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 אחרי גם חיתו, בחיים עודנו דבריו בצמא שתו ורבים םפרד4(.ממתודדי
 ברכה. אהריו השאיר אשר הנחמדים מהבוריו אחריו הבאים שאבומותו
 "ואין וז"ל י"ב( ה' )דף התורה על בפרושו אברבנאל דון זה על העירכאשר
 בפסוק שפירש מה ד;רמב"ן לקוק המגילה( ~גילה ספר )הוא שמכאן אצליספק
 גם בשמו זכרו לא ואם הראשונה, בשאלה למעלה שזכרתי כמוהזה
 הישראלי יצחק ר' גם עכ"ל. הנשיא שעשה כמו בראיותיו הזקולא

 שלם מאמר ממנו הביא ב', פרק רביעי במאמר עולם יפורבפפרו
 נם הפפרדי. הייא בר אברהם ר' הרב דברי נמלצו ומההמתחל,

 פעמים כי'ה( )י"ה בגמרא שאמרו מה על פרושו לקח המאור, בעלהרב
 בםוף דבריו והביא הכ"ל. מהמהבר בקצרה שבא ופעמים באדוכהשבא
 העבור ובכפר השלישי, בשער הארץ צורת בם' והוא מכירין אין אםפ'
 החכם נם בפפרו. פעמים הרבה מזכירו עינים מאור בעל נם 21.ןד

 פ"י הק"ה על המפרש כי העירכי, מהרשד"ל המופלא התוקרהגדול
 פירוש והוא ז"ל הרמב"ם רבינו כ"י בתוך ארוך מאמר שנמצאהעיד,
 צד העבור בפפר נ"כ נמצא הלז והפירוש אדא, רב תקופת יסודעל
 רביכו גם כי יהלכו, קדוש ממעין הכשיא דברי כי ברור נראה מיה88.

 "ב~א הרד"ק גם אדא5(. רב תקופת בפירוש בדרכו הלך ז"להרמב"ם
 נשיא נקרא ג"כ אברהם ור' ע"כ. נש;אים נקרא: ע"ב נשיא הוא והמלד המלונה מזרעשהם
 בהקדמהו מהרשד"ל המופלא הח:קר ההכם הביא עוד המלך. ד:ד מזיע שהיה מזהנראה

 ר' שירי המאכף .היה והוא אלדאודי, חייא ר' הראב"ד קבלה בשם יהודא בת בת:להלספר

 בניו מבני והוא גליות, ראש מזדע היה כי דוד, מזרע להיוה: אלדאורי ונקרא הלוי,יהודא
 בניו ומבני גאון. האיי רב מוה אהרי ישיבה ראש גם נעשה אשר גלות ראש חזקיהשל

 ההקי"ד אלפים ארבעת בשנת ליא,ן בארץ ונקבר קשטיליאה באר'ן מה אשר הייא ר'היה

 מהברנו. אברהם ד' של ובן , הנשיא חייא לר' ונכד נין היה הלז הייא שר' לומר :נובלעכ"ל.

 המהודדים מן אחד עמד וגבר :ז"ל לתימן, באגרהו ז"ל הרמב"ם דבי1ו אוהו קרא כןי(

 מליו. ירמזון עליו כי בברור ידענו זאה בכל שמו, מאהנו והעלם בצעיף אוהו נסה ני ואףבספרד,
 מאמר ס:בטיליטאט די בספר: קארדאן שההכם הכמימ, במה בשם הביא וולפיום החכםגם

 בעולם. היו אשר השכל ומה:דדי חריפים עשר השנימ בין ח"א בר אברהם ר' מונה"ו,

 הפיושים ב' נעים קורא לפניך אציע השערתו, וצדק אמת ני הראיתך ילמען5(
 זאת בכל בלשונם, שנוי מעט יש ני המצא אמנמ ואם אחת, אל אהת מקבילוההאלו

 בצדק. השפ:ט ואתה היא אחת בוונתןמטרת

 ז"ל הרמב"םקונדריםן
 ז"ל רמב"ם הגא:ן יד בכתב כתזבנמצאן

 הקדימה ארז"ל התקופה. ז: בעניןבקונדריסין

 תרמ"ב ט' אדא רב לרברי למולרההק:פה

 מהנשיא העבורםפר
 לדברי 1יפן למולד התקופהמקדימה

 בלבד, הלקים תרמ"ב שע:ת ט' אדארב

 ה:א באשר בחמה הלשינה שהלבנהמפני
 הקב"ה ומיעטה שבוע:ת, במסגהמפזרש
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 ומשפט חסד עהצה ה' אני כי פסוק ועל ע"א. ז' דף פה בעינו נמפאהזה
 )תהלים לכוכבים מספר מונה פסוק ךעל כ"נ(. ט' )ירמיה בארץועדקה

 ובקי להפליא, עד גדול חוכן היה כי ברור נראה אלה 13כלקמ"ז(.

