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 '"י* הסנגרי יפסיק ר' החבר להחכם ביסודומיוחם

 ה-סר. בויכודו שמים שם קרשאשר
 והעתיקר ז"5. הספרדי הלוי יהודה י' הכולל החכם יצב ערבי כלשקהכרו

 לוניל4 כמנדל ספרד מומת ז'9 תבע אבן קץדךיוע ר' החכם ההב הקוזשאללשוננו
 . *צירה חחקכא אלפש ד'בשנת
 . כשואיהם בל בפי , בשרש שניעם

 נחמר אשרי"מ( יהודר זלהאחר
 השלם החכם המפורסם המאוה"ג לחרב * החכם המפורסם הצמק ר%אוה"'נלהרב
 נצח ם' סחרר יצ"5, הלוי ישראל טויה 4 , זצ"ל מומקאמו יהודה טורנירהשלם
 ארובוונ ופפר ישראל, אבן ישי"ת אוראל 8 ן. להאלה הנודע יחודה" ~flWD1 ס'סחבר

 . נקרים ספרנם %י , הגשמים ן . יקרים מפרוםושד
 בו: נומשועתה

 ותסדאי רב החכם נולה וראש הנשיא טהחסיד היקרות האגרותא(
 לוח וככופו נ( הכוזרי. כפר מהכר דבר על והצעה מבוא ב(איו. הטלך ותשובת הכזזר, סלך אל זצ"ל הספרדי שפרזמא יצחקכן

 הכוזרי. בספר המובאים עצטיים ושטות נכבדים ורברש קדשמקראי
 הכוזרים. עם תולדותי(

 . תיקון ותצריך דבר כל וציעוקן יפה ויעיוןטוגה
 ראשון()מאמר

 נווילנא. פונק יצדק ר' של דפתרים מסהר ביתנמצאת
נ 2 , - שי- 4וןנףנ4(י-  

 א נ ל ' ון
 שריפמועמצעה. מ"מ ור' , ז"ל ראזענקראנץ א"צ ר'נרגום

 לפיק ףען4ם"ךץשנה
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 הכוזר* מפר מחברוו

 , המזכירים כל השכטת לפי השאי סי8=ר

 משגת שח' , הספודי ישסואל בר' הלוי ההורה ר'אהב
 ד"א שגת עד , ליצירה תה"ם או תתנ-ה אלפים41

 כנסעו שנה חטשיט בן שהיה יענו כ' . בקירובממק"י
 כתב והראב'ע כפ.וטיו(, כהב )כאשר ישראללארץ
 יהודה ר' שאלני ; אלהק % אנכי בפסוק יתרו בר'עליו
 הראב-ע השלם שמות ro אירוש , כנור מנוחתו8לר
 ואם , החומש בס4 כתב כאשר , תתק'.ג בשנת0172'
 חתקי"ג שגת גורס שנתים או שנח מה שרינהנניח
 בקירוב ומנה! הולדו זמ! יהיה , הראב"ע זכרוושבה
 שרי"ה היוחסין כתב filyt11 . יסדנו אשר הפרטים8ל
 : כהב הדורות סרר ובעל . תתקל-ח ד"א בשנת8ת
 בני שהיו וי"א , הראג.ע של חטיו שהיה אומרים5ש
 ופילוסוף הלמודי מפורסם חכם וריגה אחיות,ושתי
 סליצות'ו את שבח חריזי אל יהורה ור' , ספסורושייפן
 עש.ר היה רי'ה כי הימים רברי כותב' וספרו ,לטאור
 תואר יפת תועז בת ז!לתי בנט ל! היו ולא ,הדול
 ותאלצהו אשתו בו הפצירה גדלה וכאשר , מראהיפת

 ונשבע כעם אחת שפעם ער , בח"ו להשיאהפרבריה
 בבל. ויהי , לפניו שיבוא הראשון היחורי אללהשיתה

 וכראות סחבות, מלבושי לחוש במקרה האביעניכתם
nvwnפניה נפלו , אישה שבועת והזכור הזה העני 
 לחקור ברברים עטו נכנסה זה גל ועם . מאדיהחרד
 לה גלה ולא האיש ויתנכר , מעשהו ומה שט!על

 וחבך מרמשו לבית בעלה אל האשה ותלך ,שאוטה
 אל אישה לה ויאמר , עצתו את להפר ליהכהחנן

 ויראת דעת ללמרהו עליו עיני את אשימה 3'יזפחדי
 יללמור לדצזח.ל הערים וראב"ע , שטו ולהגריל1ז'

 ויהי . פרי כעושה עצמו ומראה טתסיד והיהושמנו,
 על מאד נתקשה בי , טררשו בנית רירה ויתששוערום
 בתפלת )והוא חסדז אדק בפוסק ריעש ביתאבור

 אל ללכת בו ותפצר האשה ותלך , לפחים(דםפ!זים
 , כה ער אחר מרוע רא וחשב,ךאת והראל2עע,

 ושלש, פעמים לשאול האזף עצאב"ע י4', בוייהתל
 אישה מחברת את ותביא , טדרשו ביה אל האשהיחלך
 והחהיל קולמוס ויקה ראב.ע יקם לראב.1ותראה
 הרוגש לבית וכשהגיע , בפזמון מקוטות וג בב'לחק!

 ההוא הכקת נלנוזב
 המהחי הראשי

 האל רצה :
 בפיום בכתובים הוא ועורנו ווי, כפקםלשמור
 למאד, שמח מעשהו אח ריי 151ינות ומנזכר,וכמפרדים
 W~lp בן כי ידעתי עתה , לו ויכלר ויגש1זוייחביוו

 המסוה הסיר הראביע גם ואז , לי אהה וחתןאהה,
 )סרר . בתו את ר"י לו ייתן לו, יתשע פנתמעל

 תשא כ. בפ' אברבמול 3חב וכן . ע"א( ט4ה דףחרורות
 . אחר ובצר השאביע לדברי ואפה : וו-ל וע-ד( ע"גלדר-מ

 הקך וכר. הנוזר ספר בעל חותט הלוי יהודה ר'לדברי
 בזה, טטכימים הנהן חהן יעוכטים שני שרכרירמיה
 קב5 או , טריה הראב"ע אם , ממי קבלו סי ידעתילא
 * עכ"ל אחר, בוטן היו שניהם כי , חהנו סראכ.עהוא

 חסדיך ארון פיה חבר הלוי זהורה ר' ; ישניםונשפתי
 זקונים בן ספר וחבר , יפים בחרוזים אסחרלמגילת
 והעשש ההכמה בין ויכוח , רב טפך וספר .שירים

 שורש שהיה מאיש יהורה ~nru וס' , וחרוזיםבטשלים
 . ע-כ , השנה לכל וזמירוני , נאים בדרוז'ם אשה,לישא
 ודרהקפ , תישאל' הלא צ'!1 : השנה חסד אשדוהוא
 בעת כחכו ; המתחילים אלפסי 'צחק רבינו na~oעל

 ופיוטיו . וכו' לזכרון הית אשר שבר שמיר עליברזל
 המחזור. אל בהקדמתו היידנהיים ריוו זמר הבראשר
 גם חגר , כ.ה( סיטן ד' )מאטר מדבריו הנראהוכפי
 שבח חפשים בן : הדורות ובסיר , הניתוה בהבסתספר
 שעו* אל הגיע וכאשר , ישראל ארץ אל ריקחהלך

 לקיש הארץ על בקרסוליו והלך בגדיו קרע'וושלש
 הלא ציון המהחלת שחבר הקינה אומר !ה.ה ,יחוננו wp" ואת אבניה את עבריך רצו כי שנאסרטה

 דבקוחו, סרוב עליו קנאה לבש אחד וישמעאל ,תשאלי
 ; וימיחהו וירססהו בסוסו עליווגא

 הלש יהודה ר' טחיי נדע האיה מעטיםדכוים
 יקר ספר , הכוזרי בספרו ברכה אחריו לנו הניחאשר
 , חצר דור בכל אומתנו חכמי בעינ' מאדונכבד
 לראשם עטרת וענדוהו הללוחו לב ppn'וגוולים
 צודק טאמין לכל וזרזו , וענינת דבריו לקלםוהפליגו
 הארוטש מן עזריה ור' , לבו את עליו ולשום בולקרחו
 , אטתיות בדעות ה' ברכות טלא שהוא : עליוכתב
 לעצמו ללמדו לו יאות גבריהו נאמן יהור' כלאשר

 , ותלמידיו מבניו אהד כל לב לוח על ש.כתבולבקש
 (1wa הלוי את תעזוב פן השטר , ואזהרה צוויעם
 רי חושית הגדיל גררשי ייעבה ור' . ל"ו( פ'עינים
 צ5 על התורה נסתרי ובאר חקר כ' עליו ואסר ,הלו'

 אשר מכל יותר כחו בכל והמושכל הדתהסכמת
 : לפניוכרח

 הספק, בהתרת המבקרים דעות נתפררואולם
 והוא הכוזרי ספר דברי כל את מלבו הוציא ריגהאם

 אם או גו, חלק לזולתו ואין שכלו במצודתהעלם
 אשר , הכוזרי לטל החבר סאת כבר רשומיםמזנאם
 יהורה ר' בשם ואחרים , סנגרי יצחק ר' בשם nnspכנו

 אשר החבר לזכרי טאסף רק רי-ה ושיה ,אלטנגרי
8
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 1אסטא
 וחמפ 7113 בארץ ששו שמלך הדבר אמת כי , ראש חוה ובספק הטפיס. ומא אטה בכתב רשום4צא
 דגת ונעתיק שנח. מששים ממאתים יעזי ומןטקך ע5 וישב התיחר אשר הנתרי סלך ענין אםמת"א, יהדי* אחרים מלבש אחריו ומלכו , משהאל משח ברת , הטפשה בסבך ואיצזה לכורה אחרת שאלהענד
 לאמו ,1WP מקר!נ אשר בפוליפ באו איך הדבריםספור הרז ישראל, ngw' בישם הקרא חיווי המלוכה,כ4הנ
 אשר חספ1ת ביצירת רעתנו נגלה כן ואחריעולם. טשל רק הוא אס או העהים, טן בעת נטצאיגר
 : שקוש בסהעהבט להלגיש , הלוי ר.י והקר אק אשר לבד ברו'וספור
 חפש ולפי , חפורקיש עם עקז הם , כתרעם בשני ולתלותם , והיסות האמונה על והק'רותיודבריו
 !משכנותה , להולדותם תסרטה ש יפת טכני אכנתם, ואמנם והמוסר, הרת עניני. על טהו!ס?סאגשש
 , חשחדר הש ער ויאהלו , בוזר ים והערבייםהפרסים : במשנאות מוסרשור יקריי אשר , הקאספי לים טטערב קרם יטימראש 15 דאגה טבלתי המשלים בכלל תא בעצמואמעשה

 פן הקאספי ים חוף על ארץ נקע יקרא ח'ום!עוד חכם טלב ינאו הספר רברי כי השתריםוטן
 ובטיבו כאדשאר, בו; חיושבים הקלטוקיםהטסטרים סרר בעל חבטנו האמותת, ספר בעל הח4יסק,
 קךש טחא' הררוטי חלק נקוא שתצרים לחשבוןמיג הכוזרי ט5ך טעשה כי וכהב. ע"א(, ח"ג )ךףחרורות
 ג5* אשר אחרי כתר מבני בו ישבו בי , נאזאריאבשם , אלסנגרי כ"י היה החכר ושם , אטת חצו ההברעם

