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 הרמיםתוצרות
 במאה לה קן ההכמה מצאה שמה במפרר, אשר ירושלים גלות ישראל בני משכן הירטבהבעיר
 ולמופת לאווז , ותושיה מרע , והכמה תורה יהדי1 לה שהברה עיר ' ליצירה החמישי לאלףהתשיעית

 : י( ההכמה ומעייני תורה תצא משם , ומפעלותם זכרונם אחרון לרוריקום
 , הבעיות ממצולות אותנו המושה , משה רבינו , וקרוש. ישראל הפארת החכמים בהיר נולרבה
 ור ומעטירה החורה קרן מרים האמונה' בררכי אותנו ומישר הספקות, במרבר נבוכיםוהמורה
 בחכמים מופלא המצויין להריין בן . י( הקרוש רבינו ממשפחת , יהורה משיעי היחס מגוע נצר ,תסארה
 ותשעים מאות ושמונה אלפים ארבעה בשנת מניסן, "'ר המנחה בעת השבת ביום זצ"ל, מיימוןרבינו

 ללמרו עליו ולבו עינו שם י( ישראל משועי ובחכמה בתורה גדול אב ברכי על גרל . ג( לבריאהוהמשה

 קד"היומ, כס:יס 6ים מיי וחסלוכוח חולד!ח לחקר כי ' להקריס ר"יחי ~ohl, סמליכס "ל 3הגיסיא(
 6ינ:ס 6סר חמאס "י"ס לנייר יר5ס 1Fih* ")זן לנתר תרמס בו, התדובריס וחפ1רריס יפווריס ססוריטממרידי
 בל ולווחי 353י מזורחי לכן . חל"כחו הכין ול" לו תועיל ל6 מריגוחו כל כי לכר, י,הסערוח :רק עי:'1)גד

 ס:ת5" 6קכז רק דעתי, קכלו למהור עטי סייעבור
 )נד 1"גינס בססריס

 סקור"
 61ח%ל יקרס. יכמר 41סר

 : י' סחכרחיס "ומר רק , ס3חרחיס "ונזר ?t::'b 1"ל רדידונמ"מר
 ונסיף ססליסי, נמלק מובא מטקס בר "מרון ר' וככחכ 6ברכ)6ל, חסריי תסס סגדוליס 3סס מחוב כןב(

 6)י 11"ל ימוסו כחכ סנזס:ס מירום וכחחי)זת ע"ה. כור תורע סי' כי סר5כ"ז כן כחב )ז5וס' מלמנזתספר
ornעוכדיס רבעו מדיין סרכ כן ינמק רעינו הרב כן  יוסף רכתו הגדול המכס גן הייכון רכינו הך'ין סרכ כן 
 ע"כ: עו3ןש רביו סמנם בן יוסף רכיו בקדוח סר3 5ן עוכדיס ררינו הרב נן סלמס רבינו מדיין סרב3ן

 מזב" רננן -"בן סעדיה חרב הדורות וסדר י1מסיןג(
 פיוס )ימן י"ר סלד כי כח13 ג:ו~ס ח)זדס בספר

 , חחל'ג כחונ ס)וכר הדורוח ונסדר המגויסי לאלף חח5"" סיקס כי היוחמק גחכ לידתו סרח ועל ,ססכח
 גיוס ע"פ סוס וסקכיעוח חחס"ד מיחס ר)'יח נזמ~ור סחמלח גי , סק3יעוח מסבון לפי יחכר ל6והיסס
 אחס5ון תחל'ס, 0:ח והש הש"א סקביעוח "ן 6סר )זס)זמוור 4'ב בסח רק 1Sh נפויס 'מול ל6הסכת
 )זר)זב"ס י'ס נזסכח פירוט 3כח"י כח31 )ז65 6סר כ"ס סרק בנז"ו"ע ת631 דוד ר' )נןו דבר גס יסניססוס
 ט:ח י'ר יוס ('_ID במורם לירכיו לולד וס ספר 3על ע"ס גוסס רכיה : נ"ל דוד ר' נכדו חיך נחוב וכסופוו"5
 סגת כי , סחורם קרוס בהלנות סכחוב סחס13ן נפי החמקי לקלף חח5"ס סכת h'oj לסטרוח ח)ל'ו6לף

 חק"מ 6' סיח תפטר , מח6 בקורט3ס נוס[ פ"י ס)וטס כשלכוח סחם3ון וכפי לכטרוח חפ"ט סרח הי6ל'5'רס חחקל""
 , טבח כ' סכי יוס ,ס[ מסכון לפי e"Dinn סיח ]הי"לאפרוח

 גמל"
 ס"נ ממוח סוס סבע'ס סנים עיכי סה"יר

 ]ס' חקס"ו 6' וכסטר חחקמ"ה[ ]ד' לסטרוח ח"ו "' )לד כ)1 חקרי 6361 .יוס
 ט""
 סל בנו 3ן דוד ו")י .

 : במערס לקנון ועיין . עכ"ד ]חחס"ג[ חקל"ר "' 3מ5ריס ל"3י לולדחי נוסס רבעוסרב
 ערכי בלסון ותוער oSnn בדיגי 0מ3ר ~י'ל וזימון ר' סל מספר דימם מעתיק כ' סיוון ח"6 3חסב"ןי( 'י-

 רם3ועו)ו פ"ו סמס:ס כסירוס . 1"ל גחון הלוי יסוסף רבעו ל)1 5ייר וכן סם כחור כן .כי ("ל וניגס ר"י תלמידוסיס
 מפריס ומבר ' נ"ל מלוי יוסף רבינו לרבו סר"ס כנוו "וחס מסכיע תקרי 636 ר"יחי וכך סרנוכ"ס,כה3

 על גומזו תקמר וסכיכן , כחכו:ס "למגיסטי ק15ר 6לסר6גני למסר פירוס עמס כי כח3 ח' ס' 31ת"ו"ע ,3חכו:ס
 חרנוס סנן התחלט על מורס חסרי מס טיוח ת33ל, עמסם עלס המרם'ס סמוח רר"ס( נ3ירוטל)זי ו"5אמרס
 עיזי על סנךו5 כמכורו ממסכון יסד תיווון , OSID יסור כספר סכקוכ מס oSth . מריחי מזי ממלוחירקס

 6מ. נסס "1ח1 וקרץ סמרת, קךוס בסלכוח סו6 כן כי תורס, )זס:ס כספרו תסס רככו על כיוןירוסליס,
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 או השולמת ערבי לשון למרו . "( ונפלאות גדולות ממנו קוה לימים צעיר בעורו גם כי , ומרעחכמה
 חיים מים ממקור שאב אשר החושיה ומעייני התורה דבש נחלי מנהרי ויניקהו , המרעיםבארץ