 מהנשיא העבורספר
 מפני וגחל בריאותה, בעת מתמעטהיה

 ההוא ביום הארץ על חהאיר גדולשאורה

 אשר ההק!פה מענין אינו הזהוהטעם

 לידינו בא אבל עליה, מדבריםהייני

 שמענו ואשר לנו שנראה מה עליוודברני
 שבים ואנו דעתנו אליו ונטה הבמיםפפי
 ואומרים. העניןאל

 לדברי ושעתה התקופה יום לדעתהרוצה
 הוא שנה באיזה ידע אהבה בר אדארב

 מחזורו יאש ויהשוב הלבנה ממהז!רעזמד
 אם לך יתכן הזה וההשבון מניסן,לעולם
 חישב אתה אשר מהשבונך אות! גורעאתה

 אתה אם כטן בלבד, הדשים ו'מת'שרי

 למהיור שלמות שגים י"ה זה מתשריהושב
 שנים י"ה ה:שב הוי י"ט שנת תהלתוהוא
 מההיל וההיה לתשרי בלבד חדשימוששה
 ששה כלו זה בששיי ותמצא מניסן,להשוב
 שני בין ואין למחדר י"ה משנתהדשימ

 ונשאתה חדשימ, ששה אם ניהחשבומת

 אם הזה הדרך על השנים השבוןיודע
 מבקש ואתה המהזור בסוף עומדאתה
 המהזור בראש אשר ניסן תק!פתלרעת

 מולד לפני נופלת היץ התקופה ני י!דעהוי
 ג!רע ואתה הלקימ, תרמ"ב ש;ות בט'-ניסן

 ותמצא גיסן ממ,לד האלו והחלקיםהשעות
 שעות ג' יום כ"ט אהר נופלתההקופה
 אהה אין ואם אדר, ממולד הלקימקנ"א

 הוי המהזור לראש גיכן תקופתמבקש
 לבי תקה המחזור מן כלז שנים נמהיודע
 קכ"א שעות נ"א ימים עשרה זשנהשנה

 ועשה הרגעים וכלול רגעים, מ"ההלקים
 והוסף החלק, דגעים מע"ו הלקים.נ:"ם
 מן הנשאר ושמ!ר החלקים על,,אוהם
 תכלול וכן ע"ו, ךלשלימו שלאהרגעים
 אוהם והוסיף שעות מהם ועשהההלקים

 ז"ל הרמב"םקונדרים
 הקדימה אשר האלה בשעות הולנתוהלבנה

 מעלות בכ"ה עומדת בריאתה בעתונמצא הרקיי מחלקי חלקים ה' למולדהתקופה
 שלישית בכדי לחמה והדביקה דגים,ממזל
 בלבנה ונמצא טלה ממזל הראשונההמעלה

 האור ממהצית יוהר בריאתה בעת האורמן

 אזרה ויהיה הארץ, על בו נראת היאאשר

 והוא בחמה שדבקה עד והולךמתמעט

 לצמוה אורה שב ואילך ומכאן החדש.םולד

 שהיא מה האור מן בה שיהי' עדולהאיר

 שעות שלש עם הארץ על בו להראותינולה

 המערב בקצה ה' מליל חלקיםותרמ"ג

 ביומ החמה לשקיעה סמוך הלבנהוראות

 רהוקים שה6 המקומות מן הישוב ברובד'

 סוף עד שעות ג' בכדי בקצה המזרחמקצות

 עצמו ד' ביום הלבנה ונמצאתהמערב.
 לידע והרוצה שמות. בשני להקרותראוי'
 ידע אדא רב לדברי ושעתה התקופהיום
 ויהשוב י"ט ממחזור ע!מד שנה זובאי

