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 הנשיא עזרא בן שפהופ בן *צחק בן חסדאיר'

 ולבנו השלישי אלרחום עבד למלך ויועץרופא
 הערביירא ממשלת שלורה יימיאלחכירץ

 ספרד. בארץבקוררוכא
 יודע ירו על "סר ה"נומ קירסאחר

 לחקור"
 מהיה וקרנות ימות ק5ח

 ונין oo)nנין
 הקור" לפני להעגיל לנכון )51"מי הנסי"

 הריסונה
 לה))חנרת הקרונה הסנה הו6 נחסר חקד"י ר' הרב חיי קורות6מ
 תועלת ננירן עעט "עיר כל ונטיס הקווין ביר היום נומן "נכי5סו

 . נחועלחה טחכ)גיס יעומ ומינוי היעים קורותידיעמ
 יו3" כי ולרננן וקורבי )נחכ))יס רניס'שנם

 ה)גחעסק קער לגנניהם
 "סר מס קנסי ויחיי ישון עס חולרומ קי))וניוחמלימור

T~h3ומי3וריסס  סוופנסריס  גדילי  קו)נונינו חחלוכוח ו)גקורוח המייס 
 וירגנו o)pr תחח ידיהם יסימו "מרון לדור פרכה "חריהסחנס"ריס
 nhS~63הליחס

 ח))תלוכניס וקלה 3מבווו הניחבר ,ה לנו nDD לחוק
 . שחכור לסחי והיו יפררו )נרעחו "יפוהתקרע))יס

 ילענו הקלה במקירות העוקקיס על ימחקו "נסיה הראשונהמחנה
 ))ל6 "חריהס ויקרינו קינוח ויומני הנמלניס כעללעו

 קרן הויתו "סר ו))פורסמיס ניוליס מכוייס לו רכדן)נח ש(צונץ

 מקמרי 6ת לפקר נחרתי 161ת1 לנן סוס ממס 6ת רק תליון עלי נשאתי*(
qbו6ת עסיתי ובנתינותיו נזרכיו כיס מסול סמכמיס סמס רניס גי 

 וצי כקלס 3עניניס סעוסקיס כסיוט סמס ר3יס כי 63סר מדעת וניסוג3נוונס
 3קןיתס ובקוס למס לקבוע וקמך 6מד כל תספרת יקר 6ת ot)Ibns לפיסיוכל

 פקוןתס למסמר ס)נותס 6ת ולם6 כולס 6ת לנכור יכול ונוי עדרגתס כסיוליחור
 נכ3ודו 6פג)נ סל6 דעתו תומד כפי ניקומו סל6 6עמיךסו 16 6חך 6סכמו6ס
 ונקמן גרוריס ונולם 6סוניס כולס סל6 מסט 6מד רוס 6ת qb לסד6י3 ליוננס
 סהרון כולס לובנת נובע 5ונ( סמכם 631סר והתיקר הכנן 3כנודס כ' סייןרעלי

 . 3ר6ס ללך ג6ס 1ל1 ))תוכס לי קותו כררתי לנן וסנעסק
 על סוס כמכס מגדולת לןנר והתמסמס ונועד 5קמ 5תי וווקוםהרןפיל

 תסבוכות קורות מדי פנל ססתולותו ולמגנן כנורו למינן נקורותירך
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 )גמהלוכומ 1ל6 )ג)נהנריהס 65 הזה לעס ot)nrn קורות וקין חסנון*ין לחמי עלינו המלעיגיס הגויס חכמי מלפח מרעלינו וגלו יטו"לחפ*לת
 הכחם והעבירו עול יחולל לבל וכנורנו נמעטנו והחזיקו))רעוחיהס

 הקוינה תכל וסחפ6רח ההוד יקוה לפס *סר 6לן . ))עלינוהנוסן
 ה"ה ס)גנקריס עיני מקור חגנהר וטקפל בעיניהם נחסנוכל6
 SD1bo נימי התל *סל הר*סון המדוריס מן עזריה יר' עינים מאורספר
 הטפריט הממניס קילוס ללריסה הלילה מסכם להגים של"נ(נבסכח

 ור*סון מקג"ב( טנח עי לתל"ג ))נרחק נזמן וס*חרוןו)נחבויסס
 הניוח )גל6 כקער  והקתרסיס ה"גלוח קורות קפר לונודותה
 נמנה להם כי ל*)נר ו))חנס*ים לופי יסייגו וב))חבריהסיחסנוס
 ובהם העולס כל הוססת עליה סחיה 36ן מל"ו והזיההחכתה
 6סר מיום סכת3 מס וכ5 מ6ד עקומות ויריאתו חכמתו . 3pD1 קלסי עםמכננת
 נכל דריסתם וקורות סומניס סור מעע)ני יסר6ל הכיני סולחן SD לערוךשתל
 עליסן 3C1S 5רי:ין זס נענין קולמסו םפלעתו דיו טיפס כל סיום ינד ורורנור

 synagogalen der Literaturgesehicilte 003 סנכרון סספר כי ו6ף נקייםס3עס

1866Berlin Poesiei 610 I~bo נכל וסננו3תר ר6ם1 על 766 נסנתר ממתנוסס(. 
 ול6 וסקטניס סגווליס ספריו כמנס 6חך וסהלון )נ6)נריו לגל ומסגרתחווריו
 ומכבן 6( 'כלכל צונץ רוח אך צונץ רוח נקמר 06 רק דמר6 ם3ח6 לסייסנוכל
 וס))עיין סקוריו סיכסוך ענינים 6יוס על פס ובעיר תסלס ןו)ניס לו61ילך
 : מספים וקלס o)1bl ומנס סנט 6חריסס מהסם וכחנם סחי13ר 3וס עודלמ615

 סמועות תסלוכות בוסני כל נפם לך36ון הסר 13 ס:6ספיס ספיוטיס רונמןא(
 ונ6יוס 6יס נךפסיס ו6ס ככ"י מדוריס עורס 06 נמ65יס 6יסססודעס

 כקרך 13 לזכיין מדורס יכסוף פן נדוץ סכרם וזח , ל3)נליסס ממוריסמנסב
 Sin~goghle11 ספרו כל פני על מלקתי ססתימלות וזקת נס pDIDnלהלחימו

 ר"מ ויגון 3ע35 זס על ממומס ים3תי פעמים ~סייס 800828 "18668082
 סו6 יני לכו ס71יגנ לolpn 6 ונסוס צהלל ינן ומ6מריס מלות סם ומלייןפזכיר
 6נו 6סר ס6תרון נספר hSnl סםליס סמא סחסריס נכריס סרנם 631)נת 61'סזס
 נ)נ65יס וביס בסלל סנ6ון סו6 פי כבריכות לנו ססמיע כן וכפו דיליודנין
 ומתי נופר בייננו  יורני מ' 6ך לבריו מזכירים המריו סנ6יס מננתנריס ומ'דבריו

 . 3וס ססתס ונס לנויודיע
 63קיןתו ס)נקוס 3וס 6סף 6סר סנ)נ65יס מגל ניבעט O'U1tD סינון כמכלבג(

 לססתמם נוכל bS ונלעדו ונכדך גדול ענין חסר סתוןרת ובחריקתוסנפל6ס
 3סתחלת0 וכסנט ומסליחות ספיוטיס ינכל 6"3 ע"ס רשימה וסיס כריבוי13
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 "סל הדלך להם להקיר ה"מ עמור ילך לעכיהס ססכלוממשני
 סזעגיס ננקתלומ ע"ס לנו 5ין נעו)ובי לבעל נוסים וג'ינס נוילכו

 עטמוכס ול6 עהס hS הקלה שפריס חלק לנו וקיןחקודמיס
 2 5( לסו ויסמקו ענים ול6 עורףויסכו

 כי עעעלב עזלח כלמוק עתקויעיס רחוקיס פנסיה "מגיחמחנה
 קנחנו גס ופולריס ו)נחע6ריס הר6טונה כס עלעלעיניס

 מפ6למגו 5ין 6ך מרקם הדורות ודריסת הקלט הלי)גודיס 3"יעמ5זרחיס

 6מך סיוט 3קדעוניות סדורם לפכי יקרס 06 כי וכננס ומפרס 00 עטו3סיו))ס
 וכודע סו6 עלוין כ3ר ob לדעת ונכסף וקדמון יקר 3ופוס 16 מכ"י נ6מדוכוונוס
 מ6ס כלו מספר נגרוס ס6ס ד3ר פסר bl~DS יוכל 6'כ bS 16 ס6סיפס613ת
  נע5עון  שנובר סעמנר לי יונס ~ס מסרון ועל פס 3על נדעס I~DS ולחדפעמיס
 6"3 סרר ע"פי סרסימס לכתונ  כמילותי לנכי 631מת . כווכחי יפס כיויקטר

 : וזמנו ספיוע עמול מס53ירוף
 סכרת וסו6 נרס'מס ומן 3פניס מן ענליות גלותיות סננמנליס סויותתנמרנ(

 : 6סכנ~ית גלותיות ונוין לסט וקיןנוול
 מועיל bS נוס נעטים נעליס וסופו פיוט גל  סתילפ סממנר סנת3 כוהדש(

 ועת מרקמו ניח מדורס רקון 6ת למפיק סססלמס חונת ירי ,65 1ל6מדוכס
 : קד)נוכיות דלתי על ססוקןיס 5)נ6ון לרוות יכולים מסוסומלס
 ויטעראטור ונס פסעויע נפיגמג0גחיע מספרים 6לס נסכיהלוחותה(

 ונניניס סלסון דקדוק מגללי יו65ות סורות ומתנות מסגילותגע0יכטע(
 לקע 6סר דור ידור ספייטניס 3סס מסתתיו סדקדוק מקי סגנרוס ל6 6סרחוטים
 על ממעיו 31וחנת חויות נעין כפלוס ונמוי5ת רנס 3סקידססמחנר
 סי6 ר3ס  ותועלתס ונור6ס  בוולס פל6כס h'o  וסמתולותו עיונועולס
 נס 6ך סמלים כמדרמי ססי6 סעניס ולסעמיר סענרי למון תורתלסגךיל
  ונוונת  פירוע  לופם סלוחות דלתות על ומסוקו סקוריו ימפס נסם 3ר36וןנוס
 עפוור מזער מעט רק ימ65 1ל6 53יךס 6סכגוי נלסון מעתקתן DD~1 סגילות6לס
 מלפכיסן מענין ממסך נלי לנדנס סגולות כי גדול סנרם וסו6 ומנסמנס

 ונסו לפנינו ננעל וכנס מסייטן כוונת 6ופן נסוס לרננת נוכל bSועל6חריסן
-- )גי ונקמו שיוע לג'יין יוכל ל6 ומפוקד ססי'טן כוונת לפי סס'6 3ס)נלססורות
 מקשן הגה 0עוגלעזן" ניח llUS1IS "ווא למון על )ופל לחן לפג כררך עלס נחג6חר6(

 קכלוחו. על כפרת'ירכסו
11011.1]81. zu lTakdama )******(
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 וחיכה כזלוק אקלימה החכמה בקליפת להחעטק הזה הדלךעל
 זה העקק .ו)גסרע*מ הקולעים על עוז ויחר ) ס6ח יחר לנונרכל
 חוגרעוח חסלוכוח דורסי סמכו חכויי על וקלף כגץ ונהס.וקטי.
 3)גוחי)נו על ולרך נגרס קמחו לסון ירך וכפומבי הנחבריםוחולדות
 בית כל 'חק פיו ועל ה)נדעוח טמוני ספוני נגלו לבדו לוכקלו
 וכוונים כ)גחכוכחס לעסות ועוז כח לו גס כי הרקוח ולנוטןיסר6ל
nlbSnSלקסוס בחלילות המחיל חקפליס קוווח SD ונכקס כ"י ירו 

 נסמרו( סמלכ'ס נעקו  רק סי5  זורעו ו6ס 6יס לנו נוו)ניס ל6 קמרתיניסר
 סעתקס DD 6בל לסרורס תועלת לי6  ר3ס 3םקיוס ס)נכוונס  סדורן 3כןסיומופ

 ונרך. 63ין גיולס לתועלת תסינס ענרי נלסון 3י6ורן  16 טוסימכטית
 סיריעס כסופי למטס 3סערכ נפנים סכתנ מס ומעיר נת3 פעמים הרבהך

 סדורסיס כל ס6ס סו* ופיס ~ס סו6 יני וו לגוסת6 וכדורס סלוו6ל" 3ק3ןאכן
 סחכם 6סף 6סר סיקרים ססקו53יס לדעת )נמויי3יס סלימודיס 6ל0 עלוססוקדיס

 סוקס 66ר סרנכיס )נןרם לצית מותו 6מר נמכרו 3טריעסט ז"ל סרוו6לקורי
 וסיקס דורם לכל סוס סיוט ינד ום)נוריס מונחים ומס נרעסלוי6 צעיר מניסזס

 3סי 0618" נקב "כן לפע)ניס מזכיר כן וכויו . סר6מון כעלס מס )נלונקרבו
 סס 3לי סקור 3קי5ור לפעמים ונס מקומון עלס 61'0 וס סו6 מיפלוני

 בתריו סקורך יפנס 6יס סתומים ד3ריס לקלס וכדומם כ"י" "ננמוור ורקנעליסס
  סר5םונס  בסמקפס 6ם %ף  סר3ריס 6לס וכל . סעכין פנים לדגנן ינסוק06
 וקין גןול חסרון  סול  )סעדרס  סעיין  nnSo~l 01 כענין 6ך סערך קליממס

 . למלקות אוחריו ~olbs 6רס סוסניד
 וערוכים ממוריס כ"י וגס סנדפסיס סספריס כי זס נעכין מעוסק לכל יינועז

 כותן D"D 16 מעקד עקם ס6סופות כעלי נדנרי כקר6יס גנויכן וכנתי ~1pDגנתי

 ע"י 1nbS 6תד סנ6ספיס סקו53יס נ"מ ס6מרון נעליסס סס על ונס'סרסימס
 ק3ן סננו על נקר6יס נפ6ומ6 כעת ומונחים סרסימס וכתג רוסי דיסחכם

 סרנניס נמדרמ סמונמיס סקונ5יס קודק 3ע5מו 6100 כמו רוסי6די
 6ופכסייס קונן וכן ס6תרון ונעלם סננ6סף גנ"ס סרוו6ל" קנן " נסס3נרעסלוי6
 נפ6רנ)6 וסנט . ס6מרון ונעלס סמ6סף 3סס אקספורט נעקד כעתס)נונמיס

 3סנת סעקד ומקויי סומרי מונני קנו 6מר קו53יס קי'6 עוד רוסי די למסרינלוו
 פוקס בנימין מוס' סגכ3ר סקרון ניד לפנים סיו קו53יס סי"6 מללס ורוסתר"ו
 לנכי וגס 3סקדמס( לעיל כתנתי כמסל מחריו מיולסו קניתיס ך6נכי ריגייונעיר
 מסיו א( : *עמים מסני סמי על וכקרקס מנו6רס רמיקס סקו53יס לקלס5ת3תי
 מער על וסוס וסמי ל3ס נסקייס סוסימס מכרתי ונכי ב( כספי קניןויוי
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 עגור סלם  בלב  לו  לירש ופס נלפוס לקור והוליכה ברסיסהיחל
 יוי ער ינרכהו חכינה וקוהני מדע לועסי וכל והסחדלומוסרטו
 6ך רלויח כוונמו ו6ס נ5ח וקברן קונ5יס הלנח הליל כימחלון
 סקוס והניח השנקריס ילון הפיק ל6 כי ר5ויח 6י:כוננ65כחו

 פוקל. נחומו הפועל כל לכל והרקהלסחגור
 oO)n למלמירי החסונומ 56ה ברקס לכתוב התילומי כבסרוהנה

 י' וקורות ורונס ולנמס רנומס וקוווח קווומסוליונם
 מקלמוני התפריס ענוק בכל ננהוג יזו גכיינמ המועכסחסי6י

 3לוחס קמרי עולס לקוי ל65ת נעוליהס כנסר ימטלטו כיחמחנייס
 צלעתי ג)ורחי ההול השן ותהלוכות חבורם זען ולטלרלהוריע

 ומעיל סקו53יס 0563 מסתמם כי דינן וסמחנר ספסר  פקווי מטעםסומימ0
 6נכי 6סר 3ססימן פלוני" סי 5ו6ס "ק6דעקס נסס מזנירס 3סס ומ65 סר06מס

