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 הערח ובסוף דוד. מזרע שהען ברמז גם נזכר לא ולתפא"ח,לכבור
 בשום נמצא לא זה וגם הלוהם, ממשפחת שהיה י"א כי כ"ת כתב1

 שהוא מי כי עצמם, את מוחרים היחוסים אלה שני ועכ"פמקום.
 לע"ף נובעת שניהם של הטעות אכן -. המלוכה מזרע איננולוי

 ם' בעל הלוי אברהם בר' זה אברהם ר' קצת החליפו כי אחד,ממקום
 הלוי, ר"א זה על שכתב היוחמין בעל הרב דברי עפ"י וזההקבלה,
 ע"כ. התכונה בהכמת ספר ר(בר ועוך קל"ב( דף ריש קיאקא ד')יחם'ן
 חייא בר ר"א שגם ובעבור דאודי, בן אברהם רן 3"כ קוראהוושם
 בר לר"א לוי שם הוסיפו באשר קצת החליפום בתכונה כפריםחבר
 דימו דוד, ששמו איש בן הכוונה דאודי בן כי ירעו אם ואףחייא,
 אצל לרוב שנמצאו כמו דוד, גם חייא שמות שע לאביו היוכי

 ראודי בן כי וחשבו עור טעו ואהרים הערביאים בין היושביםאחב"י
 בם זה כנוי ונתנו שם, ראו לא לוי שם ואת דוד מזרעהוראתו

 הרמב"ם בן ר"א מדברי ראיה קצת כ"ח ומ"ש חייא. בר אברהםלר'
 מזרע שהוא שמי רק שם כתב הנה אביו, לאברות המחוברתבאגרתו
 והיו , נשיא 3"כ שהיה משפחתם ראש המלך שם על נשיא נקראדוד
 שררות שום עוד היתה שלא אעפ"י קדם, בארצות בימיו כאלהעוד
 המלוכה, מזרע הוא נשיא הנקרא כל כי לא אך בידם, משמרתאו

 ואחר רוד, מזרע מהם אהד ואין ההוא בזמן בםפרד היו נ'טיאיםוכמה
 נקיא היה לא והוא דוארי אל בן חייא ר' והוא דוף מזרע שםהיה
 ב"ח ר"א כזה חילוף םפק י'( )כי' להלאה לפנינו יבא ושי -.נשיא
 העמים מםופרי איזה כי י"א( )כי' נמצא ועור אחר. לענין רור ברבר"א
 מפני רק ג"כ וזה אב"ד, אברהם בר' הנשיא ראב"ח עורהחליפו
 . לוה זה דומים בעיניהם ; הנראים ואב"ר נשיאהכנויים

 רבינו ראב"ח( )את אותו קורא כן כ"ת כתב 4( בהערה שט זי1 )לצד *(11
 המחודדים מן אחד עמד וכבר ה"ל לתימן באגרתו ז"להרמב"ם

 ס' חיבורו את ז"ל הרמב"ם יהלל עוד כי להוסיף ויש ע"כ.בספרד
 בכפרר זולתנו חבר וכבר מ"ה( פ"ב ערנין המשניות )פיחש וז"ל.העבהי
 החיבורע ובין בינו שאין מאד נאה חיבור הזה מהמין תולתו העניןבוה

 הנכבד ובם' ע"כ. צד בשום רומיא העיבור בעניני במזרחשחברו
 נ"י פראנקל זכרי/ מוהר"ר הגדול החכם הה"ג להרב הטשנהדרכי
 על שכיוון ואפשר בהערה עליו ולתב 326( )צד ממנו המאמר זהמבט"
 כלל, םפק בזה אין ואצלנו ע"כ. הנשיא חייא בר לר"א השבורס'
 בענין כוה ספר חיבר אשר וולתו חכם בספרד אז נמצא לאכי
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ןנננ

 רב לדברי ההמה ,:שנת מן והיינו מקה"מ. פ"י לר"ם המפרשדבדי
 מהחיל ממש ובזה"ל וכו'. מטעמו" מבין אדם כאשר אהבה בדאדא
 מלת בהומפח רק 87( )צד העיבור בםפר ג' ממאמר דן שער3"כ

 בדברי תשאל" "ואם עד בשיווי, הלשונות שתי והולכים בתחלחו]מדת[
 דף ריש עד ע"ד ריש ע"ו דף מן ארוך מאמר הולך ומשם ,הטפרש
 "נמפא התיבות חבאנה ואח"ו ניפן". ב' ,,'צהוא וכ;מיים יעסנ";י( )ד'ע"ז.
 ס' דברי באמצע המפכיק הזה המאמר וכל וכו'. הגאון בכ"יכחוב
 דבר ממנו נמצא לא כחוב" "נמפא עד כו' תשאל;' "ואם מןהעיבור
 ואם עד המפרש. של הדברים תחלת מצרף וכשאחה העיבור.בם'

 כי תראה כחוב" "נמעא אחר לפנינו שם הדברים יתר עםהשאל"
 םופו ועד טתהלתו העיבור כ' של הג' ממאמר ד' שער כל שםנעתק
 החקופה הקדימה ארן"ל מן רק כ"ת שהעמיד מה כפי אכן נרעון.בלי

 ברור עור ונראה מחחלתם. קצוצים כמד הדברים נראים וכו'למולף
 נעתק ניכן" ג' "שהוא עד השאל" "ואם מן המפסיק המאמר זהכי

 נכפלה כי זה על והראיה ההוא. במקום העיבור מם' בנליוןמהנה
 קורם בההלה הבאה וכו', ההקופה הקדימה והיא, אחתשורה
 יכול היה לא כזה וכפל וכו', כתוב" "נמצא אחר בפופו ועודההפפק
 בפנים הרשום הציון אשר הפפר, בגליון מהגה העחקה ע"י רקלבא

 על מופבח ההגה אם כפק לרוב מביא הוא ההגה, מקום עללהראוח

 התיבות על נעמוד כאשר ועתה -. אהוייה הפעם עודומעמידה
 לכאורה, עלינו יקשה וכו' בקונדרםין רמז"ל הגאון בכ"י כתובנמצא
 והם הפרק, בזה שם במפרש הנמצאים הדברים כל על הכוונהאם
 הראוי המקום כאן אין הנה העיבור, מכ' ההפםק[ ]מלבדכלם

 אחרי או המאמר ההחלח לפני או תמיד חטןא והיא כיו,לרשימה
 עקהפמק על רק מופבת זו רשימה כי פפק אין ולכן באמצע. ולאכופו,
 בם' נמצא לא אשר והוא , רמז"ל הגאון בכ"י הנמצא והוא ,בד

 המאמר[ גוף על ]המוםיף ההפפק מן ע"כ והכוונה -.העיבור
 יצא לא ההפפק זה גם כי נלע.'ד עור ויותר ז"ל. הגאון בכ"ינמצא

 שעל מהגה נעהקה כבר היא כי בעצמו, הרמב"ם יד מחחהמתהלה
 אחריו ז"ל והרמב"ם לו קודם א' חכם או ז"ל הרמב"ם ואולי הכפר.נוף

 באמצע היה הראשון מקומה כי וישם בפ"ע, ההגו; את לוהעחיק
 עוד והעתיק ביהר הכ5 עירב ו"5 והמפרש העיבור, ס' ש5הרברים
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 רברים לשטוע , הזמן מחלאת טהורה נפש~ כ5 בזה תטצאאשר
 חיים, מים מקור כמוצא זה, כדורינו טפואר-כזה חכם מפיכאלה
 בתורה המפוארה הישיבת ראש והוא . מים בלי ועיפה ציהבארץ

 הרמב"ם על כותב והנהו -. יצ"ו ברעמלויא בק"ק אשרובמדעים
 איש משה בה ררך אשר הררך יורע "ומזה 320( )צי אלובלשונות
 משה עשה אשר הגדול המעשה על לרבר עוד נקדים אךהאלקים.

 יתנו, הוריה לשמו והכל חדשה. טסילה לו לפנוח ישראל כללעיני
 יתירה" בינה ורוח ידיעה. רהז אלקים ברוה שנים פי עליו היהכי

 נקרא בו אשר הנכבד הכנוי לו יוסיף זה למפר ובהקדמחווו'כ.
 הנשר עינינו "ומאור וז"ל החולפים ברורות ספורסמים מחבריםמכמח
 מקום זה בכל אצלו נמצא אלה כל ואחרי מימון". בן משה רבינוהגדול
 הדומה טהעמסה המשובח את נקות למש עליו, לעמור יש אשראחד
 וז"ל 323( )צד כתב מהלליו בין כי וזה הקמם[ ]סימן זכרנו אשרלץ

 הנמצאים דופעלים בענין תרומות מם' ריש המשניץו[ ]נפ"ורבריו
 מאד. יקרים הלשון, השחתה זה אז וכי חדש בנין עלבמשנה

 אח"כ דפים וכשני ע"כ. ואופך" יופך בענין מ"ב פ"ב כלאים כר'שוכן
 ויופך תרם בענין שכתב הרמב"ם דברי , מ"ל כתב , בהערה 327(3צד

 לבר לא זו והערה . ש,כ הרקמה בס' נמצאים וכלאיס הרומותכמסכח
 קצת אוחו מהפכת בם אך 223( )צד בזה עליו שכתב השבח מבטלתכי
 יפלא יותר עצמם, מצר יקרים הרברים אשר יותר כי שכנגדו,לצד
 כאילו בסתר וכותבם בעליהם, שם על הרמב"ם העמידם לאלמה
 ברקמה היינו הפפרים בשני היטב המעיין אכן -? ממנונובעים
 להעמים גם או להתפלא מאומה ימצא לא , ז"ל לר"ם הטשנהובפירוש
- הטאוחר זה על קטן השדאטה  ן בהקדמתו כתב ז"ל גנאה בן ר"י . 