 מאור מפי תורה לשמוע יחר אחים כשבת ובן אב שבת נעים ומה מזב מה . עלם גאונימרבותיו
 , עליו יעיד הרמב"ם אשר בינתו ורוחב גרולתו עוצם עם כי , זצ"ל מיאש אבן הלוי ייסף רבינוהמלה
 כי , מפיהו תורה לשמוע ושנים לימים צער עורו אם אף יבצר לא ,( מבעית היה בתלמור שכלוכי
 . מחכמתו לו וחלק יתירה בינה אלהים חננו אשר אחרי , הכמה יודיעו שנים ולרוב ירברו ימיםלא

 יהיה נרול ארם הנער זה כי דעו י הישיבה בני לכל ואמר , כאר ומשבחו הבנתו מרוב תמהוהרב
 : ז( מבואו - ער שטש ממורח ישראל כל ילכו ולאורובאיץ

 וימים , עולם הליכות משרש הפכו הלר, מצולות כסיר הרתיחו , וצרות רבנה רעות החלו ההיאבעת
 ' בארץ גבף הורים וממשלות הארצות בקרב הפראים,שוטט'ה ומבוכות מהומות כי , פנעום ורעיםקשים

 , למשיסה foJ נדחה פזורה ושה , פרצו .הדחות קנאת ומלחמת , סדרים ולא צלמות ומרינה מרינהובכל
 לחבל , נברו לאמונה לא שוה ואלה , הטבעו נאמן במעבה הדת יעודות להרוס התחזקו מזהאלה
 בעיר ביתו ובני מימון רבינו חי כאלה ותהפוכות מסבות תחח ' גואלם מצור ולהריחם צבאותכרם

 לעזוב לבם אל נתם , להמלט להם נכונה ולעת . נשוא נלאו אשר ער לתשועה ורומם יחילקורטבה
 וגם . שם להמלט מקום ימצאו אשר אל וילכו פעמיהם לררך ושמו , להם האאובה מולרחםעיר
 הקרוש הנאון מחכמת שמעו ' . ה' רבר לבקש רק טלטולם מטרת שמו נדרו חרבות מפני אשראו
 ואת משה רבינו את אתו מיימון רבית ולקח , שמה ללכת לבם ונרב , במאס שהיה הכהן יהוראר'
 עסקו ומהיו ואביו , הגאון לפני משה רבינו ולמר שמה. והלכו ביתם בני גל ואת ח( אחיו דורר'

 הרבנות משרת ולשאת מהקהלות פרס לקבל בעיניהם יישר לא כי לביתם, טרף להמציאבמסחר
 חמת עבר שם גם , בשלוה ארכו לא שם גם אולם ' 0( התורה הוקי ננר הוא לרעתם אשר , שכמםעל

 : משם נמלטו וב"ב מיימון ורבינו ויחורו,, השם קרוש 'זל הגאון ונהרג ,המציק
 לעכו לבוא לספינה נכנסו אייר לחרש ר' בשבת אהד ביזם החמישי לאלף חתקכ"הבשנת

 , להשבר חשבה והאניה , וסערה סופה תחת גדולה ובסכנה בפחד יום ועשרים שמונה עבורואחר
 הוציאם כי , חשרו לה' והורו , צ" רוח שאפו שם ' בשלום חפצם מהוו לעכו סיון לחרש בשלשהבאו

 אשר אליהו ר' בן יפת ר' הריין אח מצאו שם . עליהם עברו אשר הרבות מהחלאות ונחוממיצר,

 6ח יזכיר 65 וגרוע כי צרור, ווט - 6מד מנס כוס טעם ונבר 6ביו, בסס niniba נומכתי ג"כ נקרץ.כמסר
 : כמסרו פעתיס סריס ח3י6ו וסוט , סססכויוח תיסרי סמכתיס שכרון תססר3יגו

 כי 13 מכירו קטן כעוןו כי חשר ~6ח לידתו, יוסיועח גנון 56 לידע מנס כסוס nbD ונליט 65ה(
 : סדרר 6ח סתר ו36י1 )בר6 גדו5וחלעסות

 : חבעיח סיס בהלתוד לבו ס)וסמ וביומסין , סתס)ס פירוס בסקד)וח ס)וסח כןי(
 על)ע סרתכ"ס כתכ וכן נינם ן' נוסריי שלתיר סיס ססר)ול'ס כתכ גנ"ב סיחן ס"6 נתסו3ותיו סרס3"ןס

 כחוג וכן ד)6ן, ן' תר"ס כסס"ד כחוב וכן . ורבו מלוי יוסף ר3 ר13תי סורו וכוס : חיל וסקרון ךס56סס"ס
 מס13ן 5פי ויפיס , חתק"6 וייגס סר"י )סטר מסכוכו לסי כי 013. )וי6ן יומסין ספר 3על קולס . סןורוח3קור6
 6סר גדעים ן3רי לדמות b"h קולס . כפור דרך כן כחב רצוחי" "סורו ת"ס וע5 סג'ס, י' 3ן 16 סרנונ"ס,ס
 ו6~י , 3סן נקל סטעוח 6סר סס)יס )וססר סחס)עיס 16חיוח וסריגי ק5ס בר6יס , ס6נו גחתן וניקורנטם
 : וקומר מתן סר3נסטר

 : ל"ו 7' לקיק ת631 יסח זור 5סר3 סר)וכ"ס ובניגרת ונק ן' )ור"ס סמ"רח(
 (6ח רק , חסקס5וח סכר חקב5י SD לייסור רצוח בר6יוח רצעו סוכימ מ"ר קנוח ס)וס)ס פפירוסט(
 ח"מ סל לניס. )ל6י תטיל 1011 , למס כקו מסנר ויסיס ממורס בו לכסוח מאונס סיחנו למ"מ סחורםסחירס
 קלתם עם קלחס ססומריס מוחס יעסו ~6ח גי , מסוק יל לסס וסיקנו סמורס גל לסני ססורחסוסח)ער
 : )וקייס ו)6ס -דורס ג6ס וסיס ו6רטניוח, ס)וסיס גון ופיסטרו נכבד כע"ס 5סיוח ח"מ סו6 וכרי כדורכררך
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 בסכנה נסעו ' חרבותיה ננד שיחם ולשפוף צרותם ולתנות , *רושלים לעלות לחברה עמהםאהח
 : י( והשוממות האבלות ררכיה על- האורבים ושוררים חוסמים מחטם ובפחררבה