 הזה והחשבון מ:יסן לעולמ מחזורוראש

 החשבון מן טרע אתה אם בידך,יתכן

 בלבד חישימ ו' מתשרי לו מחשבשאהה

 שנים י"ח זה לתשרי מחשב אתה אםכגון

 מחשב הוי י"ט תחלת והיא למחזור,שלימוה

 וההיה לתשרי בלבר חרשימ וששה שניםי"ז

 זה בהשרי מניסןוהמצאם להשובמתח,ל

 ואין למהוור, י"ח משנת הדשים 1'נלו
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שד

 מהנשטש העבורכפר
 בידך ויעלה רגעימ, ל"א חלקים ש'ש~תת
 ממולד ההיא בשנה המח הקזפתמרחק
 ואמ נימן, תקופת לחדש הרביעיההדש
 הזאת צהוספת תמוז תקופת מרחקימשך
 הלבנה הדש ממנו גדע הלבנה מחדשתתר
 ממולד תמוז הקופת מרחק הנשארויהיה
 כאלו ניסן. תקופת לחרמ ההמישיהחדש
 המרחק משך ולא באדר ניסן תקופתנפלה
 ושנה ראשונה שנה כג:ן הלבנה חדשעד

 ואם בליון המוז תקופת תהיההשי;ית
 תהיה הלבנה חדש מדת על המרחקתסיף
 תקופת יהיה אם אבל בתמוז, תמיזתקופת
 בתמוז לעזלם תמוז תקופה ההיה בניסןניסן
 הלבנה, חדש עד מושך המרחקואין

 נוהג הוי תמוז הקופת חדש יודעוכשאהה
 ניסן בתק:פת נהגת אשר המנהגבמרהקה
 ומן השבזע מימי התקופה מעמדותדע

 תקופת דורש אתה אם תעשה וכןהחדש,

 חקיפת מרהק על מוסיף שאתה אלאתשרי
 ס"ב הלקים ה"ר שעות " ימים ה'ניסן
 באלול א, נופלת התקופה ותהיהרגעי2
 טבת תקופת דורש אתה ואם בהשרי,או

 ג' ימים ח' ניסן הקופת מרחק עלהוסף

 והנהג רגעים י"ז חלקים תתק"אשעות
 ינ~לן תמוז בתקופת שנהגה המנהגבהם
 בטבה, או בכסלו או נופלת התקופהותהיה
 אדא. ר' לדברי ההקופות חשבון דרךזהו
 נר:בתי לוחות: ארבע לך שרטטתיזהנה
 ההדשים ממולר תקופות ארבע מרחקבהמ
 המחזור, שנות בכל בהם נופלות הםאשר
 תם לרעת יבול אתה האלה הלוחותומן

 תקופת אם שתרצה לשנה ושעתההתקופה
 תקופת בלוח בקשנה חרש אתהניסן
 המוז, תקופת בלוח תמוז תקזפת ואם3יסן,
 תבקשם הנשארות התקופות בשניוכן

 מהמחער, רהא שאתה בשנהבלוחותיהם
 החדש ממולד התקופה מרחק חושבזאתה
 צריך אתה ואין ההיא בשנה לפניךשכהוב
 שעזהל ותצרף בלבד, ההדש למורד אםבי

 ז"ל הרמכ"םקונררים
 ותדע ששמרת, וחלקיו שיתיו זהוסיףההוא
 ומהחדש מהשבוע התקופה יוםמהם

 על הוסיף תמוז הקופת לידעוכשתרצה
 חלקים וש' וי"ז ימים ב' ניסן תקופתמרחק
 בידך ויעלה של"א, בי"ז סימן רגעול"א
 ממולד ההיא בשנה תמוז תקופתמרחק

 ואם ניסן. תקופת מחדש הרביעיהחדש

 יתר הזאת בתוספת תמוז תקיפתנמשכה
 לבנה חרש ממנו תגרע לבנה,מהדש

 ההדש מן תמוז תקופה מרחק הואוהנשאי

 היתה כאילו ניטן הקופת להרשהחמהצי
 המרחק משך ולא באדר נופלההתקופה

 בשנת והיא ניסן בהקופת לבנה הדשעד
 ליפול ראוי' המוז תקופת והיהה וט'א'

 לבנה חדש על המרחק שהוסיף אלאבסלן,.