 זה, בזמננו ההכמה באנשי המקנאים מן רבים כי מ"ל ח'( )צדלרקמה
 עמ בהם הקנאה אותם מביאה בארצנו'זה, "ביהוד"[ ]כמוובלבר

 ן ויותר וכר, נפלא בענין במשנה[ רז"ל ]על עליהם להתעוללהמכלות,

 תופשים שהם מה , מסכלותם ועלה ממעשיהם בזה ומגונהנפלא
 בעבור המשנה, מן עד בהביאנו , האיקים פפרי המפהשים עדתעלינו
 להקשת חוץ יוצאות זרות מטלות בה שנמצא ממה אותה מגניםשהם

 אמרו הרומה, תרומתו תרם ואם יוערום לא שנאמר מה כמוהלשון,
 באמרם עוד וטענו וכר, שרשיח איננה תרומה מן התיו כ3 טעותכיזה
 י )במרבר הגגף החל מן הוא כי נוספת בתהלה התיו כי ויו(תילהחחיל

 כאטרם עוף וטענו וכר.ל'א(
 יופי

 )נלאים אמרו כאשר יהפך בענין
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 התורה על לבינה מודע בספרו , ז"ל הידענהיים וואלף מוהר"רבלשונות
 פעלים העברים בנו כבר כי המקרא, הבנת בהלק מ'( ל"ד)במדבר
 אבה משרש וכמו נדברת עוד לה"ק היתה בעת גם כאלהחדשים

 , התיבה בראש תי"ו בתוםפות ממנו רבר ושם ורצון, חשקשהוראתו

 ממנו ונתהוה התי"ו בו ונשתרש ב'( קי"ט )תהלים לתא:ה נפשיגרםה
 מ'( פמוק שם )שם . לפיקודך תאבתי הנה הקל בנין ממנו ובנו , תאבשרש
 תהלה דבר משם ומתהיל התחיל רז"ל אמרו הזה ההקש ועלכו'

 , רום ומשרש תרומה דבר משם ויתרום תרם ואמרו , חלומשרש
 בעלי שהתנהגו המנהג על מיומדים אבל הלשון כמשפט שלאואינם
 בע"ה עוד עליו הופפתי ואני . מאד ונכונים מושכלים ודבריו , ע"כהלשון
 עי"ן יצדקו ועכ"פ תנ"ך. בםפרי עוד כאלה חדשים בניניםלהראות
 כי ר"ל , נשתמשו ובו במקומם היו עברים במ"ש הרמב"ם דרכייותר

 בו שנשתמש מה כפי תרם הפעל קבלו המשנה בעלי ביןהקדמונים
 איפא לקח לא עוד. בימיהם וגם נדברת עברית לשון בעודמכבר

 האחרונים מביא רק , הרקמה בכ' יונה ר' מדברי מאומה ז"להרמב"ם
 השיב לא אשר את עליהם ומשיב , הוא גם יביא אשרבמדקדקים

 הרמב"ם כתב מ"ג( )פי'ב ובכלאים -. מושכלת יותר בתשובההוא
 שהיה אפשר בלה"ק הבקיאים והם אחד, ויהפך ויופך . וז"ל בפירושוז"ל

 חירוש איננו וזה , אהד וענינם ויופך הופך אומרים שהיו הלשון זהאצלם
 אחר, וענינם משתנים עקרים שני והם והלך ילך יאמר שהרי ,בלשוננו
 ואופך יופך ממנו העתיד הפעל יהיה ימך[ ]צ"ל הפך העברוכשיהיה
 של הזרות כי , המדקדקים אחרוני את להביא צריך היה לא ופהע"כ.
 תשובתו פה גם אכן . קורא לכל ראשונה בהשקפה נראית ויופךאופך
 ז"ל. יונה ר' של מזו מושכלתיותר
 במאמר כי על יתלוננו לבלתי "2רים מקוראים רצון אבקש ועתה .(ן:

 עוד דברים לערוך לי הרשתי ז"ל ראב"ח קדמון תולדותאודות
 נפש גם כי ונחשוב ממנו. הטאוחר ז"ל הרמב"ם לארוננוהמתיחפים

 בתבל פעליה םיפור כי קדשה, ממעון תשקיף עת תגיל ראב"חהצדיק
 הרמב"ם של הנשאה נפש היא לרעותה צרק משפט נם המבארצה,
 עליו הנמצא העמםה מדמיון עליו להגן הענן הביאנו ואהרי -.ז"ל

 324( )צד שם אחד מקום עוד נעזוב לא , המשנה דרכי הנכבדבמפר
 מבלי שלו המשניות פירוש על קושיות ארבע כמכביד נראה בואשר
 אך וז"ל 325( )3ד אה"כ שם כתב האמנם . מהן אחת רקהישיר
 לא וה בכל אכן וכו'. הקושיות כל יסורו וה פירוש לקורות נררכאשר
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 מפר יוה"כ של הזאות עיכוב ילפינן לא דר"י דלת"ק אלמא כו'חוקה
 אהר בטקום אמרו וכן יוה"כ אצל דכתיב מהוקה אם כי דברהעלם
 ז' הוקה. זו את זו מעכבות שבפרה הזאות ז' ע"א( כ"ז )מג"זתבסתם
 מעכבות הפרכת ושעל הזהב מזבח ושעל הבדים בין שעלהזאות

 דבר העלם ודפר משיח כהן דפר הוקה. כתיב דיוה"כ זו, אתזו
 מן א' חיסר שאם כו' לפר ועשה כדתניא ע"ו ודשעירי צבורשל

 הבריהא תחלת רק שם מבט, והנה ע"כ. כלום ולא עשה לאהמתנות
 כאיטד מן למד דהתם הה . שם היתר כל והשמיט א'( )ל"טדזבחים
 ביה, כתיב חוקה דיוה"כ כבר הקדים וכאן יוה"כ, פר זה לפרעשה
 למנחות בפירושו והרמב"ם . מתאימים אינם ופה שם הלימודיםוא"כ
 והעלם יוה"כ של שבפנים, הזאוה כל בפרט. חשב אחרי מ"0)8"ג
 וכמו וז"ל כתב בענין הנאמרים מקראות א' כל על ומביא וכו'דבר
 וזו עכו"ם שעירי מדם זורקים המקומות ובאלו בעצמן ההזיותאלו

 חטאת, פר המצות, כל על הבא בפר שנ'אמרו למה וסמכוהקבלה,
 ועל מזבהים בד' שבארנו כמו בענין האמור לכל עכו"ם שעירילרבות
 אותן סמכו וכלן , זו את זו מעכבות אומר הוא הזאות מאלו כללכל

 קבלה הענין אבל מעכבות, שיהו על ראיה בפסוקים שישלרמיים
 שם הלימודים כל הה2ב כי בעליל נראה דבריו ומסוף ע"כ.בידינו
 ומ"ש . שבידינו הקבלה הוא והעיקר לאסמכתות רק דזבחיםבבריתא

 שבארו כמו וצ"ל פשוט ט"ם שהוא קרוב , מובחים בד' שבארנוכמו
 שאמר או יוה"כ. של הזאות רק שם ביאר לא הוא כי בחלמוד,ר"ל
 בשאר 3"כ כתוב זה דרך על כי לדוגמא רק יוה"כ של הזיותשם

 הרשה באסמכהות, רק ולמרו בקבלה שהרבר בעבור אמנםהזאות
 של לימוד גם ועזב המקראות מן אצלו יותר בפשוט לבהורלעצמו
 אחר לימוד לו ובהר במנחות,, ממנו למדו אשר העיכוב עלחוקה
 בפירוש קטן דבר השמיט המשנה דרכי בעל והרב בעיניו. קרוביותר

 שהזיות ומורה שם ה"ל בעינינו, גדול והוא זבחים למשנתהרטב"ם
 ור"ל ע"כ. מספרם מבאר שהכתיב לפי זו, את זו מעכבותשבפנים
 אחת הסר אם בעיכוב -שרצה נראה , פעמים שבע , המכפרטביאור
 זה והנה וכדומה, פעמים כמה והיה לאמר לו היה שאל"כמהן,

 כלן אצל ממנו ונלמד שבפנים הזיות בכל כן בא המבוארהמכפר
 אך ולימוד. לאסמכתא צריך שהיה עכ"ם שעירי מלבדהעיכוב
 שעירי שהרי טקרא, של מפשוטו ללמור יכול היה אותן גםבאמת
 המצות, כל של רלר העלם ש הן לך, שלח במ' המומריםעכו~ם
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טצצצ

 מה עפ"י נכון על מיושבות ושתיהן לזבתים, המשניוח פידהםע5
-שהראינו  . 

 לשר יאות כאשר הגון בדיוק אינם שדבריו לפעמים נראה "וכןב.(
 והוא וכו' אחיו אשת ואמרו מ"א( )פ"ג כהובות ש כמהווגדול

 ע' אהיו אשת על קנם חייב היאה לפרש נ"כ לו והיה מאד קצר"לשון

 . ע"כ שם" ובתום'בירושלקי
 לו, יאות כאשר מאר הגון בדיוק הם דבריו באמת *התשובה

 להעמיד צריך היה ולא כלל, קצר איננווהלשון
 במשנה, מעיין כל נכח בעצמה תעמוד היא כי כו' חייב היאךהשאלה
 קנם, להן שיש הנערות בין חושבת כי ולהתבונן, לעמודותעוררהו

 שהן אעפ"י , וממיימת , אביו אהי אשת ועל אחיו אשה עלהבא
 זה אפשר היאך הקורא בעיני ויפלא ב"ד, מיתת בהן איןבהכרת
 מיתת בה ויש ג"כ איש אשה היא חי אחיו אפ , אחיו אשחאצל
 א"כ קנם, לה אין שבעולה כתולה עריין בהכרה והיא מה ואםב"ד,
 הרמב"ם פירש ולכן כרת. גם בה ואין יבמתו והיא בנים לה היהלא

 ]בזה זה אפשר אביו, אחי ואשת אחיו אשת ואמרו ה"ל כדרכובקצרה
 כנון להאמרן שיוכל זה בדין אפשרות איזה להמציא צריך כייורה
 האירוםין. מן ונתגרשה בתולה והיא אשה ארם אביו אחי אושאחיו
 פה שרבריו עוד והראף הקושיות. ב' תירץ האלה מלים ובמעטע"כ
 מבלי בפירוש מאד לשונו שומר ז"ל רש"י הנורע שכפי הגון, בדיוקהם