 שמה ובאו לירושלים לעלות מעכו יצאו מרחשוון לחורש ר' בשבח שלישי ביום תתקכ"ובשנת
 ישיני האבות קברי על להתפלל חברון לעיר נסעו משם . הזה לחורש תשעה ער ונתעכבו בשבת אחרביום
 אין וקנין מקנה אין אשר בארץ , והלחץ העוני עליהם אכף כי , להתמהמה יכלו לא שם גם אולם ,חברון
 לשארית פליטה נשאר עור במצרים כי שמעו וכאשר י הארץ בקרב העזובה ורבה ומתן ומשאמסחר
 אבנים במסתר וקנין מקנה לעשות שמה ליסע לבם אל נתנו , ושרים מלך ממשא מעט ויחלוישראל,
 בטח יושבת גרולה קהילה שמה ומצאו , ההיא בשנה עור למצרים ובאו מאז'א( להם הנורעטנות
 כתבי ובאו , פרירתם אחר כביר לא זמן ונפטר , בירושלים נשאר מימון ורבינו , 'כ( שם לשבתויואילו

 3ר סיריל ר' מלעלס ססעסי9ס שמח סייס נסוף ושסחי 91%רי, יליננור טרי מררים נספר  לחוב'(
 63רגעס 3ס3ח 6מח כליל : ומלסתו סרב נוכחי3ח סג%ס )ו6ור נוסס רכעו סר3 מכח"י בעכו וע סקיילהברסס
 עלינו עמר ועסריס מנוסס סלח לפייר עמירי ס3ח וביום 5יס, )כלסחי 6ייר לירמיגויס

 )מסי
 לט3עלו סכים

 וכ5 סיחי %1:סי ")י מלס גבור חע)יח נסס והנסוג 3סס 0156 ס6לס 'סינויס סס)י תדרחי ביס, נרול סערוסיס
 ס6סמ ותשי , כמס כפי סקס ויחלו נזמל15חס, סיגפו סךורוח סוף עד כן לסטסוח 3לי SD 561ו0 עלי,0גלויס
 "ל" olb 6ר"ס ל6 3"ייר 3עסירי לצדי יום63גי

 יתיס נ' 3סכח 6מך %% ' נ6)סחי 6"כ 6ל6 עתו 306 6% 6רס 6ר6ס ל6 נך , סקנ"ס 6ל6 סיוס 6וחוניס )651חי סל6 וכסס ע5)וי, לצין 3עי סיום כל וקורה תחסלל.
 ספון יום סיס6 )ררתי וס ויום ' ל""י ומגענו מסכוך נון שלחי לעכו ו63תי בסלוס סיס תן י65חי סיוןלירמ
 לירמ יגויס 6ר3עס במנח סליסי וניוט ' סדורות כל סוף עד וביתי 6ני ל6ביו)יס ונוחיות ומסחםוסמחס
 וסחפללחי ומקרוס סנרול לניח הנגסתי סנ)ס חמת לירוסליס לעל1ח נועכו עשו לי5יר0 ועסריס ססס מכחתרמסון
 קררי לנסק לקירון תירוסליס י65תי במורס חסעס 3סבח 31"מר ' )ורמסוון לירמ יכויס וססס ומממס גיוסנו

 לסלפו לס' )דןי לי ויקום סכל על יעורגי "לסיס וסחים 63נילס בסס הנומס וחסלת יו"ט כתי ליסיסיס 3מרחסו5-1ררחי ותסיעי סבי ססס ס6ל0 סיוןיס וסני ' סכל עoSDn' 5 65ל סנמ וסחסללחי נתערסוזבוחי
 : נו'כ 6)ון ננו0רס 3)מנוחס יסר6ל בית וכל 6ני 6ר6ס כך נמרכ)ס נס לסחסלל ס~כיחי וכסס ,6מן

 טובוא: 36ניס התסמר עסקו כי סער3ייס סופרי וכחבו גנ"3, ל"ו ר' לקנון יסח למר ת6נרחו נרפס כןש(
 עור "ליס נסוג טל6 סחורם שסרח נגר נרולוח קסלוח 3)ו5ריס )חים13 "יך סגר%ס ססלי6ס פרבריב(
 פרסם ח' תקריס נו6רז מוז מעולס 3כל לסנון וחותר מ' ס' תלכיס נוסלכוח .מס"ס מסורס 51"ל רגעו עלוכסרט
 כסנ"צ מוג6 תגניז סרק . סחיר%יס 3ס 137 . בס לסחיחב 11Db סכל וכו' מרסס ח'ע5

. 
 .ל6 כי תירן סם

 רכ"ו ל'ח ססנו"ג )סכיס ,לרעת נעתר, ס%6וח תסתר 6נל לת5ריס ת""י סיעו סוס שרך 6ל" תורס"סרס
 לרעת יח)נר וס חירוז "ולס . סוסטיס 3פ' "ורמי סר"" יעח 610 וכן מערל ס' סוף סחררכי רעת 610וק

 כמסרו[ עולס מכילי כעל ממכס סרכ שרק סעיר ]כפסי סיסי' ררך תפייס וסיסיבס ססכתס ספסר ,"לרבינו
 יטן 1"סר שזוח רע1ח מ3י6 ויל סרסכ"6 . ססלי"ס חנך5 למגריס ממ"י )סע רבינו כי ס)ורע כסיובפרט
 )רמיס לטיוח. עלעו סונור סוס 13מן 6כל 6רתחס, על סרויס סיסר"ל עמן bSh ס6יסור ס"ין סו6נתיניו,
 ססנל'ג על מביקורו סרס"ל ססכיס 1לרעח1 . לקרן לח51ס סקרן נון )ורעח לשח סלhSh 6 6סור "ין 6רן3קגי
 במרן ונסכון סס,סיר)ו ח'ע ת"ו מ15ס כורכינו כסה"ת סית65 כסי יכון ל6 וס חירון ונס , רכריו רקס סל"6ף

 תסרנריס סס)ר6ס "ננ"פ וכו' לת5ריס לסוג סל6 יסר6ל 6ח סקבייס סוסיר מקותוח 3נ' נג)ור6 "תרו ,לעולס
 OS,D, ער לסוכ ס65 סכסוך שסיר סל6 ""כ נל'כ. לסרס ססומ סק3לס 063 ספור6100