 התקופה ונופלת לבנה חדש ממנונוציא

 בנימן ניסן תקופת תהיה אמ אבלצתמוז.
 המרהק ואין בתמיז לעולם תמוז הקופתתהי'

 חדש יודע ובשאתה לבנה חךש שיעורמחטך

 אשר המנהג במרחק נוהג הוי תמוזתקופת

 התקופה עת ותדע ניסן, בתק:פתנהגת

 אם העשה ונן ההדש ומן השבועמימי

 שאתה אלא תשרי תקופה דורשאתה

 ימים ה' ניסן תקופת מרהק עלמוסיף
 ותהי' רגעים וכ"ב חלקים ות"ר שעותועשר

 זאם בתשרי או באלול אז נופלת"תקזפה

 מרחק על הוסיף טבת הקופת דודשאתה

 ותתק"א שעות ג' ימימ ח' ניסןתקופת

 שנהגה המנהג בו ותנהוג רגעים וי"זחלקים

 נופלת התקזפמ זתהי' ומסן המוזבהקשת
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 ספריו כל וכתב בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר התשובה דרכילנו
 אשר להבין איש כל יוכל למען ומזוקק צח בלשון הקדושהבלשונינו
 שעריו. בחדרי לבאירצה

 להחליט נוכל בל מפרד בארץ הפרטית מולדתו עיר אודותאדלם
 בכ"ח מזבא ) מהרשד"ל המופלא ההוקר "גדול החכם דעח לפי כיבברור.

 הזה הפפר "נשלם המהלכות. חשבון בפפר כתוב מ2א כן כי 77(ס"ז
 זאת דעה ההזיק ואחריו בר2ולונא, במדינת חייא בר אברהם ר'לנשיאנו
 או מולדתו עיר כי אומר גזר פיליפאווסקי והחכם צונץ. ד' הגדולההכם
 ארוך לוח העריך כי מחמת ספרר, בארץ א י ר 1 ש בעיר היהמגורתו
 להעריך התוכנים יעשו וכן הזאת. לעיר השוה במהלך המולדלחשבון
 כי אחשוב זאח אן כד(. ג"כ נהג ויצא פ' הראב"ע )זעיין מגורתם עיר עללוהותם
 ר את הושב כי הרד"ק בשם כותבים "ם כי ל2רפת, אהלו תקעמכפרד
 מצאתי לא אם אף פרובינ2ה היתה והיא אר2ו חכמי בין חייא בראברהם

- ברד"ק עודזה  הייתי ואלו וז"ל % )צד העבור בס' מ2אתי זאת אך 
 הענין כל מפרש שהיה הקדש בלשון זה הבור 2רפת בארץמו2א
 ע2טי את מכנים הייתי לא כדרכן, עליו הראיות ומביא סופו עדהזה
 אונד געשיכטע 2ור בספרו צונץ ד' הגדול החכם גם הזה. הדוחקבכל

 אלברגלוני הנשיא ברזילי בן יהודא ר' כי הביא 483 זייטעלוטעראטור
 אחד במקום הייא בר אברהם ר' עם היה הה"ץ( ד"א בשנת חי היה)והוא

 אברהם, ר' שר2ה על יחד הת11כהו 2,1כ( במרסיליא( )זלדעתובצרפת
 מעמד לפי אמר כי אחר, יום על אחת מחתונה מוגבל זמןלרהות
 לו השיב יהורא ור' הנשואין. לעשות יתכן לא ההוא ביוםהמזלות
 שחי נראה מזה ע"כ. כאילו בדברים להאמין אמור ישראלי דתשלפי

 עמיו. אל שם נאפף הנראה וכפיב2רפת.

 החוקרים פין ספק נפל מיתתו וזמן חייו שני ימי אודותגמ
 מייז )בנ"ח הביא כאשר מהרשד"ל . המופלא ההוקר הגדול החכםלדעת

