-ס( )סימן נקי סגת טכתס סייגן נחגו וע"כ 5ינירס ותמקס"ס t'nSh ד' סגת סיnhro 6)שכס
 למחזור עסית מנס סיתס סנוורים( 5תסנון י"ג 5מ6ס ס' )סגת 6"ך 'סגת חייו( סני )מספרנהיה
 נ' יוס סיס נחרם ועסריס נסגוע ד' יוס סיס טנת ור"ח מעונרת וח"ג מנמו ום4מן רס"נקטן

 שמונה יום שהוא שני בליל ונפפר פיו( בחדש לאביו נולר בנו סארי ואב'3סגוע(
 ושנוהיו ימיו סגו51יס( נסס סטתיט ס6חרונומ מ15ת )ג' שמטה שנת והיא כסליו לחרשעשר
 שעות בשלש בשבת רביעה בליל במצריב נולרתי דור ואני ומחצה שנה וחמשיםאחת

 ספק 53י כי ו6ף פריס כ"י עכ"ל לשטרות אתקל"ר שנת טבת לחדש הלילהמתחלת
 ממתי 65 גי ונ6מניס כטריפ עד?ס סני 5נו סס6יר nhr .כ5 עם מסמעתיק, 'ססמטית 3כ6ןים
 ד' 5טטרומ תקמ"ט 56ף סנת 6ך נכס5יו י"ח o~o גסגמ טג4 וס5יל סקמטס מנח ססיתססנס

 חייו סימי )ומפני גסר'י 5חסגון 5ינירס תתקנ"ח56פיט
 ג""

 56ף נמנח ג51ד 6ייכ ומחש סגס
 לודרי וקרונ סרמ3"ס לחיי ג"6 3סכמ וכולי( ג"6 שנת 5ינירס חחקמ"ו 56פיס ד' לסטורתחנ"ז

 מ"ע. נסעמקת עוד נכריס ס56ס ססניס ורסוני סרוזכ"ס 15 ס5קת חדסס מהפס 15סגו5ד

ב.
 מפז כי 15 סככס לעס 61סרי תסס 36י1 6סר 36רסס 61טרי 36רסס ננו 6סר מפסאשרי

 גד51יס מקורות סגי סיו 65 סקרן ע5 5ס6יר- ססמיס נרקיע מ16רומ ימי 56סיס6מר
 ו6נרסס ולממס נגו גן וממס 6גלסס ,5ר%י מדרך סיהס מכריס קדמת ורק כמוסס יחד63רן
 65 6גרסס עד מלנרפס יקמרו כן כיזסס קס 65 מטס ועד מממס סמוס5יס יקמרו וכקטר3נו
 ולפר. עפר ע5 נחמתי 6ן כי 56ס סנדיקיס רגני כפות תחת 6פר rh סייחי לו כ36רססטיס
 וי6נ5 ומוסר ותכמס תורס וי5מדס1 עניו ידיו 6ת סמך 15 יפיס פרי גנו נר6ותו מססלנינו
 ידע נער ורעודו סרפו6ס חכמם גס ויימדסי ממלו 6נ5 65 עיניו ס156 6סר ע5 ע14מרוחו
 וסיס יפרד ומ'סס  מעדן סי~6 כנסר מלפיס 63רן  טניסס ויסיו כקניו  סחכמות וכ5 בתורסע5
 ס6למ  ריטיח לעתיק וסנס' י"י וירקת וחכ"ס' תורס 11ho כ5 .ע5יפל' וספקות  ר6סיסלטני
 ,סדרם מקמר( )מס הקול מא שאלה 1ז"5 נכתו3יס עיסו לשי ערי נמק  מפ4%ח' ~לחת

יקרת



 ספטיפ סיווגס"ק 3יסר6ל סנדול סר3 6דוגיגו ממס ורנימ מרינו כג"ק חפ6רת ספירתאיקית
 לעולס סוגו ימי סקוריו געס 3ר6ו מסנור ופלינו מעולס 6וח סרגניס דג5 סוזערני נר,מחזק
 חמורו ויחיס ימיו 31"ריכוח בהייו קדם קמלת כלל ויעטר עולס יכון כירח עולס Sh~'"במקמר
 עכ"ל' וההומו וחפנו יוחמיו כל 13 וירוכסו עגןעחו ולמעלתו ולחכמתו לחורתו ויזכסו ידידו:יחידו
 גס 5161י זונחו נכיס לו סי1 ול6 לקניו יחיד סיס 6נרסס רנינו כי 156 וודנריס רו6יסקנחנו

 כקרץ. כפיר 6הך 6ך חקיך 06 סלגי6ס סמוסליס קמרו כנר 6מגס ננוסל6

ג.
 עג6סי Sh מסמוך וממס חסך מלכי סקדס נ6רנומ וימיו עמו על המל.י"י זס רנינו מפסבימי

 נדה מסס ידח ל3ל מחסגוח . חסנו יסר6ל גגי וגס גמנריס מלדין וססלטון ג3גל נגימנעיר
 לרקס לסס ויסימו  ג"ון ס6י רב  נבוח  ופימנד,ח6 נסורק ויסרבל נפלס 6סר סעטרסויסרס
 ויוסיגו סנגנל( גליות רכסי 6ל1 וזיסודס כגט יסור ל6 יסר56 חכמי )כקנ5מ רוד מזרעג51ס
 טורל"  בימין ר' סולח ולמענם ולכבודם ור"סיסס ולתעורס  לתורס ימינות גס)מס

 בבלס,
 דגר 6סר סר3ריס סמס וקלס 3גו 61גרסס or רנינו מסס ולמען למעגס ממס יקריס כידוריו  וצעדיי

 ונכנוד ונססקט נסלוס יוסניס ומס יסוויס 6לף כמו ננגרת "וים סגוסעומ בספרו 3גימיןר3י
 ורססי גיוליס חכמיס וגיגיסס Sb (~Dh)u יסגוד מחסיד )סמלך סגדול סמלך יד תחת"גיו5
 3ן סמו6ל ר' סרג סגןולס סיסינס ורקס יסי13מ י' נעיר וסט מסס נחורת מתעסקים"יסי3ומ
 מנרלין 6סר וממנוח סמעהיק חסרון יט )נכס מגיס ר6ס מלויס "גן גחון סוסינס ר6ט"עלי

 610 וצולי 6נסיס סלויס.סכי ומסגן כמוקל מר' עמס כי טעס נריטגי ללטון סמסעוממתרגס
 פמחיס( ומר' מסרמנ"ס גס ידעכו לוי סיס סמו6ל רניגו וסוס סנרפתי ממרגס למפרייר גויטעות
 כמח גן "ליעזר ור' סרניעיח סיסינס ר6ס סחנר "ליעור "ור' ססליםימ סיםינס ר6ם יני6לור'

 61חיו סו6 כי מחק וסוף ע"ס סנני6 ממו"ל עד וניוחס וסוף סתמיסימ סיטינס רקס מסיר8ר6ם
 פ6ר חסדיס ור' קייס 3"ס פסיס תמן מגגניס סמסורריס ק.יו כמו ס;מירות כנגן"יוועיס
 ססמיגית סיסינס ר6ס ע;ר6 ור' ססניעימ ר6ס סנסי6 חגי 'ור' סססימ סיסינס ר6ס"סחגריס

 ר6ט ססיוס 3על נסמג6י 3ן h)r~ ור' סהסיעיח סיסינס ר6ס טסו, 6נו סנקר6 36רסס"ור'
 סו" כולס ונר6ס וכילי סעסייית.סיסיגס