 0ו6 6מון 6ים גי דרנו ז0 ו6ין ועטו למונו תמת מנמן סמי ו6ת 513ייכתיו
 ob סממ3ר וגס סקורך לי ויחתול נעליו, 3סס גרון 16 קטן דגר כללמזכיר
 6ת ילידתי מנכי גס סיין לפסוק תSb 503 כרוד 6מר וכרורף מז0 לדגרקטונתי
 סקו53יס 6לס ספגתי  עיי ינעתי 6סר 6ת יועתי גס  ירפפי 6ך מענותמעקת
 דורס לכ5 וערוכים ומונחים כמוריס כעת כי נ5מ מ6נדן וס5לתיס ויקר  ערול6ו5ר
 מז 5זס !כיתי 6נכי עליסס סמי יזכר 1ל6 סכרי יקופח ומרוע  סלימוויס עלומקדן
 ס6דון סכר יקופח ומגוע נקמר ו6ס . 3כעימיס לי נפלו ומ53יס ויוסר0ןין
 5!ס ממכיס- 6ני בס 6מת סספליס נ6סיפת עמס ופרנס נודע סתו 0ל56ו06

 שמסתמם מליין כל 6ך פ061 ק3ן תמיד לזכור זס נמי3ור תמיד מעמיתיוכמו.
 סרמ1Gh" 163 Sb 6 מעטים 3ר3ריס לוותו 6לן וירך שנימוס DD"1 מחוילנסס

 6סר b"'p 6לס לתון קו53יס ק5ת יפנו 631מת סטערן" זללן ע"יונרסמיס

 למספר 163 עדי 0615 3יד פיו bSG 6לס על ס ומוספתי ומנס מנס ק5נתי6נכי
b"'pלסקרון וזכו נרוו נטלו סיו מעטיס 631סר OD עליתם. פוקס 
 6ת יד כללמד 1nsbo פטעויה חינהגתגעוע ספרו 1866 3סנת לליל 1ל5כאשר

 סח' 610 מי סלמת על מיעננירני ז5"5 מו"ל סלמת 6וסניו כל וידידירירבו
 63גרתו לי וססי3 פע)ניס סר3ס סמ0 מזכירו לונן סח' 63סר חירר ומסצהלם

 כ"י ססו6 סלמת על סעמיוסו ו0ו6  1גוייוובייופר 0ח' 6ת מ6ל סו6 נס כי6לי
 6( נתכ6ל נר צהtiblen  55  פסלס  וסוף  1"ל מיבל  ר"פ  פעוטון נ6קספורענמ65

 56ל להמהיר נלוה ל16 והו65תי נ"ל ן 6 מ ל ו ע הח' הממם ע"י pnuo ממגו קכלחי ימן6"61(
 מפ61ר". "סנמ כטס . הרכ"6 טנמ 11'ען פורירילל6

 8()**י***
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 בוריטת וההכלח החועלמ על לפעיל כוללת הלעה מקורסלכתוצ
 בה והטימוס והיגיעה נפוט סם לכסי חיי ומוליוח יכללקדמוניומ
  מיו  ונווט ונתי  לוו  ססורושימ  סורומ  רועם הו6 ))6ר ונתוןהכרס
  זמן כל ו6נסיס 6להיס עם רוחם ומכוכמ והסחולוחס  הקרוסעל

 ))הטכמות מחכמה נמעכי ולעדור למקול נסיג ידה ועל עליהסיומם
  וחהלובוח ונידינה ))דינט ועתותי סי))יס יליעח'קורות ובלעדיצפניעיותן
 בחון עוינך פר6 כעיל ה6יס ועברו חלמו ODb עליהמנכסים
 מעריה בעדו נסגרו כי פנימה ללכמ  טוובו  ינמבבמ ה))רעוחלהיכלי
 ויבינו מוג לקם הו6סונה המחנה קנסי יקחו ילמען וב6 יו65נ"ין

 ננ6וה ידברו לב וזרוע bS 6לה כי להם קורס ינה לרעתל6מליחם

 נוט עניניס סרוס מזכיר קונן סח' כי וס מס סכלתי *סי n1lbo' על עזיו010'4
 עוד יחגר קולי וס ))ס 6יס לגו מליין וקינו פסוקס וכסלכס סוד ע"למספר
 נפקוס עניים ר"ת ע"ר כמסרוגות וימליל סעניניס ימאיס וגו מ"מ כמו 6מרספר
 ו5ךיק blc נ6))ן 6ים רוגן סחכם יוידנו כי יננ 61)נר *תר נפקוס ועמיריס*חד

 עסי מחסר 3ו ינזל* 6סר *מר מינור לקור נקרונ יו5י6 נוד6י ימים63מונתו
 וססוקריס סקור*יס לר36ון 6ך מחסרונות כל ))ל6 ס6חרון 3סי3ור 63)נתוסנס
 5יינתיט כאסר סר*סונות מן גדולות *חרות חסרוכות 3ו ימ165 סלימוריס)נל
 י)נל6 כי נטומ ונפיס וימלננסו וימויקסו  ומנותיו ימיו יקריך וססס יתן ומילעיל

 . לו לקורס  סמייך מרס  3מיבור 3קיו3 כפל'ס כפ5סכל
 דנריו עפ"י ממיסתי ונס 6' גרנר לק מנס  56יין פכי  פן וייפתו  יבשי  לילהלאות

 סקור*יס 116ן למעיר סקייתי ממתי סחי5וניס  רבריס SD ל3ו ל6 כי ליולסריקות
 q1D3 . ספרון נפרמימבילת  ברבורס סמרו בפרמי  ומ55תי נכנסתי 3סניס נס6ף

 נסןספייעני' סנ)סת))סין סמקונ)ו' גל סס מליין 16 סי' 641 642- דף כסכלוותספרו
 חיבערנעכען ומעתיקו נססו קרב וסכוונס נפסע "סםליס סםליס נעלותוסמורמיס
 ונתפס סיין( וכמקומות לעיין וס ספר  3יוי *ין נכעת נ6מכס קיים מס'3ר*י'
 ס))לס כוונת ע5ס ומס 6( ח'( סרק ס)נמוח לךעס' 3ריית6 לקין סכם כי)נ*ך

 3סם6ל0 נ6טזזע:דעו( נמלת ס*סכנזי יקמר וס וכעין סוס בעולס תעודתוכלס

 מלרע ג'ז כטל ל" חולת ר"ע סל כנו ר"מ וכטקס ים טל ריסי  רלי ער ס"ת מגטל'1ששין6(
 ען ק"ל, לטן "),ר נעען לו יקשור הרסון כ" חלומו ג'ו פקרו"ל6

 לו ונמר הסנ' טכ"
 זקו(ן5יכ( לו כמר הרכיע' וב" ט"ל1 ל0ס "מר גוקק לו וקמר הסלימי 63 לס"ס מחוירןהכגיד

 ע"מ מייכיס ענו כקן ער טבעו 'סר"ל "חינו לטס וקמר הגויו 06 וקרע חעיל'ן חלןעמי
 . לסוגה כ6ןעד
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 על הננ5חקיס כיללי0 והווה 63לה נטו ל6 גי ידיעה מחסיוןרק
 ולהורוחס עליתם לחוס וללויס חכלימס מנין נלין הגלוליםמעסה
 קות בטווס ה)גמפ"ריס הסניה הוזמנה וטכסי ילכו, *סרהדוך
 יסוקל בית כל ימק פיהם ועל החכעט מעחח כמסי לבלס להםני

 לב6 העיל זו ול6 הדרך זו ל6 כי וילבדו ונוטר תוכחהיקחו
 . פניננה החכורה6ל

 3עבותומ לקלוננ דלך לי ברגמי 06 המסכיל הקורץ נעיני יפלץואל
 יסו33ו ל6 6סל ו))חחלפיס סונים עניכיס הנה המבוץהתקונן

 כננו לעכין ))טנין לדלג ה)נבין הקורל לוהב כן כי 6ך *מל קוטבעל
 סרב וכע"ס דודכיס ל5י5י ו))ס53לח לפרם ורסוסן ה)ועופפחהדיורה
 rlnbS 3חר למה טעם ונמן סיכה( 6))רי נח"ט )נה"לו)ניס ר"עהחכם
 הקילון "וירקה וז"ל לענין מענין ותפוגר ה)גחחלןי הליילודכסכסכי

 מלתרסיס וסנו5רי' געטטמרבען( ךחי,ט 06זןעכדעט היוט על סננת 016על
 חדתה ונןיתיק, );ותו נעת מם'חס 6)נר כן כי 05זזכרמ1ט הוט עט סלמס3זס

 וקרסן משלם "ס6 5' י"ט סי' יומנן ושלם" ר)נb~Dp bSp3" 6 ליה ט"ו ס"לסקוסו
 "ושבק נ' כ"ו נינתי ט"ו ושלם" "%6ר )ניו כ"כ ס" קוקס " רוחס' ואשלםריסיס
 תעוותו (:s-tu ס ל כ כ"כ סכוונס כי נר6ס סליחות מס' ):ן דגר כ5 סוףרוחה"
 63ננתחתי יפנו ועור . ס )נ ת )נקירו מכוונת יו65 קינו 63לנני נס 0 ל םוסלם
 סרמי)נס נסוף מקוס 05ן ומכינותי נסכנס קו5מסו כפלטתו וס:0 הנססגסות
 קטן דגר כ5 5)נ*61 סקיל6 )נ5 לסקל סתי3ור ז0 לתכלית 03 עסוק 6ככי6סר

 . מזמן וניטול יכיעס 3לי נךו165
 עליו דנין ספנו ממענין סלינו 6ף ,מר ענין על עוד תעיר )נזס לסורלבכמרכ(
 סנים זס 6מר ונר וסוס לי  וירוס  4ר3ר מגנט זס כגנין סו6 63סררק
 דורנו חכויי ועוסיס עסו יפס ל6 כי רסיינו 13 13כרי )נעי ונכמרו לנייכ36

 סמדעות ותסלוכות סיפים נקורות סעוסקיס סמכמיס o*-s 056וסקודיניס
 סגנו 6סר ני)נינס שיניס דגרי זכרונות ופגך וסחכמות סתלמוד סדי על נידםכמעיר
 מתורני  ס6ויר סחכם סרג ס0 יזכר ל53 קמין 3קסר עומס קמרו וכמעע לפיסםיןס

 תק5"ז( נסנ' ס3ט כ"ז ונסטר תקל"ד לנוע אובן נק"ק 36"ד קוניץ משה מוס'וסליחותי
  תולדות לכפול  ספיספיס  נעלי מסעירו 6מר סר6סון סיס סו6 כי נודע סל516"ל
 6( סכסי6 יסורס רני תולדות 5מ נלסון וכתג סנסור( כמ5 ))ני' יסר56נדולי

 סמו וע' ומלמידיו גזיו וקלוח המטין ר"י תולרוח כולל רכי גיס ר"טו:ס  הוחכרת הכפיסמעמס6(
 56ל פטנ,יס הרכה החעיס סגיפקה o"Dpn , ocr1 ווין מענן קוג'ן גוסס מ6ה העכריחכ5חומ

 וכרופס. ווילג6 ווין כעיר לקור סי165סמט)'וח
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 קוטניס על 6לומוחיהס חקוננח בי אינס סומליס בלחי דרוסיםסיחיו
 כולס 6ת ליעחי הפנים ולכל וכו' כלו5וח תעה וננתחלקיססונים
 מירכם דזוטל 6ייר6 וכו' יבחל6 פ"ק ז"ל .סלמנו הטעם מןיחד
 זס כיקי ות י6י ול6 בטעונן המחחלפיס 56ה רבריכו 6יפ6והיו
 ODD נכל לו ינחר לליח היורר כל 6סר סוניס נמיעיס גכמלדמיון
 מעגה" יספין וניניו וח*ומ לכלו לפי 6סר המרי 16 הפרח6ת
 ערונת נסס זה למנור  ~bisn  יזריע 6מ קעתי מסלו ועפ'יעכ"ל
 ל53 ענין נבוחו לעכין מענין לרכקס עליתם ו6סקוףמוחים

 : ל3 ונרסק מלווהו 6יסימררו

 דו עעזב
 בקיצורכוללת

 קדמוניות דרישתתועלת
 וקורות נכללט ודול דור סנומ ועתותי חיוגים דגרי ,כרונוחדרישת

 חלק הי6 גס בפרט, הסס קנסי וחהלוכומ תרורוחנדולי

 סחםוכס 6ונג6רן נקרן ס6ופל נימי וסיס גי' לונן ממכס קולס ר3 ומן עוד סיסונס
 סרמ3"ס כגרת ]עי' ל6חור ו65 לסנים לסם ססעיניס סט קנסי ס6נסיסמן

 ל63 נעתידות ויניטו מרמוק סעופם ר6ו 6סר ס6נםיס מן מרסילי6(לחכמי
 סמפוטן סרג ס3מ3ורס סקרי נגד לקרב 655ת 135 6ת מנק 6סר סגוול סר3סו6

 פ5ר ויסר  ברוץ ספר יומני 3ן נסערו 6( 51"5 יעה טנ6ון סריס מעתיקמלעיס
 ססקירס ורפ"י סיום לני נודע 6סר נפי רועע יסוד עי 3נס כי (qhנעלס

 ו3מ:יופ ופומסיס Dff~3 ל33ו  ורומו  ובברתו כמו 6ת סר6ס 61ת 3כל3לימודס(
 ת"ר סמ5רף 3ססרו נועי' סלמון דקיוק והפת תנ"ך נפירוסי וגםגנותרמות

 נגד כ"י נוסס 6רי ספר ירו תחת יפנס כי לו 3סוייע ים"ר לסח'נתסונתו
 ס6וי 6ת גס סווג 6ת גס ועסתנותיו רומו 3עו5ס וקמר סתננרמר 6יךהוסר
 סר6מונס ומלרנה סספריס כצחר קינו ומ"מ מ"ר סננירף ססוו 60ס עננך(.ינה

  ברפסימ וכסיס כסנה ועוז סרי עמיס ונ10ר6 ממתריס ומנליס  רעפסמפיקיס
 למות דובר 6ים סי' וט 5כל ונוסף יורסיו 3יד כ"י ברכס נמליו סניםונסר
 )מני  ימרון פלילפ פוי פל  ובבתבוססי' ~."otlblv  ספליייס כלחד עתינלסון

 hmt~ גן גקפרו כנגדו '65 והע מעפמח נספרו הווסר 06 לטד יעג"ן סג16ן6י
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 עין )נחע6ו נחן *סו עע5מונזיהן ועלס והנסגבוח הנמוחעמכעומ
 ל6  וכלפרס , הנה וסעסועיו )געעל קלסי מ5ק הו6 כיהלכוסי
 והחנ)נוח ס)ברעומ כל  סב)ומי, לקמו יתכרב  ול6 ירו 6מ 6יסיריט

 6חת וכי5תמקר פסוחה 6ל 6סה )גסולנומ לקמח nohמעזורנה
hSוגלחה וגסן 6חח קד)נוניוח וניסח גס ה6חרמ חפיה ול6 חקוס 
hbגי סלח יחר עיד. ולה 3נללומ החכמומ יומסין סלסלם נםל)גה 

 וחן 63להות הן יגיע וקין חכמה 6ין 3פרטוח לת 5ליכוחכולס
 3נ' לסעסועי הית" rhn והסחלסלומ קויומ לה ס6ין3טנעיוח

 לחן ))חסנח )ול6כמ נכל וחחנולוח המלוכוח כל נס qh ,6דס
 על"כה נעל לסער נונל ול6 קנוחן והסמלםלוח היניס יבייקורות

 . וקנומיה כלפכחו קורות יורע סנינו לנחסותמ)גל*כח
 מס ולה עונגה ע5ד 'קלה הימיס ל3ר' לריסם ני לזהוהראיה

 ויעורס ח)נ65 לה 5ויכה וחי" ב6להוח נס ו6ףכמכסוח

 לעווי61סן אננס מדינתו ו3ן נילו ו3ן סו6 סוסון 53מות סמוסל6יס סין6לס
 תולוות [qlD סיר מזמור יסוןס בנית סלמנ5ח סו6 לוס ורביות ועדותז"ל(
 ככנפי ססמיס כנסר ך6ס 6יך רעיוניו ונסככו נפל16 עם סנה סנסי6ר"י
 ספת'ס 53מ סכל סכתנ פס וכל ננסס כרוס סקווס נם)נת 56 מלילתורום