 ומסה,
 תן יו5י6)ו

 סורר( רכיט ונס נרילכוחיו סרי'ף )וכי6ו ס;סךרין ירוסלתי )ל'פ הרקיע וסר הספרו sirl 0רסל'7 זעק סו6מהגר
 כרן'לסרק)וטי6 ליכנס מסוחר וכיון 6ר5וח ולכסוס ם לפרקחטי6 החר "חס 6בל מחר "חס 6י ליסי3ס ,ק
 6ל6 חל סיסי3ס וליסור סגין כווכחו ע"כ, )כנס כסיחר סטרי וליסור מעסם עמס ל6 סס )0חקע 6מ"כ06
 וס רעל "יסור 3ו 6ין 6ח"כ נס לחיסכ 6פ%ו לפרקנוטי6 נכנס oh 36ל ליסי03 סיעו סנסור 5ר על כס וככס6"כ
 תותר סס סכחב ר3י)1 כברי בסירוס עולס מכילי 3על מנס ווכ,ס 0ירוסל)וי, למק מסמע וכן ס6,סרר, 063ל6
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 במאור עיניהם להאיר ,- עליהם ישראל כל ועיני , ארץ בקצוי שמם נורע כי , רבות מארציהתנחומין
 : והכריחםתורתם

 עזבונו עם ונסע ומחן במשא עסק רור ר' , מהתמם להם להמציא במסחרם התנהלו רביםימים
 מרע היתה לא , ולחכמה לתורה עתותיו הקריש משה ורבינו , להטם ממרחק להביא אחרותלמרינות
 בה לכלכל הרבות חכמות בין ולמר הבין אשר הרמואה בחכמת מאור הגדיל גם , ממנו שנבהאשר
 : מצרים ארץ בכל שמעו ויצאשיבתו

 הקראים מע"ח והבדילם , הקרש בררך עמי את ונהל , ישראל משועי נכבר איש cv שםויחהחן
 ומנהנים תקנות להם ותקן ' הימים ברבות ומנהגם מדרכיהם ולמרו בהם אז התערבו אשר ,ומטנהנם
 , עקנין אבן יהורא בר יוסף ר' היה שבכלם החשוב ותלמירו , הרבה תלמידים והעמיר ,טובים
 : נבוכים מורה ספר חברובעבורו

 נשואות ועיניהם הרבה ממין ובירו סחורה לקנות הורו למרינות נסע רור ר' ואחיו היום ויהין
 הונו כל cV הידו בים .נטבעה האניה נשברה כי , אזנים תצלינה אשר השמועה באה ופתאוםלשובו,
 וימאן תמימה שנה ינינו מרוב הלה כי ער , מאור קרשו ורוה משה רבינו נפש הדאיב זאת .ועובוט
 , ערנים עם שני והלבישם , צרכם כל הכין הוא כי , בנפשו קשירה ונפעיו מאוד לו היה נאהב יג(,-כיהתנחם
 הוכיח כי , ומעבורחז ממעשרו הפריע ועתה , ולילה יומם יהגה ובתורתו ושאנן שליו ישב משהורבינו
 ושתהו מצרים מלך בעיני הנו ונחן הסר אליו הטה וה' . ביתו מרף להכין בנפשו עצותלשית
 והקל , לעמו טיב וררש , בכבור שיבהו אח ויכלכל תמיר לפניו ויתיצב , השרים ובבית בביתולרומא
 : יי( במושבוחם אור היה ישראל בני ולכל הנלוח עולמעליהם
 , שנה cl~wyl שלש בן בהיזחו לחברו התחיל אשר המשנה על פירושו גמר מטלטולו לו בהניהויהי
 ואזן הקף הומן, גלי ישטשוה לבלי חמיה כלי על חמל , מחמעטח וההורה הישיבית מן שמם העולם כיבראותו
 בינתו ברוהב כלל אטר ויס.רוח הקדמזח והניח , בארץ אי השלטת צח ערבי בלשן למשנה wl~1Dותקן
 אחר העילה הלכה כל פסק בחצינו היש-ן, מררך לנטוח מבלי הלכה ,בעימק ציונים והציב מסכתלכל

 5ססוררן .מקריס 5"ר7למזור
 %פרקמטי"

 SD 5וקין מין מס 5ססחקע "ל" "סור ומן "ח-ות "רקוח 51כנים
 ע5 עו:סין "'ן כי וחסנ ע"כ, מעמס כו "'ן סס ולססחקע ליסד יהרוס obl סו" מזחר סכ:יסס nu~c ~ס5"1
 לוקין "'ן דלע%ס רכתו דכ'ו:ח ס:כו:יס סרסכ"ן דכרי 5רחוח ר5ס ונוס עותך במקימו ס"יסזר "53 וס5"1
 ד"ין כיון 5יסיבס נמוור יקפילו וט 165ע5

-:D'bO 

 מכסס נו סגין ל"ו סו" סתה[כה מגר רק המפסס תיר
 מסרח כ"ס ל" כי כלל ננסור חל ל" סס )ח.סכ ו"מ"כ לסמורת כנכוס "כל " וס ל"ו לוקיי-גנ5 "וקין כחכוסך

 )טפס סל" לע"ס מלח מסתיט וכו' תגייס כזקרן חון בעולס נגל לסנון וסוחר ייקנו רביע %כן , ע"זסנחונ
 תסיס oh סווגן ע5 רק סו" סכחוכ כווזה כי , לפע)זיס לעולס מלח כסורקת סיסי3ס "ינוח על יורט כילותר
 -"כ5 ט'[ ס' סס כסור"חו ח""י לשה סיס מוכרם כי סס יסריס כי רני)1 דברי )בין 31וס ס"יסור, פדרךסיסיכם
 י)ו5" זל" 5113 ססירוח"ס

 סס nl~DS למגריס וירד ריוח כו סיתר" תקום 5כל יג" וכו' יסתכר כתם %" )זעוח
 : כמכו"ר סחורס בדרך מותר 6סר וקניןמקדרי

 רני:1 "ח חיו סגי "ח "תו וזימון רכי 5קח )זקורטנס 53"חס כי יחכיר ד)"ן ,' סעדיס פר' 3סס"דיג(
 סחה( ונהו סורו  כיס ס:טבמ ."מר יימ טל חיור  חח"ולן יסח למר  סרחכי'ס וכ"גרח , "שיו רור ר'  וטסרוסס
 : סלמון בוס עליו 1")זר , 5סח)מס bSI o~h עליו )זח"ב5 סיססיס

 וסו"
 ססערחי 5כן , נד5 כרכי sul ס"מ סי'

 ויובנו יכו"רו ס"גרח דברי ~ס ועם סוןו, כיס ונטבע סודו 5מדי)ח )סע "סר דור ר' "מיו סיס סוס ס6'סכי
 : סס יטויןסיטר