 6ןוכינו ופס סגולם ר"מ סנקר6 תכ67י גן דגי56 ר'
 קותו וקור6יס סמלך דוד עד מיחוס ספר לו"ויט

 ור' כגיוון" ר' עכ"ל וכולי דוד נן ס"דג"
 גס ריס לנגל סו" גס וינק ורוסי6 "סככ; ררך ס6רנ1מ 6ת סנג 6סר ססנוביס נעלפתחים
 סלך 6סר חניאל ר' סגולס ר6ס לנד נסמומ נקנו 6סר ~1Sh 6גםיס ו6מ יטר6ל כ13ד 6תסו6

 יסי3ס ריס עלי 3ן מלוי המויל ר' מנגדת יסי3ס ורקס "וז"ל סמס 1613 טרס 6חת מכסלעולזיו
  עיבו געלם 737 אין מגריס חגמס וגל פס מנע) ומורס סנכתנ נמורס תכמס hSnt סד"6101
 סתלמוי וכ5' סמוה.ויודע

 פתקיס ר' סרג סנ6 קורס "חמ ומגס סס כמוכ ועוד עכ"ל וכו'
 ר6ס נסיות .סר6וי סס וקין וכולי דוד מבית סיס דני6ל ורני וכולי סגולם רסס דגיהן ר'.מת
 3גיכוס רקס "סר סמלך דוד שרע 6חיס 3גי סגי )סמס דוד" מבית גסי6יס סכי קומן 6ל6.נולס

 סוטזו hS ועדיין Shlnn .גר ומקנת דוי גר' 13חריס מסריס *ומקנת נספר( מ13ל3ליסוסדגריס
וסס



ח

 ס15 סיחם ספר 15 ים "מוקל ור' ננוח 06 כי נגיס סיו 65 זגי56 . %ר' חכמים תיקייש"ס
 מנטן יסרבל גני וכ6מגיס כפריס עייס סגי לנו ים סנס " עכ"ל מלקנס גן גורמתי Sblnn,ער

 גובס ר6ם דוד גיס ממספחת דני56 ר' ר6ו ובניאס בחיו 6מ; 6יס ידע 6% מומס יפיומסיתים
 ימהמה ר6ס מסיס 6חד חכם יני6ל ור' סימינות לריסי רקם סלוי עלי  ין  יתויל  ור3יכובבגרה
 מעלס. סמלך דוי p~rn 6חו דוד ר' ועוד סתסיעית יסיגס ר6ם טמור 6גו ונרסס ור'פליטינו
 5ס6יר 6ור מקורי 5נו ימיו מס קנסי מועד קריוני 0561 פרמןיס ר' נימי גו5ס ר6ס לסיותנכנס

*ת
  סררי

 גנו. 6נרסס ור' ממס  רנינו מיורות לפגינו
 סלוי ממוצל עד מיוחס סיס סהזן נוזח 3ר הליעזר סר' כמג נניוזין ור' סררתיסוזו6ל עי יחוס ספר לו סיס סלוי סמו56 קרנינו כתג ססו6 ננימין צי מתנגד פמחיס ר'טקערח.
 6ך כגס, מפליט דגר סניסס סזכירה ל6 מדוע כי כזס חוס ספר סיס סלסגיסס. רתוקוסונר
 גן "זת1 קורט נגימין ור' שלמס סמו סיס דניאל ר' סנסי6 "גי מס כי פתחיס ר' קכתנמס

 or כי 6נ*1 סס סהר וחמס מספחתו מס סיס חסדאי כי זס 6ת זס סומייס אינסתסדרי
 סיס תגיו סס מיג6ס נן יוסף רניגו כמו מספחתם רקס סס ע5 ענמס לכנות  סיריווכיסדרך
 סיס צניו קם גיאות 3ן ינתק ורניגו מאיר סיס הכין סס עזר" 3ן הכרסס ור' מאיריניכו

 מטפחמו(. "ס ושמעון יסויס סיס 36יו סס סרמכ"ס תלמיר ממעון נן יוסף ורניגויסורס

דש*
W~w15 נימיס סיס 45מיס נעיר 6"דho 6פריק6 נערי סמערנ גבריות סיס 6חר סת5 נעות 

 יזכר "6 מגוי יסרבל 6מ לסכרית 6מר 6מר ממורת נן ס6נזר ממפלת מתםסמערנית
 כי לו סיו ממות יוסרנס ממעון גן יסודס נן יוסף רני lro~ ספים וסם עוד יסר56טס

 מספחתו סס על נרנ5וגי Sh יוסף ר' 16 ממערני יוסף ר' 16 6קגין יוסף ר3י כן גס קותוקרבו
 וקין חכמס 6ין נוגע כמעין סיס ועכלו "ריס כ35 )נו סיס 5ימיס נעיר ונעויו חגג Sh 6נו16
 סס5טון סלף 6חר מסחרנ נפוזר 1ל6 סזס מגער נלנ רועס למס סיו hS, 6טר מנוכס וקיןעכס

"r)hoנלסון ידו כתג ספרו נרקם כתונ 6סר וזס י"י נחורת יקרץ 6סר 6יס כל רקם לסכרית 
 מבסון תרגוס 5פי סספר 1סס שפם8- 618 סס סספר וסימן נ6וקספורד מספרים 163נרערני
 ורנ גריס יוסף רנ חגרו סםלימיס סלנגות pr~S1 סח51יס סנפסומ ברפו6ח חבור לענריערב
 ניספחתו סר"סון qh "ניו 6ני סס סיס 65 סמעון )כי ז"ל יעקנ דרג נריס יוסף גרנייסויס
 ספרר חלקי מם3עס זס ספרו כסקדממ ומדגר סמעון( נן  למלעיס גקר6 כן וע5 סתעון גקר6סיס
 סגות יסיו נסס נסינו 6סר וססמדות סנרות רנוני ממקריס 6לו כי יוכיח סס3יעי מחלקוקמר

 העילינו רוע על יוחנו מוכיחיס סמס כי נוסס ולסנילנו תווכ"וביגו  ולרפיותיגו מהלינו5סוגי6גו
 %סיזור י"י כלרכי ללכת גמיי כאסר ל3רי6ותכו נסוכ lws מחליט תתרפ* וזסכלותיגוויעורריגו
 65רנות סרמ3"ם ספרי 163 כאסר וימי וכולי 5סמדס נונו 6סר וחורותיו ומספטיו וחקותיומנותיו
 ויר"סמערנ

 עוד יכול 651 מכריס 63רן יסר56 כבי לפני ססולך ס6ס עמוד 6ת זס יוסף ר'
 מפס ויסמוך מטס רנ*גו גנית ויעמוד מגריס לקרן וילך וזערנ 63רן ולסמ"ר יסת6פקיוסף
 ונקמת 35ן לו ויסי ממנו 6נ5 65 ידע 6סר וכ5 ורפו"ס וחכמס תורס וי5מדסו עליו יייו6ת