 יםת57י' 6סר דורנו מכפי .כ5 על וס6םפס מלפנים ונעיניס מיוסרתנסליכס
 מערכת סדי ע5 סר6סון סיס סו6. סוס סחנס סס 6ת לססכימ  ירנחוזק
 עמיר מסיס ס6ת יתר לו וסיס דעותיסס ותסלוכות יםר6ל תכפיתולדות
  תחת סעוסר מתוך ונחכמות 63יריית6 ולבס ועסק סקרן מנננךיוסומר
 עוני פתוך רק סתורס ועקייננין סעופו מתוך מתורס מ3טליס מעולססרוס
 וענות ונעימיות כנחת סיתס סנריות עס תסבוכתו קתני. וסכי נחסרה מסוריע"ד
 רייך סחכם 1ל1ל6 יסות שכיס כסנר 6וס כל 1ק3ל ימר ופול קטן עס נדנורותן

 חיו 6מר יסר6ל תכנני תולדות 6ת ליסוף ממחל 6סכנוי 3לםון א5 ביתנספרו
 ונסמתו לו כנ6ס סר6מונס ba11D3 סחכנניס נעערכת וסעננידו 6וכנ6רן63רן
 סעו נסכם כ)נגנס 6( 63)נונתו וקייק לנ3 וחוס פ5ר נכפו 6יס סיס כיסיקרס

 סיס  לפפו Sppt' מיכליו לירר Sno כי  ימסו לטס כי רורו "גסי לכל ונודע החייס נין נטמע16
 יבל יו נוחס 6טר D'h כל  סקיסריס טיוחיה סול סיביר מוזיו  יום פרי ומקור  מלוך תלכוסיו

 פסקיו )קי וילו  ספרקפעי6 מן ופרט חסכונו כמי 6סר לכל ויטלס כירו ומברו  מסבוןויפיס
 ריחי לנהר פעכר סכגחס ן 3 1 6 כק"ק ודרסן ורר ט ק ע פ בק"ק  ריין  לפיוט ססספנוסוסבל

 . יעמ"ט טום נסס נפערוכמטמרת
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XLVIII

 דברי טפולי כולל חלקיו נחמסה מלס חלק כי מלטיס מולחנטפל
 הברי6ס על6סימ הקבוס והסמלסלות הדורומ גדולי ומולרומסי))יס
 ו)נספטיס בחקים נני)ווקים עוכמל ממסלת לגוי יסר6ל בני ע0 היחסעד

 ועדרם כיונו [ס ועל , וקים 5יס כל ולחועלח החברהלחושלה
 6ח להחמיל לריך סיס bS ילחק ר' "6)1ל פירוטו נר5ס רם"יהכיילו
 יסרבל סנ5טוו ר*סונה )ו5וה סחי* לכס הוה להעלס 656התולה
 המבעטין הנ[כלוח הכתוו! לדעת הכוונה נבו6סית" פחח ODDומה

 הכורך 3)נע)נד החורה נמינח חכליח 63)נח כי היונים,נקורומ
 ולגרף bn~he להללחמ היה יסר6ל כל לעיני קיני תר עלוה)ופורקס

 כל לנו ולויה נה, ילכו *סר הררך לה0 ולהורות הנריוח 6תבה
 וחיץ )51ריס י5י6ח קפור 6תר עד בר6מיח תמילח עןהיפוייס
 הקפווימ, נקלה ים תועלת ינה D~S" הנה "המדם החויההתמללו

 ללדך עוד ויט סטתו, לעי למנין נכמיש דנליס נמס  )גסינוסיוררי
 rhn העגיניס והטחלסלוח הקלוס קפול צלחי כי נכון טעסולחם
 ל6 סיני להר לנומנו נ6ו עי ע"ה h"b גנ"י לקור קורמנול6ח
 הדברומ רקס נקח 06 ד"ח נכנר המלוח הגילוח להחחלחחסי'
 [ק, ינה ועל [ה ינה מלריס" )נ6רן הול*חיך 6סר *להיך ה'"לנכי

 ינו6 מן וילקו סדין 6ת ליחן סמתע5לין ועתילין 3יסר6ל יגנסס ל6 וכןוזכרו
 ועתיןין וכרס 6ת ג"כ ויכחידו ויסכתו כמוסס טוכס כפוי תססוכות לור6מריסס
 וזעזטגעריכט דמו 6י~ט געסיכטע ייעןט דים ס6סכנזי סכרין כפתגם סןין 6תויתן

 . מכס נקיותו 6ת יקמו וסמא המשפט ולהם ידברוימים
 סילמת )נ5ך וסוכרמו ינוס וגרר )נזס נכר לפניסס יקרס 063 ונזרת רעועךך6

 מלין סעט כי cSn1 מלס מכל ניכר ופת גנ6י דרך רק סו6 למזכירומענין
 כי 663ר נחנט יות6י 3ן נספרו מ6ד ויגע טרח כי נ6)נר ו6ס * ומרעיוןסלנ
 סרנר ונעייף ממגירו רס3"י ל6 כי סיכל 6)נתת וסחיסוס סתקירס ע"י סיוםנודים

 ומסלי 'ע3"ן ס6ךיר וע"י מקורס בעוני נכנס סו6 ז6ת 3כל וננתוכוושניקרו
 על סקרו חנמיס טרנס סוס סנדול לגננין ונתלוס סינר נסתלסל נוסס וקריקטרין
 סקליר ר"6 נניון לוס 3כרומס קרס ל6 ס6ס . סתמת על סדיר וסע)ניךוסלימוך
 נסת3רו קולננסין וכמס נסתמך ריו כינס סקליר תולוות לקור  65ת מיום נודעסל6
 רס"ג ופי' ד6נן לר"מ מערוך 3)נחנססע3ריס נר6ס עיי 3כס 6)נר וזס 3כס 6מרזס
 סוליתו 6רו וגס רס"ג קונס ר3 זינן מי סקליר כי סינר ונונע סי5לס ספרננל
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צ11צ

 מע5ויש 6בוחינו י65ו עד מנר6סימ חקודעיס ססעוריס 6סל6נל
 ה' בחר ננו עיוע ורעת וטעם מעומס )ננו6ריס סדנריס כעסניר

 גושרותיו לעסיס להודיע קדום וגוי כהניס עעלכמ לסיוםלכחלה
 6ון] ע5י 6רס גני בהן להחנהנ וחולותיו מוקריו וירךונפל6ות'ו
 ייאות פכור ושורה ולרגיש לעוות הימיס דברי קוויה נעגנהסמורה
 לך' וישחרו זקניך וינרך 36יך ס56  וזל לל סנומ נינועולם
 העחוברומ וסידיעומ הקימונןס חיי דברי עתועלת סקורך 6ל רברוועי'

 : חק)נ"ד( לסנח ))ג6סףלחס

 6ך ו)נ3וטלין כטלין וננסיביו. סתולוס 3על ססכנניס דגרי וכל PDD 3לי סוריסי6
 36"ד סי"ר מוס' סעגק 'סר3 ממתילות 6ת 61ת 3כל יורם ל6 ויני  לבנות ימין)ני

 סקליר תולדות לכתונ סחל 6סר סר6סון ססו6 פ6ר לו ויתן נר"ו פראגדק"ק
 וכמו . לקעתו סדנר וסו5י6ו סלי)נוךיס על ועיודו סמוקדיס  נפעוררו נ6)נתוע.י
 כיס כי לנו נוןע ועתס brlib ננקר( מסיס 6ו)נר נור סרוק 3ן פנחס נניוןכן

 למריו ונקרץ חמס נ5עק וט נענור ס6ס טורטוס6 עעיר ופלוס ענטןספרדי
 וססתול. פיננו לו3ר סמל  06  וי פונת נעקומו כ3וךו כי מלס~ניר סטכל6
 כפ4 מלעס )נסכורתס סמלו b'oSb~1 ס6לס סעניניס 3כל כן וכננו סל3רלגרר
 )3ית ז"ל 1Ub51S סת' וכפ"ם הלסמל לכלות נקל  יותר כי ספלינו 6סל6לס
 נקל כי אחריו סנ6יס מכל יותר עמס כנר 3)נל6כס "סמתמיל י"ט( ד4ס6ו5ר

 עכ"ל. נתמים" מכנר ונס על.לסוסיך

 חכמים סני סד3ר 63מיתת נתלבטו 6יך ל)נךי נורע' ורכי 6נטנינוסבנעבין
 סוס רעת על עלס ס6ס סכטרס 6ל קלע עסס 6מו וקין)נסורס)ניס

 נועם ורכי דרכיס מתורס ורך ,ס 6ין מ'ו מפס 6ת ולססכימ לגנותם 6פת6וס3
 : מלוסונפינופיס

  נר"ו לוון  olno  1פפפ נניין שד"ל סחנס 3סס XLIV) ליף לעיל  מנפנפיכוה
 ע65תי סכדפס וימר בזכרוני  נפיר  פסיס  דעתי 6ו)נד כפי  רקנפנפי

 . . * * * * .  ~ס לפדסוס ר6ויס סניסס כי למונו ע5ס פנס ואעתיק  ססו6סענתנ
 onvpo 6ל6 מסך מכס 1866[ ברןין פחע?יע ]ם'נמגחגחוי קונן סמכם סל"ספרו
 6 1 ס סתם אותן מכית וסו6 יךו)נות נלת' מלימות ע6ס 6ולי לו מעתקתי"6ני
 0טיימ *( ם36 נזפנו 6סר ס)נקור יגיי אחרת פעם כי ספק ואין לדיק"6ים

 צידי" ג"כ סי6 לסלל ר' סירת 63ספ6רד ססעתק רס"נ סוור 3יוו כתן"0גיידער
 שד"לייייך 6לול י' פ6דו3ס וכו'וכו'

 1%86(" )ברןין פחע?יח סינחגיגחוען דער גע0ימסע ויטערחטול נספרוונצמח1(
 ממדחס. ומקוס כטמומ כלס "ס וקרץ המקוריזוויע
"....." zu l~akdama י8זש"1
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 שפרום ן' חסדאי רבהנשוא
 )9י9( תש"ל ז"א )916( תרעהי"א

 ותתי 63נרלוט 3ן לנו ונמן בקערל ילל לנו יולי מניס אלףזה
 עלתנו נ36דה 1 לו היה מס ידעכו ול6 סכמו עלהווסרה

 בללו 6סל 6פיכו ות ר יעקב קהלוט ומ)נימ יסר6ל מפ6ומ מעלהכלי
 על הסוקייס בדורכו החכוניס יסרבל 6ל))ן ל6 6ך נגויס. יסורן0יו

 מסוטטוח 3עיניס הימים קורומ על וסו))ריס מונות נלסונותהליתידיס
 קפירנו ו36ן מכיננו לנו והעלו הימיס דברי זכרוכוח נמלולוחיודו

 ה"ה כנה זס ד6נהנפסנו עליה 36דנו *סר 2 ה"נרה לכווהחזירו
 שמרוס ד יצחק בן המראי רב נלה ראש הגרועהנשיא

 למלך ומזכיר 6 יועץ 4 רופא 3 עזרא בן הרמהממשמחה
 5סל קוררכה בעדילמ 8 הסלימי אלרחמן עבר האייל)הנליץ(

 חסכ"6 ד"6 סגת על ל912( ד"6 מרס"פ ווסנח סנה כהרסיםסלד
 6מליו7 מלך 5סל אלחכים בנו בימי ונס)981(

 8 )916( תרע'ס ד"6 לערך 3קורדנה ה))6וסריס נסוריו נולדחםראי

 ההו" 3קו1ן וה"ליליסחסופייס
 כלכה שחריהם הנגחו

 המסלם סיס 3טפלד זי6 החס "נ'עיס יצהר 5ני4 לחפ*רחלדורות
 9 המדאי כן הממרדי יצחק לבי הניול הנסי* 5ו6 הניולהאקיע

 וננסך וכו' די 3לי עי נלכס סוקליו לכל הריק כי סדי 3ללינום
 וכל *לי לכף )מ קול והעפיל הגלות נכי לנוח כדמומיו3ע3וחות
 וערם *דוס ו)6רלווו ל3 וכל ב6ון כל *לין ויאספו עלימסקולו
ri~rnnעמהם עוווד הודו וענן לפני"ס חקיין סלטן וערך ונתעיב 

 וכו'10. לעיניהם" יקיר כיורו 06ועתוד
 36וחיו *מונס בוכי על סקלני ננו 6ח גרן ילהק הזה הנדולהארם

 3ל3 כטע הקלוסה וללקותו לעוזו ו"הנחו אלהיוומורת
 וגס 3זה 5חז חכונחו רך חלנני י,על 11 נדינוח נטעי ומחלטנער
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 וילמרהו ילו הניס bS 12 ורומית ערפיח לועןוח לסונוח הלעורבזה
 14. הביינית בסקי וררכיה העולס חהלוכוח וחכעח 18 הלפוקהעורכת
 בכל )6ים וימי בלבנון  Db"  ויון גיליו בגי נין חסל6י הנערויגרל

 ו4)נסכהו 18 כמסיבו הוולד ניח עד הלך וסעעו 15 ועדעחכויה
 ר6ס וכיסר  דן וסיכלו  לרופש *ותו ויען רהבהנענוחות

  סססרלומ~
 לניסוך מפחיו ע) בחן מדגרת בלסון והנסרחו  5פו  בפקוסבתעוומי
 וחורת כמכמה פיו פוחח כיהל33ות

~po 
 5מ סכלו וכי לטונו ע5

 סמבוקס החפן )נטרמ הזוטרה Sh דבל 3כל לקלוע ומהירונהיר

 וכ) לוקיו גל בעיני חן ונסO~ssn 6 6יס ייהי 18 יוסף 6ח מןויחי
 טל  ויססירסו נעיניו מן יוסף . ויע5מ בידו מתיח עסה הו"*סל
 והן סממלכס  נסוך  סכובעיס  3ובריס  סן 3מדיכימ ליופן וולכומוביפ

 עוג)כוח סלוחי והמני* המו5'6 והיה 19 מוכוח 63ר5ותהנוגעים
 6חו לנו6 נונחנוח חכליף פני )קבל ונספון מעזרם ח63יס"חרום
 ויעזונ ממכהו 21 ונוגקחריו 3ונערניו גס 20. ומלוס *סבהנברים
 ונסרה 3נימ לו ים *סר נכ) ח' נרצח וחי יוקף 3יר לו "סרכל
 נכנעיס ויני"ס רב עזר ע,רהו סוכ"יו עם וגלסמותיו נמערכיגס

 22. רגליו הדוס כח6 לפני ויכיחס עלחעהסכוי
 28 רע ופגע סטן בסין ניו) וכנוד ל3 לעומר בכל "' נלך פותוננש

 "~nprD ידו וקת גדלו 6מ ר"ו כ"סל קורד3ה למדינת עמווצני
 ויסיירו יסרבל 3ני עית לכל ולקוין לרקם נס*והו ונבורכ,ותוקפו
 יכה עלמי על 5צ ובנשיא וכזר ל"סו ע) 24 נלה ואש הכתרת"ר
  לו6ריסס על תפ*לתו יענדו כי בחלוזיחס זמנו עסולליסלו

 26 . גרגרוחיחס על חנוולוית

 ממקומו וסססי4 עכו טני 6ת  סלוחו ציווי סכת ל6 '  סו6 גסיהוא
 חלמז 6ת חוילה בטין ורקס עונו נכי ספלם על וכס6חלס

"ahC'5DIS ולהקל  וועוודס להטיב ומנדיהם סונ*יהס 27 *ומס 
 כגנז יקרב לב) וטויב 5ר כל נגר וקוחרה 5נה והיה עלםעעליתס

 ווסריר.  בקין  בסלוח ויסבו 28 ב6חליהסן

 נחרחנת והעוקקיס והחכמות המורח על וחמקדיט  ספכמיסעי
 בוחנת עין עינו מס וחוג)י5יס סמסורריס וע) הקיום"לסוכנו
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 לפכיהם מטפו סלחן ועלך 29 צכטפו לממכם לי)נינס ועגילונדינמ
 80 *טריהס סלח ב16 ל6 6סר הרמוקיס וקלס הדור מכעי *ליוויחק3כו

 31 הקודם למון עכולת הלועל'ס הליכת על וילוס *ליוויעסכס

 82 צחוסו סדם גניי וצעסולה מלסקל ויגיה וסמיימס .ע"כלסוינה

 צ6וכלי ויםי)נס כנלס רחוקות )נ6ר5ות מכוייס ום3יסוהעונריס
 "ועעח סקולים חלוזיס לגיוס המטורריס התחילו וניעיוסלחנו
 מקריו כי נוגכיס 6חר סריס וקדינו בספרד חכעות פרקוסהו6

 88 העינים". המיל 3על6כת ונשקטו 6)עיס לסוןהרנינו

 כל 6ליו וילפף. פקומת י עין מס התלעור ומורת 6להיס po~על
 וסחן. 34 ר3 וגלג6ון

 צצלי חלחול ליעוד יפרד חלוני על
 ההור6ת כק6 על 3D'S גונה 6טר 6מ וגגי ופילוטיהסוירוסלעי
 סהי' שעולס 6יס היה ל6 לרין דין 3ין וחורותיו קלסים חקילחורומ
 תוותו. יורדי כניי יעל  סיני  כבור על מס 85 עליו לפלוסיכול
 6חד 13 חנוך ור' מסה ר' ו3יניהס 86 לקורל3ו סבויס הניקוכיעיו
 ערב וכסנו כלס להכנטח יון סל h'Sbuthn טהלכו התכעיססי'

 6ת והוסינ על6 נכק4 פיס והוך הגרוי על לפסט מחלךהמוצל
 הדיין נמן רני בעקום דיין להיות ההורקה כק6 על מטהרני

 87צקורדנה.