 חשבון ספר בסוף כתוב מ2א כן כי תת2"ה, שנח שמת נראה 77(צד
 המהלך חשבון והוא הזה הפפר נשלם ,, הנשיא. שלהמהלכות
 ר' הנשיא בן זק"ל, אלשורטה 2אחיב אברהם לר' הגדוללנשיאנו
 כח2ות ף יום לעומר כ"ב תת2"ו שנת ברגלונה במדינת ז2"לחייא
 תת2"ו בשנת ואם ע"כ. החמה מחרשי לאפריל עשירי והואהיום
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 והראיות מהם אחד בכל ומדחו ודרכו ובכוכבים, ברקיע המהעךוסדר
 לפתחים שער וכל שערים לעשרה הלז הםפר ונהלק עליהם.המעידות
 שריקינפוקם לההכם רומית העתקה עם בבוילאה, ראשונה פעםונדפם
 והכרו רבים שבושים בו נפלו אך מינםטר. ההכם מאת הערותועב
 המחבר )בעל יונתן ר' רוח את ד' העיר אשר עד ופתחים, שעריםכמה

 וטיהר באופענבאך, שנית פעם אותו והדפים ק"ה( הלכוה על בק2ראל ל2!עהס'
 ופביב הראשון, בדפום שנהפר ההמר את ומילא וכע שמץ מכלאותו
 םפר כתיבת זמן ביאור. הצריכים במקומות לדבריו פירוש עשהפביב
 .8( 7( הערה )ע"ןהלז

 לשרת בהקדמתו בעצמו יטהעי יכפי זי 1"כעקלכו ו"עתבקמפר
 מהלכות חעבוך על ומדבר ההעו הכמת מחיבוו 'שף חלק היאהארץ

 לדעת נוכל ואיך הראשון. בחלק אותם ביאר אשר כפי ומזלותהכוכבים
 שער וכל שערים לעש,ים הםפר וחלק שנרצה. עת בכל הכוכביםמעמד

 כתב וז"ל שלם. מאמר ממנו מביא נ"ו דף ופרה כפתור והבעללפההים.
 אין כי יודע הוי המהלכות. השבוך בספר הכפרדי הייא בר אברהםרבי

 מהראותה שלמים יום כ"ט אחר אם כי הזה חדש בראש נראיתהלבנה
 חפר, שעבר ההדש ויהיה שלשים יום ליל והוא שעבר הדשבראש

 החדש ויהיה ושלשים אחד יום ליל שהוא שלמים יום שלשים אחראו
 אם כי הלבנה. במראות הם5יקה אין כי מכאן וחמצא מלא,שעבר
 תראה אם פפיקה לנו שיש כ"ט יום ערב שהוא שלשים יוםבליל
 שנראת הוא ברור העולם לכל שלשים יום ליל אבל לא, אם הלבנהבו
 למחר יום הצי עד מהלילה ולמעלה שעות משבע האמתי המולדאם

 ערב יראה פפק ובלא בו נראת הלבנה איך ההוא היום כי לו,יתברר
 או הלילה שליש עד ולמטה היום מהצי הוא המולד ואם מחרתו,יום
 הוםיף ועוף ע"כ9(. הזה היום מחרת הפפיקה יום יהיה מעטיוהר
 בשם הנקראים קובץ הלזלהבור

 צזרה סמד כי שאמר, במה שלו המחבר בהולדוה פיליפאווכקי ההנם טעה גזה8(

 המחות לכל ח' והוא רנ"ז, מחזור ב!א טרם ממנו נגמרו כבר המהלכוה השבון וספרהארץ
 בספרז בעצמו המהגר שבתב מה על ויאמר יענה מה אך ע"כ. ר3"ח מחזור דאשעד

 ספרו בנהיבת עזד עסק ההצ"ג שבשנה ברור נראה שמשם כ"ב( פתח )סוף הארץצורה

 ?(. ה;רה )ועיין הארץצורה
 בשער נת!ב שנמצא מה כפי גדול ספק להעיר בו יש הלז ספר כהובה זמן א,ד:הפ(
 ההשב:נוה שימוד מפני ר3"ז, מחזור מראש הראשון הלוה ונהקק מה"ה: ג' פהחשמיני

 המיש יומ במחצית השוה במהלנן המבבים ממעסד הוא ו,הלהן, הזה בספרהכדורות
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 מדבריו נראה כאשר ' חתפ"ג. ד"א בשנת היה העיב, אשר לחותיועדות
 אפרוורוך ,ר"ח יהר, יום איוה לדעת מבקש אתה אם וז"ל 106זייטע
 לחשבוננו לעולם תתפ"ג ד"א בשנת לפרסיים השנה ראש שהואמאה,
 כתבתי אחר לוח בחתימתו עשיתי זה ומפני אמר 112 ~ייטע 3םע"כ.
 עלינו, הבאה לשנהן עלינו הנכנם רנ"ח מהוור מראש השנים םימניבו