כלסי



ם

 כי זס יוסף רניגו ע5 יקמר כן כמפס קס 65 מפס עי המפס כי סומנ"ס ע5 נקמיכ~ר
 6ת קותך o~oSh נזוויע לתרי כמוסו עליו יקמל 6פר נמנריס 6יפ סיס 65 יוסף עדמיוסף
 לתלמיד זס מורס כי כמגס 06 כי סרמג"ס כגיח עמר ל6 כי ו6ף כמוך וחכם נגון 6ין ז6תכ5
 ויוסף תתם3 לסנס יוס כקלס תיל ולכגירי תכמס יודיעו מגיס רוג 1ל6 ידגרו ימים ל6כוס
 כלסר כן וע5 סכס תממיכג כנן סיס מסס ורניכו מסס רגיגו לפני נעמדו מכס ס5סיס כנןסיס
 ולגרות מפריס וימלחו סורי6 נקרן יסר )56עפ6( ח5ג לעיר לסלו "ת ויעתק ממקריס יוסףינ6
 נימים . יוסף גגי נכי קררו ממס ורגינו 6ני ממס 5רניגו יוסף קר6 ל6חיז6יס

~Sbo 
 ינ6 כחסר

 כמוסס "ין כי ג5נס קמרו 6סר גגות וגדולי חכמי נמחנס למסס קנחו 60רן נכ5 סרמנ"סמס
 וכריס ר' נמורס גדל 6חי 6יס ועוד סר6סוכס סיסינס ר6ם ס15י ממו"ל ל וסם ספדןנכ4
 קותו לנסות ויחגו סתסיעית סיסינס ירץ 6נרטס ור' סס5יסית סימינס ר6פ רגי56 ור'סמו

 ללכת מותר 06 מסרמנ'ס ס6ל 6סר 6נרסס לר' 6הח ס6לס לכו נסורס ועוד נס5כותנתרות
 פתואל ור' סגרולס להכתתו לו סייר וסרוו3"ס וחדיל פרת סגדוליס  נסרות ע5 נסנתגספינות
 סרמנ'ס פגרות יכוכס נספר ככתונ טעס כי לו סר6ס סרמנ"ס  6ך  עליו תפפ סיפינסר6פ
 651 מתסנותיסס למחסנומיו ל6 6סר סמתיס ונתחיח סנ6 עולס נעניגי גדעותיו תו6גותעליו למק* 6)ורו כי ר"5 יריכו נכף ויגעו גסלכות פם6לומ 15 יכלו bS כי וחריריו  זס  Shlnn ר'וירק
 ופס תימן לקרן לטופס כחסו3ס סמתיס חתית נענין ספר ס15י ShlnD ל ויכתונ דרכיססדרכה
 למסס ויקנו or על מקוד יוסף ר' ל3 ויכ6נ סר)זכ"ס רגיכו מפס על כן 65 6פר רנריסדגר
 סעליתיס 6סר ג'( כ' 6' נזכרוגות )ר"ל סזכרוגוח נספר כתוניס סולו סד3ריס זסנס 361י1רגו
 וקורות יוסף דגרי ויתר תמיד יקר56 ענגי זכרון ימיו למען זס רניגו 5מפס 0ימיס דגרי ספרע5
 מונק כלמס ר' סנדול סחכס כתנו 6סר נרפת נלסון ספר על כמוניס ממס ט65 חייוימי

 סרמג"ס תלמיד יוסף רנינו מעכיגי סמעטיס ס6לס סדנריס כתנמי ול6 ג( סימן)זכרונות
 לנוכח עיגיגו עוד כבסר זס אברתם ברכת סספר לתולדות 0גסנס סיו סמס כי יען 6ךמנס
 גסנתו. סמדגריס or סרמג"ס מצמיד יוסף ר' 6ת נעיגיו 5ר*ות וכס*סר תריזי יסורס ר' סנדול מסתכם כפריס עריס קני סנס להניק טוב כי קמלתי ז6ת פל' יעםיגיטו
 מקרן ור3 מוסים  פנס  פלפיס זס בליס נ%  56יליס וחיוורות יסליס  מרות ניעם ושלברא*

 נר' 6וכלזצ 6ם ולמונו כגחלת וסכלו כקוסלת חכמתו שמערני יוסף רני ססכס סו*משרט
 תחכמוגי(. 03' חריזייסורס

 "רס כי 61)זגס לגגיSb 6 ווסתך ונמזרח גמערנ 371 גניר וסייח ערכי עםוי6ס5 קי" טון לסגתו נכס וכול גיור גטך חרגי לנ1ליזס 6מר ונך דמעות ים 056י0 טונים בךב-
 גספר מונק ר"ק סגד31 סתכס קותו מנ6 סוס הלסיר מערני גר כמו ננ ובחס נמקיפטנס

 . כ"י(תתכמיני

 א/ מימןזכרונות
 להרטב"ם. המתים תחית אתאמראחק

 לגרת 56ינו סגיעס 5ינירס( תתק"מט הלפיס )ד' לפטרות משוח וחמפ 56ף גסגת סיסוכמהשר
 651** ויפויי יכ5ס כסנוף פפסקו 6נלס "כפיס סיפ וקמרו דגריס ע5 נס יסקלו תימןמ"רנומ



 ססכס 3ז6ת סיתס וכחסר וכו5' לנד לגפם וסעונס וססגמו5 מפרדס "חר לגוף סגפם תטור6%
 וו33ל תנריגו וונוץ3ת כוז3יס קלינו סגיעו  לי3ירס( hlp"nn 6לפיס )ד' לסטרומ 6ת'39פנת

 תיוון מאגסי ססו6ל*כרו
~Shn 

 סלוי Shlnn רנינו יסינס ר6ס or5 נעיי1ס ססס  סעניכיס על
 ומסו" זס גזמגיגו ננדד כעירסנסמך

 ושם סמתיס כהחית מקמר o~s חיגר

 רברינ-

 ענין 3זס
 6לו ו6הר נסולמסי  DUn ועזר  "ותנו 1גנ5 ע5יסס 5סתנ3ל ס6פטר וקנוס וסגגס טעותקנתס

 ר' 15 ק5ת 6סר סמ6מר )סו6  וללשונו I1hJo זס חגרו 6סר סמרור זס 56ינו גס5חסמכתגיס

 6קר וססגדומ סירסית כ5 ור"ינו נ'( נקות סמסומגמ סגו51ס נ6גרתו ממכר תכמירויוסף

 סנפ65יס ססס וסמעסיס מדרסות ספור D~ntnO וין סמנוקס סטין 6דס כ5 6נ5 ידועקנוס
 עד ע5יניסס. ל63ר ממס סמנוקס "גל 5ק3הן קסתן ס"53 גניה סגםיס טיירסס כמונ5סוגס

 עכ"ל. 56יו יקרנו 6ו 5)זוסכ5סי6ומ

- -
 . ב' סימןזכרונות

 על אוהו שאל אשי 1"ל הלמידו יהורה בר יוסף לרי ז"ל משה רבינו מן שלוחהאכרת
 אגרת כזה כחוב שני ובנוסח וזולתם לו ארם בני קנאה לו וזכר לו והוריקעניניר

 עניניו בה לו יספי עקנין יוסף ר' הגדול ההכס לתלמידו בה השךב ז"ל משהלרבי
  ההפורוה.  ומרותיו מעלוהיו מזה יתכדר הבירו ש וטקנאתם האנשיםעם

 וממקריס ססגיס סרג15גי הנכי עוד וקמר לם513 יכול 3ח "לגי 6ך נחקקי מ16ד מוותר 6גי כירע
 טסיות ס6דס 6מ תכריח מעיונית סחכמס )ר"5 ס16ויתיס סעיוניס יספטוס 6סר 5זסמגורף