 סקלי להב וסלם כדיווחו כנפי פרס ופומנדית6 סגי* יסינותעל
 ופירוסיו 88 סחלעוד עספרי ספרים צ)גחיר סם לחני*כקפו
 לעס להורומ ילמוו IsnS נקפני והתל)גיייס חחכעיס 3יןלפורט
~pD6ל וקטן ניול יבר כל להביני י5טלכו ו6ל פת מנעל מולה 
 89 הדלך. וקכנות וגרובות בהו65וח רב ערחק ב33ל )גדלטיסבטי

 6ל ולטוק עקלתון סדרך על עלםלחו כקטו על עינו מקלא
 חטנון כללי לו לסלוח 40 תגייס 3ן יונס החכס 6לקרירוותן

 ילטרכו צל יען נ)גועדס לקדסס ה' ועועיי ר"ח וזגגני ססניסעכול
 תססה מועיי וקביעת תחסנון להס נ6 עדי וסנה מנס נכללתעמין

 41 בבל.עיסינומ

 עחכעי ונקם העפווסעיס התכעיס תהלוכת 6מ לדעת )נ*דמשם
 6סר ועתעולותיתס מקולומיהס 63ריכומ לו סיכתנוזוגנו
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 48 ועלולפ;הס עסונ6יהס עמעלומיסס נדרך קלס ו6סל ועטופעלו

 ססעע טס))ועה ע"פי סיסל"לימ התועה נכללות לדעמ I~hnoוכן
 סזויומ 63חו וכל עכל 3"י מצחינו העומל סנט תר bs עולכי

 עלכם עי החו6 מקוס 6יה לדעמ ))"ד ויחזק 6ר5ה המטלומנום
 43 מקט ול6 כס ול6 מוqp15 65 ונחן עעסלתס וחיך )נלכוחסוינה

 גס6ר 6סל חכוזר המלך Sb ומכחנו מקויו מכלית Sb 63עדי
 ומוס 6הצחו על העזה מסופחו על נקמן עד 44 היום עד כלכהקמליו
 sb r1on תסיג עדו והסחרלומו ולחורתו לאלהיו עעו לטונתלנרו

 . 45 תסוצהו 6ת וקבלטט5ו
 יורמי צנים ס"מ6 זרע *תריו ותכיס וככיס *מה לו היהאם

 דורס בסוט 3ר*יוח יבר עזה ע65כו ול6 ידעכו hSאולחו
 46ירעוניוח.

 צתוייוח חן קונטרס 6ו חיסול קיקה נפיו בתצוגות חנל ה"אם
 *סל היגריס *לה וק היום עי כודע ל6 צלימוליוטוהן
 : הסה ותה חגור לקר*ותס ר6ויס 06 מקווךנזכיר

 עלסון ייסקורירים למיוני הרמואות שמות ספרהעתקתש(
 47 , ערגי למון 6ללועי

 48 חלי"ק בעלבו נקל* כלליח חלופה ערס"ת מעשהנ(
 ולפס כח3 ספק וצלי זו צ))ל"גה והכסרחו עיונו ע"יעמדם סהע5י*

 3לילמן ומעסה וסוטים לדחיס הסויים 6לה סעומ ליתרוןלדור
 06 לנו נדע ל6 6ך עיוחי 3קונטלס לוקח מעסהנעמנונתס

 . 3נ))65עודנו
 נערלה ונעלי5ה נקי 5ח 3לסון יוסף הכונר המלך 6ל המכתבג(

 06 63עמו מפקפקים תכעיס וים 49 פע)ניס *יזה orנופק
 60 לו. מהיו עתעץניריס 6חד עיף הו6 16 כחנו נעלמוהו6

 63גלמו סרוק 13 מנחס )חכילו ממכתביו ע"תד )בליכסטוק( מסקאוש(
 51 קליו. הטוהרען

 הטונות והעדות הרעות ה)נעלוח ססם3חות כל פיוס 6חיוהנה
 סעסס והטונות וגנורתו מקפו עעסה חקד6י 3רב )נ65נו6סר
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 יטלל) לתפעלם לדולות בלכה קמליו סחניח הטוס והסס עעו'35ני
 לעסורריס לחכעיס וסומך עוזר ושתיה יעקנ 6לס' דתולנדלח
 תפ6לפו זוהר היוכהה ו63דרחו נלנוסו כמס י651נו מחויםולצולי
 הרגמו שמריו סלח 6סר סרוק 3ן ענמס ע) 6רע )מון סקנל3שט

 עליון ב6ל לו ונמנע טונ 3נל וח3עיטו עעוטקיס והניקוע*כוטטו
 וע6סהו זנחהו .עליו חנונולוהי כל יסנמ 61ל עליו עססורוכי

 ורזייה עדות בלי דינו ורן המלסינוס דצר על כל ונסוקר 3ערוסוטנ*מו
 ידברו  "יכ2'מ  סיפווזי  ספפורר לנרי נ6)וניס נוגס מוטי נקשושה
 מהיה מסיקי עוב *נענו bS טניס qSh זח גי המשפם"ולהם
 ה36ן חרוע'ס גללו ועתם 3קפרר יעקנ נילון וחם6רמ 3יסד6לנסיק
 כרוה  ס'פימ  רבוי כוחני סרים מפרוה הזעכיס קורות נ6ל הנשדמן

 כשכוח על הסוקדיס לעשון והסקו  3פמעווממ נימוקק סעסנדיבי
 ולעעמ וננורמו מוקמו מעטת לעינינו ילו וללה יעברוהיפיס
 גס לעיכיגו כנלה חרטה יורות כויס 6מל כי רנן  לפמפי  וןימזס

 פניו על ועוכיחו  סוכי* Sb  פויס פרפב  פגולי  פוייסחעכחנ
 יצר )8 גזל לו סהוע פל הסוגם לעיני עונו לשח געדליט3דצייס

 . לסייס יינורעסר
 ל6  'ספמי  ע"3(  ל"י  ר4  מקולר לב3ימ זל'ל  פר"ל בקצריונם"מ

 ינוס חסי6י חגיול חכם'6 6ל ותתלת סבת עמת6כל6
 6מו חורת 'סיגע6לי עלך 56ל וגדולתו כנורו כל עם 6סר מיי%ל
  לעעו עסנ3 תעיד סתית עלנד כי זנח hS 36ותיו ולמון סכתל6

 לסוגנו ולהחיות ולה6יירה תורה לתגדיל ל13 מס  פור  בלרהלעחומ
  חיט 36ל 6וחס נעמו געלם ל6 ו3עליהס לס"ק וסירי סדרתולרועם
 ויחפור ויסמבמ 'מניל הכ) ועל 6חריהס וסלם  3סמפמפ*ר
  עונך ללפרמ  זס סיסים רלון יהי לקלונך דגל כחבתי 606פך  *מי 6ל ן  פסעי 2 שסרקי  לוירלי" 3ן יצחק צביו" סל סמווכשרומס

 !" עולס לטיי היעין לקן לנורלך וחעעוד ומנוםטסכון

רבכו
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 תגלית 3ר6ס לנתוג  זסיינו 33כ"סעת מכתו  סב5וביס  תוצרות כערך פראגבק"ק 36"י נר"1 סי"ר b1D סכולל סחכס ס6ייר סרג כילך מלכתיתנסיק מסדקי ר' חיי ותסלוכות תוללות סכולו סחי5ונס 3תמונתו סיס סמ6פרבסיקור
 עליו ונין ולנמנו 6סר וסחיפום סזריסס 6חר 6100 נ6יס  סנפ65ותסתסלונות
 ס5יוניס עיפי ת ו ר ע ס ס כן 1fib1 י3ו6, כי אחרון לדור לספר לנכוןונתקבלו
 ומס 61'ך ס3נין יסדנו ~IOtS ומיסודות סר6יות נכללין ונסן לסן עמונו6סר
  נין תפיר  סר3ריס יפרם bS1 סתולרס  פסס לסוויץ ססקסיס קצוות  63ss)sנו
 לנו מליין וסדרך , וכוומס "כד6ית6" סס"י "עי' ד3ריס' נקיוני ונאפר ונקמרגל

 . מענין תכלית ליזי שמניאנו סימר סו6 מנ"לסרנ
 ו3ר6מס מנוכר סנסי6 כתולדות קדפוניות דלתי על סקרו גדורנו חנמיסהרבה

 הולוות 3סוכטרסו p)1D S~ir  סלמס  שהו"רר ממכס סר3סמנומ
 6ירסט ~qD1 ססכס מ6ת כסכנני ללגיון נעתק ננדח 3ן יונס רכיספרעוע
- 631860ריענט  סיסוויס 3ין ספילוספיס מכמי בנימן ו3קונטלסו 1861 
 3קונטרסו כרמולי סחכס סר3 2868. לייפ5יג נעער )נסמכס כסכנני ללסוןנעתק
 5עזנער סחכס 1842. 63ריענט וגס 1844 נריסעל סיסודיס סרופ6יסעל

 ס6ו5ר 3ית בממררתו סד"ל סמנוח סחכס ו(284 ברלין תייסוומהןבליקוטו
 סנסי6 י3ר SD סערות 3קונטרסו נר 6וס3 3נו סנ3יז ו6חלון . ?184לעמ3ערנ
 ומעלס זס נענין ונפלאות גדולות עמס 1868 פארים לרפת נלסוןחסז6י
 סקסי וי כמו נקלס נסו סכומות מחכתי גס סנסיס פתסוס סנדול פיספנינים
qDbn1ארוכות דנו ס' נחלק יסר6ל קורות נספרו גרעטן עוינו חנם סלחנות לכל 
 אוכל bS 6סר מסוורות סערות וכמנס כמנס ועוד חסולי סנשי6 נעניןוקברות
 עסתו כנר 6סר 6ת לננסות כפוני לקטן עוד נסקר ומס מנס. ולאיינם יחרלק53ן
 ואינס סמונים ו3קונטרסיס סונים 3ספריס סנפרדיס סמפווריס סד3ריס ללקטרק
  ו3ריסס סקלתי סקוריך. 3יו פלס לענין נימד לסיותס 6ותס ורכסתי 6דס כ35יז

~)ibnsמסלתי רחוקס לססערס 6סר ו6ת קרנתי ננון )נ65תי 6מר ו6ת לחינתי 
 נסס מספט 16 גורס ימזער פרפר כל בכור ל6 לפעכיס 06 ועתסרסקתי
 6תי סו6 כן ל6 סלי ס6ינס טלית לגסתי כי למסדני סקוריו יפסל 6לקומרו
 3ו עסוק 6ני 6סר עסעניניס נסענין סרנס קררת* 063 6כ3ד בכי6לר3ס
 לעיין יסקוז 6סר קור6 וכל . 3כס ונס 3כס קומר ~ס נסס ולקרויות לזייןו6וכל
 06 16 מוסות מסערות ובס 6מתייס דנריס ימ65 סו6 לו סנ5רך כסי 01נענין
bSזרכ41 כן ל6 סו6 מדם וס ר6ס לקמל  3ס56נע %רפו  פייסו  סערותי 
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 סקנלס נספרו סרי3"ר  פסרנ  ופון  הפיס  ר3רי 'נספרי נאנסbS יסרי פולי ולמפר ונין יניס ל6ל4 זפ,קרונ כרתכו נ36י סוס סמול האדם*
 זס וגס עטו מפתי על ם)נו 6ת ים6 סדורות שקוויי 6מו 6ין מעמיסוהזכירו
 ממעט ווכ ליייעקט( לכתמילס 1ל6 נחינדירעקט( ין כלקמר סו6 סר36"רממכירו
 3ססרו עיר6 3ן מר"מ לקוס סו6 כי נרסס לדורות קמליו נרכס לסיות לנוממודיע
 ממזכירו ומס לפנינו  ומפופ סתום סיום עד ג"כ וסיס דנריס 63ריכת לקמןנזכירו

 סיפור סו6 63סר סקור6יס כלניני 3ינריו סמון סיס bS לקינן( נעי" מריזיר"י
 סטינ נעיין י6ס כוונו". ממיר ")נעיב לכסי ולנזרי ונמרוויו נסיריו ידכממר
 סזס 3דנר כילי סיס רק סנםי6 תסלוכות י7גנ כי רסיס )נ65נו סר36"דמדניי
 ימר6ל ונוולי מכניס 3ם6ר ורניל סע6ס כשי ס6)נת על לסכויינו ר5ס ל6ו3ניוון
 לו סנויע נרורס ור6י' ותולךותיסס ס3ותיסס נגלנולי וקורות חרוכותסמעייל
 13 סכתו3 מס לכו ו)נוריננ סנמיSb 6 סכוור סמלך תסוגת לכו מזניר מסריסכל

 רעפ גנן  מכפביירו  לנו  לסוריע רק סנסי6 6ת לנו יזכיר IDtS ננסס ל6 זסוגס
 כי סמלך Sb סנסי6 סכתי סמכת3 זנן לנו מודיע קינו נקמת וע"כ ע"ססרבנים
 עסרומכיס יפקד ול6 יוכר ל6 מזם ומון סתסונס לו מגורע כפו  פסנו ירע3ור5י

 ופס מחתנו. נ6נד 63פת סי' כן ו6ס סיוס עי לנו סנויעיס סימיס 37ריזכרוכות
 ר5ס bS וע"כ מס סננן ימר6ל תמרת מסיס  שסו*  סברות 3*ימ , סר6נ"ומ65
 טנעס וי65 עמס לנס מסיו סמפורסמיס יעקד גני ממות מספר 3ין קותולפקוד
 ס3ת מסתיר כן ולעינינו מסתירו כפו בי ידעתי ל6 מתורס ו)נ6וס3י3עולס
 מזכיר קיננו . כי וחפר סנזכר סקנלס ספרו נסוף כת3 ני לס15יקו נוכל 6ךסנ6תו
 3דג פ65 65 וס וכ5 סטוים ומכרו נרכנות נסרכו ומר נלנך יסי3ות נעלי656

 26(. סערם סיInPS 4 נוגני' לו יממול וססס חמרת סנס סו6 וחולימסמי

 תסוקתס 3עו5ס סרס 00 ססערות 6ל0 לסתימת זכרתי 6מר סמנמיס יסלוק2
 נ3יסס SD1 סלועעת סלשונות על סקירתם ונבוול יסרבללמפדת

 ומעלס ס736ס לנו ממזיל 6מר ק"ל מונק סלכם סר"ר סמפורסס ממכססכנומ
 הממינו 6ת לנו וססינ יופיו 3רו3 לפינו וסע3ירו סנסיס תתסוס ממו6ת

 חומתו. ומורת יסר6ל תמרת סיס סנסי6 כי קךס מימי לנוססיס

 עם נ36יו 6סל ססופריס כן גס )נ65נI11pnal 1 ס36דס ס)נ1:65 6מו וקנין8
 ממשמתו וימוט ממו נסוכות סוים מפס סניס וחין סיס ורניסספקוון

 3סס תימסו תמיט 3ן יונם * פס 6ותס 56ר4 סענין ולסםלפת 3נס וזס 3נסזס
 בן המדאי יוסף "אבו OG3 פימסו 53"0 לעודנו א5ריאץ זמר כת3גספיו פזר*  3ן  פסס 808(  רף 860* 6ריעגע נעי' יצחק" בן הם4אי יוסף"אבו
 בן יצהק בר הנשיא הפדאי "רב סק3לס נספר סר36"ן שברופ" בןאסהק