 השאלות להעמיד מבלי פה נ"כ כתב מראוי, יותר להאריך ומבלילקצר
 וגירשה לאהיו לו שנתקדשה אהיו אשת ועל וז"ל כו' קנם חייבהיאך
 וגירשה לו שנתקדשה אביו אחי אשת ועל . כרת אלא מיתה בהשאין
 בה "שאין ברש"י יש קטנה הופפה רק , הרמב"ם דברי הם והםע"כ

 שמובן מפני למותר, וחשנ זה על רלג ז"ל והרמב"ם: כו',מיתה"
 מפרש הק הוא -3ם הרע"ג מדברי זה,, על בם והראיהמעצמו,
 ן הרמב"ם כדברי ממש וכתב , רש"י דברי כוף גם קיצר והואהמשנה
 "אפשר והן לנצרכוה הרמב"ם שהשב תיבות ב' עוד השמיט רקז"ל,
 מלשון ויותר רש"י מלשון (ותר מאד, מדויק הרמב"ם לשון וא"כזה"

 באשת אחר דרך מוצא בתום' שם המובא הירושלמי האמנם ,הרע"ב
 והוא אחרת, מאשה בנים לו ויש האירוסין מן כשמת והואאהיו

 פשוט וזה ורע"ב. ורמב"ם רש"י של מאפשרות רחוק יותרמעט
 .ואמת
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זנ2צצ

 של המנין שם נרשם שלא אעפ"י בבבלי, ג"כ מהולקותועד"ו
 אך ר' על נ"כ מחולקית אטנם הן הרי"ף בהלכוח אכן .המשניות
 הן ור' נ' אך קטן, הפסק א1לו בא ב', משנה אחר אחר.באופן
 נם מחבר היה כי ונראה . שנתארסה נערה עם בתו על ) הבא ,ביחד
 "וליתא תיבות בשלש רק להפפיק שרצה לולא ור', ג' עם ב'משנה
 נערה עם המחוברת בתו על הבא אצלו מתחלת ותיכף יהורה".לרר'

 הוא כתב זה ועל קנס. לה יש אומר ר"ע מסיימת, והיאשנתארסה.
 לרוב במנהגו פה הלך הרמב"ם כי בעליל נראה ועתה כר"ע.והלכה
 וג' ב' משנה בן הפמיק שלא במה קטן, בשינוי רק הרי"ףבררך
 המשניות ג' כל שלו בקובץ חיבר ולכן לדר"י". "וליחא התיבותבשלש
 בתלמוד הראשונות חיבור לפיוע, לו והיה ביחדן והעחיקן ור ונ' ב'היינו
 מה כל בהן פירש ואח"כ הרי"ף. .בהלכות האחרונוה וחיבורבבלי,
 וסוף ב' משנה ראש על הרי"ף רברי בהעתקת ומפיים פירוש,ש1ריך
 ראיחי ]אה"ו .כר"ע. והלכה כר"י הלכה ואע ביחד. ומהברם ג',משנה
 המשניות החהלקות אודוח 265( )צד דה"מ בספרו מרבר הזה הרבשגם
 משנה אתה עוד היתה רש"י של "ובנופחאות וז"ל שם כתבאכן

 לפעמים בא ולכן חלקים, לכמה שלפנינו בנוסח נפררה אשרמחוברת
 שחד, להם אין אילו ודברים "ע"כ בגמרא בפיכקא המשנה עלפירש"י
 נפררת משנה איוה היתה רש"י של ובנופחאות להפך" ממש11"ל

 פירש"י לפעמים בא ולכן שלפנינו, בנוסוק מחוברת היא אשרלהלקים
 . רש"י[ לפני מקומה היה שם ]כי .[ שבגמרא בפיכקא המשנהעל

 אשר הרמב"ם בפירוש מקומות ד' רק הרב מעמיד בחהלה פהןרץ3ה
 ת"ל. היטב בארנו ואוחם הגון, בזייוק אינם או להולמםקשים

 מיושבות וכלן תמיהות, איזה עור עליו יעורר הבאים. בדפיםאכן
 עור. להאריך המקום פה אין אך נכונים, בבירורים בע"ה ג"כאעלנו
 לפפר מאד הרבה כי , זה לרב התהלה זה בכל נאוה אלה כלואחרי
 והרברים והילו, .כחו רב להראות ז"ל, הרמב"ם ארוננו שלבשבחו
 בערך מאר ימעטו מחט, של כהורו בכבורו מעט לפגום יוכלואשר

 תושיה שוחרי כל יודוהו ובעבור.זה כבורו. את המרימיםהדברים
 הדורות קורא אשרה כי באשרה אומתנו, כבור מבקשי כל נווישמחו
 ?כר וכן מימון. בן כזה ומ1ויין יקי גבר גרוליה בכתוב לפפורמראש
 ומחייקי מקימי המשנה בעלי התנאים גרולי כל ולברכה לטוב הרבזה

 טתשבותיהם. בררכי החוררוח חקירותיו כל עםתורתנו,
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2זפן
..

 הבירור כמו נדולהם ענעים בהם .נ~סרו אשר כאלה רעים אכןקצתס,
 אחד גם 5השמיט ז"5 לרבינו ,לו חלילה הבע5,' ומיהת אשה גטעל

 במשנה המהכר כפי מעמידו והוא .כהלכה, שלא 5הביאו אומכאלה
 שהצריכו "ץ קנ'צ יבמות א' סייז )מטין ולדוגמא מטעמיה, לא אךותלמוד
 דבבואה, ובבואה אדם של בבואה לראות בתחלה התלמוד.חכמי
 מקיחשין )פ"ב והרמב"ם . התעוחו 5טען 5אדם המתדמים השריםמפני
 תנא עפ"י בבואה שום השקפת הצריך .5א זשם( שם נ"ם וע' הנ"ג זפי"גהי;'ג
 שאין אעפ"י לאשתו .גם כוחבין .המסקנא כפי שם ישמעאל ר'דבי

 דכיון רבו בשב הר"'טבא וכ"כ בגיטין( שם הרי"ף. להל' )ע'ך"נפכירין.
 ואע"ג כלל לשד חיישךנן דלא ה"ה המכנה בשעת 5צרה חיישינן.דלא
 כתג וה,ט"ב שם(. ליב16ת נ"י 3עי 2י'כ. רבבואה בגואה ליה חזורלא
 ולא.. =-. כי הוי היכי בבואה בהאי בקיאע 5א האידנא גאוןבשם
 .בערמה או הרמב"1, ננד לירות דימה כי הוה, 5הרב נחשב5כבוד
 כמו וררוכים נתוצים ישנים והמה חרשים, ) חצים וש"ע הת5מודננד

 הפולוכופיא אל נוטה איננו ז"5 הראב"ף כי בעצמו יוהה והנה -יתמו5לו
 מדרך רחוק הדת בעיקרי ז"ל הרמב'ש וררך ממנו, יותרעכ"פ

 בענינים.שאינם וגם הרב, זה מדרך הוא מאשר הרבה יותרהראב"ר
 מהשתמש חדל 5א רז"ל, אגרות איזה מן באומה מתפשטים רקלהלכה
 השובה מהל' )פ"ח ז"ל הר"מ מ"ש ועל , הרמב"ם ע5 מהן להשעבאלה
 , ע"כ םעוהה 5צדיקים המזומנת זו לטובה סש5 דרך קראו ודוכמיםה"ד(
 לו מ~תה וטובה ברכה של כום כאן אין הםעודה היא. זו ואםא"א

 וה5כותיו, החלמוד מפרי בכ5 ומעמיק מבין כמהו ומי . ע"כהשתיקה"
 מטנו; נעלם דבר איך לפניו פתוחות ז"ל הרמב"ם הלכות כ5וגם
 עתה הציע אשר מכא5ה אחת השנח גם לו נמצאה 5א זהובכל
 דרכי בזה או בזה עזב כי להראות הרמב"ם, על לפנינו הרבזה

 נע5ה כי הרעיון בנו להעיר הרב זה איפא ורצה בהלכה,התלמוד
 , הרמב"ם על החולקים ברורו גדולים ע5 ועור הר"ב"ר על נםהוא

 עד וברמב"פ, בתלמוד ההלכה דרכי בידיעת ובחסידוח, הדתביראת
 כי לעיניו שנראה בטה היינו הזה! המחקר .ב~ופני כי כותבשהוא

 , ידועים בענינים התלמור עם ובמישור בשלום .הלך איננוהרמב"ם
 יבקש והדבר בכזה, לפןו אדם נםה לא ועור בדבר, הטתחילהוא
 שוא. ההתפארות הבל דברי מכבודו במחילה אלה וכל וכו'. רבעיון
 יכתבום נערים נפשים, יצודדו ולא חדשהם., לא מצהיים פהטונם
 בהריעת טציהעש 'בלתי מראב"ד מאוחרים אמנם כי -. אנשיםולא
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 ערשו ואנה , נדע כי מניקתו שם ומה אמו -חבלתו מתי פלוניעל
 חירור ודברי רבתא, ברומא או רבתא בבבל או עמון בני ברבתאם

 מחברי על כמצחק הוא נם היה בעיניו הכם ואהד לאלה.הדומים
 לחבר זה בכל ניפה ואח"כ הערך, קטני דברים ומחפשיהתולדות
 ירע ולא שגיאות הרבה כי לצחוק ויהי מצויין, חכם חולרותבעצמו
 , כרמים מחבל שועל אל , חכמים משלו משל בו נועד אז ולאין.מאין
 לא ואנהנו -. נטעמים" לא "לחיך אמר רמים, מנו ענביםועל

 ענינים וגם האנשים אשר המהתלים מפני אחור נפע ולאנתרפה
 במחקר כי ואף הנה. כהות כי בעיניהם רק הם כחנבים ,זקנדולים
 עמני, פאר והוא וביראה ובחכמה בתורה ומצויין נדול הלזה, נברעל
 תקוהנו. כפי בע"ה לריק נעע לא ועניניו, זמנו מקומו על נררושאם