 6ו סיסודיס נין נעגורו 5סתגי5 סחזקס( )יר סקס מספר חנרמי uh 65, כ4 ידע סעו5ניס,מן
 סני( נכ"י סוספס חגרתי נענורו 6סר סתכ5ית נגד יסיס זס )כי סקרן עמי S~p .113 5יסי63
 ors וכלרך כלסר וסדריפס סתפוט מן לסגפם נענורי מיודע סו6 י"י גר6סוגס הגרזניווכמנס
 ~nhr ס6וו1ס רטיתי כחסר יטר6ל c15hS* קכ6תי קנ6 6גי כי יתעלס o~o ולטס סזקגס34זמן
 ועסיתי מחלוקת( גו יסיס hSn )ר"ל ומדוקדקיס סודקים ודנריס גרור קיסיס ספר כסס 6יןאסר

 אחד. כלל סו6 זס לנדו 5ייי עטיתי חסר6ת
 יפק כי oro סספר חנרתי כ6סר ונתנרר.5י ידעתי 6גי שניוכלל

 מקכ6יס רעי נידי ספק נ5"
 ס61 3י 16 610 למותר 6ך כי 1יר16 יופיו ויגנו ומקג6יס( רעים גערני ג"6)ולפי

 סגדעס סיגיעס )ר"5 מ65כתו סיעור ידע hS 6סר נערגי( )גני מעכור וסכסי5 ,ממסלימות(חסר
 65 כי ימקומות עליו יקסי( וסמס3ס סמסני5 ו5ממחיל מתועלת מעט ויהטנסו 5ו( סיס"סר
 סרטי על יסיגו 5סמחכס וסממתי5יס דקדקתי "סר 6מ לדקדק סכלו יקור 16 סורס 5ססידע

 לגטי קורץ י"י "סר 5סריייס ספק נ65 גס יפו5 6ך סרוג. ימיו וסם נו נמ163 6סר'ס6מוגות
 6חר נדורי 5י יסיו 65 עו 5סס סר6סון onh1 טרחי סיעור וידעו סכ5 וטוני וסמע5סס14סר
 וינקמו נעכס 6טר ע5 ותמסו ז'5 נסווותס וזו5הס כרפת חכמי לגרות 163 כגר 6ך דייזוכתך

 וזמו 3קנ5י ינק" כי לידו נhSn 6- יוי מכ5 5נו וסופר סקרן 5ק~י נתפסנו וכנר סס5מתוממגי
"קייק יטר56 גגי כ5 יגסו מסתרס וגקסת סקנסס תתנטל כ6סר סג6יס 3זמכיס "ג5 זס בזגגי"מגס



יא

 פי qh ימוו כל 13 יטרח דגר יגקס 6םר סלים 65 "ס ספק 3לInS1f 6 1'רהיקו 1%3לתריו
 קליו: *כויו hSn נמס לי יחרה bSn יחייג ס*חרון כל5 וזס תכלית 5םוס י63ל"
 65מת ס*דס 6ת סמגסיגיס ממס 6סר ומנותיס סחורס Sb רומס מספר זס 6ין שלירוי.כלל

 ומי סזניחוס ו9נמ 9נמ  6חריסס  שלכו nhr כ) ועם לגני6יס סיגרי ידחס )6וכן
 ס6לסייס. סד3ריס ססכל זזי כל מסכלות סכלוהו גדלה ל" סוס מחגור "nSD עכל'
 יס'ס וסוף נ6מיתיות סנ6מר מס למיתת ססכל מי נכל ויגער סיהקנף מחסגמו D~h יפיסואם

 ספק. גל6 לנו ל6.סכנ נלילס, גס עגינו וכעם מכ6וגיס ימיוכל
 6נסיס נעיר עמי יס כי דע כלס ר6ית כי וסף מדותי קנת לכגודך ס6ספר סו6 רביעי.כלל

 ופס וסקג6ס סמפוט. יסיגס ממסקס ז)6 מעלס 651 כמדיגה כ)5 פדסזס 5שס6'ן
 'מדנריס מועלנו קנלו מסמס עליסס 'סוור סל6 נכדי כלל 3ו עיינו 651 סוס סגיו5 סחנור ירקול6

 ירע כן "ס 61יך ג"פילס סעור ימסס כקטר סומן עם וממס מלפגיס ידעו ל6 6סרפלונים
 כמוסס גדור 6ין כי לחסוג מכעוריסס גדלו 6סר לנגיו סקמ'ס oShn ססתגנדות סגןנעיגי

 אנג'ס 6ל נריכיס וסייס ס6קלימ'ס נקלס סמגיניס וחסרון וסמספחס וממעלס סזקגס עוד'עזריסו
  פיעסו נכרי  מסיפינס ס63ימ ר3ריס  לפרווע נריכיס "נס'ס כל כי לחטוב נקנססיכגיסו
oosכי )ר"ל פס ono למוד ל6 06 למעלס שיגיע להדס אפסר 6' כי ס6גסיס נלנ מכניסים' 
 סיתדנקו סנן לנ יעלס 61יך כטנע לסס נעקס 6סר ססגליס וקלס 533( מים'נח דגריו יקמע46

 גהפרסס 6סר יומר כ' ל' ונמלחה "3יו 3ית וכ13דו כנודו יכיר מספך יויע 6סר עד63מת
 מרולס וכ5 6חריו סס51כיס 1כ5 סעג'ניס סיסינס( ר6ם סמו56 ר' )ר"5 'כריחסו 'ותר סמססמי
 עליו קילטרו )ר"5 )יגקני6( סיתסרו מעלס לוסיסיס

 מסו"
 כלמיס פסס ואמרו חסרונומ( מל6

 נמס.רות ממגו טוג יחנל ס'תנר תסס 6חד ירש ו6ס 'מתרוסו "53 גו לעיין ס'נטרכו גכדימקוד
 יזיקני ל6 גגי זס כ5 36ל י6ת עומס ומעסי אמונתי על ולטעון ידגר מענין 'נריחסוו6ס
 סענין, לפי 6קינ 16 תקתוק 16 טוניס דנריס עמו אדגר 6ך נפני ועמס געיני ראיתיואפילי
 6סר סרמנ"ס  דעות ע) סבך קינו 6סר סאים כי )רש) מגס רע יותר  63מ'תיות סכ5 6סר זסכ'

 פנקס ל6 וקני כנ"ל( גמחלקומו לסרזזג"ס למרע חסנ מאסר 'ותר לעגמו מרע אמיתיותסמס
 1ס4י נלסון לננחס 65 6נל סכסיליס מכרכי לסטות סמס ומדותיו נפכי כגור כי סנגותוגפפי
 יכול ול6 ומורו סורו 6גכי כ' סתכנלווז יס לסנן "ך 'קר'ס. תגע סו6 גריך קורסך מרננןנורג6
 ותגלס לסגין לסר6ו,ס ס6ל נעזר וחחכט טחלמד וטונ ,ועגנוגך )כסיגך יכאב 5גי 6גללם3ול
 "יזנב esnlh~1 66 ההמח  תחפ יותר ")י "סוג 'סיס 4,ק כסס וסמוע'5 סטוג 6דסלנני
orסו6 כי ויחסום ופורוסיס ומתן נמס* מקוד ויגע לעגמו ~מד מאוד עכור 6ים וכריס מר 
 יומו גן כקטן סו6 וסרי דנר נכל נקמת וכסיל ועגי tPr5 אחוס ואיך לגסי6ומ ומגיע גדור"חד
 כמקנס ואנכי סמסגס גפירוס כולס סמס ינמגמו 6סר סגמגומוס 1561 סתגנלות1 וכסילותו6נ5י
 נמגלת גסים ,רניגו כמו סג*וניס אחרי נמסכתי 6מר 5' ג6ו מטעות רוני כי סכ5 נור"יונע