 חסלך נחן לביע ר-י אלפש ו' שנת לערךמארצם. קורם שנים ה' כמו החבר ע.י נהגייר רגוברוחט,-
 לקם לטם !יחיו .שנסם על סגלו עול אתאטולא נל"!ן הטאורע כל נתב דהוא 11צצר הלוי, רייוטו

 הבמגרש יד גברה ר.ס ד"א שנת ורעיךהחונים, הבון אבן מות ערבי, ללירון העהיקם הצהנהרי,
 האלה, לעטש נכנעים רבים יסים עמרו לא אך ,עליהם בן יח!רה ר' שעשה אחרת nphpn 1'ש עברי,55שון
 הנכש, אתע51 םע~הם ולהמיר חפש לטצא ידםמשעז ישנש שפתי וגעל שליטה. כך גל hYN1מלדניאל
 וינברו , תטל בן באחאי את וישבו יב51גריםוילחמו טצא המ"כ , הכוזרי 0' חבר תסנגרי יצחק ר' :שכתב
 *י , והיחים הפרסים שכנירא wnb היו ני עדטרד אנן ורש , ערבי ללש!ן ורעהיש הלוי 'הורה י'שהו
 לבג יפושו , מטביב העמים כל את נלחמוalnnan אריים סיקרים ולדעת . ע"נ . ללה"ק העתיקהבע
 הוסח בנח הפרסים סלך כי עד בטדטבותעט,ויחח!קו שלשלת בעל כתב וכן הספר, דברי הטציא עצמורי"ח

 הכוייפ ירמזו לגלתי אוחס! אוץ בגב!ל ובצורהקזה הספודי שמואל שי' הלו' ררי ; ע"ג( )ד'מאקנלה
 דריהן וההיתז . שכי טסט לשנות ארעו אתוישנית ו ע.ר( )רס"נ חדויות סרר בעל l~hnwn השאץ, שאנן
 ל היחבטם חזקתם, ועל גילם על וטשחאהטישר ננ~ין רבות וחרטות מאי ויקי נחמר הכוזרי ספרהבר עתי אוה, היום עד נשארו אשר ההשהיממה הכטות נכל טופלג חכם הספרדי שמואל ברכיפיה
 ש5!* את יר18 יט קררי וכן היתה. רצח כיהמלאכה טן עורית רבי המפורסם הטרקו יעת צ! עע.ט,

 ליפש שומרש לחיות ספרוריהם ויקיצחכוזרים, עמחיות t(1te'e עינים )טשי לשוגו תה ,ההחמים
 ושבטיפ שילש עוגזי היו ערנח ההטו בעת .הוןסר כלם דומיו הספר בראשה, טיחם הנזכר יחויה רביומה
 ישנון* ש חאקאן בלשונם קראו אשר סלכםלשל וטחרש הטטציא חית הא כי ספק אץ שצר,4כר
 מק רועי רק להיות חדלו , חזצלייצ גולו כאשרויני השחדש דיך על אבל רבח, כ' טובעתו הכלאת

 drm , קרשתם קום סיטי אטהיהם היו נאשר!סקנה הממצתם גקצת השמם , חיטיהם שלליןסלאטו
 מטלכהפ, את ויכיפ , הארמה בעבורת גםלהתעסק הגורעים טן כרומה או וקאפו סוקראפ בפי ריוזגידבר

 ועולו הטשפפ, יסודות aTnn עטחץ עmntpll5 ויכוחיו את יצא נם יחם , א5ט ראף'םכעורותם
 כא5י*1 נגר 51עטור ראש להמם יכ15 כ' עדויצליחו המעשה כעין לו  שאירע קרטון חכם א5 חהסחקהושים
 בד151פ, וגהרתי יםש רצף על חוסה ארצם כיוקנין, בראשית אמר יהורה רי חיא כן על כי , מגמי pnwר בתיי ידם טצאח כביר תם . השהריםחישטעאלים נקרא גהקרטתו האמונות ס' בעל לדברי אשר ,דועא
 5 הותה בת, שוכן חוא אשר החאקאן טמלכתמוו ושמשכילים נפלו כאשר הרברים לכתוב ראיתי ;חפרו
 , הלרשפי ש אל  השתפכו במקום וואלגא ינהרשפה המצאה רק הכל שאין זח רברי 'בינו כלזמר ,יבינו
 סו*ושי4 מבצד וגיר בעלאנגקי, !,ה'א העירושם כחשו אשו האלה האדווניס טן !יש עכ.ל.ממני,
 : ראן הנרדשפת אחרי בארצו וסלך שגהגייר כנזר טלך בטצהיתנם
 בעזבאים, כבש עטים ap רוכלם ולהיות באניא tt~nwon*הת 5שי* narn aen מושי האלה ובנרשותבשים בסערו באסנאגא הדכם 1עה וכן יההץ, געשהאשר

 להבצר שזו, עם אל na~at חי אל tlAQמשיצת טלכ-ם טציאות אמתת נם וה בוושטמהנה
 ממנחאתהשאות"ת, ולןות ארץאחרת אלסוכלתם תחש הרברים ותעלוטות נגלתה, יהודיםכחרש
4כח 1 א מ"א( הכמרי)0*. לפוצר אכהרש אוץ אל נכרים בש כי naaa גםותדף לטלכרד חשים רברי כזהב קאראסוט החכם4*רח www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 'ד "* ףהים.פ,איש,קים,שטעחלש,

~ran
 , סראם וחשב! הכמחיא פתם 4טו

 נין להפרי סנ4 , הבאים לכ5 ערינה שערייפתחו
 החאפרים אמש , שהית ותות ובעלי האומאאדי
 וסכרים חאנשים טעשי על עיונט נועו האומהאטי
 באמונית מחשבותם וע5 טמפוניהם על וררשו ,חתם
 'הר להם כי והבקנו , האלה לצנרים דשם ובהנו ,ורעות
 אשר , הכוזרים ארץ עם על עוז 'חר ולמרעםששו?
 : במרעים ופראים מחבטה נעדרויובם

 ט"ז(, ס4 א' טאטא וכחרי לבלע ת"ק ד.אובשנת

 השיק, חכם סלך , כולא( )או כולאן החאקאןסלך
 , וגהנייר משה ברת הבש אשר הראשון היהיהוא

 איש ישב לא אשר , יעבור ולא חק פוזר נותי שםמשא
 'שראל לרת יתויע אם בלחי , אדויו הסלונה כסאעל
 הזה, החק את 11ert1 'קרא. 'עקנ אלה'יבשם

 סאתים זמן סשך יהווים טלכים כולאן אהי'וימליטו
 להעת יהור' חכם עפר הסלך יר ועל שנה,יחמשש

 לכבד טאד הפליגו נוזר ועם . הרשים וחכם ליועץלו
 כסא על יושב והוא , אחזם ולירא מלכיהם אתולפאר
 ובחבל בעלאנגיאר, הממלכה בעי אפרט בהיכלוהב

 מר סאסעל ,Q'Q שבעת )דרך . אטען בעירהירומי
 דברו בלתי הסל אל איש יבוא לאסעמענדער(,

 אל נשא ולא , ארצה אפים נפל לפניו וגבואו ,שחוץ
1bonקברי גם , רגליו על לעסוי צוחו אשר עד פניו 
 קבר במקום נעברו ואיש איש , טאר נביוזזסלכים
 אשר עד ברגליו הולך והוא מומו טעל 'צנח ,הפך
 החאקאן אמר אם ציונו. ראות יכול טבלתיהרחיק
 ביתו אל ה5ך זה ! ומות" , .לך וגדולע טשריולאחר
 ימינו ועל העם את שפס הסלך . עיטו אתוהמית
 , גוהרים , יהלים a~D , ודין דת יעע' תובעהעטרו

 הזמג'ם ובטרוץ . יהודם מהם והמעם ;וטווסודים
 החזיקו המרכש אך , בארץ ופשתה הנוצרית דהפרצה
 המלאווים באו אשר ער , ובתורתם 'שראלבדת

 , ארצם את ויחלקו , הממלכה את מסירו ,חצניעום
 ; rwn טן אבר כהר מלטתצום

 סשכנ4ז בכל נשסע הקול היהוהם ממלכתובעת
 רבי באזני ויבא היספניא ארץ עד ויעבורישראל,
 אברארראהסן למק וגרוף שר היה אשר יצחק, בןהמיאי
 והעשרם אלהאקעם וליורשיו , אלמומענין עטירהנקוא
 לסלך אנית הריץ אשו והא , בקארדאווא טלכוששר
 הנרפסת בניגרת alw'Di תחוח הקורא ע'1 נאשר ,שוור

שיישר:

ש לתר נםחשת ק  *ו* יפה יני ט 
 , עטו חלק לאחר ואין הכחרי ספר טחנר פאחשיי

 תאוי אשי אנשים, שני בויכוח דבריו חלמישורק
 וטגנשש סגין תלמיד והשני , שמועה ומבין רווחטורה
 האמונה שרשי על ולהשכיל , שכלו s'p' אתאיר
 * דע(בוקש ~wtm ש אותו להניא הטסהלים ,הרהורה

 החגי בפי דבריו את o1m9 הלוי יהורה רבי בחרולכן
 ולוה בדורו. ונתפרסם לו נורע ענינם אשר ,והטלך
 לבריו את ושכל , החבר חיי זמן לשמור רי-ההחכים
 הגוזרי למלך החבר השיב ולכן החבר. דברםכאילו
 לניע היום טונים היהודים כי , ס-ז( טיסן %)טאטר
ny~wה' היה הזה וזמן , שנח סאות יתש אלבש 
 * אמר וכן . זכרנו כאשר ר"ה חיי זטן קיםשנה
 ירושליטח ללכת כונר מארץ לצאת שהסכיםההם
 הלח ר-י טגמת היה זה אשר כ-ב(, סיטן ה')טאטר
 : חפצו והשליםעצטו

 מישר הוא הלוי יהירה שרבי הסופתאטגם
 מתי כי א( פנים; משני אצלי הואהספר,

 כלו הספר
 טעל טהרה זמונית הפ,לןסופיה , תוטו וערמראשיתו

 כאשר ושנמתם הערביים משירי בו וטדובר , פניועבר
 דורו לאנשי והגיעו הלזי יחויה ר' בימינהפרסטו
 הרמב-פ , הראביע , בחיי הרבינו והם , אחריהםולבאים
 הנוויי מלך עם דבי אשר החבר ביט' אמנם .וזולתם
 אש החבטה אש שביב נגה לא עוד , ת-ק ד.אבשנה

 מלך אשר אלמאנזור רמאלה בימי ורק ,הישמעאלים
 מהחלת , לפעמם החכמה רוח החל תקל"ר ד-אבשנת
 טיטן שהחשב ראויה הישמעאלים בין החכטהגדולת
 , הקמ.1 ד-א כשנת דאשיד אל הארון דגאליףשלנות

 הכבמה פשתה , הה'ס-תתק" ד'א הלוי ר.' שבימיעד
 . הישטעאלים בה משלו אשר היספניא בארץ גםותפרץ
 , הקואים נגד מענותיו עורך הכוזרי ס' מחבר כאשרנ(

 )הקואש( אמרו ואם : והל ליח( סימן ג' )מאמראמי
 חייבו , זולתם או שאול או ובגיטין ענן דעת היתהכן

 , חכוזרי ספר חבור נזמן בי בעליל נראה . וכו'עצמם
 נחשבו , ושאול ענן רצוני , האלההאגורם