 הזה ופפר תתפ"ר. ד"א שנת היא רנ"ח מחייר והאש ע"כ.לטובה
 וליחור4 הערות עם פיליפאווםקי החכם ע"י בלונרן ראשונה פעםנדפס
 ממנו.10(חדשות

 קרא אשר מחבורו אחד חלק ~הוא המגילה. מגילתספר
 הארץ. לפורת בהקדמתו בעעמו העיד כאשר הנסיון חכמת הכוללבשם
 והוא הא'. החלק אל ןנדבק תלןי החזיון( )מהכמת השני והחלקוו"ל

 מעידים הכוכבים מהלכות אשר בארץ, המתחדשות המאורעות עלמרבר
 מהראיות. בואם לפני אההם להבין האדם יכול ואיך להם, וגורמותעליהם

 ץ מעוברה הדשיס ומי"ג פשוטה שנה חדשים י"ב מן לשנה קראז מרוע להעיר "01ן(
 שיש עיברה לאשה רמיון מעוברה, שנה נקראה ולמה כהב א' פ' להק"ה המפרשוהנה
 אלה ודבריו עכ"ל. , הפשוטה השנה על הדש יהרה השנה זאה וכן הבן והוא הוכפתבמעיה
 בה יש אשר הלבנה לשגה קיראין זהיז וז"ל 39 זייטע העכור מספר הנשיא ממעיןנובעיס
 מן הצוב פשוטה, אוהה הקרא הקדש לשון אל אוהו משיב אהה א: בלשונם, שמ  חדשי"ב

 המנהג נוהגה היא אבל הוספת שוס ולא כסוי בה שאין שנה כלומר בגריו אהופשט
 נוהג על'ה גברא אשר צורהו על והוא נסוה עליו אין אשר האלם ובן השנים, לנלהראוי
 והשנה פשוטה, הזו לשגה לקרא מנהגגו וכן כטות להם אין אשר היים בעלי שארמנהג
 כלומר כבושה, בלשוננו שפירושו שם טים הכמי לה קוראין חרש 1,יג,. בה מוניסאשר
 מעוברה לה קוראין ואנו נסף מנבשין כסף מהשקים הרגום מן השב מכוסה אוסתירה
 שעבר כלומר עבר מן הצוב הוא לומר לך יש , ענינים שני על לההפרש יכול. הזהוהשס
 יגעיל ולא עבר שורו מן חצוב לומר לך ויש אחרה, פעם אותו מעברין ואנוהחרש
 אין ואם בעיגי נאה הזה והטעם מעוברה, פרה שאומרין ז"ל רבוהינו ומדברי נא()איוכ
 מ?ובר 'וט משלשים המלא לחדש קורין ז"ל רבוהינו שמצאנו מפני כך, כל רחוקהשני

 לו קורין המלא אלול בכאן לומר יכול אהה אין ואם מעובר אלול מצאנו לאכראמרינן
 שנוסף מפגי למלא, דומה המעיבר אבל רבר אוהו מעבירין אט אין כי שעבר מפנימעובר

 לחשבון וקראו הזה בדבר הרהיבו ז"ל ורבוהנו מהעברה, האשה כאשר מהעבר יוםכו
 ע"נ. השגה בעביר היא כולה ותקונה ועיונה הזה ההשבון שחכמה מפני ה;בור סורבלו
 העב!ר סור נקרא שלזה אפשר שכהוב 34 ,ז"טע סלאנימסקי להחכם העבזר ביסודיועיין
 הכהוב לשון ע"ר והוא יייב( )מ:הדרין לה ומזומנים מנויים ע"י רק שנה בכל שנעשהמפנ
 העבור, בכור ;מו גמנין אין השביעיה על ההשוד בפרר"א שאמרו וכמו וערה, ישריםבמור
 וירושלמי קי"ב )כהובות הז"ל שם שדרשו וכמו העבור, בסור דאתבוהו אלעזר. ר' עלואמרו
 העבור. סור יהו יבואו לא עמי במור דר"ה(פ"ב
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 כי צרקינו. משיה ביאת על וזמן חוק שמו אשר כלם %ל ננדולדבר
 לפושעים יד ויהן יבא ולא הזמן יעבור כאשר להאמין העם ירפהבזה