 סמחדפ  6ני סיימי ו6פי' לוכרס כגורס על D~nh 6טר וזולתס ספנות נספר ז'ל חפן ורנסמריס
 סגמג6ר כ5 קורנס  6ך כלל פגיחי hS כי ל3י על יעלס ול6 סחכלית ער  3ית' כי חוסנ"יגעי
 וסתגן)ות גדילס גסכלעס כוונו 6לי 3ה וכגר וטועי נסכנעתי י3ר ככל תמיד תוזר 6ני חלופולי

 כתנו וכונס 56י כתג מס ידע ל6 65סר נס ויתפקר  תפור ממגי )סייג  טיפחו  כיוידעהי
 דבריו סטמע מי וכ5 לו סיכמנו ננגדד וירזו גיור "חד סו6 כי יציגות סרקם 6ת לסגדי5סיס
מקוד יכלתי סמער3 גד1ל' כל כי 61מר 3דנריו וסתריך יזוועו. לגנת "פסר 6י כי ידע 6ותוור6ס
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Thnוכן מוס יותר ממני וינקם סיסינס 6ת bs ר' )ר'5 סיס'נס מרקס סגי כמג 56י Sblnn 
 ערוכין ח5מור סייי ו6רנעס כניר וסמכנו סנזכר זכריס וגזל וגדולת מעלת גכל5 לי יספרשלוי(
 1lho סמסכגיס תכלית יודע ויני ,ס 6מ זס' גומלים ונעמו כן גס סמכלימ לוס וכמג פיועל

 דורו ננ'  %ת שנסג 65דס רכזי 651 סירסר נדרכ' נכחנו ט'תנסג 65יס ור16'  ך11)ובי(.סמסז3ס
 וקטונתי 6ת כמרוזי כן ועל מס כתגו מס ס6גמיס ידעו 651 13 ס'תפ6רו נכתב סכן וכ5נדנורו
 יגדוק כמוגי ס6'ט מפגי מא תחמס Sb~ טיכתונ ממכרחת ססגס ו6מנס סוס לתכלית6ל'סס
 ענינו ידעתי 65 6סר לקים כתכתי 6יך על' סתלוגגו 6סר ו6ת ן3וריו. וכ5 סקטגיס מעקיוכל

 מאנמי גייניר גן יוסף מר 6חד 65יס ארוכס אגרת קכתנ )ר"5 ורומן יז65כס עוקסוס61
נגדד

 וסי"
 r~ut קדם און 'דע )6 כי ת"ח סיס )" וסע ע"נ ל ר  גבחפ  יסתרס  שברפפת

 כ5 כי וזכרו ועתם( 5פי לכנוי רפוי 65 לאם כנוד סגתן ז"ל סרמנ"ס על נגיד לגסיהתרעמו
 זס. גלות מרא עגמו מרחיקת"ח

 וגרמן וחכם ממיס יר6 סו6 כ' ידעתי 6טר מלמידי נעדומ 15 כתנתי הגיי כי לך יסיסוידוע
 ע5 ק56היו 6ני כ' ט'נון נן רנ6 56 636 וסו* מקומו מקנסי וקד 6יק ערו מעיןוכן
 גז גונתי 65 15 כתכתי 6טר snto ואנכס 1156 כתנתי כן וסתרי מקוד 1SSo~I ודרכיוירכתו
 מעלתו מעלתך 651 מעלתך מעקהו "ין 36 לו ולטיוח סמחלוקת לסס'ר וכונתי Oro סתכ5'ת"ל
 IUP לכל ענווי ונסוס 6ני  וחיך 6חד לכל סכגעתי 6ת ירעת 6תס כי ס3ן  6ת יעלתי 6סרמכ)
 סנן מכנורך 6נקס 6טר ו6ת ענות )ך 6מן )מען סכת3 נוס ממדותי' 'אתי 6מנס סיסיס"י

 זקגס כ6ן 6ין תכמס 06 ווחלוקמך גע5 סזס n~ho תסיס ס)6 המעגי ססס למען וסחנינסיקר
 מעלת מלסקטין יסמרך o~o5h1 ניסיגס ויומנ זקן 6יט ע5 ח51ק גער סהס'ס טונ 6% כ6ןיק
 מס 6ך סנריות נע'נ' קטון hl~D מי 6ת מתכנך וליענך 36ל סנריות נעיגי גדול סו6 6מר6ים
 1ל6 יכוסו 6סר זס 610 מי כי נעינ'ך or 'רע 56 ג'סר*ל גכחנ עליך לסוגו ט5ת כ' )ךמחרס
 ר6ס סיס 6תס 1ל1ל6 חגיו וסחלסת פרנסתו וחסרת ר3 נזק לו עצית כי ידעת )6 וכייזעק
 מוזי תנקם ואיך  "ותו טורף וסיס סנט ענין מפרסם  וסיס  סחר'ס 3נפורניו  כ6פרוח  לפניוגלות

Inpr~nלו וסוומיס סו6 כי יר6תס  8יס פיגורת  3פס  עליסס  לך  טניס  ויין  ובכברך  סייסיך  
 תיוג  6ך  ססמון  פיתסבו כמו סנד51ות מענירות 5סמגע  qh %כלס  פסיס יר6מ  6ין  טקרמוסוממי
  קנסי ידקדקו כאסר נדנריסס ירידקו ולי elho  צהובת סו%  וס כי י6מיגו 65 מטונותמדות
 ת36ד rh 3סררותס ויגפ  עניגיס כסיחתנר ססררס טנסי מ"4 סרת  6נס' ורה  ססלוזיססלדך
 6סר מי כל וקין סם5וס ע5יסס יקיר 3ן ופנחס ~hDl  נן להנ'נ6  פיס'ס מנסם יתר  וייןסענוס
 סתמנסג תוחייי ממך מנקם 6נ' ונכיל  יפיס יד% שינכו כ' עליו  יימר nhg  למרר'גס מגיעל6

  עו5ניס. ושיבס  סנעלייס  מן  ותסיפממתון
 ושנכי  יהטכגי  וקרנותיו כמנו וסגיעגו כתבתי כבר גלות  סרים Sh לכתוב  ממני נקמתואשר

 זס וסיס מעלס o*o 15 6פר נרול ועד  מיסו  מלריס  *נפי כל  גמסכגי וס'ו  עומדייתי
 זקני וכ5 שמלמד סמולם ר' סיס סנגרת וקורץ נכנר 'וס סיום וסיס 5עיזרי עמדו וכ51סגמרה
 לו כי  סיפ'יס לרקס בחימי  וינ' יותר ממגי תביס ופס  פסילו SP1  ימינו ע) עומדיסשקס5ס
 ירן  נסמם וכבי'  עסיתי 6פר עסיתי כנר  6ך  בזס עגמי פכנים ס"תי hS פתלוית סס כייריתי
 סיחיע 6שי 6ת סיםינס 5ר6ס מודיע מנכני וגן לחזור 15 'תכן ל6 ב'  וסורגותיו  לו  וביירתיליבנס
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 סעגיניס 3ג5וי סנן כח3 יגיעגי 6סר עד לו 6כמומ hS 6גי כי סיס'3ס 5ר6ט ותודיעעם'מי
 5י ט5ת "יך סנן ע5 חמסתי סתנור 3דנר 1"מכס סך3ר על ומספט וננקור סחרי 5ו קומר"סר
 סיורע מיוני 5גיול '"חטנגי כ' חחסוק 6יך 'ד'עתו מעוט ווסחכור( )רגל ממנו 5י טימ3ררנכרי
 יכון "יך תמסחי כי 'ודע 56סיס ;ולתו כמסגיל ווזס3'ל דרסן ככ5 סו6 6נ5  ותכלימויבר
 סתוי דנר' טסמס ונפרט ססג5'ס "15לך3ר