 ו"רז סחים רבותי לפגי ע5י ויעיד וסמי : וסייס , 3סנמו )ז"יך ו)ז"ריך מנדי15 סג"ל סרמנ"ן_כ"נרהו'י(
 סס מוכיריס וסיו לסמן ובח5וח נחורט עוסקות רבות ~nlSo חידון מלכוח "רקוח סככל ")זח מגיזי תסי סיוענוכ'

 ובטל "ורם כקרן וסטמידן בתורס עי)יסס ס"יר "סר וזימון בר תסס דרכ)6 ובמיי וכ'וחיכון כמייכון קנים ככ5סרב
 ממס" wDn וימלו סנ5וח ע% מע5יסס וסקל )זר)זס מ51וח כטיט סיו כי סרס ונורד קמוח מרוחמסן

 : ע"כ מל-וסריס

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



 בעיניו יקר אשר , צפונים בתוכה אשר האמונה עיקרי על בצרק והעיר ' בתלכיר IDb1 והמשאהפלפול
 בים ובנסעו בררך בטלטולו גם . מכונו על הבנין יעטור היסור בהתחזק כי , כן( בהם ולהגות ללמודמאור
 : ט( שנה ל'ינ בן בהיותו במצרים פירושו וגמר , הקרושה מעבורתו רפהלא

 הרינים כק וקבץ אסף , תורה משנה ספרו לחבר לבו נרבה שנה ושלשים שבעה בןובהיותו
 ורוחב שכלו בוכות הכל ולבן זוקק וברר , הנאונים ומרברי וספרי וספרא ותוספתא וירושלמי בבלימחלמור
 והניח . המצות ספי חבר ובפחיחחו מאור, צח בלשון נכון בסרר וסררן הרינים כל והעלה .בינתו
 והקרושה הגדולה עבורה עבר רצופיח שנים ועשר ' המצות מנין על ורחבים עמוקים יכלליםעיקרים

 נעשה לא אשר זה הבור עג לב וחכמי נבונים התפלאו , שנה וארבעים שבע בן והשלימההוו
 : ין( כמוהועור

1
 העיף ואביו , וחסירות הכמה בו נכר קטן ובעורו , אברהם ר' בנו לו נולר שנה המשים בן בהיותו

 . בנהולים שם לו יהיה אשר ממת וקוה , המרוח טוב אל מצורף נאה וטבע זך שכל בעל  הוא כיעליו
 : יה( וחכמתו וצרקחו בהסירותו בישראל גדול הי' שמו כי לו נחן לבוותאות

 בר יהודה בר יוסף ר' החשוב תלמירו עבור חבר אשר נגיכים מורה ספרו השלים ההיאבעת
  וכל , ההיא בעת פורעים הפליס'פיא ספרי ראה כי . וקרושתו חכמתו עוצם הראה בו , עקנין אבןשמעון
 בעבוד צרתה וכעסתה , צרורות כנשים פטרות ישבו והחכמה והחורה אחריהם, ינהו יש-אלבית

 : יט לתוותיה כפליים כי הכמה חעלוטוח לנו הניר . אלהים בת בסיר מוח לאמורקרעיטה
 נם אשר המרככה, לחררי נכנס כי טבחביו ראו אשר ושלטים רבים עליו העירו זקנוחוולעת
 למראה ולא ' ארצה מוצבות בהקרסות הטשלב החניון מסולם לטעלה נעלה כי יוכר הנזרעיםממכתביו
 וטהורות זכית פנימיית וטהרגש,ת הנמצאות כללי טבע מהשגת רק יוניה אזניו למשסע לא ישפותעיניו
 "עלמר החכמים כברכת , בגוייתם חינה כבורם בעור ישראל וחפירי הנביאים אליהם הגיעואשר
 : כ( " בהייךתראה

 : ",מרסו "סר )וכ5 וס"נוו)ס סדק מעיקרי עיקר 55)וור 23י:י יקר 3רכוח מסכת כסוף sr~rטי(

 3חגריס וססלמח.1 סוס ועסריס סלם 3ן ו":י סססר ~ס סירוס ממלוחי , סחם:ס סירוס בחתי)וח כחוכ כןטז(
 מסי" סיס סלמס 3ןו":י

 סוס" וסלם ס5סיס בן ו":י 3מ5ריס "והסימחיו 5"5 כך כי וברור , 5סטרוח וע' ט' סיח
 מתכח3ו נס סוס, וסלם סלסיס 3ן סיס חע"ט ס:ח ""כ חת"ו נולד ל e~reJ 25ל ממחכר מסכון 5סיכי

 : סוס h"S 3ן סיס 5מ5ריס ב3ו"ו גי מונח י'כסערם סמוב"
 )"ט סיוון סרתל'ס ו3חוסוכוח סיס, וסים'ס ס3ע בן "ו סיס כי סמוקם 5יר 3סקדחחו נח3 כן"(
 : ,ס מכור בקנון רגופוח סיס טמר כמו ללס יוחס טרחתי ונמסנח31,

 ביסוד חמלם פתלך כ"כ גדול, 3ככוד מזכירו ע"ר י' ד' ק)"וח כ"נרוח 5רסח לרעי 3"גרחו סרתכ"ןיח(
 ס5 3)1 "כרסס ר' סרם תנכחו, קודח ורע נמרחו, עכוחיס כין "סי ס"דיר סקרן קדוסיס סל 3)ןתתעלס,
 : עי"ס וכו' ולץרבינו

 ספר בסחימח "ליו כ"גרחו כמחכי חלמירו כעכור ומצרו , ס)ס מתסיס בן "ן סיס כי ביומסין כחוב כןיס(
 : כתוניסרוורס

 עוז תנכול כעל סרככ(
 קלף ע5 מניס תידחו 6רן כספרד רקס כי סעיד סחורם יסורי מוסלמת כס""

 דבריו 110 וקרוכיס וכו' סקן כעטין ביטוחי סמרכ3ס למררי כסירדחי שיגוון נר גוסס ")י , נס וכחוג )ורן ימןכחג
 וין סרנו3"ןברברי

 בדרך ס"גדוח -לפרס ססחמי5 וכחב כרמילו חסובס רקס גס ' לתורס פירוסו נחמלת סר)"
 לכך כקורס סעי 3ס ס' , )לסרסס )כצרוח 5סיוח ס)סחרוח "לס סטכע 15 וכשדורס , בסון "ל נלסוןננועחיק  "5" 3סס  פרסום נידו ע5ס ל" נכחהלס )סחייס "וחס י"ס סדבריס על וכסחור , )וו)ק ייעד כליסר)סחר

 ס55מס כסרקי גס ' וגבס ג)ורס5"
 ס)מ5"