 היה בםפרד כי נלענ"ד . ראב"ה של מנורתו ארץ אורותונההיל
 קצר לזמן רק זה היה פראזינצא( )במחזז בצרפת פעם היה ואם נפטר. ושםחי

 םמוך שוכן היה והוא פפרר, בארץ יגבל ההיא והמחוז להשתקע. ולאמאר
 אשר החכמים נם אך הפפרדי, לו קרא בעצמו הוא אשר לבך ולא .לנבול
 בע"המ, הרז"ה והם מעט, לו המאוהר ובדור הםמוך ברור אחריוחיו

 ופרח. כפתור בעל והרב י ים"ע, בעל הישראלי ר"יהרמב"ם,
 במדינת תם פפריו. העתיקו אשוי הראשונים ממופרים נקראוכן

 היותר מםפרים והוא המהלכות, חשבון ספרו השליםברצלונא
 החכמים בשם כ"ת הביא ועוד ט'(. סי' )לקמן חייו. בזמןמאוהרים
 החכם בשם וכן צונץ, ליפמן יו"ט ומהורר מוהרשר"להגדולים

 כפי העיבור בפ' העריך המולד להשבון שלו לוח כי ,פיליפאווםקי
 היו בתלמור ומצויינים מיורעים הכמים אכן -. שוריא בעירהמצב
 -כאשר לפקורה לו היהה עצתם אשר פראווינצא במהון ענ"ך כפילו

 תקע ימיו באחרית כי האומרים רעת נבהון ועתה -. עודנשמע
 והם הולרותיו הכותבים המה שלשה והנה . שם ונפטר בצרפתאהלו
 וה. בענין ממני הנרפפים העלים מאתי נאבדו אשר אחר חכםא'(

 העבור ם' בתהלח פיליפאוופקי צבי מוהר"ר ההוקר החכםוהשני.
 צרפת לארץ אהלו העתיק פפרר מארץ ה"ל כחב הוא הדפיס.אשר
 רעהו על ורק מקור שום ציון בלי הה ע"כ. עמיו אל שםויאסף
 כ"ת הוא והשלישי שהזכרנו, הראיות נגד לסמוך נוכל לאלבר
 ראיות. דמיוני ושלש שתים עם אך המוקרם, ההכם כרעתורעתו
 בין חייא בר' ר"א את שחושב הרד"ק בשם כותבים יש "כיהאחת
 בעצמו ישפוט כ"ת ע"כ. נרר"ק" זו מצאתי לא אם אף ארצוחנמי
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 בעל נחחייבתי , כלום זה מכל מצאתי שלא כידן אכל וכו',' שמיעל
 שצוו וחכמים ברולים טצות מפל הלום, עך ללא בטובתי שלאכרחי
 ההפך, מבואה זה ומכל ע"כ. ידי השבת כפי הזה הענין לפר,םעלי
 אשר בלה"ק, לחברם צרפת חכמי בקשת עפ"י בארץ.ספרך.כתבכי

 השלישית והראיה . שם לנהוג ערבי בל' כותבם היה אולי בקשתםלולא
 ברזילי בן יהורה ר' כי צונץ, מהורי"ט הבדול החכם שהביאמםיפור
 במרסיליא( )זלדעהו בצרפת ראב"ח עם ביחד היה אלברגלוניהנשיא
 לרחיתו רףיב"ח ורצה לחחונה, כה.גבל שהיה יום איזה עלונתוכחו
 .שני של 11 ההוערות אכן ע"כ.. יהודה ר' לו הפכים ולא אחרליום

 אשר מברגלונא יהד נמעם בעת ספק בלי . היתה האלההחכמים
 והנה אהד. קצין התונת על לערפת ראינו, כאשר שניהם משעןי2ם
 ב~רפח שוכן שהיה מקום בשום נאמר לא ברזילי בן יהודה ר'על

 ראב"ח. זה וכן קצר, זמן על . באכפניא שם שבאבעבור
 אחר מדברי אך מכ"ת איננה והיא רביעית ראיה כרמות ישועוד

 .ביניהם אשר מבין היותר ראססי, די והוא העמים מחכמי.
 חכמי מספרי שלו כ"י אוצר ברשימת כתב והוא קדמונינו ספריבקורות
 בר' אברהם ר' החכם ~ה~2יא התשבורת ס' 1170( )נומר ת"לישראל
 ואהרי כו'. הספר בשער כתוב צן , הפפרדי.הייא

 בראשו המחבר רשם .
 עצהם אשר ה:מן מהכמי רבים וז"ל כתב מספרו החלקיםתכונת
 ~רץ בכל כי הזאת, הארץ אל ]אפנה[ אלך בל יעצוני - לי,יקרה
 . עברית בלשון כתוב ו;אלה במדעים אחד חיבור נם נמצא לאצרפת
 ע"כ . .לה"ק אל הישמעאלים מהיבורי עצתם עפ"י העתקתי כןובעבור
 היבורו כתב אשר נראה האלה סרברים כי ראסמי, רי הומיף זהועל
 היינו משפטו, בחצי רק יצרק דעתי ולפי . ע"כ ובצרפת הצרפתיםאל
 כתבו, בצרפת .כי לא אך ספרו, כתב הצרפתים למען אשר נראהכי

 הלך, ולא להנם שמה ילך בל יעצוהו הם כי להפך, נראהוכמעט
 ואילו חיבורו. להם ושלה הישמעאלים מספרי בארצו העתיקרק
 , התקופות חשבולי . של המדעים באלה בלה"ק היבור א,וה בצרפתהיה
 מבלי אך החדש. חיבורו בונה היה ליסוד.ועליו זה לו לוקחהיה
 היה שם ורק נ בארצו מכונו על נשאר. , בלה"ק כלה חיבור שםמצוא
 קשה היה בצרפת כי , לה"ק אל הישמעאלים מחיבורי להעתיקיכול
 , במדעים עברים מחדבורים ה"2מעאלים חיבורי למצוא יותרלו

 בתוכה, הוא. כאילו ןנראה הזאת" הארץ אל ]אפנה[ .אלך ,,בלומ"ש
 או ההיא" "בארץ שם. כתוב אולי בלה"ק, שם כתוב מה יודעמי
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1?מצ

 שנים שפ"ו או שפ" הבית חרנן עד ההיא העת מן לחשוב יש ,למלכותו
 הפופרים כל כפי מת אלכפנדר כי גדולה, טעות טעה כבר ובזהע"כ.
 , הנוצרים מספר קודם שכ"ג בשנת , בצמצום המחשבים דורינו חוקריעד

 שי"ב או שי"א והיינו אח"כ, שנים "'ב או י"א כמו הוחל השטרותומפפר
 ש"פ יש הביח חרבן עד ההוא ומזמן הנוצרים, מפפר קודם'צנים
 ששה מותו קודם שהיח לירושלים אלכםנדר נפיעת מזמן וא"כשנה.
 תחלת ער שנה י"ח הבדל איפא יש מותו, אחרן שנים י"ב ועודשנים

 אכן -. שפ"ו לא שנה שצ"ח ועולה ש"פ על נומיף אשרהשטרות
 יותר. שיבושים עוד ומוסיף בפנים עצמו דברי םותר זה עלבהערה
 הוא השטרורו חשבון שעיקר ל"ו פכ"ר עינים מאור ם' עייןוז"ל.
 ש"פ למנות הפופרים בפי שמורבל אף , הבית חרבן קודם )?(שפ"ו
 לירושלים אלכםנדר מביאת האמתי החשבון כי שם יבואר ועודשנה.
 כו' למלכותו ו' בשנת בא אלכםנדר כי החרבן, עד שנה שצ"ההיא

 שנים ט' מתהיל ארא( מעיייצידישע שטרות וחשבון מלך, שנהוי"ב
 ומה ש"פ. על נוספות שנים ט"ו לך הרי אלככנדר, מותאחרי

 יש ושורה שורה בכל ע"כ. וכף לערך הוא שנה כ' פהשאמרנו
 חשבונות שני לו מחדש הוא כי הכלל אל נבוא בראשונה .ערבוב
 לעיקר הראשון השבון לו ועושה שנים, בששה הנברלים שטרותשל
 והשני הבית, חרבן קודם שנים שפ"ו היא השטרות מנין התחלתכי

 ובאמת הבית. הרבן קודם שנה ש"פ הוא ארא( )זעלייצידישע יקראאשר
 והשבונר כ;ה. מהבדל ירע אשר ומעמים מישראל כופר שוםאין

 היה ולא טפל גם איננו עיקר. יקראהו אשר שטרות שלהראשון
 מאוחרים היותר עד יי( ט' )ע"ז רן"ל מן ישראל סופרי כל בעולם.עוד

 ש"פ מן רק השטרלת מנין התחלת מחשבים זה, בענין.המדברים
 העמים סופרי וכל "חר. במקום זה הראינו וכבר החרבן, קודםשנים
 קודם שנים שי"ב או ש"'א מן מהשבים אהרונים וער מקדמוניםנ"כ

 הוהל הנוצרים מפפר כי שוה, להשבון הכל ועולה הנשרים,מספר
 על יופיף ועוד - הבית חרבן קידם שנים ם"ט או ם"ח כמואצלם
 למצוא ודימה ול"ו, .פכ"ד .מ"ע בם' לעיין ויאמר הזה הגדולעירבוב
 , ההפך ממש המקומות בשני מבואר ובאמת . לדבריו ראיה ושםשמ

 בענין מדברים עודנו אצלינו התאמתו שיאות וממה וז"ל כתבפכ"ד
 ומקובל ישר הוא הרי לנו הנמנה לשטרוה שהמנין הוא .השטרות,

 מונה 'אין והיהודים הגוים חכמי בכל כי עלמא.למלי
 ממלכותו כי באופן כו' לנרוע או להומיף עקרי ממפרבו
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יזתצ

 אלכםנרר מכיאת האמתי חשבון כי מ"ע בשם ג"כ שםבהערה
 מותר האמחי זה הנה ש'כ. שנה שצ"ה הוא החרבן ערלירושלים

 למלכותו, ו' בשנת אלכסנרר נסיעת. שאם בפנים, עצמו דבריממש
 ע"כ. שנים שפ"ו או שפ"ז הבית חרבן עד ההוא העת מן להשוביש
 בכמו הבדל כהערה האמתי החשבון ובין החשבון זה בין איפאויש
 אלן מפרו., בפנים חשבונו ש5 העירבוב הראינו כבר והנה שנים.ט'
 א5כפנרר מביאת אמנם כי אמת. ל5א הוא בהערה האמתי החשבוןגם

 שטרוה 4וחשבון עור ומ"ש ען_ה. שצ"ח הוא החרבן עדלירושלים
 איננו ג"כ אלכמנדר" מות אחרי שנים ט' כותחיל ערא()זעלייצזרה2ע
 עוד ומ"ש . הסופרים מכ5 כנורע שנה "'ב או י'א מתחיל כיאמתי.
 בהשקפה כל5 מובן איננו לערך" הוא שנים כ' פה שאמרנו"ומה

 ממכפר כלל עור דבר לא להערה בפנים הנרשם במקום כיראשונה,
 5כהונתו כ' "בשנת בפנים. להלאה אח"כ למ'ש כוונתו אך שנים,כ'
 נרשמה %א ןה ועל אלכסנדר עם דבר הצדיק( שמעון)של

 הער"
 כלל.