 וננרכח נרכות נמ6ס לסנר סיס סיומכן מסתפק 151
 סוס 610 536 פלסופים וןעות סנפם מעגין לדגר לו מס 6ך לו טונ סיס יסר56 קנרי סר6סמי

 56' נ6 וכנר ז51חו דגרי מעתיק כי ספק hS)1 ססג5יס iShn יותר ססני5ו "קר ממגולגדו5יס
 ממטיח נ'מומ סג6 סעו5ס לסס נתחלף 65ל1 "מנס למס וססנחי סענינ'ס נ"15 מתיווןווכתנ
 וכקרגו טג'6רכו וכס חלק נפרק נקרנו כיו6ף

~5bs 
 5סס ספין נמספר מס וזוכינו סמקווזות

pSnמיסוד ;ס כי ססכ5 מס5יוזי 6תד 'חסונ 61יך סמתיס נתחיח מכופר 1מכל5ס סנ6 5ע51ס 
 וכן סמסינ 1ע5 ססו"5'ס ע5 חמס וקני וברורו פרסומו עם יטר"ל נדת סמ,מין כ5 'קמינו65
 ומי סמתיס תחימ נעגין נ6ו "קר סמקר16ת לפרס רהוי 6ין כי "מרת "סר עליך ממס6נ'
 קונטרס 6ח3ר כי לך "ומר 'והכלל ס"לס' נעכיכיס רנר הסר סו6 ומי 6ותס נ6ר 6סרס61
 6סר קונטריסים מסם ממורס מספר לידך סגיע וכבר יר' מכתנ גמסרס לך יגיע זסנעגין

 ססקדוזס גס סדך נ6 06 ספק 5י טסיס ומפג' סר"סון ס"5ק תסלוס וממס 6תר מ6'סקנלתיס
 נס תוסר onh וגס מח6סן Sh "בו מחסיד 5סדיין 6ך 5סעמיקס נתתי ול6 עחס 5ך סולתמג'
 מסליכתך ס;כרמ מס olnb1 רניס סס 6סר 'סר56 ורגועי סגויס יז'קונ' 65 למען מפרסמםפ6

 סת3ור  ימירמ עס ל6חריס ותורס ותלוור ווררפ  סתפחח ;ס ע5 רפיון לך נתתי כנרלנגדד
 לרעות 06 כי. לתכלית מנ6 651 ממיר עמסם רעות עליך תמסוך כי 'רקתי "ך סחזקס()יד
 גי דנם מסס סתקח ייעלך 65 61ג' נמסחר ממעט ללמד תונס עליך תעוזים 6סר צחריוכן
 ohAo, ר6ט מרסות מסתרוית נגרות "ו מחייטות 16 מ6ר'גס וכמרויח "חד- דרסם געיניטונ

 ועלתי  חמבזס דגר מסס חקת ו6ס תספל עמסס עסק לך יסיסו"ס
 פמעסוי

  ומלהוד ומחן בחסן
  1"ל-(DtSb) סרג ס5כות 656 חלוווד hSl ס6מח דרך על  תורס 3חל)וור ותעסוק סרפו"סחכחת

 סונר יורך בחלמור  סעיון  כי  תרע ביניסס  חלוף  תמנה וכצמר חזקס( )יד סחנור Shבלעריכו
 נתלמוד ססתו~יס  מיוחוח ובתפרני בפירוטי  סופן תאגד ל6 6ך ססתומיס  ספיוייות לכסויתג15
  לעסות  סתסכיס  %פ  6ך עזחועלה ווושט  סונן לנוך יס'ס מסס נרוית 6סר סד3ריס "15כי

  נין  ברפויס וזיור  יפי גתפרסס כי ו"וד'עך טונ סיורר נדרך  י51יכך  יתברך  וסיסהיריעני
  לפי ס56"דין סט5טון mcn סיס  לסוך פילל Sh וביזלר  וכומכסיגי)מ תגדול ססופט כמוסגדוליס
 ישליו לo~o  6  וסיוון  מעומס  ריוח  מסס לי  וקין  סחרינס  תפיי וזולתם  מונע( ר"פ  סגרולסחפם
  לסטיר(  בסיירי  חו5יס ננקור יתכיפו יחי  כל כן ועל עליסס וגסה רם 6ני כי 6לי 5נ6דרך
 כספרי לקרות  16כhS 5  סלילות ומן  סיום  מן לי סכפ6ר  ובזתן  פלופ 6ני  לתמריי ישובוכיפר

 ירית בלבו פיפ ווי  כל S~h וקוסיס  ~o)h5no  nbr 16רך ידעת "מס כי סנריך כפיסרפו"ות
  וססקס'ס סדנריס ג6מרו ואנס  רסיס יביך  ל%  ob  רבר לקמר ירלס ול%  קוות 61וסנספס
  לגלויך יוכל ל% 6טר  ססבס סי6  וז"חע5יסס

~gg  
 06 כ' h~ph  651  מוהס מדגרי גרבר  לעיין

 רנ ס'זק לי ומגיע נסס לעטן כhS S)1h  hl~nS  OPD 55  סחכוזות  ס6ר  536 כלבר  סיגתכיוס
 מלבר "ריססו ספרי על  חברם 6יר רפר קבן  ספרי כל  אלי בקו  סיפים ונקלו  סיער  נוזסמ16ד
 פכוים פפס  מליחי 65  "ך  ייסר 6סר נכל וסטונ סיפר  בררך  סלך  סו% כי  וראיתי וסולחןסחור
  Dbnn 6ל "גן 'נ6  .וכיסר מגתומוחי לנדס ממס כי  ווכתניך ויווני  תפגע ויל  ספריו נכללעיין

   מסורו "*
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 ומזקן כלכס וכפלוס נם5ומך o~Shln 6וסניכו כ5 5ך זכרתי כ6טר סחקנונות עמו תחסונמסולו
13"Sh 1ihy" 16נו ונניס ו6חי Sh 6כ51ס כי 56סי0 ישע וסענייס סחורים ניחי גגי 1כ5 רג 

 5סזקן סרג עלומי ותגיע וסנלחותיגו סנ5תתך ע5 1מתפ55יס ממך טונות נסורות 5טמועסמחיס
 סרו ועזס כסגים חפ6רת סותיק סת5מיד י6קיס רני כג"ק וסג6מד מיסר מעגיו סדיןסגע5ס
 "סרו כי ו6ף ימים ויקריך זרע וירסס נו עמתתו 6לסיס וירנס לננו רניס סלומיס תתןוכן

