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 רשכב"ה הירא דגשן ספר על ותהלות שבחש דבכסות כעת להרסיס יחשב למותר אך אשר ראי% הלוםהנם
 שלו מוניטין וצאי וכבר ן הרץ ויקירא רבא גברא אתתי% כבר כי , זצוק"ל לדבלין כלדה"ב( רבעו.
 י הללווח זקנים ובחושב עם בקהל ויומטרו , ככטמונש יהפשמו התמה תאשי וכל , התרה תרויבכל
 כל 1ב1 , 0מ1 כעת סרפיסים יברצו אשר הספר והוא טירן בק"ק הנרפס בהספר ראיט אשר בעבורואולם

 שכדפס עוז בכל ויתאמץ אשר חרטה שפע% אשף אר" שאגת בעל רביו הגאון ובראשםוהמרכש,
 שם: ד"א כאשר לבדה הסכמתו אך פה הצגם ע"כ יע"א, מיץ קיק כבודו משכן בעיר הזה היקיההיבש

 ורם אכר הדור פאר רמשרסם הגדול דבאק אדם'והסכמת
 . ארין שאגת שרת בחיבורו האיר ושכבורו ילא, מיץ עקקהלתינו

 ובינה ההכפה אוצר דגולה פאור המיוחד האחר שם הדר פופת ה"ה ה' רוח עליו ותצלח ישראל שופטי כאחד עסו ירין רן . ד~דריםכל

 רכבת המרוב . גששותם יל אישו"ר לאשחר רצויה וכורחו ישראל לבני ומשפעים חקים להורות *בלין ובקיק קיאקא בק"קשבחי"ם
 טוחה ש כשועי ט ונשאר . בלשתם ער ססשמשים הכל ירי . לקנותם רצו רבים %יניציא בק"ק ראשיה דגרפס השו"תרקורש

 ויופי רועי מיני בכל לשבוגה. הדפוס טזבה על סופרים טדברי  שנית ולהעלות הרבים לצות דפה סדפיט מא% משה כדמ"רדוברני
ם יכסה ישראל בסם סי כלעל ול . נדר לנדר שכוה 111 טור"ח זו כי גבולו ישיגו שלא . תדר הרוק לעקותוצריך  
ז בין . הבלין פהוקם ותשובות שאלות רין יקירא ספרא ברפוס ולקבוע לחוור ,ירואת ט  פבני רע אחרים ידי על או ידו על הן 

 כ"1 ו'"1 יום דהום ולוטדיה התורה לכבוד הסדנר כיד , ואחרונים ראשונים אלדד 1"טכדהו . כהנים ברכת ראשו על תחל אלו דבריהסקסם

 . יע"א ואגם" קיק פה תם ליב אריההק'

 המהבר הגאון בןהקרמת
 וראו ח% ולכו , ובתורה בטצות הממיינים ציו"ן בטת יראנהשאגה

 שסות בארין שמות שם אשר . ונורא גדול אל וינפעלות
 . שבחבתה אליוארי ערק- אין הערה על איש יקרא לרגלו צדקטמורת האי מי . ברא לכביו בשמו הנקיא כל כי . שמות אלא תקראאל
 תהלהו כן כשמו . תפארה צני ראשי עמרת ורבי פורי אביה"ה

 , האירה מכבודו הארץ דנהורא קרישא בוצינא . ויקיאותשבחתו
 כצאת נגדו היה כשמש כסאו . הנאררה בטאו על גשתנוויהי

 בישראל ואם עיר קרישא בקהלא שלשש בן היה לא . בנבוכההשפש
 ממתרתא . שערה אל קלע ברל הלך . הבירה האקיא .המעפיה
 . סורה כסותו סי . וזקףה וגם הכעת לאורה, הוציא ותעטנה!עסיקתא
 . יגלה מבן מעות לו טריצימ שהכל הזה כשהרגי , פתורהאיש
 מקיטות סכל . אגרותיהם 6 ועריצים יחדיו %עדו התורה. ארירי כלכן

 . ק-א בשטות ולכלם . הנכורה כפי תלטור לשא% .מושבותיהם
 לאות"ות חמץ . גאותותההט הונה רגלו על איש . בעליהם שםלהקים

 . כבירים אבירש לחם . חשדים להם לרעבים משביע .ולפועדן"ם
 פוקח . ולארי"רים לארץ טאקי . ומרום פתים אליו שרגל תלפיותתל
 ודוזאטפו דרשו טים אליו העטים לגס עטר . אסורי"ס טתיר .עציים
 . העברים פילרי , ועוברים שבים . עברים ומכל עררים.עררים
 הטה הן . וסופרים גחלים הרבה תלסירים והעמיר . נבחניםבפערים
 בשטותם הנקובים הקרושי . גררים גוררי . בפרץ העומדים .ארץ מפיבי . הנבורש שלמי ראשי . הארירים אלופש מחכסשחכמים
 הרסים . הרים ומשקש רולים . בשערים נבע שמם אשר ארץ.עלי

 מס לבנון טן נוזלים . קרוס מיםורגש"וס
~tploy 
 עימו מנהל .