 הספר, בפנים זה מחשבון שנרשם מה עם היאת הערה כל דברסוף
 רבה מבוכה נכון וללא לחנם מביא רק הוא כי גרו5, תיקוןצררכים

 מאשר פה, זה כל על להעיר והוכרחנו ברוריםבחשבונות
 עי"ז לשמור וגם חייא, בר ר"א מדברי בשנים שלנו הציון א5יוהוביל
 אל יבוא עת נהוצים, בהשבונות וספיקות, מפכסוכים זמנים חוקרכל

 ההוא. בםפר ההואהמקןם
 כפי הארץ צורת בספרו חייא בר ר"א דברי בררנו ואחרימ(

 ספק עור ישאר אולי תתצ"ג, ר"א לשנת כיוון כי לפנינו.הנמצאים
 שם שיבוש נפל אפשר כ4 ויאמר להמתפק, שירצה מי אצלקטן

 במקום אחרת אות איוה להעמיד ויש ההזון, לחתימת תמ"דבמספר
 הם שם הסמוכים הדברים יתר כי מאשר וזה תמ"ר, של מ'אות
 זמן ]ביח היה אשר והשינוי וז"ל. כתב כי היקון. וצריכים להביןקשים

 ותמ"ד אלף שנת ובין הכוכבים, רום גובה על חוקר היה אשרבטלמיום
 ע"כ. שנה תתקפ"ט .אלפים בי בה עומדין אנו אשר החזוןלחתימת

 )מה מי ועל וכו'? אלמים בנ' יה מה דבריו מוף נבין ןלא נדעולא
 כפי . ו:זמנים בין השינוי ידו על נתבאר לא עם הזה? חספרמומב
 שם הנרשם אחרינא. נוסתא לקבל נכון ענ!'ר וכפי מבורר.חשבון
 ע"י רק כי נראה, ולפי"ן כנון". נ"א בננ' תיבת אהרןבצו"ה
 אלף, מן אח"כ לעקות היצרכו בננ'! כתוב הטופרים שמצאוהשיבוש
 בנוסחא אק * ןעך2ק""מ יבין אלף. בין או טלת ולמחוק ,אלפים
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 שי"ג, שנת אב לחודש י"ז ביום ההעתקה נשלמה כי בה כתובאחרת
 הזמן בהכרח ההעתקה זמן היא השניה הרשימה שאם לו נראהוהיה

 זמן וזה זה כי ידע לא והוא החיבור, השלמת זמן הואהראשון
 בפפר שמצא ממה דבר להשמיט רצה לא השני והפופרההעתקה,

 המעתיק רשם אשר והשעה והיום הזמן גם והעתיק לפניו,שהיה
 מה כפי הלשון ממרוצת אמנם עכ"ל. כו' הוה וכמקרההראשון,
 .מלת כי כן. נראה לא לרומית מעבריח ראפפי דע לפנינושהעתיק
 כתוב שהיה ונראה האחרונה, רשימה אצל נמצאה היתה לא"נשלמה"
 ר' ת1ם~תם( 651 ל8ם: ההיבור 3ז2לם כזה בעברית שםלפניו
 ת1"1ע1ז4680[ ]ת101מ[נ עתה ונעתק עהרי. לאל תהלה תתצ"ו פיוןלייח

 ראשונה רשימה הסופר חשב כי ונראה ע"כ. שי"ג שנת אב לירח יז14ם
 יפוד על והוא עוזרי" לאל "תהלה מפיומו משמע וכן בעצמו.מהמחבר
 זו רשימה אף כי נאמי אם וגם . בלבד הכתיבה מלאכת על לאהחיבור
 כתב הראשון המעתיק גם הנה האחרון, זה לפני אשר מעהיקמאיזה
 ובפרט ז"ל, מר"א הנכתב ההיבור נוף בפוף הוא ראה אשררק

 היטב יתכן החיבור, באמצע עוד היה תתצ"ג בשנת כי ראינואחרי
 גלוי לאור לצאת השלימו עד הזמן האריך ומתינותו בענותנותוכי

 חתצ"ו שבשנת מהרשד"ל שהוכיח ומה אח"כ. שנים כמשלשלרבים
 אחרת כוונה שם גם לענ"ר כי נראה עוד זק"ל, עליו כותביםהיו
 צו"ה, לפוף ברשימה שיבוש נפל כי יתכן עוד ויותר ברשימה.יש

 ן אות בין בכתיבה החילוף ונקל תתצ"ג כתוב היה התצ"ו )ובמקום
 בגוף הכהוב הזמן עם ההשלמה זמן מםכים יהיה ועי"ז ג,לאות
 זה להילוף קרובה ראיה וי,2 החזון, לחתימת תמ"ד אלףהספר,

- להלאה(.)עו  כתוב שמצא מה למעלה, מהרשד"ל העתיק והנה 

 חשבון והוא הזה הכפר נשלם שלול' כ"י המהלכות השבון כ'בפוף
 הנשיא בן זק"ל אלשרטה צאחב אברהם לרן הגדול לנשיאנוהמהלך

 כהצות ו' יום לעומר כ;'ב תתע,ו שנת ברגלונה במדינת זצ"ל חייאר'
 מהרשד"ל כתכ זה ועל . ע"כ החמה,, מחדשי לאפריל עשירי והיאהיום
 הזה וכמקרה וז"ל צו"ה, פ' על שהעתקנו דבריו אחרי להלאהשם
 תת2"ו בשנת כחיבתו היות אאמין לא כי שלי בכה"י גם שקרהל'ל

 רשימת העתיק השני המעתיק כי אחשוב אבל , בקלף איננו הספרכי
 הוא הרשימה גוף כי לההזיק רוצה כ"ת אכן ע"כ. חראשוןהמעתיק

 ממעתיק אה"כ נופפד4 זצוק"ל[ ]לא זק"ל מלת אך חתצ"ו,משנת
 המהבר עוד היה הראשון המעתיק שכהב תהצ"ו יבזמןטאוחר-,
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 ן111זפ1
 ח"ה .ם'. התחיל איך מאוד יפלא )צף'ה, ס' השלמת אצלתתצ"1
 שכפי מזה. וייתר ? אחת בשנה שניהם זה בכל והשלים צ4"ח ס'אחרי

 ]והוא לעומר כ"ב בי4ם ח"ה ס' השלמת תהיה שלפנינו.,הנוסחאות
 ביום צו"ה ס' להשלמת אחר בחדש עוד מוקרמת חתצ"וג אייר[ז'
 בזמנים כתב ההבורים שנ3 כי היטב כ"ת.ראה האמנם התצ'יו. סיוןר'

 ויבר , מצו"ה מקומווז באיזה לו נמצא שכן לוה, מזה ומציין ,קרובים
 אצל ההשלמה רשיממ בזמן המתין זה ובכל ה"ה. בם' מפורשזה

 ההשלמה זמן שהיה המבוכה, מן זה בכל נצא לא עריין אנןקניהם.
 צו"ה של ההשלמה לומן ימים חרש כמו רק גם אם מוקדם ח"השל

 ם' להשלים פיעני אשר "אחר ח"ה בראש בפירוש שכתפאעפ"י
 בנוטח כי שאמרנו, למה גדולה לראיה נחשוב זו את גם ולכןצו"ה".
 והוא תתצמו, נמקום תהצ"ג צ"ל צו"ה .ם' להשלמת הזמןרשימת
 לחחימת תמ"ד "אלף הספר בתיך הרשום הזמן עם ג"כהמםכים
ההזע'/
 סוף של הרשימה בנופח מתמיה דבר לעינימ יבא עוד אולםי.(

 צאחב אברהם לר' כו' הזה הספר "נשלם במ"ש ח"ה.ס'
 סוף בשילוח פעמים כ' כ"ת העתיק כאשר זצוק"ל )]לא זק"לאלשרטה

 בכוונה כי אנו ורואים ע"כ. זצ"ל" הייא ר' הנשיא בן בהערה[ ?ןנצר
 זצ"ל שנפטר צדיק על בה להשתטש המורגלח התיבה הכותבשנה
 אברהם ר' אצל ורק . חייא ר' אצל פה כתוב וכאשר לברכה[ צריקיכר
 יכאשר לברכה, קדוען זכר מן האותיות ראשי והן .כתב.זק"לבנו

 זה לנו הודיע וא"כ השם. קידוש על שנפטר מי על רק לכתוברגילים הי קדוש שם כי ונודע זה. בהביאר מהרשר"ל. ג"כ אח"כפירש
 הצדיק החכם זה נהרג כי כה, עד ידענו לא אשר חדש רברהמרשים

 זה מצאנו לא ועור הקדושה, ודתו ישראל שונאי מיו אברהםר'
 הגדול החכם על גם הפלא וינדל לטוב. שמו את המזכיריםמכל