~tltDS נעקנותידם, שלנים הם אשד הקראים סכתקדמונים 

 'הוראי, ר' תלמ.רי היו ושאול ענן כי ידענו ניומאחיי
 שנים ג' תקס"ו ד"א משנת במורא ישיבה ראששהיה

 עם החבר דבר אשר אחרי שנה פ"1 והואומחצה,
 לדבר החבר ביד היה שלא ומבורר נגלה , הכוזריפלך
 בימנו, לעולם גא שלא עניןעל

~prn רמשאר על מזה 
 טיפ כאשר טלף חלף יהורה ר' הוציא הדבריםשכל
 1 ברברנוהבוחן
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 8 ב אלכזר למלך מ"כ יצחק בן הסדתי רבמכתב

ש aw~יאטיא, ט  מ 
 ש"

 Ofr~wa שא= מ י= מ

 41ב מהוקקיה בכל ושלום עלוז ה' סטעם רגדיאה. המטלכר פושלים לשבט נזרלאפודת

 סימ פשאה בנובר הניתיה וברק רביה הצי "את , נאה גאהישו לוודורכי

 :,5כ:"ין7ע,ון".4יג;ימ";:,.(זיני.מ
 ויסתירו יניסו באביריםשריר

 ן '9ב . סלאה
 1 ותהי עזרם זם ?ילם % ירוע סעי

 סם לאום ניר ותפארת הוד את 'הכות . ההראה בהמלכה גמולו ומנת שרי פשלתעשת

 כנערם % יךנ'ילינ:: נ ""ירי: ,ךולן י,י".;י ,":,ון ,,,.,ן.;
ee1":%5עלענו,5ץ :ה,י"ה'"יישיינ ג", 
 שקוי העת יביעו לאלאז

-

 ףסלך ביית סנצה
 ץ

 קאה. כאשר תקיאם
 סקרנך . הנבואה הרת בסור ישי בן "וממלכד . דגסצאה שארית עיני תראינה מעוזיריממות

 גלות סבני עזרא בן יצחק בן המדאיממני
 הסלך ארעי בספרד,עבר אשרירוומלים

 אל והכורע לעומתו ארצה אפיםהמשתחוה
 מארץ גדולתו מעלת נחלת שבת מקוםפול

 קגדולתו והשמה בשדתו השש .ברחקים
 אנכי סי ישראל. בקרב מהלכתו עלימים להאריך בשמים לאל כפיו והפורשובממחתו

 יכולת וסף מישרים וסענלי נתיבהבקשט נשענתי אבל , תפארתו יקר ולבקרהטלך ארעי אל מבתג להקות כח לעצור הייומי
 גולה הולכי אצל שפר אסרי למצואברעף
 מלכות הוד מעליהם סר אשר רבצםשוכחי
 נאותותם weeot עוצר יפי עלידםוימשכו
 פליטת אע הגולה שגני ולפי . בארץ נראולא

 בשלוה שרוים המלה אדוני עבריגבראל
 סר ולץ עןבנו לא אלהיט כי , סגה-יםבארץ
 באלהים מעלם כאשר ויהי . סעלימשלו

 הער במתגינו, מועקה וישח במשפםמביאנו
 משיסו ישראל גל היו אשר הפקירים רוחאת
 בחפה וילחצום עולם ויכבידו טים שריזליו
 צרות אותם ותמצאנה תחתיהם ויכנעועקץ
 עניים את אפקינו וכראות . ורעותיבות
 מאתו סבה היתה ועזוב עצור ואפסועמלם
 את ויסב הסד הטה ועלי הסלך לפנימציבני
 ולמען בחסדו אם כי בצדקתי לא אלילבבו
 ישע שגבו קוררים הצאן עניי ובזאת .בריחו
 טעתש ידם ותקשרן לוחציהם יד!המרסינה

 ו אלהים ברחמי עולםויקל

 נרים שאנו ארצנו שם כי המלך לאדונייודע
 ושם . אנדל"ס אל הארץ יושבישמעאלים
 חטמה ארכה קרטובה, ר"ממלכהמדינת
 ההטו אלף, עשרה ורוחב באמה אלףועשרים
 גן הישא ארצכם אל המהלך ליםמשמאל
 הסרעח ובין . הארץ כל וסובב הגדולהים
 השב אחריו אין אשר הגדול הים וביןהזאת
PEnהשמש אשר הרצע טסן*ת טפלות 
 פל ירות ושתי טילין וששים ששה ץוו כעף טעלה וכל . בכוכבים החתיםהחכמים לרברי .חת סערה יום בכל נמםהולכת

 נטצזו ק אסה, אלפים שלשת טילו
 ה"מ, מיו,ה;4מן )אלף( מאות שש מעלותבתשץ
 ונתוזזשז , מילין אלפש שלשתישטאנטינא מרימם אל הארץ כל את הסובב הזההגדול
 להאצלם ההוללת הים משפת קורטבהמרינת
 אלעזר ארץאורך כי החכמים בספתי ואמצא . מיליןשמעים

 סאתים שהם מעלות :ר" )ס"
 קוהמובת דרך סרת % . מלין nww1וששים
 שדוג, זכר אקרים והנני קוסטאנמינא.אל

 ועבדך אפרפרה. בטרם לגבולותיהרחבה
 ושקום כי העתש יודעי תחנמוניםאסרו 1 סזכטי אם כי טורה איני אבל ,ארצם שנבוני נרול ארתי הסלך מצעירי קטן כייורע

 ט5ה. בחנות רושש ~כתהשנה
 סטרא בארץ התוו נא6 הטריעתסרהבי השגי דבר טכוצא ישתוה ובהםומאזנים
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מכתב

"avהזקה יום לילה בדוטתוות השטש ננלנל9 נקשי אי6 אשר דוה במקום סבוכו ?ר 
ש " י %%  צ. מי " ש 
 שממה ווו ק יןיתע ,?"ק מעאדע

 זצצעה עספעפעא צוחק סע6תהקשים
 מרבים שבע גבתכם 1צזקשרבים
 ~ץ ~את  את לתחת הצרטי %אסטות.

 נ%כיצם סעד תפתי חסהת"שר םץבאם
 שמעה, את שמעע %א אלט הלע לאאשר
 את ממנו יעלים הררך אורה אכן אפרטכי

 יודא ר' האחר שם , ארצם מאנשיאנשים שני רשלך אדוני במקום נפלו כיששמעתי
 . גרסן וסבר נבק איש נתן בו" מאירבר'
 , חכם הוא נם דגרים יוסף ו" השניחטם

 את לראות זכו אשר חלקם פוכ מהאשריהם
טי ומושב הסלך אדמי גדולת תפארתיגעי

 כסא ואת ארעי דצר את להטת ה"משה כחס* לי נם להפליא ה, בעיני
 : בנעשים פניו וויקנ%לדכאו

 הטלך הסלך שם את הסלך לאדוני ינירגס
 עבד בן השאם בן הכים בן4אלהחמ"ן בן מחסד בן אלרחמן עבד שמועליט,
 מחפר זקתי זה אחר קו ס1% טלם ,.

 , אביו בהיי סח כי מלך לא אשרמלנע
 ספרר ארץ הבא ומא השמיני אלרחיןושבד

 אשר 9-וביהם אלעכאסי בני %י:םבהשתרך
 בקום ספרד ארץ הפעה השמיני זה*Iwam- ועבד , ההות בעת עצער בארץ מלטצצץז

 השאם בן מעדינו בן קע! חל~כאסיבני
 אלפומגין אמיר דגקרא חח אלטלך עבדבן

 במלכים כסוור הנץ ולא פרו~עלם יוץעושמו
 ממלכת מפרר ארץ וסדת . לפניו ויואשר
 אלהיו יהי אלחושי! והאטה- אלרחמווןעבר
 ומאה אלף שהן מעלות עשהה ששעמן
 ממשלתי ארץ סרת שת ,טאלק

 בגבולותיה.
 ובורות ומעיטת נהרות רבת שצגהארץ

 תנובות רבת ויצהר תזירוש רנן ארחוצובות
 טרדסים נטת טגדים מיני צלהדנים
 קצים מיני כל ומפרחת פרי עץ כלשתמוין
 לרוב המשי כי המשף, סחפים טעליהםאשר

 יביער:ה חני,
 מוצא בארצם הש . הרבה למינין כרכוםקמי
 ברזל ונפרש נתשת היבים ומרישאלכסת
 גפרית הנבני הטך ואבני ועופרתבר%
 יבהע אשר , ישמעאלים בלשה שמוק כי %אק, ואוצא זכוכית כזבני שישאשרני
 המרימת סכל ורובלים הארץ טאפסי8חהש
 מצרש מארץ אליה ינהרו רוסקיםאשים
 בושם טביאים העליומת המרימתאושאר

 רהנש וכיכלת סלכש ומורת עךהשבן
 וקהלות ונכבדות וזהב כסף טטלתשיה דגללך המלך ראסיה . מצרים הסדותונל
 המז אשר מלך כמוהו אסף לא אשרעלים
 שנה בכל קנינו חק אח . זהובים אלףסאת ירי ?ל קניט הביע בשנה שנה ומדי ,לפניו
 הבאים הסוהרים מרוב אם כי זה ואין ,ושנה
 וכל סחורתם דבר וכל . ומאייהם הארצותמכל

 . דברי ולפי ידי על אס כי יתכן לאאורותם
 : חסריו ברוב עלי העמל לאל,שבח
 תקצ ואת גדולתו את כשסעם האראומלכי

 במתצת פניו תהלו לו שייובלי
 הגבלים ומלך אשכנזי סלך ומהםובחסויות,

 ופלכים קוסטנפעא %1ך צקלא"ב אלשהם
 בערקתי לא הסדו אלי הפה אשרהשפים לאלהי תהלה שפתי תבטנה . גמולתםתצאנה ירי ועל מנחתם תבאנה ידי ועלאחרים,
 ה"ה השלוחים כל ואת רחמיו. ברוב אםכי

 בעד תמיד אותם שואל אני המנחותמביאי
 בעבודה כלו אשר לשרידים הדרורידבר טחך שסעו אם הטלה פלימת ישראלאחיע
 שלורה הוריעוני אשר ער . סרק סמאו%א

 ססלכת יש כי לי שאזורו הסוחריםהרסא"ן
 )31ין אלנור שם ש נקראיםליהודים

 6נ5 גיס יס 1vp טסל 5%ס שיןקטעגעיג6
 כרכר לי יזומרו לא אמרתי כילחבריהם האמנתי ולא 1 רפוס( למוס כיגיט יטניכסס
 , אלי %התקיב אותי לרצות אם כיהזה

 ב"צ אשר ער ההז הרבר עלואשתומם
 סלכם מאת וכתב בתשורה קוסמנטינאשלוחי
 משיבו הזה הדבר על ואיעלם סלקנואל
 שם וכי הזה הדבר דשא באמת כיאותי

 ארצם ובין קופמנטינא ובין אלכזרהמלנות
 ביניט יש ביבשה אקל בש יום פ"1מהלך
 , יוסף המולך הסלך ושם , רבותאורות
 דנים ומביאים בארצם אלינו באותואניות
 אחתתע אנשי והם סוערות סיני וכלועורות

 שליחות וביניהם וביניט ע6טומכוברים
 ומיילים נדודים ועת כח %אםומטית
 האג הדבר את בשמעי טוני . בזייניםיהובים
 יאיד תקותי, ואטצה ידי והזקה כחטלאתי