 0150 וניתך קלוס 6תס מוהר גם5ומס 5סתפ55 6מכס כ5ל 6טס נק15ס סו56'ס 6ין וקמרוחכמינו
 ר"ח st(r וימק גר מטס סכותנ וכתפן כתפניכס ויגול ירנס ום5ווזכס גן' 51סרס חיסוכעת
 6פס סז"ת והאגרת נסר"ד(* לחסנון 5ינירס תקנ"נ 6לפיס ס'  יומית  למטרות' 6תק"גמלתמון
 מס6גרומ ס6חרון חלק גרפס וכן סדר וגלף חוקר נ65 סרווג"ס 63גרות. כנר, נדפססקנתס
 סעתקות סמי לירי נ6ו וכקמר גרפתי ותרגוס ערני נלסון מתימן סגרת 6לי ג6 וככרסממתיל
 ידיעתי מתומר מקומות 63חס טעיתי כי וידעתי עכרי גלמון מחרס תרגמתיו סוס סערניממכתנ
 לו כתג 6סר סנגרת לידינו hs םל6 מפכי לגו סתומים עגיגיס זו גרגרת ים גס ערנינ5טון
 סרט 6סר ממעט מ"מ כ5 עם טמס נ6ו 6שר 5ספרטיס o)tGn סי6 סז6ת ס"גרת 6קרהעמידו

 * גדולס לפליטס לכותסיס

 סמלות תרגוס 6סר כתאבהא עני תקטע ולא כיס ערכי כלטון כתונ סיס סזס 3עכמ3הערה.
 מדפיס 6מר מונק מסרב סגיה וסחכם 56י 6גרות'ס ממגי תרגע h~o1 65 סו6,ממגס

 מוורנר nhro נאגרת חסרון מיס ת"נ גרפתי תרגום עס ערכי נלסון ~nbr ס6גרמאתרית
  (,hs כאסר 6ך לרפת נלסון תרגם וכן סרמג"ס עס עגינס גווע ,bS "סר 6חת מ"סססרמנ"ס
D)nOס"לס כרנריס כחוג סם וגס ערנית נלסון ז6מ סרחנ"ס.  מפגרת ספית סעתקס ר"ש"מ 
 6סר ונירה וזלת על מוסג נערני  כחאבהא בתלת סנק3ס ככוי כי לו נמגלס6ז

 נלסון גמד"
 סחכס OSJ וכקמר ככנר זכר 6רס לכוכח כנור נדרך גקכס לרון יסוף למעלס סזס נמכתנערני
 ג' כסימן סזכלונוה נמכמנ גמש 6סר נקנס רון סכל 5י גמג5ס rh סזס נדיר rh(~ 6תסי5

 לעגרי. ערכי נין לנקנס זכר נין לסגייל ידע ם65 סמתרגס מטעות נ6 זסגס

 ג. מימןזכרונות
 וצל. החשוב תלמידו יהורה ב"ר יוסף לר 1"ל טיימון בן משה רבעו שלח הכנרתזאת

 י מוגק( סלמס מ' סגי51 סחכס סכתנ, ורפת נלסון מספר מעמקי סז6ת)סנגרת
1842,Paris jehoad~ ben ioseph שמש NoUce 

 uttah. נ5 קעינו כי חציל ככתיי י"י"עתי

 כמנס נ"ע יסויס 3"ר TD מסור רקס יוסף ר3 קדודת גדולת כדוד סיקר ות5מידגו סעזחגבינו
 סו% ערני 531קון ערני ג5סון סטת 6גרחו כתג )סרוונ"ס למיתית סי6o~3hb 6סנתס

 6נל כמסמעס סדורים  תרגס סדיוט סיס 6סר וסמתרגס נקנס אסון גככד o~h5 לכת31סמנסג
 ספי *ין  כי  סיהס מסרמ3אס  ס6מיתיתסלוכס

 סו6 6סר סרמנ"ס 6ת ~ור 6וסנ יוסף סר'
  וגן קניו סר)וב"ס 6ת יוסף ר' 9רי וכן בנו מלצירו  ~qD1 ר' 6ת  תוייר קר6 סרמג"ס כי'6גיו
 סיס ושרוווח  מל)וידו(  יוסף ר' כנוד על h~o סכוכס (oip נלסון  למטס סנ6מר כ5 5סגיןשיך
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סו

  יחפוש  יתיתית 6יגס 05רמ3"ס 'וסף ר' לכסנת סיחסונ מ' כל )ר"5 מקוד עמס נתפס ספק03
  ההנו ירסס 6דס ור6ימי ססוחריס עם כתניס נכמס גגו ספייר גנ6ר  6נן  ויווני  מקור(סליו

 ננדר וזגד51' סרנס וכן מ5גזירו יוסף )ה' נידנו כתינתיגו מסיוח מנקם  וזפ ע5 וסיעתיוסיתרלוו1
 דף גנוזס נחמדס נדפסס 6סר ננהר גן  יוסף  לוזר גרולפ  יגרת  ססינ סרמנ"ס כי 5ססחרס
  פיויע 61ע"פ ענוחגות 11  פיי חס כל  לטיוח  יכוון  סיבי ורע ח"ח( סיס 65 יוסף ר' וזס ע"נג'
 סת5מיי'ס מקטני סו6 ו6פי5ו נחסרוגי  פלהוהו 5סר6וח סרונס מ' 1כ5  מלוד מסמון קיללבו

  "וסג  סתלווור(  חכמי )ר"5  ססללתס קדרך סמיסריס קמרו נוס 15מחקנו
  כטעון  ופיבי  לפרזי

 5ת5וזידו )ר"5 סודעתיס וכנר ושחיסר 5סתיטר שרסס מי וכ5 יוסרו 6ח אכוף כדי קירססוגף
 כפי קומר 16 לעסות  יס  בוהבגי יסכיס  oh'  פסירמ זוכרת h'o 06 צפנים  פלילי  0SD~S)כבזכר
stna5וזיגי נכ5 נקנע קנין זס 3גפסו  יקנע  תתפתל עקם ועם סניטר  כווו  ווטייו  בכהית 6דס כ  

 יסמכו ססו6 6דס לסכת מרולס o1h5 ראוי סו6 נן ob עקם טoh~n  61  מי  סרוג 5פיסדעות
 סיס )גערני  5י5ך  p~ah קיר  י"ס נסטויות דעתו יעסוק  ולי סכ5ומיו וקנין מדוהיוגסס5מת
  סקורי זס ח5מידו על סיס סרגז3"ס וכונת גן  16 ילר  ותרגווזו  ולרכחוב

  וס%תרגס תמיד גן  קותו
 נסנת 16 קמטעס מי מטעית  בתייל מכעס  והתץ 35 מכ6ג 3ן( תחת י5ד כתג סדיוטפסיס.
  גורמים  סבתרוח ורתיחת  לימים  לעיר  ערי? rh  פסיס לר"ל  וס  לך  וזחיביס  ספנית  נסקרח51ק
  ממעת 6סר כמו וסחתי  בו  onhn יומס 'חזק ניותר  וזפתרותך וניותר נקחרוחך סי'מ' וככס כעס(5ו

bSnh'ספק ג5י סוזעמ וכנר ע5י 5ח5וק  ייהבעפיס וחכמיס  הגרולים וקו5מס' נ5סוני  רנוכ 
 ונין ניני וכן סטרפוח  הן  1פילות  ביתי 1"ל  פרפון  הר גן שכסן יסורס ר' ונין נינ' ססיסחס
 גסס וממתתי 56ס כמו וסרנס סנו'ס נענין נ"ע יוסף מר' נן 'וסף 136 ונין וניני סגתדמן
 עתוק o~on 5מי ונקו5מוס' לפגי os~n עיזי  בלפוני וקולמוסי  בלשוני דיגו ו35ע5"וסנ'