 נספרו ר6"נ סר3 " 'צחק בר' הגדול הנשיא המדאי ב"ר 3סס גסשפרו"פ
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 'צחק בן "חסדאי סיומסין סור כ' 88 דף -11 געסיבטע ~ייגע *וגרי,רענטהוע
 אכן ייסף "אכו עימקו 3קונטרסו 51"ל גר 6וס3 כמנס שפרופ" כן עזראבן

 המדאי יוסף "אבו מלר סיומסין סיור גי' גלעטן סמנס שפרופי אבןחסדאי
 מרווי 3ר6סי סנמי6 6 1 ס 1 עזרא" אבן היקרה מהמשפחה שפרופ בן יצחקבן

 בר עזרא בר יצחק בר חסדאי "אני נך עלמו מימם סכו(ר סמלך Sbמכתנו
 רב "אל 0560 כ37ריס מכנסו סנסי6 56 3תסו3תו יוסף סכוור סמלךשפרום"

 ר"י סט 6ת גם6תי םל6 ומס הספרדי" עזרא כן יצחק בן גולה ראשהמדאי
  סמ5יף וקולי  חסראי  תמפ יצהק סכתנ 3ינ3וי סו6 סמכמיס 6לס כמסערסמריוי
 6ריענע ועיין אענין. נמסך לקמן מוס ונכנר 360 רק ס3ן 6ת וכד hS 16 363ס3ן

 נ"י. ל)נ3רעכט פ. סער ספכס פ"מ 898-9( לד18484
 נזמן קורד31ס מעיר Djoldjol (fieS) Golg'ol 168 דיולדיול 36ן הררם4פ4

 גסס מוניל 1001 ער 978  ימנת מלך 6סר ספני אלחכיםמננסית
 אלרחום עבד סק5יף 3סיכ5 סעודו סוופ6יס מספי 3ין ויון מסוקי 6תסטון
 מנוכר( סכלך נ3גניני לסניו סנם6 ומסך מן יןידות מרון טונ נעין לנוומסמל
 סמנננות לטונת ולעזור ~SIDDS  טוס  נתסוקכ וססתד7DDD3 InnSic 5 זריז ס"61יך
 סרופ6יס למכיני לעוור כחו 3כ5 ומתעסת כפרט סרפו6ס מלחכת ולתועלת3נלל
 לסרופ6 סרפו6ות מרקמות סגנות סמר מעתקת 6ת לסמלים סניף ולסיותחנפיו
 נטר 6סר סרופ6יס קורות כספרו אסיביא אבן סער3י ממכס 408נז10800)1.מיוני
 סרפו6ס כמכננת 3קי סיס 1Db1 ~blon מוסיף מנוכר 7יולויול 6נן מן ססערסלנו

 47 מערס לקמן ועי' 102( דף נעער מונק, ךעי' אלחכים מכליףונע3וןת
 pi1Sti~ וור סמנ-פ על  C1DnS ים ומלן . סנוכרס סעתקס וניון 37ליס6ריכת
 נעיר יסר56 מכמת 3סס לקור ססו5י6 סכוורי 3ר6ם סכו(ריס 3תולןות סנת3נו"ו

 36ל סרפו6ס כמכמת ורם נמסו6י( עלוניו כינני וז"ל 68 דף תרכווו6רסוי6
 )נסמכס לקום זס ורנר S"1D מוממס ווסת סיס ל6 כי 6וס לפעולת סו5י6סל6

 ער  *יי1יעטע  ל*יליייתיידע( ערטטערע יי6 869(  ר4  ךמייס  בת3 6מרנרעטן

 עדות גנך וסיין 11 ס6ערס 610 לקם ומקין  ffifl טהע*רעטיפ סר  יעייךויר
 ססמ5י6. תרי"ק ממנו מזכירים סער3ייס רופאים כי ועון נזמנו סמ' נקמן ערפסעיר

  3ממלנס  תיומות מממרת לו סיס סל6 880( )דף נרעטן סמנס מנתב נוה6
 6ת ס6ל וגויליי ידו תמת ענר סכל סל6 ז6ת לקמ מקין מיומך3ת6ר

 מממות מס נסוס וליומך ע65נוסו hS 63סר לוזיר סרוס ומס וגננין  צור נכלמיסו
 מלתנו כ36ך ט65 ר6יס זס 6ין סממלכס ענודת מסוירת על סמוריםסתו6ריס

 ובס ס36וס לנו סומור כקמר כעת 6ך א' סערם לנעלס כת3תי כקמר וכ5מכ5
 *כער "חיפ נעעו סעתקת ע"פי נסירום 6מר 6סי3י6 ס36ן מ65נו סל6סמומריס

 סטעןןוננ הלהע ועהר *יינע *וגד וו*ורדע *נגעטטעןןט אלחכים ביי*חסראי
bfem.781. 11פ Hakd8m8  ן * * * י * * * * ו 
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 מספרת על לק לנו יוס6 ע5 61מל bS ןס נלסון המטטעע ערהח1טען תיהעביית
 ע3ז 36יו 556 ננסונסזו1סן ונוד6י למדינם בחון וסן  3מוינס מןסממ5כס
 כן 6ומל נעלמו וסו6 6מת וט גןולס ומסמרת פקווס לו פסיס ומנס6לומוס
 יו סיס סל6 מוס פסקים נוכל 651 כ36ד לתו6ר מס 6ך סכו~ר סמלך 3Sbמכת3ו
 ננבל ונוס יוען סתם כתגיי פלוגתכן )נ17 ול65ת טיטטען". חפיייעווען"חיינען

 . ופקודס פקויס 3כלסרנם

 ומת אללה לדין נאציר ככינוי נקרא כספרד לכליף סנתעלס 6מר סמוסל ודן8

 סו6 ונס 981. ד"א השכ"א 3סנת סוורות קורסי  יופוי  כ1  רמפלפי
 ס6מ5עי ניס סמונל ר3 6ת ס5ח 6סר נ56ר Sh רחמן Sb ע3ד 3סס 3ר36"לסילול
 ואו 36 מסם ומניס סנוכריס חכמים סד' נסבו וע"י ssO ולסלול מבדוד עללפרוע

 * 3קורדונסנפדו

 וסוף 6לחכיס ססס עליו ומוסיפו סרניעי 6לרתוס ענו נקר6 סיס סנייך ןה?
 ללסון סתלמוו כנזנרים סם3ויס מן מז מסס ר' מעתיק עבורו 6סרסו6

 3כסנותו 56חכיס 56ל גס חסדאי מכיס וסר6יס סר36"ר לנו מוויונ כהרונרוי
 סערם. לקמן עי' S~DS (כרתי 6סד hu'Db~. 6נן לנו מוזית כן כי610

 ראיתי ול6 גלעטן ממכס מסערת לפי מ65תי נאסר מנחתי סםניס ממפר8
 כעניני מסופקיס 3ד3ריס לדעתי כי ונפלונחות כספיקות המילמכניס

 כוכן מ6ס 631ותס ס6לף כתוך 3קרוג 6ותס מ65כו 06 סמ6ס רק לאיין טו3ויספר
 נקותם מקטן ממספר לאיין 6נל יותר מעט 16 סחות מעט לנוסס 16 ל)נננלושליוד
chn6סו6 גקורד3ס מנולד נסחלטס לומל סס3י6ני ומס גדול. וספק מקוי קמס סו 
 מונק, )ע" לעיל סכוכר נספרו עור6 3ן מסס ר' סמכס 3סס סמ65תימס

 בן חפדאי יוסף אבי פהר אול "והוא וז"ל ?16( דף 1861 6ליענטפירסט
pneNענאל אללה" רחמה אלריאסה אלקרפבי אלקדמה אלניאני שברופ בן 
 בן חסדאי אבו דעת עיסיינע, דעת יי,ט ומר דיעועט "חדד 3ל"6וסכוונס
pneNע ר ה פח ר ח פ זיינע, פח1 ח780( )חוים אלניאני ב*יגענחנט שברופ כן , 
 מקודמים מכווכם אלקדמה ומלת ור*חעא הינער "רטע פסע אלקרפביסוגד
 36יו 869 3דף 3סמלטס סנת3 גרעען סמכס על וכת"ס 36ותיו 36ידפיינו
 ר' ספניו נו6ס מנחס 50 סמכתם מן כי וזנתי כן ל6 6ך וכו' ימען כעירי30
 3וס* תצרכתי סם מנמס כתולדות לקמן ועי' קורר3ס נעיר מסכ3ר 6ורמ סיסי5חק

 וסו6 י"ח נסעו תתכמוני מספרו מריין ד"י מסמסורר לקמתי סזנריס לקלדן"
 מספר כי מנוכר hltD 11DDD 3ן ממס מר' מענין תמצית לקם סו6נס

 ר"מ ס5יין 65לס סוויס מפרז ג6ר5ות 5סעס ססיל רוח ססמ5 מזמן ממצייןסמנים
 י3רכגי וסקור6 סמריוי ונרי כל מנס ולעתיק ניותר סענין ולסננת 3h91Dן

 o~oSb 6ר3עת נסכת וימי 1("5 שינו מלכר 5תס ו3ספס קל נלסון גי ~סונגול
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 ו0סס וג3ורס ע5כ רוח סם3יגנית 3מ6ס ספרד 3כי ע5 *5חס %5ילס מ6ות301ע
 יקודי וסתחילו ססיריס 3דרכי 5סונס 5סוגי5 סענריס סתמייו 3161רורס
 3עת מלי*תס 6ך סעיל מן 5סעלות סתחילס וסמס*ת 5ס3נניר 35ס 6תסמלי*ות
 161 ססמינית סמ6ס 613 עד גלוונס ססיר ננתי3 ו05ונס נרועס סיתסססי6

 3יפיס תנבית  ופררו וכת3ניח כמפפט 3ית וסכינו ססמינית ונ5 5נבןסתעוררו
  'צחק ר3י  סברון סבפי6  סו6 סברויס 3רייפ ספסלס פפפ 3ספרר ורהססס

 ו3יפיו רי 3לי  פר נלכס Sh1D~1 לכן סריס ני פרי 53ל יבוה חסראי  3ןטטפרוי
 וע5 כחומות נמ5יסס ונ135 ור6מות ננים מימיסס ויוג0ו סחנמות ג5יסשו
 ותר6 עיכיס 6ת o*.~Sb ויפקח 5מ*וניס נו לותס חכמס למי 5מ6ס 6סרנפם
 סמיס ססו6 סנסי6 כי מיס סחמת ותמל6 ות5ך לספתיס מ*ו4 מתוקיס מיס763
 קו5 וסע3יר סנ5ות 3ני 35ות נדי3ותיו נענותות ומסך ססכ5ות מתי מסליו3ט55י

 ועונ 6יוס מ6ר5ות ר3 וכ5 ג6ון כ5 6ליו וי*ספו ע5י מחסולו וכ5 56י ליי'פי
 כנודו 06 ועמון ע5יסס עומד סולו וענן לסניסס חסךיו סלמן ופמערנממורח
 מעלכת 5ערוך נגוסיס כ6ורי מ6ורי סוול חכמי 56יו ויתק53ו 5עיניססי6יר
 נסוכס ונדעת 3ת3ונס 3חכמס 6לסיס רומ 6ותס וימ65 6לסיס דורס לסניחכמס
 ססי6 סעת ומן 5ס3ות מוקדי סל33ות מן ולמ*ו3 מח30ות 5מסונ מל6כסונכל
 לוגניט לקמ 5)נדו ומ6ו ט6רן כ5 נפ5ס ומ*לס  פון 3ספרו סחנמותסר5ו
 ססתומיס סל33ות ופתחו 56פיס לסון סרנינו חפייו כי כוגכיס 6חר סליסוקרמו
 3))ל6כת נפקחו 161 מרומיס ככוכני י6ירון נעיעיס מיריס ע5יו חי3רועד
 סחכמס פסטס ו3ימיו 6לסיס מר6ות ונר6ו ססמיס ונפתמו סעיניסססיר
 ועתס עכ"ל. וכו' ססו6 סומן ו6חרי וגו6ל D11D 5עיע סיס סו6 כי3י0ל56

  ו5ס*דירס  תורס  5סגויל סנסי6 50 סנוולס סטתעסות 6ת נוס ימ65 65מי
 O~DSh" לסון סרנינו חסןיו "כי סנוסמ , ולסננסירס גנ3רי נ05ון לקחו5סוסיף

 ומ"ם ל*פ5ף" סתחי5ו סנםי6 חסן6י ד' "ניעי סר36"ל דנדי נעין סמססס
 כ*סר מכוונות עוות וס על מעיויס ע)ניס חכפי ורנ" ג*ון כל 56יו1"י6ספו

 . ססערות 3מסך יקמן36י6
W"D1סניטס סיו כי כי5וס 3נך 6ין 3וס 363 ס3ן וס4יר וסחליף חפראי 3ן י5מק 

  ו5מכפות לתוים ום6ליס  יורפים סניסס וסיו  ו3ספפרלופ 3נזי13תסו'ס
  tlnbS מקוס מ165 יורנו חכמי ז6ת 3כ5 6ך 3נ5ות ומרודיס 5ענייס וסוחרסו*ינס
  "נחסו6י" "י5חק" ומניסיס כ*לס נעניניס כגסוב טעות ססו6 6ומריס ק*תס3ו

 48( סערס 5קמן לעי' דידן חסד6י ס5 3נו ססו6 5ס65ס 6עדיס ילכווק*תס
 כ*סר סנםיSh 6 )ננחם ס*גרת מן כנר6ס גוול נד3ן י5מק 36יו סי'631מת
 ססניס מססר 3קירו3 נסתס כת3 סמריוי ונ06ר . 11( )3סערס נסמוך6כתו3
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 יצחק וו6סוכס כתוני3ע5ס סיס וקולי וצתינו קותו על ניון סתם1ל6--מספר
 ~ (ub.  ספעפיסיס ופ"י ybiDn: סנפי%  31נ1  מספי-3ן

 לסעיף 63ליכות יצריו סעת"ח. צ6סר סמיי!י מן לקמתי 11 לחליצה10
סקודכת.