 המוצאה היה בעצמי הוא אשר זו רשימה על כזה העיר לא כי~הרשד"ל
-בראשונה.  בשנת אשר בררנו אחרי כי ההשערה. לפנינו ותבא 

 אשר המוחאדען ע"י המהו~ות בעת נהרג אולי עוה, חי היהתתצ"ו
 כי וכתב הלוי. הראב"ד רברי כפי חתק"ב ד"א בשנח 'להעיקהחלו
 ואשר למות למות אשר וכו' ישראל על והשמיות חירום שני אזהיו

 זה החליף לא אם אחר, ספק עוד יש אכן וכו: לחרבלחרב
 כי' למעלה )ע' זולתו כוהבים אטה עשו כאשרל הוא גם בטעותהמרשים
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 מבואר כנמצא פה, כיוון שלמה בר אברהם ר' על רק הדרשןר"מ
 בר, אברהם הברות, שוי אח"כ החרוזים יורו וכאשר מינכען,בכ"י

 לא אותו גם אכן שמו". ינון שמש ולפני , שלומו לעד יפגא ,שלמה
 הדור. נביר קראהו רק פה, אותו השבלרבו
 נזכר . ואנה ? שלמה בר' אברהם ר' זה מי כ"ת חפש ואשריבנ.(

 מזכיר ע"ב( י"ח דף ברלין )ד' הדורות קורא בעל הרב הנהעוד?
 אשר המקום רשם לא אך במרדכי. המובאים החכמים בין זה,טם
 ג"מ נזכר הלקט שבלי בם' מצאתי אכן . זמנו על ממנו עמדנואולי
 והוא אחריו, -מעט זמן או רש"י של בדורו שהיה קצת נראההטם
 ו"ל שלמה ורבינו חננאל רבינו ז"ל. טי( .)ס" ראב"ח. של זמנוממש
 בר' אברהם והר' . . כעונה שומע -דקי"ל כו' ועונה פופק אינופירשו
 לענות שיוכל נמקום יצא ענה ולא .שמע אמרינן היכי כתב .זצ"לשלמה
 םברה ע"ש ע"כ. "כו'. לבילה הראוי כל דאמר זירא לר' ןדמיאוכו'
 יציאה לע~ן .ע"ש כו' ז"ל בר"ש הר"א כתב נ"0 )סי' ומושכלת.טובה

 מפתבר ולא אתרוג, של פיטום ניטל לענין קס"ו( )סי' בשבת.במנדלין
 רבינו פירושי על ג"כ כחולק רנראה וע"ש ז"ל, שלמה בר' להר"אלי'

 וכתב התלמוד, בהלכות מוםמך הכם היה כי נראה ועכ"פחננאל.
 . פראווינצא מחכמי שהיה ונראה , שאחריו לפופקים הנודע חיבורעליהם
- לראב"ח נתיחם אשר הגלגול ם' אודות 12. להערהיני(  כמה 

 ההנחה קיימות. בלתי משענות עפ"י רק פה נפלומבוכות
 חפורחים מבדלים עוד צנו ועליה תוהו על בנויה היתההראשונה
-באויר.  כ"ת גלנול, ם' כי ואף גלבל ם' מעילם כתב לא ראב"ח 
 חזיונות לו הראו לו הקודמים אשר מלבד כי ביותר. בזה להתנצליוכל
 ע"ב( מ' דף הנפש )הגיון זה בםפר מצא כי מקרהו קרה עוד בהירות,לא

 , ראב"ח הזה הגדול החלם כי מהם נראה אשר באמת מפליאיםדברים
 זה בכל -האמין העיבורים ובמדעי השמים בתכונת המופלאהחוקר
 על םפר ג"כ ר"א שכתב כ"ת אצל פשוט היה ולכן . הנפשותבגלבול
 והנה -. לב חקרי גדולים עליו ונלהמו בו נסתבכו אשר זהענין

 על רד"ק לפי7 המעיר החכם הוא הגלגול ם7 לו יחם אשרהראשון
 הנשיא ראב"ח . שם לו"ל . כ"ת ממנו הביא כאשר נ"א( )א' בראשיתס'

 הפפרים באוצר אשר יד כתבי בין והוא הגלגול ם' . יקרים הבוריםחבר
 יחפש אשר מעיין לכל זה יחשב לפלא אך . ע"כ . אפענהייםשלר"ד

 מפתהות פפרי שני לפנינו ויש ההוא, המפרים אוצר שלברשימות
 הישן הוא הראשון בדפום.ממנו

 והוא-

 נמצא ושם עברי. בלשון רק



 מבואר כנמצא פה, כיוע שלמה בר אברהם ר' על רק הדרשןר"מ
 בר' אברהם הברות, שוי אח"כ החרתים יורו וכאשר מינכען,בכ"י

 לא אותו גם אכן שמו". ינון שמש ולפני שלומו, 5עד ימגאשלמה,
 הדור. נביר קראהו רק פה, אותו חשב5רבו
 נזכר ואנה ? ש5מה ברן אברהם ר' זה מי כ"ת חפש משריב.(

 מזכיר ע"ב( י"" דת ברלין )ד' הדורות קורא בע5 הרב הנהעוד?
 אשר המקום רשם לא אך במרדכי. המובאים חחכמים בין זה"טם
 ג"מ נזכר ה5קט שב5י בפ' מצאתי אכן . זמנו ע5 ממנו עמדנואולי
 והא אחריו, זמן-מעט או רש"י של בדורו שהיה קצת נראההטם
 ז"ל שלמה ורבינו חננא5 רבינו ז"5. ט'( )סי' ראב"ח. של זמנוממש
 ברן אברהם והר' . . כעונה שומע -דקי"ל כו' ועונה פופק אינופירשו

 5ענות שיוכל נמקום יצא ענה ולא .שמע אמרינן היכי כתב 'זצ"לשלמה
 פברה ע"ש ע"כ. "כו'. לבי5ה הראוי כל דאמר זירא 5ר' ודמיאוכו'
 יציאה לע~ן .ע"ש כו' ז"ל בר"ש הר"א כתב ב"ז( )סי ומהטכלת.טובה

 מםתבר ו5א אתויוג, ש5 פיטום ניט5 5ענין קס"1( )סי' בשבת.בסנדלין
 רבינו פירושי על ג"כ כחולק ונראה וע"ש , ז"ל שלמה בר' 5הר"א5י'

 וכתב התלמודן בהלכות מופמך חכם היה כי נר"ה ועכ"פחננאל.
 . פראווינצא מחכמי שהיה ונראה , שאחריו 5פומקים הנודע חיבורעליהם
- לראב"ח נתיהם אשר הג5גו5 פ' אודות 12. להערהיני(  כמה 

 ההנהה . קיימות בלתי משענות עפ"י רק פה נפלומבוכות
 חפןרחים מגדלים עוד צנו ח~ליה תוהו על בנויה היתההראשונה
-באויר.  כ"ת גלגו5, פ' כי ואף ל5נל פ' מעילם כתב לא ראב"ח 
 חזיונות לו הראו 5ו הקודמים אשר מלבד כי . ביותר בזה להתנע5יוכל
 ע"ב( מ' דף הנטש )הגיזן זה במפר מצא כי מקרהו קרה עוד בהירות,לא

 , ראב"ח הזה הגדול החכם כי מהם נראה אשר באמת מפליאיםדברים
 זה בכל האמין העיבורים ובמרעי השמים בתכונת המופלאהחוקר
 ע5 ספר ג"כ ר"א שכתב כ"ת אצל פשוק היה ולכן . הנפשותבגלגו5
 והנה -. לב חקרי גרולים עליו ונלהמו בו נסתבכו אשר זהענין

 ע5 רד"ק לפ" המעיר החכם הוג הגלגול ם' לו יחם אשרהראשון
 הנשיא ראב"ח . שם וו"5 . כ"ת ממנו הביא כאשר נ"א( )א' בראשיתס'

 הםפרים באוצר אשר יד כתבי בין והוא הגלגול ס' . יקרים חבוריםחבר
 יחפש אשר מעיין 5כל זה יחשב לפלא אך ע"כ. אפענהיים.שלר"ד

 מפתהות מפרי שני לפנינו ויש ההוא, הםפרימ אוצר ש5ברשימות
 נמצא ושם עברי. בלשון רק והוא הישן הוא הראשון ברפום.טמנו
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 השנעון מזה רבים ודברים . באדם הבהמה ורוה בבהמה האדםרוח
 .היה כי כ"ת מ"ש זו היא הדוגמא תחלת והנה ע"כ.והעירבוב.
 כ"ת הוסיף ועור זרה. לדיעה אותה נם שמביא אעפ"י בהמאמין

 אל הבאת מבין, כל לו ישאל זה ועל ויעיב"! אמת הזאתו,האמונה
 בארץ? משטרן תשים ואם מהלכן? חקות הירעת הנשמות?אוערות
 ? מפויינים שלמים וכן רבים בו נהלקו אשר בדבר הההלט זהומאע
 אמונת אורות כתב בר"ח ר"א המחבר זה כי ידידי, עוד ידעאולם
 איזה לענ"ד והם אחרים דעת על רק ע~מו דעת על לאהנלנול

 )מיסטיקער, , ביהד ואפילות נגוהות בדרכי ההולכים , ערביאיםמפילופופים
 בריאות לה יש האדם נשמת ךאמרן . עייא( "' )י ע"ש .גנאסטיקער(
 מן נפטר כשהוא וחםיד החכם על ןאמרן וכו'. ומות וחייםוחולי
 להפרד יכולה נשמתו אין וכו' הוא וחפיד אויל ו(ום ע"ב( )שם כו'העולם
 להדבק חוזרת היא העולם באויר עמרה ומפני , השפל העולפמאךר
 מברהם כפי זה נענין המחקר הכמי דברי הן דאלו כו' היןוראל

 להיות ובינהם הכמהם הניעה לא האלה והאנשים . כו' דעתםושיקול
 המקום זיכם לא כי כו' הזאת ההכמה היא .חכמה אתה לנומודיעם
 ודרכיה ההיא החכמה לנו מודיעים היו ואילו כו' הק41ושה התורהלקבל
 "ראש חהרין אנו זה 'ומפני אליהם* לשמוע ראויים אנואין
 יראה להלאה שם והמעיין התורה.ע"כ, פשט על אותם ומטדריןכו'
 . הנפשות מנלנול דבר עוד נמפא לא התורה פשט על הסידור לפןכי

 זה בענין המחקר חכמי דברי מביא פה כי נמ~א, מזה יותראולם
 םפק בלא בזמן הרבה מזה המאוחר בחיבורו אכן . קשות נגדם דברמבלי
 המחבר זה בתולדות פהיליפאיוסקי ההכס ממנו יביא אשר כפי ג' שער המגילה)מנייה

 .לזכור ןריך ואיני . ה"ל שם וכתב מאד הנלנול דעת מרחיק הוא 2(1
 נעתקות בו שהנפשות אמרו אשרדברי

. 