 הגרול הטאור . למרחקים נשסע . כענקי הגחל הארם .טשקים

 ור"ג ר"מ א"א הגרול המאור . תרתתו לו חסיה . תפירתו שםטהולל
 בא ולררים לארין המאל זצ"ל מאיר רבי מבנא מינא וגאוןנ"י

 השלם פן יצא יצא בעונתי אך . מסתרים נעלם כל עלבטשפט
 אף בצרורם. השטש ובא ג"ח הח' כד ונח . וצערם מעמיסקשש
 זיוו פנה רושם עשה השלם טן יציאתו כי . נעדרים שמפ%ליוד

 ורופא שמוחין . חיסרו אפתו עזב לא אשר ה' וברעי . סודו יביןוסי
 אצי פ~% עכר אל הארץ על להאיר וזרח האיר ופרח. הציץ .בירו
 כזוהר טאל'רים נרו"ת שבע"ה שבעה עמודיו חצב . לישריםגדול
 אשר לכת ככבי שבעה המנורה פגי טול אל טזהיריטיהרקיע
 בתורת אם . בשטים נערכות מערכה כול פערכה . טסורריםבשמים

 ! נרים עשה זה דיכך?לעשת בימב:היס גתך להג"2מצג
 , התוירה סעש"הח"ה

 רבב . ובגט' בתוס' פה שבעל התיה על ביאי הראשוןהנר
 כ.הפ , סררה  ששה בכל כמעט אופניו עלדברי

 שנענד כסו . האמורה העבודה ומשל . בתדירה בזמני%ללמוד
 . טש.0 קרה . המריטם ורגהמת וטריות ליסתיות . כלנה היהשעליו

 אסלא . בגזירה חיי % יגזור אם מקיא קצת זה עטרשהשטים
 : והחטאההדיבה

 חם" השניהנר
 אשר פכל . ותשושת בשאלות שמת ין
 נשבתת , ולבות טש פשיב . חשובותלפגיהם

 פדבש . ולהבות נחליו באו- לאור ו%ציאס . ומריטתנאנסות
 : עניבות צופיםומנופת

 . מורש ארבע על דגרו"ל סאונה הארץ על יהאי השלישיהנר
 כזוהר וברורים. יקרים רירים . הרש ושקיסיני
 : פוריריסהרקיע

 סריי . אורה הבקן כל יתפלא מס% אשר .דורא שערי על ה' את כברו באוררים הקפ"ן המאיר הרביעיהי
 : התורה דת כפי והשזראיסי

 . נבדל פירוש . גדול מצוון ספר על טש"ה נ'ד והחמישיועבר
 חדל: לספור כי ער ראתה לאעין

 לכל ררושים חרשות ררשות חום . אוי תומ"ת הששיהנר
 : כשבתירם שבת טווו בחרשו חדש מידיחמציהם.

 גדול חיבור להבר התחיל השים שבעת או השביעיהכר
 הניח לא פה, שבעל ותורה שבכתב תוהכולל

 ומאושת . הזנאים ככל הנהוגים רוינימ מכל leP ורבר נפולדבר
 שיו זה% . אלהים אותו לקק כי מעשהו גמר לא כי כתיבחסר

 נחלהו שם על שמו להקים נפשי אפדה חלקי בכן . D~tyllמעטש
 להם לקיאות הסתמים הכאר"ות לחפר- לנפשו שעמל מכלוחלקו
 אתנהלה לפני אשר הטלאכה ולרגל ז"ל אבי פיו דגאון בשםשפות
 חייושי רגדולים ר~צאו"רות שני את סהר"ש ולפנס לפגי לילךלעתי

 ע המיוחר האחר שם ותשומת שאלות לה שניר: . וגטראתוספות
 כלאיך בישראל 1DW נקרא ותשפותהגמרא

 פחשכים וטאיר לו עולם והלימת צפונות סגלה הא כיבחיכה וחכמים עיני ן
 והוא השגי ושם עיכה אמש ירע לא טטש בהלכה ותלטירשלחכמים
 תשומת זולת אחר שם עליו לקרא צריכים אם אין ותשובותשאית
 פסוקה בהלכה חכטיס עיני מנהיר שלו לוי ושם חרששהרירם
 עירובין במסכת שארז"ל ע"ר . הברכה את ה' צוה שם כי .ונערכה
 שהוא פאיר ר' נק-א ולפה נהוראי ר' אלא שמו טאיר ר' לאתנא
 ואמרי נחמיה ר' פלא שסו נהוראי ר' ולא בהלכה חכטים עיניפאיר
 שמנהוי נהוראי רבי שטו נקרא ולמה שטו ערך בן אלעזר רבילה
 טילתא ביה ניסא לירן ואחא חעאע . ע"כ בהלקה חכמיםעיני
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 המחבר הגאון בןהקרמת
 רחו,עיה מחברי רחרדנא האי א"ר חו"ל שאסרו ע"ר . סניו אור ראו רבי ולא וכו' ר"א לקה ואסרי נחמיה רבי נקיא מאיר דרבימשסע
 רכתיב טפי סחררנא הוה מקמיה חויתיה דאבו מארעריה טאיר לר' 1ה את זה סותרים הדברים שנראים חרא מובא וקשה .נהוראי
 טחררנא והגה בהלכה להם סאיר בפסו בעיניהם שראו החכמים לקיות ליל קשה ועור שפו. נהוראי ר' ולא אסר ואח"כ שסוישא לאותן ר"ל עיני שנאק- שאמר ,ה מוריך את רואות עיניך וןןו נהוראי רר' משמע נהוראי רבי אלא שש מאיר ר' לא אמרכעוולה
 שלסורו אחר ענין לזמר רוצה חכסיס שני מגהיר שאטר ומה מפי יהכל סגי בהר הלא ומנהיר טמיר שם על טיראי וו" מאיר ר'בשם
 באמת שכעוונה כותתיט לפי נ"5 אלא וצאאחר