 מכמסן 63גרת לעיל תפ65 זם על ר*יירר2*1
 סרפו6ות סמות "פר 6ת שעתיק 63סר ורומית ומולדתו 6ר5ו למון סי ערביהן12

לדיסקוריד"
 63ריכות לקמן 6כתו3 כבסר לעבי רומי מן

 עליס שכפריס ורק מ6ד יקרס סיס 6סי6 631רן ססס היניס לומן ולמון 347ספרס
 מסם למעם וסגלמיס יססנמוניס סקסמניס- סנווליס סכומריס רק ומקלסיגילו
 סרוס6יס ס6ר כל 4ל ס6ת יתר לו סיס ז6ת ו3ידיעס עליס הדו ול6 סכינםל6

 3קורפו3ס. סכלים 3סיכל וס56ענניניססמכמיס
 גנ3ד מכליף לרופיו קותו וס5ויקו עדיסס נתנו נומנו סרופ6יס וץכנמי13

 תמ3וסת סער3ייס רופיי פ!כיריס ונופנו 3קורטונס רחום6ל
 ,17. ממערס כסמוך ועי תיקן _ססו6מרסס

 ספדינית סקי לרכי 3תסלוכות ופומחס' 3קי מסיס !ס על 3וווות ר4פירר142
 6ודותס כומורתס-וכל ד3ר "וכל וטל סכוורי פלך 6ל סכת3פפכת3ו

bS  וכו' נפגמות פגיו ויחלו וכו' 6רן 'ופלכי דגרי" ולפי ילי עob 5_ כי יתכן
 לכו מספרו מס 31יותר וכו' 5כולתס" ת65נס ידי ועל מנתסס ת63נט 'ויועל
 סדור גדול זס 3ניזן עדם 3ס5פות למעתיק סמקוס מ65תי ופס סערנייססכמי
 פוכק סלמס מוס' סחכם ח"י נתפקר  סיום עוד  3ו 5מר  קופתנו פנני  פרססו6
 philosophie La 0585  108  סיסוויס 3ין ססילוסופי6 מחככי 3קונפרסו51"5
1849Paris 

~iunk 
 Juifs זיע .8

~ffDD רז שסחנס 6מכנוית סעתקס 
~DD3 8.Dr. von 81" Judea der Schriftsteller philosophische und Philosophie 

1862.Leip~ig Beer 36ן סרופ6 *( )9. סי' 108 י4 )שפ185%( 3ססוספות 
Djoldiolסם פוכיל )978-1001( .11 השם סכ5י4 ניע' סמי 3קוודי3ס( 

- )1001 השם ח1גטער קחרדחבה 5י דיולליול 36ן חל5ט זיקור*(  )978 
 רחוס'ס Sb ע3ד עריטען רען חיגטער מסליי חונוערן ערוועהנטבזיהעגד

 געי פילסטען די:ענן ביית ער דיא גונטע, בע~חנדעלן דער פחן טפליפטאונד
one)1 6חן חןגד pp" חייפערן U'Htti סטעזזונג וייגע על tDUSUI)U1  חוע  
 מערסטעגדי" 5ור ער חינדעע 1 זייסטע, 15 דיעגטט חיינען ~ויטטענסאפטדער
נ אבי אבן איטיוילקטע. דיסקורידיפ חיבער?עט5ונג חראבימען דערגונג -  אסיביא. 
 אבן-דיולד'ול פחן פטעזןע מביגע אנט עריטע" רעל געטיפטע " ויינער מיןדער

 ריח געיוידאעטן גחטין בעזחנדעלע חיינע מס67י דעע החטאו54בעווחהרטע,
 : געגען היער יויר חיבערועט5ונג דערען אוגד הזיב מונגעדווקט ~usewבי?
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  ס56פתו נשפת  וספפרלותו תסינתו ופרוזי ססו6 שסר עליו מפסך הסי סלופופ סטוי פסחן ופספר עבדאא5רחים סנ5יף  עופלי 3ין  דיון  מסוקי 6ת .סעו3
 סרפו16ת ספר מעתקת 6ת לססליס מתעסת 63סר מהכפות לתועלותלסיות-

  "קורות בספרו  לרורו' ינו %סרמפר i(IbnAbi-Ociba)  אפיביא  אבני אבןיריסעורריס
  פיותות סערס עוד ס6לס ד3ריס ע5 סוסיף שכ"ל ייולייו5 36ן דירי Dbסרופ6יס"

 ספתתתס סיוס נותן ולנכי כרפוס סיוס פר  נורפס bS 6סר h7DD'5כ3וו
  נענודת מסרת סרסו6ס 3פ65כת 3קי סי' יצחק בן חסראי : ססור%יסלפיני
 אללה לדין נריר אל  כסס ספנונס  עבר-אלרחום  סנייך  גן אלרחוםספקך
 סעופריס ודין דת יודעי יסר6ל ותכפי ספלופדיס 3ין נפס3 סי'  ילהק  3ופסלני
 רתו ליני  נינולוס  חרפ סערי פתת סו6 סר6סונס 3פררגס ספעלססתור
 סיו 5סניס ונו' וגו' ססנס פוערי הם3ון נ55י ותווותיו  56סיס פסי  ולסכיןלרפת
 %סר  סספס  סרור ונ5 לדין יין 3ין 5סס  לסורות 533 לפכפי לפנות6ריכיס
 6יוס גנ5 5סס סימלנו פסס 35קם פוכרהיס סיו גס פיפס 6ת 1lbG  לפניססגש
  נפקו7ת הסלקי נתעלס כלסר 6ך סע3ול, ופפכוני ספנס  יופות לפתיריביס
  סוררונכ~יכל Sb לספלי%  ספיג נפלכותו  ר%פונס  פיופ3י וסיס אלחכיםסנייך

 ססו%  ופיוס  ניסרתן והכבס  תורס לספין לי  סנירניס כברר פפנפישכופרים
 לפלופ פור  5ריכין סי' ולש פלורס ירפו ל%  %פר  53נרלופ  סיסוריס ס3יכווסלמס

 דיעגסטע סיע גיור בעוומגדערט, הייזקונטט דער יויו  ינהק, נן"יסרתי
 הסדקי אללה. - לדין אלימיר )געגמגנט( רפוס  Sb ענו דעס ?אהן6למכיס'ס

 גע; חיהרעט קענטניט מין דים , געזעהרטען יידי0ען דען 5,  געגשיטע ינהק3ן
 גהיבענסגענ*ם5% וייגען עפנעטע ער 4 0ט*נרען ר*נגע ערפטען איעגעזעטלעס

 לעבטטזעהרע רעזיגיע?ען דער חין ערקענגטניט דער פפמלטע דים מנדמזו?יעןחין
 עעיטיים יועגען  רעבסי*בען מין ו'ך ?ים אוסטעו פטיהער ". ,. תו.קיטגמזטגיע

 חוד ו,עגדעו בגדד מין יודען יימ ח, 5ייטע, שעסט רער *~יד ס*וענרערסיעם
lunu~lגעוויססען חיינעל בערעפגוגג ?יך InthS)e קמזעג* דער בעהופט ימהלע 
-דער  תכער מוס . l"""eP יעגען 6מן מנשעגגע יחהרעט דער מוגד פרח)עדור 

 סטעזזונג האהע ועהר מייגע אוגד ו,חולדע אנגעפטעזזט 56תכיס בייםהסומי
 *ן ער  11*ס חזזעסו ויך דממו ער געזחגגטע , החטטע ערהחזטען חיהנ3ביית

 ,וחוט; ?ייטדענך . פערסמפפען 15 יריעלטס רסס יודען יען 1*ן ~UDt)'tביבערן
IUUמנדזו?יען, מין יודען דית 

 1וומורדע, מונד קמנטען ניבט פחרהעל ?יח נוח"
 בייח איך מיבערהחבען". המטטען., געבע( 15 פמרהער ויך ?יח ריח איהעדער
 רעדע, דימ plu~)ln tb1Dn ממן מירט קייט יענער מויטמר קויטזיבעןמייגע
 1. אפפץ קמי,ר דייטסער דער דיח גע?מנדטסמפט, מיינער געזעגעגהייטכייח
 גע?מנדטען דיח ער עהע ו Vullthlt 6ל*רהוס ע3ד מיקטע. קולור3ס נמך968

 בע*וי5מר*גטע  *ונר  ערפ,הרען איססי*ן  "יהרער  הויפפפולעטע רי* ,עאפפינוע
 אוםמסך%י

 דעי
 מייגע , גערן יחהמ,פח1 חכטע דעע , גע?מנרט0מפט דער הוייטע

 האוטע,. 15 בעטפלעבוגגפערטרויזיכע
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 שפן ניזרי מכס פ65כו גס עב"ל. מלוך וסגנות פרוכות 3סו465תלפוחקיס
  סו6סון ~Wee *סבבת ספקך  IDSS  nSDD  רירן גרול,פחסו6י 3כ3וד פדורססו6
 'סלומי ר5סלק3ל ל6 סו6 6ך .111 6לרחוס ע3ד סנליף 56 פלוס פכפכי 068רסנת
  קוס  הירס גתן 6סר בפנתנו לו סכת3 מעגין תוכן 6ת נודע ל6 6סר ננדספלך
 עמס ו4ן  פבפרן  lhD~1 מכופר סמסוימיס  ר5פ  עם סוו לספתיק חסז6יע5

 שניול כמחוו געלן נעיר גערן ססס 6ת 5סחליף סל6 . למסיקי נתו5סומנופר
 עין. לעיר ונוסס מפוך קען נסר נהי5ע סי6 זיון גערן כי וקופרהעיר

 יפרשן תורת  פוי על שקריעות 3תסלונות וחיסל כת3 3ע5פו סו6 "מב162
 סידינו סט3לס ספרו  נסוף סר35"ר רנרי ובסי  נ5פנים  סריס  לבו5ין

 סוס חיפר ס65 למחליט נוכל מפריס וחגרו  סרור  דכוי סמיו 6לס רקפוניר
 SD נססיו ספקינו ומס  יר. כלקמר רק סו6 מס ספוכירו פס גי ועניןז3ר
 שמרכיו P~D מבשר" מליצות ועת י'( )לוניל קליו ענמס. מכתי ספנתנפ5ח
nSG~ססתד5 וע"כ ' ס5סין *מות 366 כי לסיות יוכל ונס סמון 3פלי5ת יזו 
 בסון מל6כת על ופיוס מקס 6ת למס ונתן יספלי5יס סלמון מוקלילספון
 ספלו 3ט5ל טריותם 6ך וו 3פ65כם י17 פלח לפעפים  סו5 גס וסו6ט3רי

 5פר סמריי  נפלי5ת סיטנ נעיין ו6ס מוסות. ולנרוק 13 לעסוקמנעוסו

 תפנמומיו נרונ פס רפו,  llbD נעליל  נרפס ( פ  לספרי יעילסמפטתי

סנוני
 עסק ועקמו ססו6 לומר

 3יפ-

 תוקרי כל רק עגיניס 3מי13ר ס5לחתו
 וכנידן ורת.  ירע 3נ5 סמנמיס 6ת סממך תסו3נס 6חך קוט3 ע5פליגתו
 56שכתנו

 מלי
 תיגורו פסנו לסלול סרו5יס מפננו חכפיס יסכו 6סר סכות?

 פנחס. 3תולדום לקמןנדבר
 3כל לנדלו כיכלתו סיס וס וע"י ספלך 33ית נ"כ 36יו סיס קולי שמך16

 וסלעו ונול סלך ופכן ספלך 3סינל לעמול 13 כס לסיות ומזעחכפס
 . ספוינות 3כ5סלך
 ספלך לרוס6 נתמנס 06 יעומ חלוקי וקולותיו חוליותיו כותני בין17

 *מכיס  ושבבי  לבן  עורס  שו  ריסטוריהס ספר 6ת שעתקתוגס3ת
 יון ספלך סלומי 63ו נעת 63פת כי רוס6 סיס סכור 6פר  6סר וסעס

 ספלך נכית גזול כנר סיס סו6 לפתגם סנונר סספל 6ת  סויטו  ~פןונקותו
 3פכת3ו לנו פוליע 3ע5מו ססו6 כמו י165 ע"י נ6ו ע"י קולס 610כי

 וכרת  6סר  ריולויון מדירי גס ,קוסענטינ6" ופלך וגו' 3פנמות סניוווויחלו
 "תונד ססעתקס קוים סמלך לוס6 סי' כ* למדי גווע 14( נסערסלעיל
 ווים דעל חוננ בעניטיטע, טטעזוונג נייגע ער U'Nflli מייפער, רעע5מן

 עער5טתמטענדיגוגג י"ל ער  מ'נדעע  1ייסטען, לו  ריענסט מייגעןסעגסמעט
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 ס36יו יפ6מך איט,ו*רקטע;4 .דיפקמרידעם דעם מיבערועט5וגג מרמכ*0עןדער
 : ל6ים וסיס בדל כי פיד סכליף 3סיכ5 כפפנס ספק 3לי סנלימ 3נית ב"נסי'

 ר3י ספסולל ולועתי פסד6י יוסף 136 יוסמ 3סס נשנ ניגשו הערניים18
 . זירן סנפי6 פנוע פוסל סו6 חסד6י 3ןי~סף

  שווומס ונ5 ס"ייפס ז3ל "ונל סנוול ספלך 56 פפנת3ו 3ייייפ ר4"יליצ18
 ז3לי:" ויסי  יוי ע5 06 כי יתנן65

 S'DS לועי' סכוויי 56 פ6גותו 3לוו נל6ס וס נ5 ני סוועתי כבך20
 ככת3ו גרפפן סמכס ד3רי סנס 6עתיק 63ור וליתל 14(ספרס

 %ס יסר56 קווות 3ספרו 11"5 נ6פן פפקור סו6 גס לקח 6סר כסיונ5סונו
 קמיןער דייטסע אעכטיגע דעל ווען5ע גע1מנדט0מ%ט, דער "ביימ 888זף

"uufl-1 חייגגע חייגע הסדאי המטטע 0יקטע, ק'ידבת 5מ1 המי דעו מן 
 מטטמ מן כמטסמ5טער "יינען 05רהער געאזיך החטטע ראהאם י אבדולי0זזע.

 מונגזיאפ%זיפעל מייניגער 1.ך געומ:דטטמ%טפ0רייבען דעע מין מי:דגעומנדט,
 געומנדטען חנרמזוויפען דימ בעדיע:ט. קריפטענטהוע דמ1 געגעןמ;יפדריקע
 מוידיענן יול 1*ח עהע איפפען, וומרטען ימהלע אעהרערע חבערהמטטען

 ייסירען עאפפמנגעו ~ימ נמ5דענ3 יותוררען.פ0רגעזמפפען
~w1ett 
 דער סיקטע ,

 מבט . דער 0פיט5ע רעיען מן געגענגעימנדסמשט, מיינע קתי~ערדייט0ע
 ווען5עם , איט טרייבען מ*ין חיהר גתב מויי , פטמיר גחי!ע 5חןימהאגנעם
 קמזי5ע, דער ענטהיעוט, מיסזמע דען גענען מוים%ע1זע המרטעעבענ%ממפ

 מיגהמיפ דען חסדאי, דמהער בעמוישטרמגטע %עיא~טהעטע, עטוימם י0דעי
 דמ, 6ערהמנדעזטע חמראי תויס!ו%סר0ען. דיפזסאם געות5דסח5טזיכעןדעט
 דיע1ער יבווסהז מונד גתר!עו 5סו ימהמינעם א'ט טמגע אעהרערעהער
 ער5והר מונר , דמך חמדאי מיהן מיבערזיפטעטע the , וותר געיימנדט1עהר
 דית רחום על עבר 1יעס ימרוין 1עגר0רייבעגם. דעפ  ווענרונג וית מיהנ53ין

 העטטע מ;נר ן וומרטען מוידיענ( מוין ימהר גמג5עם מיין געומנדפמ5טדייט0ע
 דעע איט 5ערביגרונג מ.ן חסרא' ניכט ווען היוגעיסגען, וענגער נמךוימ

 העטטע, lPletiUa גמל5גנ %מן ימהמ:נעס קיידובה 5סי בי0מןאוסמימביסען

 זמפפען 15 קסאאען דיפו0ע מונ5ער5ענגזיכעם נייעפ מ*ין קמי~ער 5מע~יך
  נפריבפ ו3יותו ססס 3יפיס כי לחוק נונ5 ססוזעס בזאת וועכ'5)8-8ש8(
 'lbth סכסולפ עס לססתעסע  פסו6י יכול סי' וס וע"י ס3סס ספיופךיסיק 6ותס יוזוניס סיו bS סכופליס qb פ6ד יקר  רופי  לסון יריכס סי'שברולויפן
 לסון ססנין 3סיכלו פיותן סי' 63סר וכפלכתו סכ5יף 31ין 3ינו r~snו5סיות
 סניפכי ווס סכליף 3סיכל 6ומו ס3ינו hS 6ס:נוי לסון 53סוכ1 כי רופיוספר
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 פרין נסיות סכליף nSCDD3 מ6ד נתעלס רופי נלסון סכנתו ע"י כילפעל
 וכפולח. 3פעל3 וכדופס ו5קל36 6סכנז פלכי וניןנינו
 פכל ס63יס ססומריס פרונ 06 "כי סכוור Sb  53גרמו ינו  פוריפ כלדק21

 ידי על 06 גי יחנן bS 6וןותס וכ5 סמורתס 31ל וכל וכו'ס6ר5ית
 5עו3ת וסין נפסחו סעוסקי' וסגכיסס )נר3 פלכי כ5 דרך וכן דגרי"-ולפי

 מפסעות כותני לנו מפלו כלסי 6סריקpSn3 6 כיוס עוד ונן עלפןולמנקת
 : טסןגמוינות

 וו6סר : וז"ל כ' מנמס ע5 תסו3ותיו נרפס סנסי6 לכנוי תסלם יסיר ררנש22
 3ן וסו3י5 וספיר נסית סופיר וסר3ס מ53רים עורס כ3םלעיס

 מס לעס בפלך ופחויק כסלך סגינו פלך גבור גביר ונפריס וסריסרופיר
 S")D 3גנויס" פלוכס עוטם סיתס 6סר פומה זקנתו סמטס ופסך לולריס
 6ליו ממכסו 6סו סווו )נ6נמי 6מד סי' דונם כי נעיט קור6 תדעוידויר
 כתולדות לקמן 6נתו3 )נ6סו פ3גדו 16 פ6ס פפדינת פפרמקיסוסני5ו
 בעניני ועוזריו פסעמיו 3ין סיס וקולי סלמון 3חכפת ח"כ לעסוקדונם(