 החיים מיני בכל לנוף מנוף
 ןןבאי ד,ן אלו דביים כי הראשון, הנוף אל באחדונה חוזרות שהןעד

- עכ"ל. נדולוהבל  פעד" רבי' מ':ש כי פה, להעיר ראיתי ועוד 
 כוונתו כו' בהשנות אומרים יהודים שנקראים ממי אנשיםשמ~אתי
 של זו דיעה הביאו אשר הדאשונים הץ הם כי הקראים, אללענ"ך
 מהרב זה ונזכרתי ראיתי אשר כפי , העברים אל הערביאים מןנלנול
 הירחי במכהב פראםניץ בק"ק רב שמידעל הנכבד ההוקר השלםההכם
 לא הפרטי - ).המקום ני' פראנקל זכרי' .מוהרר הגדול החכם הה"נלהרב

 יהורים. ~טנקראים ממי הלשון היטב עי'ז ויזעכן בעת(אמצא
 הנאון בדברי להבין אחד חכם שרבה במה תנונה ואין אמת איןתכ"פ
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 פתאום מרומם והוא , מחקר ובעניני הכתובים בפירושי פשוטהבמליצה

 מקומות באיזה וזה . הברות שוי לחרהים מליצתו את הדיבורבאמצע
 . הרווים הם כי לרעת מפריר ציון שום נרשם לא ולרוב זה,בחבור

 הטבע חקי בכל הש"י נתן אשר האמצעיים אורות בדברו ט'( )רףכמו
 לקיים וגבורה כח בעח"י לכל ונתן וז"ל . מינם לקיום והחייםהרוממים

 העשב לאוכלי . מהם אחר לכל הצורך כפי כו' בעוה"ז צרכיהןאת
 וכנף אבר נתן השמים ולעוף ופרוכה, מעוטה גבורה נמוכה,רוח

 קלות רגלים פחר ובעלי כח חלושי לכל ונתן ולפרוח, בהםלעלות
 הקב"ה ואין עצמו, על מפםיר מהם והמקצר כר, ולברוח בהןלנום

 , והשלימו הארם את ברא , שמו יתברך והוא , מאשימו ולאמענישו
 שם רבריו יתר וכל . ע"כ בעולמו צריך הוא אשר צרכיו כלוהתקין
 עי"ו יתוקן למען רק זה כל והעמרתי פשוטה. במליצה כמקורםהם

 תחת לעוה"ב אותו מראה שהוא וז"ל. 12( )צר זה בספר אחרמקום
 אין ער ומשובחות מהן יפות דמיגות בעוה"ז, מתאוה שהיהתאותו
 לא צ"ל ע"כ. מכאוב ולא עצב לא בהן שאין רבות והנאותקצב,
 . החרוזים הברת רמיון וביותר , המליצה סרר יבקש כן , עצב ולאמכאוב

 במקום 14( )הערה הספר סוף של בשיר הגהתו כי לכ"ת אומרה ועוד-

 המליצה "כי כהב ויפה . ונכונה מושכלת ז הבין באר שצ"ל המןבאר
 ונקיה:'. זכהכעת
 מאד יקר הוא והנה . זה ספר תכונת על מעט נדברועתה *(3~4

 ולרוב ובעוה"ב, בעוה"ז לארם טוב מה הנחמד מוסרומצד
 בעמור יבאר כה ומתקבלים. מושכלים באופנים מקראות מפרשהוא

 ובעמוד נ"מ(. )'שעי' ליוה"כ שחרית קריאת של ההפטרה כלהשני

 יונה ספר והוא ליוה"כ מנחה קריאת של ההפטרה כלהשלישי
- סופו. ועדמתחלתו  מה כבר משער הוא שחרית הפטרת ובביאור 
 יוה"כ לצום גם הנביא מרמז כי , אחרונים מחכמים איוהששיערו

 )שם המקרא על קהבחן, וראוי חרש דבר שם ועוך יב'( ע"א '"מ3יף י ,.ן.-ין ,י( ,(

 . החכמים כל . תתעלם לא ומבשרך וכםיתו ערום תראה כי ר'(פסוק

 , מקרובך כמו שהוא ומבשרך מלת בביאור התאחרו במקראהמבינים

 אגרה ובעלי בשרך[ ]ומקריב לארמית המתרגם כמו קרמונים רו"לטן
 ורר"ק ראב"ע רש"י הפשט ומפרשי , ומררש לתלמוד מקומותבכמה
 אכן והיטציג. גיזיניום והם ברורנו, האחרונים עד בעמים וגם1"ל,

 בשר כנוי נמצא לא כי האחר, זה. לפירוש מנגר יעמרו טעמיםשני
 ובשרי עצמו כמו המבארת, תיבה איוה בהוספת רק לקרוב,לברו
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2זן

 בעצמם ההם הזמנים לחליפות האלה, התיכחות שתי תכונות ג"כמחלק
 ר"א מרברי בהפך ממש אכן שני. בית וגלות ראשון בית גלותוהיינו
 על בא1רך( דברי1 )יע"ש בחקתי שבפרשת התוכהה מניח הוא כי ,ב"ח
 איננו והנה שני. בית גלות על תבא שבסרר וזו ראשון ביתגלות
 ממנו. זה םפר ראה לא כי נראה , ראב"ח שם את שם כללמזכיר
 נהלקים יהיו כאלה גדולים חכמים שני כי יחשב לפלא זאתובכל

 בהיפוכים , בתורה פרשיות שתי של שונות תכונות על והנהותםבדיעותם
 התימה עור עריל ואשר והקורות. הזמנים בפררי קצה אלמקצה
 ותכונתם המקראות בפירושי למעמיק הנורע ז"ל הרמב"ן זה כיהוא
 באשר אחר, ברבר מאר לענ"ר פה נתפש . לפניו, אשר מכליותר
 על והיא . י"ל רעתו נגד הנשיא רעת להצדיק מוכרח הוא היטב מעייןכל

 הרמב"ן שם שמביא , תבא שבפרר התוכהה אליו הכוין אשרהומן
 , הרומיים ע"י הגלות ומן על שהיא רעהו אל שתים שהיא אחתראיה
 ביה רעתו כל פותרת להיות צדרים משני נגרו תההפך ההיאוהראיה
- הל~ציא. רעת אל עליה, להשיב שאין בדולהולראיה  ושם וז"ל 
 הארץ מקצה מרחוק גוי עליך ה' ישא תורה[ ]שבמשנה בקללותאמר
 ואמר מאר, מהם הרהוקים רומי עם עליהם שבאו מ"ט( כ"ח)דבדים
 לשונו תשמע לא אשר גוג ל"ו( )פכ1ק ירעת לא אשר גוי אלשם
 הברית ברברי כן[ ולא ]צ"ל וכן . מארצנו ריחוקם רוב כופני מ"ט()פסוק
 לארץ קרובים שהם ואשור לבבל שגלו מפני בחקתי[ פ' ]שלהזאת

 כענין לשונם ויודעים , היה משם ישראל ויחום תמיר בהםונלחמים
 ג"1( י"ח )מ"ב אנחנו שומעים כי ארמית עבריך אל נא רברשנאמר

 . האלה רברים במעט ראשונה בהשקפה גם יש הסחירות מן כמהע"כ.
 אמר והמקרא לא"י, קרוגה היא ובכל מרהוק גוי מן הראיהבתחלה
 י"ר כ' )מ"ב מבכל. אלי באו רחוקה מארץ חזקיהו ויאמר בהפךממש

 , המקרא מן נראה כן ולא , תמיר בהם ונלחמים מ'(ש ועור ג'(. ל"טה2על
 בית מתחלת שונות, אומות ' עם מלחמות ספור" יש מלכים ס' בכלכי

 אחרית ער כשדים או בבליים שם בהם נשמע ולא סופו, ערראשון
 , לבבל יהורה את והגלו וההריבוהו והכשרים הבבליים שבאו , זהבית

- הספר. פוף ער כ"ר פרשה מן שם לנו פופרתה  עור ומ"ש 
 שומעים כי ארמית עבריך אל נא דבר שנאמר כענין לשונםויודעים
 להפך, ממש ראיה ממנו אשר זה פסוק פוף השמיט הנהאנחנו,

 הה החומה, על אשד העם באזני יהורית עמנו תרבר ואל אמרכי
 ושבנא אליקים אך יהורית. רק ארמית לשון הבינו לא העם, כייורה
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 ממהרים והם האלה התוכחות בקראם מתעצבים שהם מהאנשיםחמה
 כו' ממנו ומפהדים קשה דבר הוא כאלו ובהלה, בחפזון א(תםלקרוא
 שאנו מכאן ונמצא כו' עליו שעבר מדבר לפחד אדם בני ,מנהגואין
 שהם מפני עלינו, העוברות הצרות כל בשמענו ולגיל לשמוחראוים
 האלה התוכחות כל את בשטעם המתעצבים וכל כו'. אמונתנומחזיקים

 שמים באמונת שאינם לומר אתה ויכול ורקים, בעיני פתאיםהם
 הלב מאמצים יברים , הפםק בלי המאמר כל יעו"ש ע"כ. .חזקים