 וכה כה ואפן , השסים לאפקיואשתבש
 לרעת לאלצכם לשלוה נאמן צירלסצנת
 ואת הסלך אדמי שלום ולדעת הרבראסתת
 הפוכה כירו הקב"ה לי הנזמין , המקוםרחוק כי על הרבר ושלא , אהימ עבדיושלזם
 ישם נתן בר יצחק מר שמו אחר אישעלי
 אדוני אל באגרתי ללכת ויתנדב בכפונפשו
 וזהב וכסף לרוב נחל שכר לו גתתירחלך
 מכשרת מנחה טמסוני שלחתי גם ,ירך דבר %ל ולמשרתיו לו להוצאותיוק-בתי
 לשלוית לעיר טמנו ואבקשה ;וסמנפינאלמלך

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



 6נמכתב
8%  8 ח י  % אם %   

 מם ש יק שי "י רשויטשס % ד ש"י וע' שבאחיו"ה
ט וסי שח את חטיפקן ם   

 . קושמ אחמחצלך שלי עם ריששר
 ק השו י,11WS 1 אמרלש אחד,ם

 מ מ עתם אית ט 1 שלמי אתושצ
 שביניע והאומות ובינותם בינינו אשרעדרך
 הזה הרן הדבר את וכשסעי . ירוע בזרןאם כי אדם בו יעבר לא מוער והיםבקסמה
 אשר על מאר ער לי ויצר מות ער ליקרה
 ותרם , כרצוני עשה ולא דברי את הקיםלא

 להוליך מישראל אנשים לי וערבו הקורש,,ר ירושלים מפאת המלך ארוני אל אגרתלשלוה רציתי כן ואחרי . רעתי מכפלהשהומתי
 לארמני"א ומשם לנציבין מארצםאגרתי

 . ארצכם אל ומשם ברער"ה אלוטארמני"א
 אנשים שני ועמהם נאים הגבליםסלך שלוחי והנה לבי אל לדבר אכלה מרםאני

 סר השני ושם שאול סר האחד שםטישראל
 כתבך ישגר כבודך ששביל תקיף סלךא נגיעם ואנחנו אגרותיך לס תנה ליזיאסרו אותי נהמו מהומתי את וכשסעם ,יוסף
 וגם ההגרים בארץ היושבים ישראל בניאל
 ער בגראף אל ומשם רו"ם אל ישלחוהבן

 אשר המקום אל כרצונך כתבךשיגיע
 : רוצהאתה

 אם כי לכבורי זאת גל עשיתילא כי ירע כליות ןהחוקר הכליעל לטת.הבוחן
 ניר שיש מקום יש אם האפח ולרקתלפרוש
 ולא בהם רודש ואין ישראל לגלותזסמלכת
 הדגר נכון כי ידעתי ואילו , עליהםטושלים
 ומש גדולתי ועי בכבודי מואסהייתי

 ביט גבעה אל מהר הולך והייתימשפחתי
 פעלתו וכבור גדולתו לראות שם חונההמלך ארוני אשר המשם אל בואי ערוביבשה
 פליטת ובנוהת פשרתיו ומעמר עבדיוזטושב
 גדולתו תפארת יקר את ובראותיישראל,
 : ענייו מעם חסרו עזב לא אשרתהלה שפתי תבענה כליותי ות?ליזנה עיניתאורנה
 פחז בעיניו נפשי גא תיקרעברו במאויי יראה ואם טוב הסלך על אםועתה
 עבדו אל לכתוב לפניו העוביים הסופריםאת

 היתה איך המעשה כל ויסחר הדברושרש ויוריעגי מרחקים מארץ אלי הממהתשובה
 ספרו ואבותינו . ההש במקום ישראלנפילת
 המקום שם הוה שבתם בהילת כילמ

 שעיר הר כי אדע ובדוגי , שעקר הרנקרא
 אקניט , שם העה וצא אשר הסקם םןרחוק

 אבל . שקיר הר נשיא וכבר כיאומרים
 עד רצן אל ברעה והנאו הגזירותנתנלנ*
 . עלוה יושבש הם אשר בארץ נאחזואשי

 האטנה קינוני, הרף כישף לע אגהץתם
 נשף"8 חיל הע"ר שסד עורה נעלם עלכי
 אהותך פצץ בסערה וינגח . ובחסהבאף
 להתפלל בניהם את לסרו הספריםובשביל בסערת טופלים זאת ועל וקדשוכתבי
 העתית טשי אשר אר , ובושי ערבבבערה
 בבףע~ףטם ואנש :ן?נש

 ביניהפ שסו והלאה ההוא היום ימן 'שצם2:י.:.י"יויין,ןם,"ע',:.")-ין,ת:
 אנותיט 16 ספרו כ5ה , התורהללסור
 אשר אנשים שני ואות! . עותקיםוהדברים שיסע טפי שומע הקדמאים woeנאשר

 ושסו בון חכם איש נהור סגי ישראליאישוווואיצגי:י~
 חקית אלכזר פארץ הוא כי ואסר עפרםפר
 ונכבד שלחנו ומאוגלי הטלך אדוניבבית

 מלאכית אחריו שלחתישוכשסש
 ארצה בזה גם . השיגרנו ולא אלי1

 הדברים כל עברו את להודיע יצוהשאלתי. עלט תכבד שלא למולו וחמתיהסלך לארוי האת האגרת חקותי הגהדעתה : תוחלתי והזקהתקותי
 הוא שבת שאיזה ארצו עניני וט5האלה
 כסא המלכים ינהלו איך המלכות דרךוטה
 משפחה אם ידוע המשבט , ההלכיםכבור

 כאשר סלך בן מלך ואם להלוך,הראויה
 , בארצם שוכנים בהיותם אבותינו מנהגהוזו

 אריץ מהלך כסה הטלך אדשיויודיעני
 זאפ , הפרזות וערי חוטה ערי הימהארכה
 במשלתה תגיע אן וער נשוסה, או פשקההיא
 יחר נא ואל . ושריו גרגריו חייליובמפר
 91 עסף נרוריו ספר  בשאלי המלךלאדמי
 ולא , רואות הסלך ועיני וכו' בהםעליהם
 אעלת לרען אם כי הזאת השאלהשאלתי
 המלך אדוני ההזיעני . הקורש עםברבות
 ומסתר בהם חרה הוא אשר המריטתספר
 , מעשר לו יתנו אם , לו ישיבו אשרהמס
 זיועה מולכה בעיר תמיד חונה ארוניהום
 ואם ומשלתו, גבול כל את יסוב הת, אםאו

 מתקהלים, תהם אם אליו הק-וביםהאיים
 5,ם יקים אם או , לבדו "סו את ישפומהום

 אופה איוה ועם ה', בית עלתו ואיךשווטים,
 המלהשנץ ואם ילהום סי ועל קרביש-זך
 אשר יסוים ד,ממלכות ואי , השבת אתדוחה

 רומץ טן וכלכתו אל הקרואות העריםשם וסי ארצם שם וטה שסם ומהסביבותיו
 הליטת ומהע אסבסב ורא"ב ברעליהומן
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מבחב8
 . המלך אדשי טחה א5 הרולטתמשהיש
 שסם וטה לפניו מלכו מלנים כטהיעריעני
 אתם לשון ובאיזה סחם אהד כל סלךועטה

 איש אצלט נפל אבותיט ובימי .טרברים
 ער רן בשבם מתיחם היה דבר נבון*שראל

 טפי יהושע מפי קבל קנז בן עתניאלאוטר
 )הפליאה( בקשתי עור . הגבורה מפיטפה
 אצלכם יש אם להודיעני המלך אדוניסאת
 זה מחכים אנו אשר הפלאות קץ לחשבוןזכר
 אל ומגולה שבי אל משבי ונצא שניםנפה
 על להתאפק המצפה תוחלת כח ומה .נולה
 בית שבן ש דמי לתת אוכל ואיבכהזאת

 באש באו אשר חרב פלימת ועלתפארתנו
 תרד מדובה סעמ נשארט אשרובסים
 באומרם ידר לאל ואין בגלה ונשבולכבור
 ולכם מלכות יש ועם עם לכל היום כללנו
 שקע את שסענו וכאשר , בארץ זכראין

 חייליו ישב  מלכותו ותוקף הטלךאדום
 רוחם והחי ראש נשאנו  בואת,תמהנו
 לנו אדוני ממלכת ותהי ירינוותהדקנה
 הזאת השמועה ספות יתן ומי . פהלפתחון
 ולא גואל לנו השביע לא אשרישראל אלהי ה' וברוך . גדולתם תרנה בזה כיכח

 יחי . ישראל משבסי וטטלכת נירהשבית
 בעל שואל והייתי , לעולם המלךאדוננו
 יגורתי כי לולא שאלחים לא אשרדברים
 כי סלים בהרבות המלך ארוני עללהכביד

 והנני הרביתי כבר ואמנם . מלכים ררך כןלא
 מרוב כי אדוני יאשימני ואל . בזאתמודה
 ישגה כמעי אבל הנה עד דברתי וכעסיעבהי
 גולה עם אין כי ישע ארתי כי יסלח,וכמוהו
 עבדך ואני , תושיה שביה בני עם ולאדעת
 ודלות מלה בתוך אם כי עת פקחתילא
 החסד טאמתת המלך אדוני על יש כןעל

 ובלא . עברו שניוני להעביר האטתומאורה
 שגגת יעניר טוב המלך על ואם ,שליחותם בספרי מנהג וטה אגרותיהם וטהישראל טלכי סכהבי היו איך שמעת כברספק
 ושלום . הגדולה וכחסדו הטובה כירועבדו
 ולכסאו ולביתו ולסיעו לו המלך לארונירב
 ובניו הוא ממלכתו על יסים ויאריך עולם.ער

 : ישראלבקרב
 . התונרמי המלך יוקש תשובתהשה
 עזרא בן יצחק בן טלה ראש חסדאי רבאל

 . עלינו והנכבר אלינו הנחמדהספרדי
 על האכובד כתבך אלינו שבא אודיעךדגה
 ושמתנו נמץ מארץ אליעיר a_ יעקב ר'*ר
 כתוב ואמצא , והכסתד בינתך ש וששנוט

 עבר ויהד nane ארכה ארצך 'pyo:בכחבד
 שארת ייי שם הקולך המלךאלהה~ן
 מדינת כבישתו ער 6 האל ושרתגדלתו.
 הארץ בכל מלכותו עוצם שנשסע ער .מורח
  שמעתם לא כי הורעתם גם המלכים. ע5ופתרו
 לבוא קוסטאנטינא שלוחי אלולאאודותנו
 , ודייט סלנותט לכם ויספרובכושרית

, 

 פלכותט הדברים אמתת להודיעך ובקשת .בו סאסינ" הייתם ולא לפנים אותו מכזבישהייתם לפי
 והאיר ישראל בדין אבותינו נכנסו ואיךרחנמ
 סרת לרעת בקשת עור קמיע. ושבר עינינוהאל
 סביבותינו אשר והמים רחבה ארכהארצם

 יתכן ואם עלינו והנלחטים אתנווהמשלימים
 מלנכם פני ולקלות ארצכם אל שלוחינולבוא
 בטוב לאהבתו לבבות שהמשיך והנעיםהיקר
 . מפעלותיו ויושר באהבתו והביאםירכיו
 לישראל אין כי לכם אומרים שהאוטותלפי
 נהנים ישראל שהיו וממלכה ממשלתמקום
 וסענה לב לרופסת להם והיה הזהבדבר
 ממשלה מקום ולא שארית לישראלאין כי להם האומרים בעיני ותהלה ושבחלשון