 לדברי דברת קרו3יס 5"מ ן' 5כ)ו מוסר וב"נרח 5"ב ד' סוס כמלק
 סחריס כמניסח וכפרט , סקכ5ספעלי

 ס))ו5"
 ליס ד'

 ו)ווכ"
 ס")וו)וח מסר נל בססגות'1 "לסקר תמוסר"ס

 65 "סר , )כוכים מורס נמסרו דעתו ננד סקןוסיס ססמוח וסע51ח ככמות גס ס")וין כ' )ודע טוב סםחר'
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 והמצרים היהורים אותו ובכו במצרים, תתקס"ה אלפים ר' טבח ל 'שני יום אלהים ארוןונעלה
 צום וקראו גדול מספר עשו השמועה הניעה אשר מקום יכל ן נהיה נהי השנה זמן וקראו ימיםשלשה
 : כ"( הראשון כהנא ורב יוחנן ר' אצל מבריה כמחח והטהור הקורש ארון ונקבר לא"י והעלוהו ,ועצרה

ן
 חכם והיה עליהם לנגיר במצרים, וקבלוהו שנה כ' בן אז היה אברהם רבינו החסיר הרב ובנו

 היה הוא גם רור ר' הנניר ונכרו אלכפיאה. בערבי הנקרא ספר וחבי רבות, שאלות ממנו ושאלונרול,
 נזרעים וחמישי רביעי רור גם ערבי. בלשון התורה -s-rv מררשים ט' וחבר נכבר, ושר מופלגחכם

 : גי( הארץ בכל שרים תשיתימו בניך יהי אבותיך תחת בו ונתקיים , בתורה עוסקים והסיריםלצריקים

 חרבינו 6מח חסונם סי" מפליקס עוד יגדל לסר . סר"סהיס תדבריו ישל וקשחו nDS כי רק לזמר ללו)סקר
 ס"וער כנברי ס6מח oh קומם סעור בענין לס61ל מסיב די עור , סדרתו וחורינו : 1("ל ערבי מלמוןמועחקח
 עמוקים ענעיס וחמחיו סמכמיס )וסודוח סוד סוoh 6 "ו סורחכס מן 61עו סקר6יס מן "מר מבור6100
 ר61ס תיגי חסוכס י וסנמ"ס מניגס ס"לוח מן סמקומוח בקמח ויל ה6י רכעו סוכר 'כתו 6לוריייס "וטנעייס

 בלי סיגים סדרסניס חן 6מד מרור סו" רק ימס )וחמח ,ס ךכר י65 כי לסס ומלעס ז"ל סמכנ!יס נון סי6כי
 חוכירו ל6 המריס oto~h וסם סכחוב נמו רבם מ15ס עגילו ונר וכריחת מספר ,ס ממיקח דבר סוף ,ספק
 כיתי וקח כחב גי ולומר לתרן ב6ט ואס . ג"כ תסס וכתב המריס "לסיס סי" קומס לו סיס o~uובוודאי
 ~'ס רגעו תסס כנכו6ח ברברו ססביעי ביסוד מלק נסרק סנחנ ממס יקסם , גן דעתו מיחס 6ן "סרלכוחו
 סריו סנני6יס סוכרו בקרוח ס)דכר ער סעימל ויחרמכ11'ע

 לבור"
 .ועביט קונוס סעור בוס ויכלם ל)ול"כיס

 בענין כחב 1Cb 6מר מבור על סיחס סס6לס כן ולותר לפרס לנוה 6"כ יל6 כטרע. כמרוחו בימי כחב ח"חע"כ
11DQחסנול1ס. ל6 סחסובס סוף "כל סרומ)יס, עמניס סמנסי)!יס דבריס קונוס o51h נ!דטחיע רניט דברי נגסו 
 : ובר פסר 'תע נממנס ודוי )!חסנוחיו ענקו1)!6ון

 סיסייס "ותו ונט חחקס"ס ל טנח נ' טוי יוס "לסיס הרון ס)עלס כקונטרס מטחי 3י1מסין כחן3כא(
 , לירוסליס סח' וביום לאלכסנדריה סס)!ועס סניעס ו' וגיוס וסיס, )סי ססכס ()זן וקראו יתיס סלמסוסת5ריס
 סמו6ל דכר וימי קר6 ומשסטיר במקוחי 6ס חונמח סמ,ן וקרא ועורס 5וס 1bnDI גדה מספר עסוובירוסליס

 וסיימו סעוליס וכרמו כסס למטיס ופגעו לא"י סעלוסו ימים וקמר י "לסיס "רון )לקח כי וסייס יסר6ל כל6ל
 יותר וסיו tlbo[ מן לסעחיקו כחס כגל יכלו ול6 3יס סקרון לסמליך ר15 ברמו ני 3ר6וחס וסלסטיס , ס0סקרון
 מסקס לחמת סיייכוסו סיסודיס 6ח וסנטימו ומלכו , סו6 קרוס "לסיס "ים ")!רו כך סר16 וכיון 6'ס,מסלסיס
 גק3ר כי כחב ס)וכר וגססם - ע"כ כמגרון ס6נוח בין ס)קנר 41'6 , כטיגריס 1)קכר "וצו לוו נן גסומס

 : סר"סון כס)6 ורב יומכן ר' "5לנטברי0
 סנסי6 ב)וכחכ נ"ב 31ך' סלל ר' ב"גרח י"ר ד' קמוח ב6נרוח ומכר סדורות קורץ נמסר ))!65 כןנב(
 סמכתיס נין לסחגדל יגעתי ימי כל נחכ: נקריס טעם נססר מונק נססי 6כן יוסף ר' המנס 11531"ח ימרמסק
 ניח ח5ריס יריתי יס כממריח סכנתי , סנםווע לסי תורס ללוקוס סנליחי פנס עסריס לי ~ס , מ65חי ל6וח)ומס
 5דיקיס נלס מחימי וכניסם רניעי דור קדט ורע ורעו סם 1מ5"חי ממורס, ססלס סמכט תגדול סרב סלוידרסו
 תקריס סיורויס סוי , עימי על וקר"חי מכוייס oc סי1 ל6 סת~רמ בכל וגס o'ODDnn סי1 ל6 כמנמוח"כל
 סתו6ל ר' עט סנר כי דוכיך וסרמ כסחור ונספר , סמייס "ור כספרו יעכל ריי כמסיד נוסרכ ותוכה !לגנורס
 : ויל סרחכ"ס סל בניו מבני יסגוע רבינו ס)ניד תכיר פ"ב נעכרי מלכוח מסוס נכסף גס . 1"ל הרמכ"ס)כד
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 ישראל בקרב ולתהלה לשם ברכה אחריו השאיר אשר הנודעים המפריםאלה
 חברו שנה כ"ג בן בהיותו לחבר התחק המשנהפירוש