 לאומתו האהבה מרומי גפי על מישראל איש כל נפשומרוממים
- .הנבחרת  זה. כעין מפניו( תבהל אל פסוק )קהלה במדרש מצינו והנה 
 ]כמו. התוכחות, קראם בעת בלשונם המגמגמים נגד מוםרדבר1

 מעין. קצת משונה מטעם רק נמוך[ בקול אותן לקרוא היוםשנוהגיכ
 ~ות קרא~ פנטא בן לף ר' ת"ל, זה בכל לו קרוב אך המטיא ,טלזה

 קללות, אינע דלית קליך איטמע א"5 בהע וגמגם נא ה רב קדםארוריא
 ב" )מש, בתוכחתו תקוץ ואל תמאם אל במ ה' מוםר אעוהרעכחות

 עונש או שכר אם גדול, בענין נפלאה דיעה עור לו ומצאנויון.(
 ע"י מותו, אחרי להתרבות או להתמעט יוכל האדםנפש

 נסים רבינו בדרך ביה הלך כי ונראה . בעוה"ן אחריו שעושיםמעשים
 שמו על המובא מן דבריו העתקנו ושם 13( הערה הולדתו )יעויןגאון
 על להן שראוי צדיקים של ושכרן שכתנ, הי"ה( )ס"ס חםידיםבפפר
 כלום ממנו להפר לשטן ולא היצור לכל דרך אין בעוה"ב,זכיותיהן

 רשע, כשהוא שמת מי וכן . משלם שכרם להם יגיע שלא וא"אכף
 תפלה' אותה כי , הצריקים עם שיזכה כדי עליו להתפלל דרךאין
 הטורח, אלא אינו לצדיקים הראוי ששכר לפי כלום, מועלת.אינה
 מעכירות,. והתהזקו ונתאפקו המצות, בעשיית וסבלו שעפקווהעסק
 חלק לו שיהיה יתכן היאך בעבירות והתעדן תאותו אחרי שהלךומי
 ב"ח ר"א הנשיא הרב וזה ע"כ. דועת, מן ורחוק מבוטל וראיטוב?
 ובני בניו מעשה על החושב כל וכן ת"ל ל"ב( )דף וה בחיבורוכחב
 מועילים שהם בעדו ~מתפללים מותו אהרי בגללו עושים שהםעמו
 החכמים כל בעיני שוא ותוחלת הן[ ]ע"ל הוא בדויות מחשבותלו,
 וכו' עליהם חכמים דברו ולא תורה דברה לא כי מדע, אנשי.וכל
 יהיה בעוה"ז החי שמעשה ממנו להבין שנוכל מקום בתורה מצינוולא
 והתורה בו מורה המדע אשר אחד דבר אם כי , המתים אתמוכה
 נענש יהיה בחייו המת השיב לא אשר הגזלה והיא )?( עליומעידה
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 גדול קול המלך ויזעק ע"ב( י )סוטה בבבלי ועוד . ביד"ם כן הטםרבנין
 משבעה דאמקיה שבעה למה, בני המניא הני בני, אבשלום אבשלוםבני

 . ע"כ דאתי לעלמא דאייתיה כו' דאמרי איכא ואידך, , גיהנםמדורי
 דברו "ולא בם"ש םפק בלי המדה על הפרין ראב"ח הנשיאועכ"פ
 אחד רק ולא בפתר לא דברו כי רואים אנחנו והרי עליהם"חכמים
- מהם. כמה אםכי  משמעות יש בבבלי אחר ממקום האמנם 

 וולתו את להציל יוכל שהצדיק מה כי , והיא וה, בענין אמצעיתלדיעה
 ורק , המציל העדיק מות אהרי רק הוא גיהנם מעונש מוהואחרי
 הוטא בעד להמליץ ויקר נכבד במצב שם העומדת בנשמתו כח ישאז

 אשר טוב דבר ע"י , שלו גיהנם להבת להשקיע או עוה"ב לחייולהביאו
 כל לעשות בידו אין זאת אך . אדמהו על היותו בעוד ממנו למד אוידע
 דאהר נפשיה נה כי ט"ו.ב'( )חגיגה ע' הלזו. באדמה בעצמו חי הואעוד
 מאיר ר' אמר כו' ליתי דאתי לעלמא ולא לידייניה מידן לאאמרו
 מקברו. עשן ואעלה אמדרז כמר~י דאתי לעלמא וליתי דלידייניהמוטב
 גבורתא יוחנן א"ר דאהר, מקבריה קוטרא פליק דר"מ נפשיה נחכי

 דר"י נפשיה נח כי מקברו עשן יאכבה אמוה כמרני כו' רביהלמקלי
 עצמם מות אהרי רק כי ומבואר ע"כ. דאהר מקבריה קוטראפמק
 . להם קודם המת בעד להמליץ הצריקיםקוו

 הראשונה רז"ל לדעת גם התנצלות מקום לענ"ר יש העניןובגוף
 והשקפה , הגדולים ההכמים שני אותה הרחיקו בשגם , הדעת שיקולמצד

 אהר המשפט במקום אדם לבן תועיל איך כי , אליהם נוטהשטחית
 מראש הניעד וחרוץ ישר ממשפט לנטות בעדו זולתו בקשתהמעשה,

 אחר והעונש השכר מאיכות בעוה"ז פה ידיעתנו אולם יעבור?ולא
 רוחניים והמכאוב הטובה כי ברור נדע זאת אך מאדן קצרההמות,
 יש הרוחניים ממכאובים והנה . החושי כמכאוב ולא כעונג לא ,הם
 הטא אהרי אנוש בלב הגדול הצער ובראשם בעה"ז, דוגמאות רקלנו

 נודע אם או . )געוויססענסמארטער( הרעה. תאוותו ומלא כנפשבשאט
 אשר תחת דרך, והמימי לב ישרי כל בעיני הוא נבזה כי פהאוםלו

 עמוק, ולב איש בקרב הידיעה-ההוא בעיניהם. ליקר עצמודימה
- המהשבות. במערכי גדול צערתסב  עוד זה צערו יגדל ומה 
 בהיר יותר במראה ממנו דנעשה כל ורואה מהגויה, הרוח נפרדאחרי
 הטב הוא אם אכן ברורה. יותר במהשבה עליו הנאמר כלויודע
 והתמיכה מהונו, לעניים תמיכתו ע"י עליו טובות לדבר בעוה"זכבר
 ולטוסר לתורה בניו את גרל באשר מותו,או אחרי עור נמשכתההיא
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 זה כל כנדאה ושינוייהם, הומנים דעשבוני נידיעת ועוךגעאגראפיה(
 ממעט חגוד צו"ה, ופ' העיבור ס' לפנינו, אשר הנפלאיםבספריו
 עוד חכם שהיה יותר אכן המהלכות. רושבון מפפרו לנו נויתקאשר
 ראינו, כאשר ולהוקירו אותו לאדוב הרבה ועור "עם, אה ,"עתלטד
 וגוי פגולה עם באמת הוא כי בתבל, הנשא מצבו ירע אשר מצדיזה

 כהנים אומת להיות עולם ועד עתה ועד מאן הש"י מאה ונועדקדהמ,
 במנהגי כתלמיריהם להתראות לא , במישרים ולאומים בצדק תבלמור.
- הקופים. מנהנ אל מטה לרדת או וףומוסר,הרת  לבד לא אמנם 
 אשר ממנו 'מוקדם חכם כל את נם אך , וכיבר אהב בכללה האומהאה
 אך , ומדרש בתלמור רז"ל קרמוני כל לבר ולא בישראל, טוב שםלו
 כמו רורות, ושלשה בשנים רק לו וקורמים המאוחרים חכמים כלגם

 ברוך בר יצהק ור' הריין חכאן ר' הגאונים, האיי ורבינו פעדיהרבינו
 ארם וראוי ן ולרבריהם לשמם יתן אשר והשבח היקר רב מה ,והרומים
 ברוליהם עם ינהגו איך בישראל, דרך ולמזרה למופת להיות כזהגדול

 ברורנו גך . העברים המחברים כל כה עד באמת נהגו וכן ,וקדמוניהם
 רז"ל. בבדולי בם לרבר , המספחת פשתה ההרשים בימים וביותרזה

 גם לבזות .לבם את עיר הרהיבו נעיניהם, מבינים מתחכמיםוצעירים.
 והוא עליון, קרהם בשם בערק מהם הנקרא מהתנאים, המיוחראחר

 והפכו , הרורות לכל יעקב קאלת מורשת המכורה תורה ימנחילהמעריך
- בהם בערתי ואני ובמעלותיו במרותיו לכלימהכבורו  אחר אין בשנם 
 חטאנו ויאמרו אנשים על ישורו אשר ותחת אלה. על עמימתחזק
 עם לחברה עור וארחו וגירופים, חירופים עלי בם הרבו העוינו,י"שר
 אלא בזרו לא הם כי מהם, יותר דרכו 'את השחית אשר אחראיש
 את לעקור בקש והוא , ותלמיד במשנה ולברכה לטוב הזכוריםעל
 לעת השליך ואזהרותיה ממצותיה והרבה הכתובה, התורה בםהכל

 האמנם ויוהר. שנה באלף הנביאים בחיר של מדורו מאוחרתאחרת,)
 כחוטב עליה בא בקררומות אם כי אמן ירי מעשיי אינם מלחמתו%י

 בהבנת בם נכונה בלי.דיעה לרוב כתב כי קהה, שלו וברזלעציפ,
 בהבנת כי ואף הפפר, מבית יוצאים נערים ירעום כפי .המקראותפשוטי

 -מה יורע חוינו לרוב מהם יביא אשר וההלמוד והבריתות_הטשניות
 מאר, רבות וורונות שגיאות והרבה בנעוריו. בם בהם למד לא כיטיבם
 במקראות, מההלות וחוה . משובשים, בתרגומים עונים אהתתועשה
 קרוב בזמן לרבים גלוי וה כל להראות נכון ואני . ושחוק צרווקומעורר
 כתבי את אפף הוא - לזה הנחוצה הנפש ~נוחת לי להשיב ה' יזכניאם
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