 רבה על תשובתך משיבים ואנחר .וממלכה
 תשובת בכתבך ששאלת השאלה עםודבר
 אשר בחכמתך. והשמחים בךהששים
 ננע כבר עליה המולך החוס מארצךזכךת
 דרישות אגרות אבותינו לעיני היו וכבראלינו
 ידוע במפריט שמור דוא הזה והדברשלום
 שאלת . לבנים ירושה אותו עשיםאבותינו בעיני שנקדש טה ונקרש . ארצט זקנילכל

 ומאיזה משפחה ומאיזה אומה מאיזהבכתבך
 ו אנחהשבט

 , בנו תונרסה ובני יפת סבני אנחנו כידע
 שהם אבותינו של יחוסים בספריומצינו
 . שסותם ואלה בנים עשרהלתארכה
 , ביגל , אוגין ח11ר, , תירהב , אגיורהראשון
 ויו שביסיו אצלו כתוב , השביעי 1עאסר סבני אס , מאיר , בלנה- זטר, כזר, ,תרגא
 כח להם נתן והקביה מספר מתיאבותי
 ועצומים רבים נוים עם מלחמה ועשותבורה
 ובררו ארצם ויירשו נרשום האל ובעג-מהם
 ש הטים הם הזה היום ער שנ"אישטמו הגדול הנהר העבירם ער אחריהםוירדפו
 ויירשו , לקווטאנפינא וקרובים דודאעד

 ער דה-ות עברו ואה"ב . ארצם אתכזריים
 איש ההר בולאן ושמו סהם אחר מלךתועמד
 את ויסר לבו בכל בו בוטח , אלהים ויראחכם

 בישמן רמץ .ה;נע~ג~ץ בגןג וחוסה הארץ טן ע"ז עובדי ואתהקוסמים
 ואמשר הדורות סקי עד מלכותךואקחם והרביתק- ברכתיך הנה ותחנתך הפלתךאת
 בבסר עטור ואתה בידיך אויביךאת
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 ידמכתב
ssan~קלע ריש . עשה וגן , ף לפני 
 לבך בכל אדיי חיך כי זיעתי מעשיךאת ורציתי דרכינו את ראיתי לו כאטרשנהי
 ואם ומשפפ חק מצות לך לתת הפץחיני

 שס"מ שלא כליותי ודליית לביטחשבות אדשי ירקת אתה אליו הרובר לסלאךויאמר ויש . וארבך אברכך ומשפטי מצותיתשמור
 יתגלגלו עלי שם בעיניך חן מצאתי נאאם . בי יאסיט אם ארע לא כופרים הם*יהם מולך שאני העם ,אבל 1 בך אלאבטחבי
 השכים וכאשר בחלום הוןא לשרירא כרצות עשה והקב"ה . זאת על יע4-נישיא שלהם הנדול השר לעלבי הראהרחמיך
 שריו כל קבץ ורעולך למלך הגר באבב9-
 עליהם וקבלו הדבר בעיניהם תיטב .האליז הדברים כל את להם ויגר עסו כל ואתועבדיו
 וירא . רוטכינה כנפי תחת ונכנסו הדיןאת
 רוססים הנה אליו תאמר עוד הסלאךאליו
 בית בונה ואתה יכלכלתי לא דפוסיםושמי
 לעשות ווהכ כסף לי שאין לפניךמתבייש אני נאד רבש"ע ויאסר ויען .לשמי
'י"יםשא חזק לן אסר . ברצעי כאשר שיתכןכסו

 חל"
 של ואחד כסף של אחד אהורות שנילך זמנתי והנה בידך וססרתים בלבםומיטתך וינמש ים

 אשר בכל ושכפתיך עמך אהיה ואניזהב
 ותבנה בשקם ותבא המסון את ותקחתלך
 כאשר ויעש בו האמין והוא . לשמיבית
 בשלום ושב רגמדינה והחרים וילחם .צוהו

 ומטרה וארון אהל ממנו ובנה הסמוןוהקדיש
 הקו היום עד , הקורש וכלי ומזבחותושלחן
 הלך אה"ס וקישים. בידי אורשהם

 במסק מלאכיהם להם ושלחוישמעאלים ומלל פרם מלך ושסע הארץ נכלשמעו
 להטותו חכמיהם עם רבות ובמנחותגדול
 להניא ויש הכס היה )המלר . דיניהםאל
 ושם היטב ושאל וחקר ופרס מישמעאלחכם
 שוברים והיו , בדיניהם לברר יחדיושהם
 על ממכיפים היו ולא חברו דברי אתאהד
 חכם אל אסר כן המלך כשראה . אחרדבר
 אל לכו הישמעאלי ואל פרס סלךשל

 בעדכם אשלה אני השלישי יום ועדענגיכם
 בשביל המלך שלח ולמהר . אליותבואו
 פרס סלך כי יודע אני לו ואמר הפ-סיהחכם
 חפץ ואני מכובר דין וריט קמלכים טאלהגרול
 מהם איזה ישמעאל ורין ישראל דין ,האמת לי !טתאטר מעמך אני שואל אבלבדיניך
 המלך ארתע יחי ואמר החכם ענה .מוב
 העולם בכל דין אין כי באסת רעלעולם
 מכל בישראל בחר שהקב"ה ישראלכרץ

 נסים עמהם ועשה בכורי בני וקראםהנעטות

 מעבתת טמצריפ שצמאם גחלתשפלאות
 וטגן מעור מש להם הוציא המן להםוהירהר 8בע ח-ורפיהם בחרבו; בים והעבירםפרעה
 ארץ וועחילם האש סתווי הקורה אתלהם
 בינקקם לשכת המקדש בית להם ובנהכנען
 מעל משליכם עליהם ויכעס לו הסאוואח,"כ
 הק2 לא 'את ייילא טח יכל ופזרםסניו
ינרג"":'ן:י","יי-1,ץן,51,1כ( ככה רשלך, השיבו . בעולם ישראלברין
 פרס דין ובין ישראל דין בין יש מההאמת
 לו ואטר אלקאדי השיבהו . המוב טהםאיזה
 תחית ועמהם אמת וטלו הטוב ישראלדין
 שתטש ובשבל צדיקים ומשפטים וחקיםה'
 . אויביהם ביד ויתנם עליהם כעם בו ופשעולו

 ואפנם האמת לי דברת כבר הסלךהשיבו
 האסר יחר לכלם קרא אחר וליום ןאכגדך
 פבקש , ועסו ועבריו שרץ כל לפניאליהם
 מן חץישר הטוב איזה לי שתבחרו סכםאני

 סעמקרים היו ולא לסבר שמהילו ,הדינין
 ועור 1 המוב ישראל דין ואמרבהחכם . מהם הטוב איזה ישמעאל ורין יע4-אלדין הפרסי לחכם המלך שאקר ער יסהי עלרבריהם

 פרס ירין  ישראל רין ואמרלאלקאדי
 ישראל רין ואסר האלקארי וענה , הטובאיזה
 לכו ואתם צער נלא לי לתת יכולהוא לי לתת שאסרתם והזהב והכסף בע4-ייהיה שרי אל אברהם של דיט שהואישראל ברין בחרתן ככר ואני והישר הטובישראל שרין בפיכם הודיתם כבר דלמלך מען .הטוב
 והלאה ההוא היום ומן . ארצכם אללשלום
 בשר את וימל כהו את ואמץ שדי האלעזרו
 . הסצנה כל לו ויסדרו רומזרה תפרשוישראל מהכסי אחד ויבא וישלה ועבריו הואערלתו
 היום וטן . לעולם הקב"ה של שם)יתברך והאמתי הנכבר הדין על אס הזה היוםעד

 השכינה כנפי תחת אבותינו שנכנסוההוא
 את והשפיל אויביע כל את לפנינוהכניע
 ולא סביבותינו אשר והלשוטת האודותכל
 למפ: לנו וכלם היום ער בפנינו אישעמר

 :  ישמעאל ומלכי פרס טלכיע"י
 בניו סבני סלך עמד דבלה הדבריםהגהר

 חדש הא , וישר צריק עובדיהושסו
 וכהלכה כדין הרין את והעטירדגמלכה
 קבץ  מדרשות ובתי כנסיות בתי בנהתעא
 תהב כסף להם ויתן ישראל מחכמילרוב
 ספרים ועשרים ארבעה לו ויפרשולרוב
 והיה. חזנים תפלת תקון וכל ותלמורומשנה
 ואחריו . והמצות התה-ה ואוהב אלהיםירא
 ואחרור בט  מגשה ואחריו בנו חזקיהעסר
 11בול1 בס ויצחק עובדיה אתי חסכהעסר
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מכתב
 בניסן בט מנחם בט נמי בט עטשהצט

מ51'גששז
 . ורתכה חורכה ש-צנו מהלך ששתיאשר ו ובמצותיו בתורתו מלכותנו והיתמהךשלך

 גרנא"ן לים המסוך מנהר י עלהיא
 יר ועל . חדשים ארבעה מהנך מזרהלשאת
 טספר אין ער לרוב רבות אומות אונש.יצהר
 אומות תשע והם מבצר וערי ועייריםגשמים

 מס. לי טתנים כולם , להם ומספר ואיןהקר'
 . מס לי טתנים כולם חורש טהלך!הים הי יושבי כל נרגאן עד הנבול יסובוטשם
 רבים אומות עשר חמשה דרוםובצד

 אלאבואב בא"ב עד מספר לאיןועצומים
 באסנא ארץ יושבי וכל בררים חוניםוהם
 הדשים, ב' מהלך קוסמנמינא ים עדנתנת
 שלשה מערב ובצר . טס לי נותניםנולם
 שת ש חונים ועצומים רבים אומותעשר
 לפאת הנבול יסוב ומשם . יטטנטינאים
 יושבים והם יוזג ששסו הגדול הנהר ערצפון
 ער הטרבר בכל והולכים חומה בלאשרוות

 רבים והם ההגראי"ם גבול עדשמגיעים
 . הרשים ארבאה מהלך ארצם ומדת ,ספ לי טתנים כלם הים שפת על אשרנהול
 את אערב ולא הנהר מבואות על יושבחשני
 , אליהם לעבהי במפיטת הבאיםרוסיים
 הבאים אויביהם כל את אעזוב לא כןוכפו

 עטהם אלחם ואני ארצם אל לעבורביבשה
 מכחירים הס עזבתים ואילו 1 קשהסלרצשה

 אוריעך ועור . בנדא"ר עד ישמעאל ארץנל
 יש שדי בעזרת הזה הגהר על יושבשאני
 האחת . פדיית שלש מלכותי בתוךלי

 ומרשיה, נערותיה עם המלכה בהששבת
 עם פרסה חפשה על המשה ורהבה.ארכה

 והיושבים . לה הסטוכיט והכפריםטגרשיה
 ואומות וטהרים וישמעאלים ישראליםנכה

 . בה יושבים אחרות מלשוטתאחרות
 רחבה ארכה ומגרשיה השניתשמדינה
 השלישית ורסדינה פרסאות. שמנה עלשפנה
 וסחבה ארכה קטנה והיא אלי,הקרובים סחבתי וכל ועבדי שרי עם בה יושבועי