 בשמך ; הפפר מתחיל פיליפאוופקי ההכם העתקות וכפילטעות.
 נורא בעוז מתהזק הנני זצ"ל חייא בר הםפרדי א~רהם אנייהמנא
 נהלק והספר הגאולה, פור את מנלה שתהי' מבילה להברתהלה
 ההצונה מההכמה טעמים בו פדרנו הראשון השער שערים,להמשה
 כאשר ותכלה םוף להם יש העולם ימות וכי וגדרו, הזמן עניןבחידוש
 הקץ ומנין מדהן העולם ימי בהידוש שנן שער . התחלה להםהיה
 משקול המתים תהיית על וםברות בראיות שלישי שעי . התורהמן

 ישרות באותות האלה בראיות וחזוק החצונה מההכמה ומדברהדעת,
 ופירוש המתים תהיית על מעידות שהם קדש וכתבי התורה 'טן

 תחיית ועת הקץ מנין בפירוש רביעי שער התורה. מןהתחיה
 בפירוש המישי שער הקדש. כתבי ומשאר דניאל מספרהמתים
 ההוזים מדברי הראשונים בשערים עברו אשר הענינים ורוב הקץמנין

 מאמר ממנו העתיק בראשית על בפרושו אברבנאל ורוןבכוכבים.
 מנילת בפפר חייא בר אברהם ר' שהנשיא תדע ואתה ון"לישלם

 במציאות כלם הדברים התהלות ראשונה המציא שהקב"ה כתב.המבלה
 המציאות לנתינת קרא ושהקב"ה פעליי למעשה צאתם קידםטתני,
 אלה נאמר זה ושעל עשייה, קרא לפועל וליציאה בריאההכחני
 נבראו שבתהלה גו' עשות ביום בהבראם והארץ השמיםהולדות
 ל וכו'. בצורותיהם לפועל כשהוצאם עשאם כך ואהר כהניבמציאוה

 ממנו, שלם מאמר שמה נעתק 426 זייטע 1850 משנת באריענטגם
 הכולל בשם כינה אשר הבוריו השלמת אהר היה הזה פפר כתיבתזמן

 בעוזרי יהיה השם אם הארץ לצורת בהקדמתו אמר כן ני ההזיון,חכמת
 ואפשר הנפיון. מלאכת לפרש אשיב פופו, עד ההזיון הבורלהשלים
 בכ"י נמצא והספר ההמישי. לאלף העשירי מאה בההחלת זאההיה
 לאור. היום עד בא ולא מינכןבק"ק

 והזכירו בידם. מנחה האומות וחכמי ישראל הכמי הביאו;ןך
 נדר ס' מזכיר הבדרשי יצאו. הנשיא ממעין אשר מפרים איוהעוד

 והחכם 12(. הנלנול ם' הזכיר בראשיה על רר"ק לפידוש והטעירהאדם.

 ענ"פ וז"ל לגלגל. הגלגול להפוך יצה 32 העיה היונה בספיו זקש הח.מ12(
 גלגול באמונה מייא בר בי"א ננבד ופילוכוף נפלא הונן שהאמין להאטין נטעד,לא
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שיפכ
 חתכונתג בנינו וסדר וראשיתו, האדב בתחלת הראוץההעמוך_

 אשד הוא, מה ההיולי חתמר ענין המחקר דרך על המהבר יבארבו
 וכל וארץ שמתם בריאת וסדר העולם, נשתת ממנו הפליסופיםלדעח
 לנפשו יניע ומה היצורים. מבחר האדם בריאת וסדר חכל,ברואי
 מהגוף. הפרדה.אחרי

 היותו. ימי כל הזה בעולם לעשותו, לאדם טנ מה השני.העמוד
 בין ש"ם חההפ-ש עליה, נצטוונו ו!"יך התשובה מהות יבארבו

 השב הגמור תשובה בעל נין מעולם, חטא לא אשר הנמורהצדיק
 הנפש, ועינוי הגוף עינוי וענין שונות, למדרבות אותם ויהלקמחטאתה
 חחשוך, אל בגרון קרא ישעי' בם' נ" פר,צה עלופירהם

 ותשובתו. בנחמתו מרשעתו החוטא ינצל איך השלישי.ה;מוד
 דרכי יהלק גם שונים, ענינים על נתפרש איך שב מלת יבארבו