 וקמן. 6מן ויפרס יסגסוס15מכס

דץ*
  ס0 ,נ6 כקטר כן ע5 נדיקיס דנר' ויסלף חכמים עיג' יעור 6סר סגזו5 ספוחך סי6הקנאה

 קנוס  גכ5  ייייות  ורעפי חכמי י165 מגיע 5גנ5 עד חזקס יד וספרו ס,רל נכ5סרוזב"ס
 65 6'ס ח' סיס 6מר ס'מ'ס כ5 6ך ודעותיו חכמתו ע5  תוקנות  ויבעיו  יחסבפ 5מססגדעס
  מנעורת פתין כסנחק  כחיו מחגגדיו מורקי וכ5 וגנר יכו 6מ מטס ירים כחסר וסיס  יפויוסיר

  ספלייית סיס'3ס ר6ס דני56  ור' י"י  סבר  הפס מות לחרי וימי  6ס.3סריתו
~so  

  ימי 63חרימ
  olnb  תפס  תורת ספרו 5י"י לעסות עת 5כו 56 סקג6ס  rb o~nb פס לגור לרהיע הבבלהייו
  י56ס אברהם בברכת סוס גיוס 5חיותיט 5טונס חסגס 056'0 5רעס חמס סקנ"ס06

 י"י.  הלההה מקטן נספרו סרמ3זסז"ל 3ן "נרסס רנינודגרי
 רניא%  ז"5 "ג533 סיסינס ר6ס סמו56  רניגו  מבלחייי 6חך תלמיד גי סוה ססיסיוהמעשה

 S)sn 63"הבבס'סמו
  לרהיי

 636 סנדיק מחגור סיכות ע5 וספקות  יופיות  ותבר

  ספבי סח5ק ;610 סמנומ ומספר אברהם( ברכת  ייבבו פי  %פר סזס מספר  לפוק  ז"5.מברי
  פבימ  הבמס  פרזיים  לו  וכחיתי 56י 6ותס וקלח  בכתוןיס( ועובט ערגי 53סון 6101  סוס,יפפר
  ח5זזיו סיס גד51 חכם נכנר  מתלמיר  ויליפ  כחב 56י ל6  עפרות  בפנים 15 ס5תתיס 6קר.ולתר

סנדיק



מז

 6חל יסיגתו סיחס 3נו3ס ("ל סמעון 3יר יסורס נ"ר יוסף ר' סמו stt~r וזקרי 636"סנדיק
 סכנוכיס מורס ספר גענורו s~r מקרי bJb סחנר וסוף 1"ל חקרי 636 סנדיק מרנו"פרידמו

 מניו שסלית 4לי ג6 סחכ"ות ונסקר מתורס 3חכמ" יסר6ל 6רן נכל סיס גכגד ורני סמו"על
 למונו מסריס מדוריו עכר קסלמ לספר פירס חגר מנזכר סדני6ל גסס כמוג כתוניסעועמו
 לתוויו לסונו חני כמורס סו6 נונריו 6נל 1נ"5 סר6סוניס נג6וגיס וגס s~r מקרי 636"נסדיק

 והחרימו נסס קותו ollhn עמו ו6חריס סגזכר יוסף ר' סר3 ממכי ונקמו נסמו 6דס זכר"ל"
 וכססניע וכו' ויגו כיעל 6ני כי oos וסמנתי ממנו ידי מסכמי s~r מהרי hJh סנךיק"לכנור
 ר'  קותו ר6ס 6סר גסס סרקם )סו6 ירו דוך חדוגיגו סגולס לרקס סלחו לירס תנוגחי"כחג

 ומחירו 5פניסס ונסחטח ~hnp מססו6 וסדר נמסונס סחור עד נניויו וכסקר קותו נדס"פתתיס(
 על יקמר ומגס י"י מלחמות נספר 6גרסס רנינו עכ"ל גיממק יוונו וסגר הלס כך ותחרלו

 רניס ימוטטו קן עמ עד סספר וחתס סדגריס סחוס דכי6ל ו6תס ג6מר כקמר סוססספר
 כי גזנר ר6יתיו 1ל6 מנס וחמסיס מקות פס זס תחוס סיס סזס סספר כי סיעמ,ותרגס
 מעשה ונספר תסוגות ספר עכס כי סרמנ"ס גן 6נרסס רנינו כתג 6סר יוחסין נספר06

 חיונס סם ל3י5 חלתטס ססליסי  3דף  הק"ב  3סנח נחיגני"ס גדפם "סר סרמ3"ס עלרוקח
 ער ומקז מגדפם. כפי ממס גבוה 6ות מלכס סספריס מקנו סמתתלת 46 נד כדפס 6סרל"א
 ממנו ירח לנן נרכס לגו סס6יר עלינו  cloSh ונחסר מזפתו 6יס  עין אס  ידעתי ל6 סזספיוס

 ,Poe 28% סס וסימכו נ6וקספויד 6סר סגים סספריס נ6ו5ר יד כתג 6חר ספרגרת
 סטיינ- רסס מ' סחכם מפי מגסו סמן כזכי לקחס תרי"ג 3סנת 63וקספורד סיימי כימרואני
 rh n)SS מוערומ פני סיו וו6כי סס סספריס ג6ונר סזס סקווס ספר נמנ6 כי סניירר*
  מרי"ה סגמ גחורף לאוקספורד פגית 6133י 6ך עליו ע'גי לכיס יכעחי 1ל" פריסלעיר

 כלול לקור י1נ6 סו6 ועתס ססעתקתיו עד 6רפכו 651  צחותיו  ווו65חיו נפצי o~ohn ית93סתי לפ"י
 רניגו 3ן oo~3h רניכו סו6 עליון ל6ל 36רסס נרוך ועתס לט31. אחרים  כפגת נופוםנסדרו
 לחיותינו עדגס לגו סיס גלותינו "חרי 6סר קוס סספר פיכס אחריו לנו מסדיר 6סר ז"למם6
 נעיר סיוסג כסן 6ל3ירט oo~3h סו6 36רסס עליון ל6ל בסן וסוף אברהם ונרוך סזס,כיוס
 מדי מפיו ינקמו ותורס דעת יסיזרו כסן וספחיפרים

  לתגרת ר6ס oD~Jh סו6 303ת1, סגת,
 6ל  מהרכך לך  לך לו נקמר 6סר oo~3h סוך סוית נעיר עמ נכל 5דעס  ועוסי חסדגומלי
ShT~hk" נרכס וסיס סמך ו6ג57ס סס 61נרכך חסיד 3ס י"י עיני 6סר סחרן סי6 "ר6ך., 6קר 
 לתגרת לעמו טונ ודורס סחלס ט61 6סר מנגיס ונרוך 6ור. וימי "ור יאי סזס לספר המרסו6
 כסחור מוח יוסף פרת וגן 6סר ונימין כוו' וסמו פולין קרנינו מילידי וסוף נל1גדון חסדגמולי
 כן גס סדעוס לקור סזס ממפר לסוניה ויצעי אורי סו6 גיגננורג יוסף כא' סגניר נןגטונ

 לותי גס ונרכתס יסיסנרוך

 פילים מפית גאלרברג נקער6יס
 פארים. נעיר מחכמוני כסגתיוסג

 6לע נחורםכותנ
 בא6י6~

 לפ"ק. סקנס