 התיסות ובין פרסשת, שלשה עלי148שה

 במרופק טשבש הטו . טבלך מושךהנהר
 אל יהנאים אט ניסן ושגידש ושירףכל

 אל ואיש שדהו אל איש 'ורילכיםהמרינה
 ומשפחה משפחה כל ועוד , עבודתו ואלנט
 נופעים ידוע הפית אושת להםיש

 ישסע לא ובשירים גשמהה בגטלמוחונים
 אני . רע פגע ואין שמן ואין טגש קולאדם
 פרסאות עשרים סהלך ._?L נסע ועבריושרי
 ומשם וורשא"ן הנקרא נדול לגהר שנניעעד

 מרת 11 , המרינה קצה אל שנבוא ערנסובב
 גשומה אינה והארץ . סנוחתט ומקוםארצט
 דגים סנדלים רבות נהרות בה רשהרבה
 והארץ רבות מעייטת לט בה ויש ,לרוב
 ופרדסים תנות וכרמים שדות ושסנהשבה
 עץ כל לט הש הנהרות, טן משקיםנולם
 אניצי גבול אווררך ועוץ מאד. לרובפרי
 ים עד פרסאות עשרים טהלך מזרחלצר

 פרמאות שלשים מהלך דרום ולפאתגרגאץ
 מטתי צרמי שרותי האי, בתוךיושב ואני . פרסאות ארבעים מהלך סערםולפאת
 מהלך צפון ולפאת . האי בתוךופררסי
 . רבות ומעיינות נהרות פרסאותשלשים
 מדבר שאלת ועור . לבטה יושב אני ה'ובעזר
 אלהינו ה' אל עיגיט ואנהט . הללאותקץ
 ואל שבירושלים הישיבה ישראל חכטיואל

 אב5 . מציון רחוקים ואנו שבבבלהישיבה
p'~wהחשבונות תאו העתות שברוג שמעט 
 יסעק ואל הגרול 1DW למען ויעשהאלהים בעיני יישד אבל . מאומה תרעים אנוואין
 וכל עבודתו וביטול ביתו חורבןלפניו

 ופתאום בנו ויקיים , טצאתט אשרהתלאות
 אם כי בידינו ואין וט'. היכלו אליבוא
 הגאולה ימהר ישראל אלהי ואל רניאל.נבואת
 ובחייך בחייט עפהמתיט גליותיטויקבץ
 וזכרת . שמו אוהבי ישראל בית רכלובחיי

 מאר גם פני. לראות מתאוה שאתהבאגרתך
 הנעימים פניך לראות ומתאוה כוסףאני
 ולראות עמך להתחבר זכיתי ולו .כדבריך והטי יתן ומי , ונרולתך חכמתך תפארתהקר
 אתה . הקנהסדים והנעימים הנכבדיםפניר
 פעי ועל לבן לך אהיה ואני לאב ליתהנה
 ובא יוצא היטוי ובדברך עמי כלישק

 ; רב ושקם תנטנה,ובעצתך
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 9ה ה ח י ה%
 עשרה ג~5 שירחש בעל פמקשמי יהיה4.

 כמרוג'ר ילעיס ס4יס ינ*יס ס4ח ס"ס. , ע4 געש 4טש סקס נמס י6ר6 עיהלשמא
 41ת ו6י6 כחי. 6ס) 6) סרו כלסל סיו ויורדים . שניס "3סש מ)6כי כמרקס טרedan6 יסרי סרובך 'הורה כתילים bbouot , ע, צויד5%י רפשן וכמר%'4 ,שבינדור

onhlpIשמל ויימרו 36י וינסו 6ל3ס. %טששס ס6ה) מסחם ob % ג6 6) נעיגיך מן מנ6ט 
 )ר4פ)י6 ע"ס )לנדי) רוען חמס וסלען פכל ולמן a'D תעע 61 יוקם . מכיליך וטת 4חעטל
 סלמנ ועחס . תכתרי כספי קליעיך כנ) נ6ט כן ע) כי )כגו מסעד )חס פח ג6 וריס .שסיס
 ס)6 כ"עיג' כונתו סירס . 6ר,נח ג6פל ממעמיס יני6ולו % ועפם כוגח' ממכרח נקבי5ט

 wb כאיימי תסי נ!. 1)'ה%ס שם כעת %ך מצג וטונ יעייך ת "1 גכתכ שסוס 5שנספלחך
 גלתי כי )י טויס כמחש. סדה ספסר יגעי כהכגח י.מסכ')יel 0(e'n 6ולס קראקס לכיוסמי) יסיסגי ר,ס:)וח מסך 6ך וקומר omnchl גכעחי כטלה מ6ד עד נ-ולס מלדם מלדחי כוגהסליח
 תעמסס 6כן )י וינץ 3י7 ה5ל הו6 6106 1;,י , סיחו סחם 6) קךכחי )6 לגל ללוך ,מןמסך
 גדעות ממגי )גקס ר,טסורס ר,מכס "ח ,מעיל 3י ה.)היס עמס rhr מס . )0 16כ) )6גסנכה
וגטלוח

~sb) 
 ופוג רך גח"ל גן לועיס מס ליפס . לטח 1)עפוס ס )) סוית קמם )י 4ין .

 ס6ף . עפי cnpnl ,ס )מס 6;כי וס )מס כן oh . צפוני ת מטיפ %ו7) גזת 4 )ה6:י)כ:כיי
 , פעלי כבגף ויתויקו , ,עם ט) פיקסס ס:י ע) ויסקיס! ה6גטי0 ק% pt . rb(to )6 וצגי 6)ד6מגס
 6קרג . גיהס גע כסוכ גה קיסוס הכפס גססי o~kt . ויקרעוהו מס"ס גשיעח DD( )מעע כקלחי5פל
 61ייחיס למסיח טחקגחי קמ6 קם, . גחלי) גיס ע )סוגות )פג'סס וטחן "וחס )ע"ח 'מרזחחי סמ)6כס6)

 : י6כ4 מע%יהס ומפרי )סי ו6ח סיחה 7ס מ . מסח)ק ר6סון ר6ס.ן ס כ16כ) ;ר6יס וי6כ)1 .קמ"ש
 ל)הן

 ממפנס 6) 4רף )י ר6טיס חלס . הסכ!יוח סכסעו)וס המעולס tD5D הסכ)ח נפש,ח בג"
 מע נכלו גס עתקו 6סר 11157 עופי v)bSn גס . ולרן ממיס מהכח מעסה עיתומע"ח
 ג)כה0 "1 ס,קליס סנוסיס שכיעס לכלו סוסי 5מ נניךי הגס הגס . גכ73ח הכי הפכ)חסגסש)ח
 ו% לעיון ממספח :מטוב כמכמס 6וח0 תגס גט, 6חל ol(b(~o . עקיס :) כס)ימוחו ותגס5גס
 שמוד וס )מס כן 06 . קבס )לנון (((osl דרך מהכס עוסי ריס גס 0)6 . רגיס וכן ס)מיסזעת
pim)סיס ה76ס הן . י6)ס המזקים כסגי הנמו ר,ט)מוח ,רע גחן )צחי  יעלתך יעולל. ס6,ם 
 כשרט כעזן. סכימה חפ6רחו תהיה )6 כי 6סס , וגמעסס כשון טוכ )7עח מסם כ6מ; ספקגלי
 "סר ממר כחי סופגי ע0מי

~PD) 
 נדלחו יפסיע עד . שיו "ו ייומ7 ממעבה ס)ית,ח רק , יסורס

 ימצ ימל לומוח מ)6כי1 כיחו גי עס נסיכנו בנקל נ.ועמו )ח1!ח הסמים כמעלס ס' 6)זיע)
 מחגוגן 6מד :יפן 06 כ' ולימו ט6 משל ה)6 ס4ו הגלועים כמייס )6דס פג ר.מ ון רוע .שגייוו
 ר,סרז 6מ:י הו ככח ע)וחו מזי ממגו למשם יסגס 6פל וסמטמנמ %מ הגאיל הול יתמתמעין

ג3י
 כס)מ:0 י4 כי 5ור יל6ס גכ6ן )1 סמופנ סה!6 הניפן 1631ל . ס"ס גנח נספי וחח' מעש
 סיסמות כע"ס העיון ח )ס)מ המנגוח. וס'וכס , כקמול כשטו D(9% עינך ס.וי נו 6פרשמעטם
 )076 )6 6ך . פכיגס מויו )ירגוח ל"כיסס נעעלוח יתיגו e'ptli פס6;ל

 מלכו.,
 גטאות )%'נ

 ש כי . ענון מנכו סחוסים כעי ע)'1 יפיח כבסל רק . ילעס 6פר עיניו ממל6ס ;6היסמעסיס
 !גס לט": טשו טוח סעס , יפלו סטנלי קמי וסלי 63 ראוה סטזקיס ר,מ)ושע גע)יימשך tsnlmlb כנדק רגבו תעג) nffb פקס . ש זובח )6 ה76ס ימים t'evn גסגכ,ח ס' פי מת6ס)
 6) סעדו 06 4תי )כעפיו כפרון מס . מעסיו מכש וכחרון ישל חיעיסכי

 כסרי
 י ר,ל5 סמעפס

 "ח גל"וחו כי . יחינכ גחל מגך )שי שסל רג6ס ריקבר הו6 חכמת יטנ %'ק סי גס . שגס5ש3
 תטנס . רובעי חמת לעס" של ס-bf' במעלס "ח )מט" ה76ס 'ו4 % ג' שגויס מעפלק)

bePo7b~ 6 )קם(ונס . ש% 1 ob המכס יחמל )3כל סורס . )מט6 יוכ) )" )יעת ר,סי4סק 
 ועיכס עריס כמש 4יס סעחגח 6 ס . ים%) גגי יפר עניון מסי מפס טס 6סל סחורם 61"גי

 . כזעטס כעיון ע ומ, חכמס נב) ונוטס וממד ען ג) 1fi~lfi עדן כגן h(os ס' האים וכי .ימייה ככרטס מן כסגי )סחי% ,gp' 6ח טפ6 סו6 6).1 6סל רסיסן ממח 6: %יל חי סיפ ג"גיבפטל
 )ס' שממס . ס' וסגי )מס ערך וס ע) ויעל!ך . %ס wlen סמקך גס ספין גס ומשך כסחשך
 ס' קג6ח רוס עליו ועכר . שיחס( הנעגיל סכ)יח כסכו6 )ר.חחכ: )כ, סרירוח 4ור סלךנע0
 ש ח גר נ1ל6 נ)עריר לחוח גאי )ט )נקפ דוחיגס גנגס ot)"tb סמע כי orn שער 6פרטמצח
 6ח מקכ)יס 6חס 06 )סס כלגמל וגעפס כנינ.ח סיגי ר.ר ע,מר,ס כסס 1ה61 , יסרק) כממגםסרסי(
 , קטרים )לסעיס ר6ש )כן 1 . שגחיו ע) )ספיכ גטלחכס חה6 פס % י"ס פכ פ סן6חושולס
 מנמשח פסכר כמו ייפר . סגנוצס וחסוטסיו סעעחיו תכמ ל4צלחס( ססoa 6ש'

~S1P 
 נילן! כי ,

 : עומדת )עורס ס' 6מח 7כל ע) וממסעיו עססס'
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מיס16

 ,י:,כוןייע-י ש22ן"ו,,,.ןו,,י,ייי,,ל:ב
 :י ",י,;;י("..ויי",י:י" :ע:

 וןךן:trt.pt)eI 4 4: 1:,:, יעזיו:,ננע:5נ31
 ם ג4ששתישב 1 :הט%ש6ש: ך:ו"

 2"%4עס:י
 41ע:ץ!