  שור  סדנויס ו6לס ניכורו. על סגל תדע מ51ות  ושרלופ  ושמשרפסעעלנס
 - ~מכנו מנמי 63ו  6סו עד  ופתופיפ סתופיס מגס עד סיו מנסמעתקתי
- נרעטן וסמ' גרו"ל 6וס3 נר"ו כרמולי סתכס זס יעניןו3ר6סס  סקרו 6סר 

 נ6מריס 63פת וכי דגל מסל פ165 וסם וללסונותס לאופיס סיפים קירותעל
 גרען ממכס יצרי 61לס ספור 3ננ3 ס6דומיס למלכי 3דס'י ורסופיסוכתו3יס
 דיתיחאח* חסדאי'ם עררחנג "מיינסט 880 דף 20 3כערס לעיל מנוכרכספדו

 ועתן עפן קיונין חיינען בלחמטע ער . ?יעג גרחטסען חיינעןטעגק,גסט
Rimirez)(8ancho נחווחרח עסו קחגיגין חיינע חולד (Toda) Dwwth~ *גייטט 

 עריעדענטטלחק" דוירערנדען IPl~tfl חוננ , קורדובה )חך גרחסטען מונדוימען
 ספלכם נכר סי' לרפיר 3ן ספלך וןס חביומ4עסטען'י רחום אל עבד U~wטפס
 656 דוריס ועי' (1bD על לסוסינו מסכליף ונקם פפמלכתו ונטרדעוטס

 מפס ס65 וכו'" נכנעים ,יוי3י6ס מכתנתי פס . סנוכריס סחכפיס נספרי63ריכות
 "ס3י6ו 63ופרו ד3ריס ספע 631וניו כעיניו ססו6 שמעתד סר6ס דונפדגרי
 עמסו מונעיו עם פלחפותיו כמערכי ,יגס מכתנתי פס גס 3פ5ך." ופמויקכסלך
 פ53ליס" עסרס "כ3ס )סט( דונם דירי כי לחוקם ססערס 6יגכס ר3"עור

 חרוזים נמ5"יס פנסם לתלמידי תסוס כמיל גס וכרומס. כנס ענין עלפלנ:ויס
 סקנס ותופסי וכו' גנריס גס  פייטות וכו' ג3ל Sb "נעורת 3פירום זס עלפורים
 8-8( דף 63ריכות סס )עיין סחים" סס לסניו נרממיס וסולכיס נ3עריסלסניו
 3ססלגס ל6 מכתנתי פס כל כי ע5ופס ר6יס ר*יס ונדי 6לס פכלומנס
 סיתרתי פליקסנדרך

 רק.
 . סיס וכן נמ65 כלסל סמ5י6ות ט3ע סי' כן
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 ערכיו סמלך 33ית ונגוזו  פסלפו תיספרי 6מו  6ין גי ע6ו נפל6 הרכר28
qbhS ופתל)נילי עדונם תון כי 13 פוגעים סקנ6יס רמו גסוס 

 סעס ימר6ל עככי hS 6סל 6חריס עסיס מכעי קולותיו כותני כ5 סיו))נתס
 עעסג6יו !כר סוס עטו עחרכי rtiD 6מר וקין 6ומגות ר6ותס רופ6יסוגס

  3סינלי  עועויס מסיו סיעים דגרי 13נרונות מקמינו סונט )נ65נו וקנוועמקג6יו
 לכנריות בכיתות ועתו  ענדולתס  פיררו סוניס עמים נין סוגות 3עדיגותעלניס
oSbl6עט סמ65נו כעו וענ)גומתס כמקורס וגלו ע:נסיסס ירוו עתו סל 
 וסוbSD5 6 סנ0י6 בנינן !6ת ~כרתיו ולכן . וכוועס מנגין ספו6ל לכ'מעלס

 : ס5לחתו  פרות  5יוובר
 זסור6 3יםי3ות וסמורים כגל לגלוני כנוי סו6 כלה ריש 16 כלה ראש24

 נס כן עכנסו תסו3ותיו 3ר6ם תסלתו איר ודונםונפופנוית6
 סיר עקרן 3סעיכת מסריס ווול6מן וס 3ת6ר מכנסו כנכוני נערך3תםונותיו

 )לוניל וסירס כנמס תלעידי כנוסו גן וכעו כלה" ריש מסן6י לו3תסלם
 עורס סיס ול6 3וס עסק bS ססו6 ו6ף " בא ני כלה לראש " 8(וף

 גקורר3ס וגס 33נ5 סיסי3ות 6ת נלי3תו 3רו3 ססת!יק ניקנור קולי מעירםגנתי
 ו63סר ולסכרו ס6ת ליתר !ס  ת6ר 33ל נצוני  לו כפנו לפעלה  כפ3בוכאסר

  מלכתי לכן לסונ0 53חות סעפליגיס מסוררים נדברי רק סת6ל !ס עליו נמ65כי
 כי !ס תורס בכתל פורום סנ6וניס כי 862( וף לנרעטן ס6וננריסנסיטת
 ולסור לפקר סעגסג סיס פולין 63ל5וח וע65נו מסריגים 6יכס כ6לס3ת6ליס

 : ניויסס 36ותיסס )ננסנ סיום ועוד עורגו 16 ר3 3ת6ל סעכונדיס סדורעמירי

 ותוררי נדע65נו נע0 מעלן ע5 מווס וו6סונס 3ע5ס נשיא הרןאר26
1Cb6ס 3ק3לס 631  נ"ב( ר'  יוהררת יחטא נסי! 

 סעפי
 וצחר

  6ל0  ספלך  מפעום  OD3  וסרוויס- סעורים 13  לככות סרורוח מנסינוסתורכן
 סעפורם)נו' סיסי3ות פתי שען ' 33נל %ו יסר6ל 63רן יסי3ס לרקםססעוכיס

 531רסת נספרל סתלמוך נליעור ועסקו סתלעידיס ונןלןל1 סיסינות סמ3תו61מר
 סעס רקמי ע5 וליון לכתר סנס סיס ג"כ קת6ר !ס נם6ר 6ר5ותו3ס6ר

 ע5 ומופהויס סקס5 דעת ע5 סגסעניס ןסעספט מתורס פקודתססופויס
 נריו6 לתשי רק נס6,- ~ס ותחר 3ס נרו 6סל 63רן סערינס וםופטי מעלךסי
 6פר ותקיפות 3עסירות 3)נס וסעפור0עיס כמכעיס לדותן ופקורס קנוי3לי
 סרע3"ס 3ן 36רסס 1537 ועל נסי6יס. 3יניסס ססיו קוומס עספהס עג!עי165
 כל 06 רננו י5עדכו ם56ס. נ"!( רף 6"ר )רסוס סרמ3"ס לגרות 3קו3ן51"ל

 16 כתורס סכתני נסי6 כפו דינם סוס טען ,ס 003 סנקו6יססגסי6יס
 סעס לם6ר ניניסס מסרס 6ין דעתי עניות לפי כי ל6 16 3תלעוך"ג,נר

 . וכו'וגו'
 ר6ם b'G) 656 רז"ל ונרי ונסקר ונת5מוד 3פסנס קיוי 6ין 1"י .השונה

 ,ולפי עלך 16 לסנסורין ר6ס -ססו6 יסרבל 63ון סספוךימי3ס
 עיסודס מנע יסור ל6 כוכחי עועויס מס עלכיס כמקוס ס333ל בליות0ר6םי
 סגולס ר4ם יסרך נן על  OD~ U)G3 5י?  פרורים סננ53  נליות ר6סי 6לווגו'

Men.Talm. 5ט Hakdama 5 1 ן 

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



LXVI

 סםעוך גולם ל6ס 16 יסי3ס ל6ס 6ל6 סיגו 3תלפור ס6פול נסי6 וכלנמי6
 וספלך ס)נלוכס מורע וסם סו6יל bSb יסינות ל6סי 16 גליות ר6סיסכולם עפני נסי6יס 6ותס קור6ין 6גו 6ין k1"D דור 6ווכגו !לע 6ל1 3536ל3ד
 סר 3ן ססו6 לעי סיסעע6ליס נלסון סיום מיקמרו כמו נסי6יס נקרינונסי6
 סככוייס 6לו סלונ ססכ5 כעלי Sib סו6 וידויי 36יו 3סס כלופר רייססלו hllp" פכוי סוס על עימיו נסענס 0ל6 6עפ"י סר ססררס מעספחת16

  I1UDDD  סרעפ ו3קי6י 1S1D bDSD3 וסטותי ס%3י  11DS  וסו  olhSממכניס
  3סס  נרסיס  ססררס %מר  שרורפים  סנרילס יוסדי 3%ל %ופס  ומונ5יספסס

 ספ3טיס לנסיכיי קרקס ססתורס ו6עפ"י ומעלתם גוולתס ססס  on~bוייס3יס
 סחכעיס 3ו3רי ררינו ל6 וממונים ר6סיס מס 6ל6 עלכיס ו6יגסנסי6יס
 3ל3ד עלך 3עקוס ססו6 סגולם ורקם מסמוך סיסינס ר6ס bSb נסי6קרוי
 3חכעת חכם לסיות 3פגויו *כינין 6נו 6י1 גולס ורקם וסו6יל וכו'וכו'

 עליו סיסכיעו 533 3ני ססס עקובו לגסי ונססכעת ליימוסו bSbסתולס
 ככורות עמ' 3פי' !*"ל עמרי 636 ס5דיק סג6ון פירם כמסר גולס ר6םלגויותו

 וככ"ל. וכו' וכו' וכו' סלו כעסנס))פירוסי
 6חר ססי' נוס ני1*6 מסטינות )נ"6( נ' דף סר6ג )וסוס 3ר36"ד1כמ4%שבך

 נו בן יעסב 6לענסור מעלך ס6ס3 ,יער ת"ל סיסי3ותפנתךלדלו
 עד פסנלמ6סס סים יסרבל קמילות כל על סנם16 -יפל6ס[ נלון לווכתג
 לעבות רסקי ויסי' כולס 6ת סופט סיסים פלכותו ק5ס ססי6 7וירנ6נסר

 יח לסניו וסעעיד סלסס פרעון ונל עס כל ולק*31 סירוס יני כלעליסס
 קרטונס קסל 3כי כל ונקמלו סעסנס  3ערכ3ת וסרכי3וסו פסיס ל3וס'עסריסיו
 3נו מסול 03 וכחוג בנשיאות ]דיפל6ס[ ססכמס לו ועסו זקן ועדפגער
 b~D) נ"3  נוף מס עור s~JD  3נרולפו ועעו 3נן 3ש גס 3נך נס *תםגס
 ט3עו כסי65 ומיס מנס ל"ו "ו3ן קרטו3כ מקמל 6ל63לי' ן'  ינמק ר'נכיון
 ~oc עור עכ"ל.  תפכ"טי' 6לפיס ו' 3סכת רנשי4שררש 3ר3גות ונסעךועולס
  פנוולי  %סופיו פור% בן O(btD יוסק רב בן שנמיי  יסורס "ר3י b"D) כ"סלרף

  פויף לסם סיו 6ל0 ונל וככ"ל ודור' דור 3כ5 ועסרס ע5ר ויורפינו6נטס
 סקר6יס וסספיל ססתח!ק כנסית יוסף ר' כעו מפסע ולסתם לרוותר)נוו
 ל3ר bS ומנס כמנס ועוד ע"3( נ"ר  ד4 למס קסטילס ע53יי עכלוגדסס
 סכיו עי ומלידס עיטן עיוחסיס 3'ניסס סיו כקלס  לנסיקות ססכיפוססקסל
 יוסף ר3 ב! יהודה ו' כעו כור עדור 3ק3לס 16 ניויכס ייחוסםנכתנ
 ססס .נר6נטס קסל 3ייי  "ופסוות  ע"%( נ"ע  ר4  למס  סרי3"ר 11"לסנ!כר

 S~h ספרני וערי סכסריס מן 1ל6 וכנימן יסורס ע3כי יווסליס פיוסני)36ותיו(
 עמס ר' ומסנפו סגוול ינמק ו' סריס o'D31b  דוויו  361יו !ס סנפיר יסורסר'

 פירע מסם עליסס עעיוות מזוחם נולם יוסף ר' וסר3יעי יסודס ר'ססליסי
 ועל רקח ג3)נ SD זס יכודס ר' סנסי6 סופקך וכקמר ספרחעיס ופןסעלוכס
 ר515יס וסלח 3כוסרות 6סיריס סו*י6 וסו6 סגולם עורס יזו SD סנולסטקלט
 זען עד נסענו כשלס ויחוסים S"SD. וגו' פוסרוח" ונתק עול וסכרחפסיס
 יסו7יס פמוט ונסיע סלמס וסרקם  יחיי לני  פמפית כפו לנו  מתורפותסוורות
 כרעולי( לסור יחי'6 לוני רס"י לעי'  וספרד" 5סד ירוסליס נלוח 3עססרוויס
 OSbD1 3קוסענטינ6 ליסר6ל טוגות סעסס סנסי6 יוסף דון 36רננ6לעספמת
 מכלנו פ6ד סר3ס ופסרס ענוי 3לי hDSD3 חוקר רק נסי6 סת6ר סיס6סר

 חיי 3ר אברהם ר' כעו כן יקרשו 6נותיסס סס )נל ורק לנו סנס6ריס3ח3וליס
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  וקמו ספפורסס. ספעתיק סגסי6 חסד6י 3ר ספו6ל 3ן אברהם י' יסגסי6
 עונין נעיר מחדם סנזפס 3יומסין סרמנ"ס( צנרות )3'ן כומנ"ספמליתי
 פסרס 6ל3נלרי מלוי לנרט 3ן "דונם סכומו 6מכוDD 5' לקום כתוכונע65

'Qbn5hר'  קורס מס כולס )כו' 6 י ם נ ס Sb1DD 6לקרט3י  56ערוי  סבביר 
 62* דף p"S 3ססרו ,5"5 פינסקער סחוס עעיו ,ס ת6ר ועל גר6נטס" 6 י סכ

 מסיס לחסונ גמל וצין סנ"ל נניד לתפר נשף ססו6 מנשיא 3תו6ר"פתו6ר
 מתיכי כלגר נגיד כל ולכנות לתקר שכס סיס כך 6ל6 עעס כנסיקותפוכתר
 מתוקרי וכוופס גניו 16 נמי6 3תו6ר וכו' ת"ח 6ת ורנסנס 5ךקס ורעלספון

 . וס".  פרין סס  כבעריס  ס9ר5יס בפילי  פיוס ועוזסנ3וו

  ספום:פיס  ופן  ספיומסיס  סבפיייס  פן ספ9 3לי סי'  וירן מסויי ו'ווןבה
 לויקי קרון 6ך נרורס ר6יס לס3י6 לנו ס6ין  6ף ספיוחסיספן

 פקור יחוס כי חסדתי ר' סוסיך ולקרוני סיס יוסף 3ן יטווס ר' ססנוי6סו6
 סי' יסודם ך' 011  י165 6מר  פנה ני וס ע5 ויעין 3סג'סס עזרא 3ןספספחס

 כמפוך לעיל סנפתי כ6סר ספסיית עפ"י ירוסליס פיקיריעס)ניומסיס
 נסס:מס נם6וסו קורטנם קמל כי לכותת קרוב לסננר נ"כ נונל ספוסנמיסופן

 קורט3ס 3קס5 6נדלוס 63רן סיסודיס כל SD ל6 06 ספמות ולכללנמיליות
 סירוס מי כל 5דק לאורס עליסס להנות כח לו מסיס מ65נו כי וגבורלנר
 דגר על ס)נחלוקת 3עגין b"D) פיט ליף 3ר36"ל עליו סכתו3 ספ65נוכמו

 6חר נזולם מהלוקח סקסו "רגמלקו תסס ר' 36יו כס6 מניך ר3ימפינוי
 לעפוד 13 ססיס וסכם לרמות סתוזעותו וע"י מנוך". ר' SD  לילולילול ס י ס ס  נעוים  5רס  6'ן  3יפיו  1Sbt ילחץ 3ר  סברול סבמי5  חסודי ר'פטירת
 פנמס תלפיוי סרו כלסר 3כוסרות 6סיריס וסו5י6 סנלות ינול ס3ר מכליף3סיכל
 53יס כפלג סיס סיס ובס וכו' ו5עיריס נרוליס עלס 6ת "ועקל תס5תסכסיר
 יסועס מערס ,יופ)נרוס רנות וכמנס וכו' 6נ:ריס עליסס מ613 ענע ונסוכו'
 ההיסס לנסיין יפנוסו ל6 פדויה סו6 6"כ 6( דף לקמן נעי' עורס"נס