~ww 
 לא"שש בתורה פנהייט הוראות נערו תלמיריס והעמיר מצלחת היתה העצם שם

 רוקא ר"ל וכו' דחררנא האי על אחרת כוונה לזמר ואפשר . בו כיוצא מאי רבי השסות ושני וטל לקה ואטרי בהמיה ר' ההע סחור ר'של
 לראיה שסיעה רומה אעו אינשי נראטרי הכותה אך פסש מקמיה ושבח הילול סיני בשני אותו לתאר התואתם. הטי? היו משראיודבי
 היה שלא מי ר"ל פאחוחה ז"ש אחרים ע"י ששסע מי רומה אינו פירוש הגמרא רבצי תמיר עם בכל והחרש טפרש שמה שםש

 לא אולי כי טפיו po1W1 בפניו שהיה למי דוטה איט ישניו אצ6 הפשפ להם וביאר עיניהם שמאיר שם על פאיר רבי נק-א .העוסשת

 יריה שכבר בפתיחתו המורה הרב שכתב כפו שכהבט פה אפר בעירו לב חכם כל פסוקו הלכה לפסוק בה ילכו התך%ם
 טעם וקקי ה' בשם אבא ובזה . רבים לענינים משל בעצמו רששהר הלכה הרבנים לחכככם ומשיב כירה שדיה ר"ל תכמש עיניסנדלר
 בזטרש להביא כומת אגי (~rwt עלינו כוננה ירש ומעשי עלינו % שכאיו י"ל ייצא שש  עהעא פנדות ז"ש בשים yoewפסוקף
 און סצאהי ועוד . יג"ל דשא)תת כל לשרה ולהוציא הרפוס לבית וע"כ כרבריו ופומקש עירם לאנשי דיכה הפסק אי רושמיםר"ג
 שהיבר קבלה ספר בכתו"בש ורמה הכתבים בהוך באמתחהו לי על ההילול עילי לא ליטר רוצה שטו פאל רבי לא טתהלהאמר

 שאקיא בק"ק יישבה שתפס בזפן ז"ל אשר משד"ר כגאון זקט אביו הלכה שטורה הילולו עיקר אלא וכי בהלכה התלמה-יםשטאבו
 ה' ינטר ואם בשלום. משכבו על יסח הזה יןומ ער קבורתו ושם ג"כ שנקיא אלא לקולו טקשיבש חברם לרובנית ובכוההפשקה
 יזכגו וה' יתברך אלוה בעזר הפועל אל מכח אחוו אוציא בחיים . ובתשובות בגי'ת שניהם עעי פמיר הוא כי חכמים עיניסאיר
 כפאסה ינתק לא הטשולש ח-ועם עולם ער ולרעי לי תורה להגריל פניו אור שראה פי ור"ל ביה אית וכולן אחר בררך לנסרחשפשד
 : אכי"ר עולם ער זרעך זרע וספי ורעך וספי מפקי ימושו לא הנביא שלא התלסיוים משאר יותר מחורר והיה ישמע מרם שטועתוהבין

 ! p"e5 שע"ה גטדנר לסדר ר יום ומום , יובסלא p'p פה . המתגבר מעין . דטהבר הגאון של דגיררה בס . הסרברנאם

 : ז"ל המהבר הנאון של השני בן יצ"ו יצחק כהר"ר התורני האכוף הבר זאתהקדמה
 ! יאו עיניכם שאו . ורעו לבבכם תנן . ושמעו אזניכםהמו

 העירמי
 : פיראיש
 וטזהיריורה

 בהירראפות
 : זהירזך
 : גהילב

 : נתיבות צהרו ! להיותיפיץ
 : רברבכן 3יהז : יבבתןשפתיית

 בארץ שסות שם אשר חיטת לאג"א , ולהבות באש מוםי רבב בא והב . נתיבות ישרו ויד פע . ובערבות בטרטר 9יאקול
 הייש . קרישין אלהין רוח בו אשר איש כס הנסלא . הרבות לוובנה
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