ק ייל,,5ין,  ivpns) 
 . יסרם) כיח ננלוח ס' כלס כי וגו' )יז'זי סיס גרס )ס'( 'סע'ס סגכי6 גזכלי 6רככחס כ)רודמו
 נסמ"ע ים מגז) ס'ז( )מוכס ו") טזלטו וכמו ם, כיח or . וגף מגז) ויכן .2רס

 'סר36 6רן . ,גמחתך עמך ופס סג6מל גמ03 גקרלו יסלק) . 2 גקר16 רגכס י מרס כגתכ')ת5

 כסל סג6תר ;מנס 2 ממקיט כיס . גיס גולך oib'1 ס' 6סר כקרן סג6מל גמ)ס4

 : עיכ גמ)ס סגקר6ת ellno כמטח נמרס סנקל6 שמקזת גיח ויבע גמיס סנקר6חיסרם)
 "יני יי tfol~n "",ה יו. Pc~t לימיי, "ין, "י" 'וו ל,"יה להן

 י"א " :"נ'עי ט5'"יי י צ:ישם"מנ
 :דלש,יג,"מ1,צ'ןםענן4גןןנ,1"ש,ןעןו",:שש 'ן',ף12% ,יעיצ,2יןנ,מןןי,,,,'ןןם.,,'"וי

 ומיתג (PSDh~p' יצ צ:ן:,:'ת)מ2תשתטקגטג2ן52
 1ס,טת
 (Sht ה כיעמג חרוג, )

 יי41"%5ש:ם%21יי"צמיי4ק, 1 1לי,,ן ;2הע171 ::' -, "':יז %:ד4ן

 - יי דםט-
- - 4  

e f n p w -  

בש
 -י.-

4  

 תרשמן
 % אא- "

כש
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 11ופתיחה

 סוף עד טס 7גוי, מפה כי ש"ס. 11 ומן י'כ סימן סם )1 המחכר הכרס כמס) סדורהגסו
 ttltOS מסוויו מעלות הריס והסקס . וו5תס כנכו6ס המות תגסיס' סקדוטס הרז תסכער,משר

 התוריות 0עכודות סגולתעי
 )סומ"

 ים )1 נחר % לעס סגכחרת מסי" שךן מן הסלמות 04
 ממסבות מלות מלישת )"יס נתן ולכעס . הנכסף wihn כדפוק משר י), הה"_ phO מןגי

 ססו6 נמ"מר הדוקדק וכמו , מ"7 )ה)) סכחס מעלת והספית )הגיע ויקסם 0ססכתר0י0
 : נר"0יתו wpth סדרענין

 "עסיס עונד החסיד כסס "617 הגי הוחל מ16 גי . הסנר כמיסור עמיה רג4 "סלקידב:מאמר
 גת13"ר כקמה המהי ס7כוק ענין יסרס ונימנעותה כה "תר מגויתנו סגלת ה""%מ

 קכ)ה ע) o~pl1no הקרקס ענין לוס סמך כן ו"חרי . בעולס סקוס התרכיס סחסיייס ס)'תוח ע)לסורה, הסייטי כר"ט )קרחותנו ינ" כן SD' הנ16ת, כמקומם יוכרו )סננת גסני ממכתו גגמרס 1)6 .0מס
 , הנוכרת -isii-no הפך טתסת)ק )חכינס הגורמים וסם סיכל. כמו "מיתם חווה עם פה כע)סתורם
 )רסע גייק כין ור6'תס קכתס דרך ע) , כוריו ע) הפכר ויבמן יוכר )הפך מסך סמיכות יןי4ע)
 ענס h'O פס ען קכ)ת גי )סורות סס מטסיו יועידו הגית וקת . עכיו )" אסר ")הים עוביכין

 תורה יקרץ ג-כ 41"ת נאמת, )גרס פס טגע) תורס ווסת סכגחכ )חורם "'ן כי , התורסמעגמי
ntoihגי ה' יגהר "סר כמקוס ונמרט חכמינו מע"ח ע) ג,כ והורס , וקת )וקחס 6)היס מקס כי 
 , המלמר ג) Olp עד נוה וימסך ונרחקון, כסני מלמרו )טומנת הו" Or 1כ) וגו'. תורס תו"ממון

 : )סניך "קים 1ah ח)וקתו סדר מספטי יקירו אכריו כפתה ססונס

 ההגלגל מהם 6טר נמחקים סכ)ח' הקיוטיס יתכרך )סמותיו ס)ו)וס קנט גר"טיתו סריו יסיםדהר2:יעי
 נתכש )" 1ch ה' ככול ומות מרקה הו" . כ"ומס סדנק ס")הי הענין כי"גתיטוס

 סס מחככ 11 1)6 . ס"ת נוכ) כלסר מסכיתו נקני ורחינ ופס . o~tntc דגר 6ך הגס עדענינו
 תיתר גס יומרני וסלמות  סחורם ומע"ח שרלוט.  גכו7 )טגון הקו7שס כבכריו ג.נ הרסוס"ת

 ?pllp1  חבן סחי  פ%5%ר nnPS פופ, ספוריו יטגלית פית ישיב 5יר .15  לתינייססהכ%ית
 DP ,  לפריטתן יסר ירתות (olun  סיכרגי ומנחלות סקנינ.ס "רכעת ע) כלכתן ויסכו ילכווקיוו סבר 5ל 5ופ .  ירבטתן יללי מי511תרים 5תר לכל  סגים לרבעי כי לרטת פריית  יסכןס4סחמ.
 עכר  ") טיפ כי יכר רויתי יסר Ot)DO יעי . לקת "וספת תרשת פנים %סס יסר ככלגייס

  סנוט"פגי
 :  ילכו

 , המה 'סר6) מכנ' ל" 6סר החסמות כעניני תכוותו' לוו לכוסיף פריו 6ת (s)fi סחמי0י1נ1כ(אכנר
e)lhlימס סבל כי ירייתנו נפכור תרויי.  יתיך 5סר יתביית ייתיר  ו5ת 3עכ4ו 

 סידם )הן 6סר ססכלוח %ן סתסונלח ס5תתיות להבתי יחרץ ים כי ספר  ון%טן . ספחי6יסיעסק
 "ש כיכר . המסך מן סקר כיתרון רוח גרעיון  הומות ורפת כפס ברב הכמס לרפת לבו5ח

 מן כלומר הסכלות מן להכמס יתרון טיס ,6ני ורפיתי חג'6 וו') תזריע 0' הנהר כמסרס")הש
 ."סתכח )6 י")מלי 4כמח" hnipw "תו ממסססכ)הז

 טעות"
 'finnx "פתמודע )" כעימול

 s~h7 בגין )0 ולמגדע טסותיך מן )מ'4 חכמתך דפוסיה נס כר ע) הו6 חיוכך ות"א ,ומלי

 )הגמת"תועלה"
 "סתמודע )" חסוכ" 7")מ)" מנוסוכת לוסורhn)pm 6 ד"ת,6 כמס נגינ.0

 1)")סור"
 )ע)מ" hnlDln 6תח1

 סכ,ז  סיופי הגס )6 ")מלי )תת6 ונך "מרו ער וכו' מינים

 פיגיון ררב וטיילו  (bnSP. מכיס ייסתם סוס ליכפלתי
 סג"

 מיניה י)0,ן הוו כך
 חכרי"

 רד

חכמת"
 יקר הסיך . כגיג'ס )חכתת6 תוע)ת6 ךייח' כגין דיוטות" דמיני סרק6 קמייסו מסדר .טוה

 רייק מכיס %סי סכלות %כבוריתכמי
 רתכתחי חסוני

 וי9ר5
 רסכתחי
 גייג ולכי כחיב ד5 יעל .

כהכרי
 'b?p וג4 יתוי רפייתי וסיר יטי  סכלוס סי5 מיי h)'DS1דכבור ויקרי רילס וייי רתכותי יקרם כלידר %כבור %הכסס יסר  5תר ייסי רבי . ביכלות ול5תוו

 ר%כ%חי
 יתיר רלעילי יכבור

  OstPst תסיכי  ין 5ל5 יחיי 4ז יניורי ת41זי יהרך  %ן סייר  כיתרין hnSD7. *רהזמיי

 הי6 מ6י יחיחר"תענוג"
 6וכמ"
 חיורה "סת)יק lh(hn וכגין היורץ 6סתמודע )" hn)lh אמל" .

 טכיר ס5ן תרירי ריטש פר  ר%תיסי hnpp ייגיי ירע רל5 כתר  pmnl מס) ידחק ".ר .שיקל
 יוד וכתיב  o'ahn. יפי זי לטועת 4ן 05  וי דכתיג וסייגי , ירידי ho' 5ו%ר 110 %חיקם4ז5י
 כי לידס סכפדס 5שת עי ת6ד יסגל ייתריתי ט.כ.  יריך, תגס 5י %וס עם כוס הפחוז*סר

  0ס  יגס כהקיר. סגם )ר"0 כמכריו סמו)נ מעסהו נכסרון רגלו ופת ייו 6ת "יס 'ריס )6כלעדיה
qwp?יויגיו ימיי טל  להתיך  מיוסרי וגי "פך מסי 6ח דע "מרו כי"ר ע) כתחוחן סדכריס 
  יברים נילאין

 יללי
 סלע  כריסון דבריי כיתת סתור דברו יסר ידבר htO יכי'. יפסנ

 כטכעחו ונמתוס . o7pn כמו וכו' וועקכ  יזחח  פרים  tOSh3  %אכעיס 5גת% סקלך לסתגישרו
 יושת פל פר15 %וא לם4%ר  סרור סר 5ל ללכת  גססו חטקס חקיים oh)1 דורם ג"ס החגרש"ת
  זך תירתי יסרתן כל פס געלית תצויני%  ישתרע יפוייי  גלוינו 113ע  גס סם כי %53רו ,יקדם
 יסלמו לס וסמטסיס יסרתי יילסי  פיטרת פגען Sh1G' Pht )")סי כרס ,p$ ס)כ  יריךמתפפים

lhlp)
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פרש11
Shlt'Sט oh 11 ושס וט'. נסpDn? יכר שף ר.מוצליסלמעלם. מדרס %דשת 

~hnh סמדר ומרעל סרס )יכר משר חלוקתו סיר 6ך , ויער עש קרסיו ויפי סקסמר 
 0מ"

 , ססורט
 : )ך )תת 0ר16יות ועילס ססערוח מגע 6ת הקדיתי לחרי סניטר % 65 דודי לכסועתס