 הוירוי. םדר על ופירש יונה, םפר על עמוק ובת"ור רבים, לחלקיםהתשובה
 ואחריתו. העלם וסוף והליפתו אדם נאפיפת הרביעי.העמדך

 כלולים ואיך באחריתו, לו להטיב ארחו את האדם טכה במה יבארבו
 שבספר מהחוכחה חזקות וראיות , מפות התרי"ג כל הדברותבעשרת
 גרולה הבטחה כם , בה עומדים שאנו הגלות על רק יעידו אשרויקרא
 בימ"נו. במהרה שיבא מצפין שאנו הגאולהעל

 לחבר רצה שלא מה כי היא כן לא באמת אולם בהחילה? חבר ט"ה  שספר מזהנראה
 שכהב מדבריו נראה כן כי רבו, אוהו שיעץ עד והגדסה הכונה בחכמת רק היה מפר,שום

 החבמה את מפרש הקרש בל"הן חבור למצוא וחפשהי דרשהי ימי ונל וז'לבהקדמהו
 יכלהי כפי אוהו להמציא מהויב אני באלו בעיני ונראיהי מצאתי, ולא מדרה עלהזאת
 דבר לקיים ולא דעתי על לסמוך ראיהי לא בי זאה, מעשות ומהעצל מהרשלוהייתי
 וגבירו הדור קצין מלפני יוצאים וטורים יקרוה שורוה לידי ובשבאו ורשותי, מ~יצהיבזה
 מאוד יסגא שחורו אלהים איש בשם הנקרא והדרו, השבל והזד וסאורו המדעשמש
 מבאר שיהיה חבור הנוכבים מת בחכ לחבר אותי העקי שמו, ינון שמש ולפנישלומז
 להשלים ראויה ומצוהו הנעימים דבריו על זעמדהי , דרביה בהוגן ומפרש ענינהאה

 ברור מזה נראה א"כ ע"ב. וחבדתה עלי בבודו נפי לעצהו לשמוע השתדלתי מ-ךולהתמים
 בי ברור נראה לדברי והזוק רבו: עליו שצוה עד לחבר רצה לא הזאה בחכמהשרק
 הזה ובספר , נ"ע או זצ"ל בתב אביו ועל אבת ושם שמו חהם ספרו בהתחלת פעםבבל

 היה שאביו מזה נראה ז"ל? אביו על בהב ולא הטפרדי ח"א בר אברהם "אמרמתחיל
 בי ברור והראמ שהחלטנו אחר ספק עוד לפ ישאר זאת אך הלז. ספר חבורו בזמן חיעוד
 להבר שההל מזמן יותר מאוחר בזמן היה חה תתפ"ג ד"א בשנה הנשיא חבר העבורספר
 "אמר צו"ה מפרו בפתיחת החל כן ני מה בבר ~ביו היה צו"ה ס' .חבורז ובזמן צו"הספרו

 בתוב בן ני ? ז"ל אביו על כתב לא העבור ספר ובההחלת נ"ע, הספדדי הייא בראברהס
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 החוקר הגדול החכם בעזרתי היה ולולא ביון, במחברת ג"ט חחכםזה
 למלאות ת"י; נמבא אשר מכ"י לי להעתיק נ"י מהרשד"להמופלא
 עולם. לאור להוביאו יכולתי לא עתה כי , וכל מכל החמריםמקומות

 להומיף הוכרחתי רבות במקומות גם לעה יעמוד ובדקתו פעלו "מלםה'
 בשני הימפתי אשר את והבגתר לאשורה הדבר יובן למען תיבותאתה
 מבטן לא הנומפות התיבות כי הקורא וירע [ ] בזה אריחחבאי

 להומיף והוכרחתי שערתי אשר השערתי לפי רק , יבאוהמחבר
 מובן בלתי זה בלא אשר הכונה ולמלאות הפשט השליםלמען

להקורא.

 המעטים דברי אקריב לפניכם ההתווסיה, הטוב שותריל~ייעמ
 ימעאו ואם שכלכם, בכור אותם תבחנו אתם כתבתי, אשרהאלה
 וידידכם.. מוקירכם מאת אני, גם לבי ישמח אזי בעיניכם תןרברי

 מקראקא. פרייאמאן ליב יהורא מו"ה בלא"א אייזקיצהק