 ברוחב כלל מאור, ספר וקראו ההיא בעת המרובר צח ערגיבלשון
 הלכה, כל פסק והעמיר העמוקות למסכהות ויסודות הקדמותבינתו
 האמונה עיקי' -על העיר - בתלמה ומ"מ הפלפול אחרהעולה

 )ע.ין שנה ושלש שלשים בן במצרים הפירש וגמר ' בההנמצאיב
 הששי לאלף וששה חמשים שנת וקורם ו:כ( ובהערה רבינ,תולרות
 אל מיוחי שליח ושלחן להעהיקו, רמי עיר ונכוני חנט.נהעוררו
 ברצלונה עיר דרך ובעברו 1 להעתיקו ועכי' ערב' לשון יורעיחכמים
Q'p~אל מכתב הוא גם וחתם כתב ל"י הרשב"א כבור משכן 

 מעש.הם נלו בביר לא בוסן כי הצליח בידם ה' ~חפץ , לור,םהחכמם
 : המעתיקים בהקשתנמביאר

 בכלל.ם_ פרקים לי"ג וחלקו ערבי בלשון כתג המציתספר
 ורצה החזקה יר הגדול ספרו חכי טרם המצות מנין בעיקרגדולים
 והעתיקו המצות, לספר בהקימה כמבואר המצנת כדר עללסררו
 : זלל איוב אבן "סף בן שלמה רהחכם

 אברה כ' ביאותו שנה ל"ו בן לחבר "החל החזקהיד-
 ההררה דיני כל ,v~p  אסף ן  נסחרה נבונים ובינת חנמיםחכמת
 הגאונים ומדברי וספר. וספרא והוספהא וירושלמי בבלי התלטוריםמבי
 בלשון ג.נהו ברוחב הדינים כל וברר .שכלו בוכות הסל וזיקק ומטעד

 ובפתיחתי ישרה, וסיר קצרה וררךברורה
 באר בו המרע ספר העמיר

 הוה הקיגל בחגור התעסק רצופות שנים ועשר , ההורה ויסידיעקרי
 ונפשטו שנה, ואיבעים y2W בן והשלימו כמהו עור הסה לאאשר
 סדינם ער 1ס2רר צרפת בארץ , ישיאל הפוצות בכל בחייו עודסיריו
 ותגרה בהם ולנהוג פיהם על לש15ם 'שראל גלות בכל ~הסכימוהורו
 : טפסויבקשו

 והזכירם בצלאל רבינו גיר והיו התלמור כל4 עולםסרר
 : )שע"ג( הלכות גיסי בעלהרב

Wt~'Dכי הזכיר. המשנה לפירוש שקימתו התלמור 
 סדרי תלתא הגמיא על פייושחבר

 מימן אלשקאר ומהר"מ וחולין.
 סנהררין חיוש' מביא ובש"ס ממנו, סנהררין חרושי הזכירקמא

 גיטין ר"ה חדושי מב.א ופרח כפתיר בכפר ' שבת וחדושיהנזכרים
 הרמחים שכויי פירושים מביא יר"ה בפק המאור והבעלחלין,
 : הפ ~ישרים נכונים כיומפליאן

 כמו ירושלמי תלמודו מן הלכות חבר , ירושלמיהלכות
 ~כנר ~וסל דהטיד פ"י ריש שהוכיד נם: מהכבלי, "רידףשחבר
 אבן  יעקב  י' המעתיק ~כ"כ שחברנו, ירושלמי בהלכות זהאמרנו
 : כולו מירושלמי הלכות שחבר נש.ם לסרר בהקרמתןעכסאי

 תלמידו עבור ערכי בלשן חבר נבוכים מורהכופר
 דרכי כל בהם בלל חלקים, בג, עקנין אבן יהורה בר יוסף ר,החשוב

 אחיתה אל אשה משולבות יחר והחכמה התורה ~הצמיד ,הפילומופיא
 אל יהדה רו החכם בחיי עור והעהיקו שנה, חמשים בן אוופיה

 בעיניו, ישרה ולא ומקולקלת משובשת היהה דעתקתו אולםחריזי,
 מאגד משבחו ורבינו הגן אבן שמואל רז ההנם העתיקוואח'כ
  עייי, רבים  פירושים ונעשו 1 כוונתו לעומק ירד כי אליובאגרתו
 : הכפרים באוצרות בכתיי  ערן  ירביפ  גרפסיםפהפ

 לחיק ג'ל אלפיופי 'עקב ר, להחכם כתב . תימןאברת
 משטף תסער לבל רגלם ולהימיר בצר", לערוות באמונתםערח1
 דעת לעמו הורה . רגליהם נטוי כמעט אשר גליו בשוא הזמןמרוצת
 עור כי לאות לנו יוגד קשה חוות בבוא , ה' יסח לעולם לאכי

 כהבה - מאה טובים ימים יבואו ועזר הבטיחנו, הטוב יעודינשבע
 כתיבתה )זומן ' ,'ל מערבי נחום ר' החכם והעה.קה ערביבלשון
 מעה שנה כיב אז היה כי מרשיליא עיר לחכמי במזהב,נמצא

 לפי - בירו נגמר כבר אשר נבוכים מוש ספרו שפ ומזכירכתיבתה,
 : חי.ו( משני איבע.ם שנת בערך כתיבינו זמן הה.הזה

 הע1ה'ב הוא "שהתנליה הסיע בספרו באמרו עליו הפשו אשראנשים גגי מחייו נ'י בשנת כתב ' המתים תהיתמאמר
 י המתים הח.ת לאמונת סתירה יהיה זה כי וחשבו גוף" בו,אין

 אמונת מותר מפריו בכל כי , סליליה פקו ברואה שגו כי להם~הראה
 אולם התורה, מפנות פנה הוא כי הפייה אחרי הגוף אל  העפששוב
 ויוכ, ימותו עור וארוכים טובים חיים ויחי יעמרו אשר האנשיםאלה

 והוכיח גיסים בה שאין מאחר אחריה מות שאין הבא העולםלחיי
 : הוה t')Va הנאמייפ והמררשות הנביאים מדברי זהבל

 והמוערות הקביעות לחשוב ' העכור בחכמתמאמר
 וז"ל בסוכה פ"י לחברו יער כאשי למתחילים נקל גירךוהתקפיה
 : ע"כ. ארם בני לרוב שאתר מה בו לבארשיוחד חיבוי בו נחבר אולי בירינו שדוא 11aynl היאינו הענין עלוהדגר