 ככתם הכדרס* 6גכוגי"ע 6כרסס כיר  ייעיס רכי ממכס  נדהר ותעלס כחניכותע)יסס ישמי ווצ6 סתע1)יס סמטוררש מן sffr טלף שמואל נ"ר ייצרה רכי סיס סוס מספר כשחברש
 כעגיה תחמור סתוי יסוט ורכי ו;"), ח"ח( )סי' סרטנך שסוכות עסיס )גס מעומדססתג5)ות
 לפג.ית סיו 6סר 5כ) יותר גחו ככ) ו0מוטכ)  mo מסכמת 5ד ע) וסגכו6ות סברס כסתרי1)נ6ר )חוי י*:לינ טקכ)ע חס גפי ייטוו, ספר עת 56)ע וממע סגש6יס ופיוטיו נתר.)ותיומהנמות
 לוס ;ס סמוכיס טגיסס סכרו וככר . טקכ)ע מס לפי 6"ע הכרסס רכי ט) מותגו סיס וס61 .ע"כ
 סופר עע )סוגו כי כדכריו ושסר . "חיות סחי כגי פטיו יוחסין נמסר וכתום 0ר6כ"י, קכ)חכסוף
 ערס כין מנתין ש6 רק . עריס ת60 מס ;1 בטס טח6מר עז %רך )6ין ריו עסת טוסך %חימסיר
 זכרו גמ%5 מותר )כפל ועלס ונוסף ירכס פן )ו )סתחכס טכ)טוגות מסחות 6חר סלך ליסקישה נסכי , נעליס דנריס ע3 נס ההסט 6סר לקטוע כסו)ס מלס סיות )כלתי סטון כ%) כיתרון)עס0
 עריס יטט כחרי) זיו עפת בו ר61יס טלפינו ע5מס SD היחמירו יסרה) )כגי וקרון . חוליןגעטס

 : מטוכחת )כזוק ר.מלכס סיד וכ) . ומידרכת גטגס 5)1)0 כדעת גקייסטכע0
 כייוע מערמך כקרן טניס כמס ;ס 0;ס מהכס ע"י סמחגייר 6)ט;וי )מפך חגר ;") מסעריהחק רכי קדמני ככר . S~r ד'( ס' כ' )קער ס6מוגות נססר סכתם עוכ טס ן' טס ר'כדבר הסנגרי יצחק ר' 610 6סר ועדע סתו גקר6 ככר סוס כספר )כרגס ;כרוע 5)ס 6טר החברב

 כחורם סגדו)0 חכמתו ע) סמורות מג:עתע וחמויות חסוטתיו גמ1% ' סוס וסחכס . כתניםכמקפת
 מ65 הספרדי מסייען ו") הלוי יוסרה ר' וסחכס . ערכי כקטון מסורות נעיון חכמות וככ)31קל)ס
 חקקו 6סר כי מ,ס וידענו . ע"כ , ))סיגנו וסחצתק סיו ג6סר ערכ כסכון מסם מסר וחכר16תס
 ;"3 ")וי ישדס %גי כי שחיקתו ניזך 6ון % ספק כפי ס61 מסנס סוס, סיפר טיעחו טניס5ס .?t?? 6טר ש6 ;") מספרדי יסורס ר' כי מוכ(מיס דכריס סוס סססר טער כסתיחח סמיפיסיסק5ח
DnP'%6 כויכומו, טמיס טס 'קדט 6טר ;ס סו6 כי שיו ייקמר 6טר סו6 ססגגרי י5הק וא' סחנור 
 סם% ;ס ומגס . 16תס תכרך ככרכחו 6טר 6ים סכרגס ככ)) וטגי0ס חיים שסים דכריו6)ו
 . יטניעע מעים כחלב שקוס נכו)גו )טוס כיגתו מחרגי מלין חכנוהו מחפתות מהגיח כת)גו 6חרטומר
 ט0ר . כקמר כרוריס  דנריו ס)נ סעהן . זנחו 'יה5ן מסלס עי %ן מפילוסוף טמרת סגולתסו6
 רוב ע) דברו יטפח . יעמוז מי קרי6תז ..ומפגי סמופתיס מקסיו כרחו ע) מטסיך . יסרכטפר

 יעקכ )סמון דבריו מגיד . מיס יצו תורתו וממעיני ס' וירקת ד5ת רום רוחו יסב . וינוסססססקות
 : ס' יר6 נכר יכורך גן 0גס גי , גד13 כרוב י0))ו0ו . יסלק) לסגודת ומטסעיוחקיו

 מפר נע) וכדגלי )מעלס ממוגר סכירת* נרטון מ6ד ומסוקל סערך גדע ס;0 השפרנ
 סו6 6סר 6100 כספר ימסוק קרסיו 6ת )ענוד 01ר51ס כקמרו ,כרו, טקדס60מוטת

 סוס נספר 16דות ע) חמוד%! לגרת גע) 6)יס ומ"ר . ע"כ , ס6)ס מדולות בסי מ)כרחוק
  יזכר . ע"כ , סימיס כ) טס צנך עיניך וסיו למכין גכוחיס כלס כי ועקט גסת) כדבריוןין סקכ)0 ע) חוקק ונטתי כמוסו 60מת Sh ממכיס ספר מוכל )6  כי נציי רגו . דבר ס6)0כדכ5יס

 )ו ויתן למח)חו רש6ס 6קייס 6גי 1;"). למשגיות ר(סוגס ע) סקלמתו כסוף סוטךיקר
 ר' סמע%ס טתוריי מהגס ע5ס 6סר סגכנד כספר משון סס5)0 ו) )לגין טיקייסוגג%
 ס6)סינג סתורט שודות ע) סיחלקו כמט יון סי)וסופי ע) מעעטתיו כויר )מכך ;")שוי

 ס6)0ית סת1רס סרסי )קיים %כ ע) ומתשטת %חיות 15וקות געעטת 15 לסריג נכר ס61כי
 סשרס וסלבס סר6ט כסרס מססתככו יטמור ;ס ועס , רכ ועיון מקירם )עומק כס לערך1)6

 כחוג נ'( גפרק כרכיך) סטר וכסרקי . ע"כ , מרדיסס כסריסם מגדיסס פרי על חכמוחיססנסרדס
 יותר מסקר ש קרוכיס סרצכ"נ וזכרי , רוטור מן עתר ריקנות 6) קרוכיס סרמכ"ס טדנרי)6מר

 ו Y'D 6תת, ג)ס 0יי יסורס ס"ל ודהרי ייתמת,מן
 ע31ס. לנריקת חפ"ק לתסיס ד' לסגת קרוב סגר% לפי סיס סוס סגכנד מספר סו)דח יוםר

 . ותיק 6)שס ד' . סיום מוגים onh גתס סטורי )טפלת מחכר מתמוכת ;0 ע)עמדע
 ס"ס 6טר סמ"ר מעעטת כנר שסמעתיו מס וצרמו נו6סיש %ר 0ססר ממכר סלף י10זסור'
 עתם ועי שכר מ6ז כי 01רי . וא' טקס מ16ת ככעכע פיוס סיאנס כדת כגנגס טור מי%)

 : ופור כלר"ג לבסיס וס" . סגים כת)"נ ',
 קסנ1 ע3 וס1נכ יה SD גמען גוס שספר לעיר וסטרך ינגדו) סמעטס יסופר כי י16מן הלאה

 5שר כי6 כי כדכורז )סקר סססר המלשר % מס כן *גי %1 מנרך. סיע כלמתט
 Yb. 1ט', )סר.5נ15 חלעע שד מנ)1וצ כתר כספה עזע ט610 מס שכחוי מעמן סיס ק1ל%(ר כלנשי סרגי מלמרו כפחח מדגל וגסגס . 0יתיס לכלי כמפוי ומדע עכל כקטל נלחששעסי
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 28זפתיחה

ם נספוי 5חמע שמש זנו לנו8ן  hSN1 . ת5ליחו לסעדר למתעו לסטר 1*  

 לרכ מסר סלח מלכס רוסף טגתניירו טוריים טס 0ו1 לגל לגזר סמוך 63תרו ססמט מחסכעטם

 ויי:י,ןןנ:ש,ןשוי"":יןןן! באנזי,%%ייי('-יעיושעי
Iosnx?יצחק 3"ר ידצדה ר' 60מד , עכרש טגייגטיס ע"י זתי.תו י65ן ערכ ןש סוס ייספר חוברי 2עעצ%:צבי%בםךמך4יי יעטי פל "מ? צצי "גמגזש 
 י יש 3"ר יסודס ר' כסעחקת מ65תי מסדור וס ג6תר, סם כי כ"ס סימן ד' ימזער מתירסספר
 ג6"ר ~,atp' מן סת6מר יכלול כחס תמהצסי6'

uD'n 
 ק',.,,וי5 ןי,,,י,ןןן,ן.ן:,,.:ויקן"ין..ןז,ן,ןוין,ם11",.יךפ )0" 31' ל36"ע opr~ כל 6) מכלי

ק ''", "יי%"י' י':%ינג"יןץ'"ין'ך:,, והייי11"1 % ינןןן7:4נע4."ם,:;י'1,;ש;ן,.,:חע" ג 1"י ריי. "סן "' י ODtD1~i "ן הייו':%ו iffi,שייךנו'ןי:"נ(  'י 

 "441ך1 גיע,יץ4 1 ינ12נן:זן4נ. ן%ן,: ph1t'h לי"!ן "י Sh נ is)nbsNK י":%שי"
 סוס מספר כי 610 נס הוסף . ירידה קול סתו )ך6 כן על . עם ),,,3י למערס, מליותא3.מ

 SD ש'ם 'י. s~r .ו:.נורינו
 '.ו'ב

 ,,'ק";' ,: .ו'
 %715, , חתרו סטתי1. 6רכעת יומקך כסמו כי ספר ט5 לקךי6חו סליפימ מנס לחעורהההשיע

2111ששששש2
%צ8% ס י ה ר 6 ה

 ייני
: 

 גשןוףגשי4--4---*י4הבאםנ4(
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 הרשם לבית המביאהקדמת14
aye~נחסד אוזר ריחש אז רישא 

 ירך ןל5פ%ןם% הלג'ין בס-"':"ולך:1"זנם%
(%1'ןקיועפף'ב,יץמ"יי"שו ט י' סדכריס)נסות 5ות( נו ע6, סנגרי ש מין הלוי יהודה י זען S~D. %ף5פ:2ף

'1 סן"'ייי",,,('יו'%שיי,ן1"1' ןפ י:יעש'עם!!1. ;:"טוי"%(עאצ;י.י,:מי
ן1,יךן11;111י:לני"ין;1-3הן1'"':נ,ןי';ך"ן

 : מס) ח ו , ססכק " "i"ntbg)otolmotlnD 4 ע %נ , 1SDn , שנהי%בןקנ:[עבף

 2ןם ;:ן"ן:ןצת%,בנוצ,2%נ:7ס:?כןית',םן,ע נשתועבי ,ן" סקיגצב,:ל2%יג :ל,2,בהמך;תישסם ~onllfi ייגועגי,ס"'טד ענלבבה(:::ב:תמי ניגביל:בת"3בי1
 י,,,: 1:'י1:ו :ע ל1פניי1ו%ג פ: ,:ןנ%
 ייטתק כגעריחומ' '% מ:ב2בצ; 5פ3'5 טשתבנ .תכססך צדיג"צבמ)ך[%2צו4' ט , ר.חך,ם )ר,כחיס כמקךס %:פו ב:בפ% % bnt% צ 'זב:מד47 ענצ)י"ע

 סג"מ

מ
 "סוןנולי'ו,ח',ןר"טר5וי)"

 כ) וסיס י, . פפיי  .וזיייפרויז רייי ,, 'כ, 'מ'
 קיוט ממליות 5סי נס,נ".

 S10O'O ן,וןל:ן:;:יג ,'::.ין.:ן:',:'% ,,נ:שגו%ן,;ןג:;

 כ5 כרתחת רותעת ,רירגס . כסירוקו מנעות סגלי5 כי שדק והסיט מעיין 1כ1 . וב,, )מעים מנכס , תגסש גי' .' "" קיק ,:י;(: יי:::. ": ::י: ן י"מם,ימ1ץי,.'ויץ'ו,'
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