 אחר חכם נגר בנאם בה1וה1 כהב . cwn קרושמאמר
 עזר חלק להם אין כי הגזירות בעת האנוסים נגד אומר גוראשר

 בתשובה, שבראחיכ אס אף גואלם מצור להריחם ורצה ישראלבאמינת
 רבות קהילות להאשים ביברי צדק לא כי רבת בראיות לוהוכיח
 ; פשוגתו הלין ואתו התורח דרכי הכין ולא נקלהעל

 אל כיישרו החשוב לתלמידו כהב . ההצלחהפרקי
 הדבקה אלוהית ההשגה נועם ישיג ירה על אשר האחרונהההצלחה
 .~ ! פרקים לכ' ונחלק . בוברבקים

ntalwn. מרט שונים בענינים דורו לחכמי השי: אשר 
 כולל כהדי ראה כ' כהב הדורות ובקורא ' כת"ג ערן  ומהם 1ניפסים
 מכהבים נמצא ועור ' וקצר צח בלשון מועתקית השובזתרנ"א

 לבנו נאה מוכי עליהם' טרחפת חכמה רוח אשר ממנוומאמיים
 : אליו חמיוחם הנמצא וספר היחף, מאמר סתרים, ומגילת וב"להרב

 אחר שר משאלות על ערב' בלשון חבר ' ההגרוןמליק
 הקרש ללשון אח"כ ונעתק קצרה, בדרך ההגיון דרכי כל בוכולל
 : פירושים עליוונעשו

 נגר כתב ובטופו . הרפואה בחכמת ' פושה כ"י-קימלכ"ר
 חכמת בהשיגן כי בחשבו ע"ה, רבינו משה נגי פיו הפוערגאלינום
 שדה כאיש , כאלוהית גס לרבר שקר בנפשו ויעשה יתפארהרכואה
 כחות טמוני שפוני לו נגלו גי ידמה , קציר שבועות חוקות ירעאשר
 כל כי ,הראה , עהק צדיק על הדוברים שקר דוכר' פי ומכר .הטבע

 להרשכ"א הבדרשי באגרת )מובא ' ידבר ברעת ~לא מבולבליםדברי
 שסור בהנהגות ארוך מבהב ממנו נמצא גם ' מאור( ~מפליאוויל

 : משאלחו על כאלארין לסולטאן כתב רפואה ובעניניהכריאות
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ן
 היקרים ספריו ברכה אחריו השאיר עולם לזכר הזה, הקרוש האיש חיי ותהלוכות חולדות אלה
 קרושים מים כי , ישטופו לבבו צור מנקית התושיה ממעיני בששון ישאבו עור , וחושיה חכמההמלאים
 להכניע <CIW אם הנעים מרברו תחל עת תסוער לא מי נפש . נזלו אלהים מפלנ הםומהורים
 תרומות בהביטו אהבתו ימלא לא מי לב אלמות. ררך אל רחוקים לקרב לרצין ואם פיו באמרירשע

 אשר כי , ורעת טעם בטוב באמרו , עלבונו על מוחל הן בענות דורו חכמי ועם ביתו בני עםמרותיו
 ' מרחפת פנינו על תמונתך נעימות בך 'מרובר נכברות עת . מגרעת בו יתנו מאשר רע מדעתיבערו

 יהר ברן שמענו זמירותיך הארץ מכנף ' פניך אח שמהות ותיבע ניטבע כי אף תאהונו קרשהררת
 ' מחביריך ששון שמן נמשחת רבר יעף את לעות לרעת . בלימורים לשמוע אזן להעיר בוקר ככביעם

 דרכיך, קצות אהבלה אז או עוניך נאין אשירה בה ישראל זמירזת ממנעימי מהיר סופר עט כי יתןמי
 צבא הליכות תרת , שהקים בקעת , ארץ מררת עיניך פקחת זה על אף . למלך מעשי אניאומר
 ושפיני המבע, אוצרות השפח פלסת, תהלוכתם ונתיב , החזיות מערכות ערכת , במרוםמרום.
 בטפחות לך ארשת אשר פנימה מלך לבת בארם מתנות לקהת אלה כל ואת ' גילית כהוהיהטמיני
 במוסרות כי , ממנו דעת זאת פליאה 1 נהפכו לשנים ימים ? יוצרו ימים ירגעיך עתיך האם 'ימיך
 גרולתיך מדברת לשון יוסיף ומה יחן מה אך . רחפה עליה רוחך רום כמלאכי , נאסרת לאהזמן

 תמיר לפניך העומרים ת"מיריך אשרי . ההצי היבר קא עור הנשמע על הוספת עורונפלאיתיך
 שמים דגן לעמן חתה כי תהליכיך, פינו ימלא תנועינ! שדי נשטח עור כל ואנחנו . הכמתיךהשומעים
 : נצח בנינו על וחררך עלינו נועמך יהי . הדרהיך גאון בצחצהית נפשינו תשביע , הנחמריםבספריך

 ~ה על ה;ןרהן ומכתב מפכרן ןה~גה 1"י הרמב'ם ב.מי שכתב החיקך יר גהצי :מצא הבירהבלו:ד~ן
 פה ~העהקה.ו , אקספארט בגי' מכפן הבזיהן דמה אמן צייר ע"י מזה הליהקה ~:ישה ו ידובצהיבת גס~פ~

 : גהוכ הכפי בראש : עיכז יוקרלמש

 פרחיה בר ולי'ת ז"ל אליעזי מו"ה ובלילה ביום לשמה בתירה עוסק מבין לתקשיר היה ההבזריה
 ויחן מעלו אלהי ירצה חרור בעזן שנים כקיצוי ומת ובהכסחו, במעשיו ומדקרק ביותר ותיק והיהס"ט
 דין בית יר החח מונה כולו החבור זה שיהיה לגירלו ויעמור ינוה התלמיד זה וציה . יורעיו עםהלקו
 להגיה התלמירים לכל ועומר מוכן יהיה אלא לעולם, אחר ארם בו יוכה ולא יגאל ולא ימכרלא

 שירצה ספר ישאל' ספרו להגיה הרוצה כל אל(: ממנו, לכתוב ולא המיר בו לקרות לא ממנו,ספריהם
 ולא - המת רברי לקיים ומצוה ויחזירו ספרו שיגיה ער דין לבית רמיו כנגר משכין ויתן ריןמבית
 צוואהזו..... משנהיהי

 זה והגנית בדשת כתובובחתימתו

 גיס[ "14 "ל נניג"ט*ט
 נו*יאן~
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