 כיסר  וסובליו  5וס3יו  ונין נינו למלין לחיות 3סיכלו לעפוד 3ו כמ סיס63סר וסקריי
 קרו3 כעיניו ונס6 נעלס ססיס ( LX לעיל ס63תי )6סר סעעיס חונני לוספרו
 פכוניס מסיו נפסכות כורות 3כ)נ' חכמים סרנס פ65נו וקנו בוורטבס  סיסוריסיכל  Gh15 ויםימסו ויפקיוסו ועוב qpin נכל סוס סכנוד לו פמלק סו6לסניפת
 ומםרתיו סבליך פסרי וחון ספפלכס גילת סיס סס כי 3קורט3ס ורק זיין3ת6ר
 ר3 3תס31ת כן כתוב מ65גו כלסר יסוויס רק ר3יס גויס סיביר 3כל סי'ל6

 סו6 עסות מקוס סוס סוס  ברבר סיס 3קרט3ס קפיצו ,י61י נ"ע גלוןנטרונ6י
 כי לסתסל6 ים ועקד 1**( תכעיס רק3ו5ת פעט" ויסעע6ל ערוניסוימר56
 ויינות י65 ממס כי 3וו6י ותסכת דוק פקורד3ס סו6 דיין נסס ספתו6ר פי כלכי
 מפנס ספורים עפ"י תורס נן3רי בס 46 37ריו 5כל קוון סטו ו3וו6י D1s7)bלכל

 qDli סמלך 13 קותו פכנס 766 נולה ראש סת6ר וכמס . סקאלות 6תלסורות
 חסדיי פסלומי כן ספע ונורקי נולה" ראש מסן6י רSb" 3 6ליו 3פכת3וסכוור
 לגכלס עעו 3ני ע5 סעוסל עפ"י ויכלתו ותקפו  גדולתו על עעיד 6נרתומנילי
 לוניל כ3ר ס63תי 66ר גרען ממכס סנת3 ופס סרסננ. ולסתם פכוחות עי)נל

 ספפלכס 3ר3ר  שבוי על  פיומר  מ5ר  מסדקי לר' לו סיס םל6 וקמר 6(למערס
 ויסנור פקודס תוקר 3סס קותו מ,כירין לורו. קנסי כי וסו6 גננו רסס ליים

 נלעיל חסולי מסגן 56 ווסססר ינן סרוק 3ן מנחס 16תו כת3"6נרת
 06 "וגתן סריס פבפס  תלפיוי ווממנס" כפו וסוך ויסנן" דסייכו111[ב%(
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 מן נס 4 ( ש ללק מליס סריס ע5י קונו גס לקצע פנו פלן נעיןמינו
 7D1bs1 עיניו ן16ת כפי ספוע ובספוע נימל כמו גדונ כפס נדרס סנוכדסס6בלת

 6סל. פר סבילת 3לילעתו-
 "טמ "נשיא ט5ה "ראים ב5ה אראום סמכחס סתו6מסכלמהנד;

 וסכמנה ס:טד עסעלת מספרתו ע5 ופוחס יסוגו 6חךקוטגכ
 3מנוריסס נ6עניס עריס ות5)ניייסס ווונס ענמס ופנו ומנעי ועדתו עעו3קר3
 ווטו נקמי  qb  ופנמס פסנו פו3ריס sh1Dth31 כנור  3יר5מ כי גדולתו רו3על

 מעיך סנן ותודר 3כ3ויו לפגוע ימט6 לגלתי ולסוגו פיו 6ת סופרנתוכחתו
 נס כי ספק וקין לס וחומס 3)נןינס סע)נלכס סגסגת נענין פקוותו ע5נימיוות
  ס635 וכיס_.פסיד לסנסעס יד  לו סיס ספלספס פערכפ וכסררי סחרו3סנסבפ
 פדינות וכו' נגר Sh בעזרת ענר עקום 5:3 ד3ר וונר "וקין מנמס תלעיסי מרו גןכי

 סט בס ס65 ססוסיס ורוכני וכו' כמהליס לפניו סקנס ותופסי וכו'וסעריס
 ח3ם וסיד פ6ר 5ו סל תמונותיו 3ר6ם נסירו דונם 6( דף ללקפן וכו'גסים"
 ססי' לתפוס וס )נ5 וקין וכוס ס פ53רי עסרס כ3ס לשיום 6סל ל3ם Sbויסע
 5נ6ותס לסרי יתתס 3'סודיס ססת)נסו וסמל:יס סקר3 מערכת 3עכין ומס יל15
 כפו כולס ע5 5ס5יסיס 3סס במרו סקולות פלכי כי כן פ65נו סיעים 63ותן.כי

 מיל כל ע5 ו6ס סיס יחיילו ן, שלמה  רון ימיי 3בי  פ%פפפ  פרוקי 6מו כיסע65נו
 פולטונ6ל. לינקך ססוסיס רוכניספרסיס

 סק3לס ספר  כספרו סר36"ו רננו סרג )נ5 לססס65 ים כי לעיל מעיוותיכבר
 ופס דיון סנסי6 ונקורות ובפורסת 63ריכת לנו ל5ייר עטו 6ת פגעפרוע

 סר3ריס 5כסו5 סיקוס לינקלתי
- 

 נתנונת פ65 פיס TDO מס ספעס עוד
 וכובס פיסו 6ת עליו ויכף קורותיו 5נו למודיע רו5ס סרינו כוס סנסי6ונתסלוכת
 3ן יוסף ר' סנם'6 ימוט 6ת מידע כמו נותכת סס3ר6 כי סו6 ו3ר סל6נצולתו
 ומן סגו5ס לפגי סעסס וסטונות תסלוכסו כל ען 63רוגס לגו ופספריסורס
 ונכל מסדקי ר3 סנסי6 ימוס עכל 3ור6י ירנן כן כעו ג"ו( דף נע"ס וכנודושורקו
 בן  %יוגנ כרקס לנו ספודיע ספעעיס סדנריס 056 וען יו כלניחר רק מוכירוז6ת
 מעלך 6ל סנסי6 סעכתנ וען ענינו תוכן לנו ופודיגנ סנסי6 56 מכונרסע5ך סכתי סנגרת פן ידע סל6 לסנסי6 ווס6 ר' סוגרת ינן סיוע וכפו וקומוסכתו

 סתרון. 3לי חוס לנו סוס וסונר ידגנ ,ל6 כ156 ע5עוננסס
 כפסר ל6 סקנ5ס ספר דמיינו נריד6 ססערס עפ"י סת)ניס לפתור לכורנש14ר

 נרקנ סיס מחגרו יך )נתחס י65 כלסר חלקיו 3כ5 ונתעיפות ~osלנו
 מרוע מנס וקחת מכס 6חת 5פניסס סנסור מעתיקו וסעעתיקיס נסוס 6רנסגל
 זירור כמען3ר נסוסו וביותר ספר 3כ5 רזויות פ65נו ולוס סורים כלתיוקלוט
 ס5)נס רצנו סס ו6ת תם רעו 6ת ונזכיר 7"מ וקרסת ספרד שתכפיסר3ניס
 סמדקלקיס כסמוכיר וכן עפנו סע)נ ס65 5סגנר נוכל ס6ס קותו זכר ו65 ידע ל6זקנו

 כוכך 65 כי חסר תספר כי נרו5ס ר6יס וכר ל6 6סר סכוור ספלך 56 סנמי6פן סיננתי כן וזונו 631יט6לי6 בספרך 53רפת כתפסט להנדס דרך סלon~b 6 ידוב65 כי לסער נונל ס6ס עטו סנט תחת ענרו 65 ודונם פנחס מעות 6תוספסורריס
 עליו. תסונס סו6 כי סנסי6 ספכתנ 'דיעת 3לתי סעלך קברת):3ין

 ת5פיוי 5סו3ות לקפן )עי' תסונתס 3ר6ם תסלס נסיר פנחס ך2לכמירי26
 ללחת  פו קותו ופפ6ריס עס5ליס 8( דף עד נ' דף פןענמס

 651חר : וו"5 כרכוב 3עוך כתפיסותיו דונם סעוכיר כעו פסוררים ס6ר כןוכעו
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LXIX

 עלפו ודונם GttV כלס" ריס מסרקי 5ר3 תסלם סיר עקונ נסמינתמשריס
 20 פנית בסוסותיו3ו6ם

_ 
 40.  פר

 סחכם כ' וכן  5יסוויס סוג*יס נ"נ סיו בספרר OnSDDD בעפ  ו:ערבייבןי2
 ס'רי6טא 5יז410!%טע ענד %יזיי%0י6 5ססרו 9 )נסתרס 51"5מונק

 סו6 'וטעות וו'5 1862( ןייפ5יה בעעל 05ן מיבער~ע5ט יודען דעלסטעזןער
 כסרחי 5סס 6חו מססט וספרו סערנייס מהנסלת תמת 3"י סיומינולס6)נין
 ע" ערפ יודען דער העפיבטע קתסעז ועי' ורדיפות" ממרידות נ5וליס 16סמון

 סנגרו תמן רק שתמילו וסלייפות רסיסך סחם3 207 5ד XXY~Iהר!בער
 עמנו מוודפין מסיו ג"כ נוסס מנחס לת5פיוי תס5ס ומסירה"זאחרמנידען.

 3טח. יסכו כגפיוותחת
- 12 גנבית מסכוך סנונר תסלם כשיר28  מ63 מנע ונס 0530 "טסיי 20 

 . 63ורך ע"ס וכגריס"עליסס
 5ס' מי קול "וסע3יל מנדיבתו פ6ר פפ5ינ י"ח .מסער לתחנפוני יזז,ר'זי29

 כפריכות. ע"ס SD~" מחסורי וכל56י
 סנסי6 56 מבחס מכתו 5עי5 )עי Sb'1 פנכתנו 3פי' סכתנ מנחס נ1כ1ך80

 מנוס ממרחק ס3י6ותני כי כדוגי נ6 זכור 61ת "61חר, %111[נ(וף
 פצרן פפרמק צליו סני6 דונם גס קרנני" ועורותני טו3 ממרעס מסכתנימרנוע

 דונס. צתו5וות לקמן 6כתו3 כלסרפ6ס
 ע5 קותני 63תי כלסר "וימי מס( למס סנ"צ במנתנו נפירוס נתנ כמנדקת[81

 כמרוז לו 5וס *סו מות ר3)נת סקורם" למון ענוגת ל)נודיס)נ65כת
 3תולרות לקמן תמ65 כלסר ופנס סנט סם5ח סמכתניס עגולו כתג בסנסי

 סממלכס בענודת 56לו סיס גרפס נונס גס סכוור סגולך 6ל סמנתי נעניןמנחס
 סענרי. 5סון ענודת נמל*כת ונס נונס נתו5וות לקמן 6כתו3כ6סר

  למוס וסתייתי מ6כ5י ק5ת 6ל "ומנס x~IY) )דף מנחס בנכנכתב82
 3חדסו". חלם מידי 31)נסורסומנסקל

 נ6ספו".טויס "גליני עד רסנת" וימי " מן י"מ סמל תחנמוני נס' פוס להליכות בגי'88
 וכו'. וכל" נצון כ5 *ויו "ויוספו לצריכות סס עי'84
 סטירת 6מר נוול מחלוקת סקס5 "ונחלק פר*נ( ך' מ"ט לוף סר36"ו ז"ל86

 ססי' 3)נו5ס 6רס 6ין ביוניו סילו יוחק גר' מגרון .סגסי6 חסוליר'
 וננס. חגוך רני סל3 גנל לחלוקיכול

 סחכמיס. ד' 56ס פדיית 3ניןן סדורות קור6' כותני וסקל סל36"ו עי'88
 נעמס רק ממס 5ר' ונתנסו זיינתו ממנו וקרע נתן ר' מתפנות סיייי לשו37

 וקותו " י"ע( דף )עי' סר36"ר 5נו היספר כלסל עלינו סרגנר5ון
 סלונם וזס דיין קיני *כי לכס 61)נר ןינין נעלי 6חריו וסככו נתן ל3 י65יום
 קורטונס קס5 ע5 הינוסו ו6תס מסיום 6סיס  ת5פי17 וצני רני סו6 וס6ורחסק

 עסו. וכןדיין
 יסועס מתורס "351ני 86( )3'ת תפיסותיו ספר 3ר6ס נסירו דונס כ' כנן88

 חקים" 5סווותס נססריס יסולח סורס 56 וסוגו 6ווסגס
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LXX
 פוכלחיס 6גדלוז קסלות סיו מקורס 3י ויולדות 36ן סחכם לנו ספר כן89

nlSo)י' עלס ופקו 333ל  ימי3ות  נסי 6ל ודין  רפ 3כל ססיקותיסס 
 עתים ויודעי בספרך פס יסי3ות 3תי. וסקיס ~ס ובטורח פוס לבןולסחסד6י
 3פיעוט 333ל ספלמוד עסק פעוט 36ת חלס גי 8 מעלס תק"ן()3כסע"ת ס6י ר' תולדות ועי' . 102(  רף מונק לעי' ססגיס עכורי סורי5מס3ית
 bS מספרר סתלעיויס 63סר 610 33נל סעסק פיעוט כי סו6 כן ר65 סנ3וגיסנינת

 533. ליס'3ת עוד לריכוןסיו
dO56 וסגנונו ח3רנוסו 6סר 3ססרינו תבניות לו וסמנו ןס "רנו וכנר  וז"ל 

  מפוינת קלינו ססגיעו ס56ות בתסוגות יצחק בן חמיאי יוסףאכו
 ומחלק סגלגלים תכונת כידיעת סר6סין מחלק חלקים ם65ס וסו6קסטנטינ6

 ))ני' עכ"ל סכוכ3יס נדרך וססליסי חסכון מלרך סגלגל )חכיות ססנרחמסני
 808(. 5ד 1860סדיעיט

 . )נ"ם סנוכל ךיילרול סחנס עליו פעיך כנן1*
 )עי' קליו גלון ר"ס 3נו דוס6 ר' סיגרת מכיל סיס וס נכסו בהענין42

 מ"ח(. דף פולג לר36"ו

 וסי6ות רבות ת65ות לו מסיס מכתרי מלך Sb מסלח סמנתנמן )2נרזלד;8*
 ע16יוי למפיק חפזו סחוג 56 לסגיע רק מונו על חס ול6נסף

 הזק4*
 מנסר קול 3ס' עקלים י5חק ר' סחכס יד על רקבון פעם נדפס סיננתי
 פפביס.  סרבם ועוג 3וקסט6ף סחכס ע"יולמריו

 סנ"ל. ע"י גוסס סמנתנ וס על סתסו3ס גס6*
 6מר מסיקי 36ולוליד סעמורר וסו6 כעוסו חכם 3ן לו ססיס 6ופריס יש46

 3ן 'וסף ל' נס וקולי . י"ר כסער גנ6ח 3ן ר"י סמוקרק 5ם3חפ,כירו
 4%6(  ר4  1*1%  במכפ  5ויעבט )עי' 3גו ס.ס סיריף  יזכירו יבר  סימוררמם67י
  blon~ מפרטי פסס נססיך ניסר סועת Sb קרו3  רבר פוס לסער )נ6ך קמט6ך

 . 1DS~נסוג
 נר"ו כרעלי 6' פוס' לתסלס סנווע 'סחכס לנו  סוויע 3קירו3 סטירתו ~TDרבנניזשן

 5D 635?1 סכן סקרן כ5 כדרך מולך לגני "חסן6י וקער לחסך6י ער6 מנוך(ר' )36י פסס ר' סר3 כסחוס 080 נסנת כי מדרסו 33ית סנמ65 כ"יעפ"י
 3נ5 )אגע( סע0 מפועת ססו6 6ף וסיס מסד6'" ר' נסטן יפיס שם וסחרלתרי
 לו סימר רק עמס ר' פיתת 6חר פיד נפטר ססנסי6 6))ת לסיות .יונלעיס,סענין כי קמעוניות פסניס היניס קורות נתסוו סעס וכרת ע"י כי עליו עין נפיס61ת

 סמועות. פעספרי סוספס סו6 לזרך ונזמו לסכיןכן

 SDID סכל'4 6ל פלוס על6כ' 7111 קונסטגטין מיוני ספין םלמ כאשרו*
 נמתגות ננוס  944-949 מנת נין נ3קירו3 נספרו סערניס6ויר

 עסמות סספר ססנו5ות מפקי 3ין נס סיס יון 6רן וסגולות ויקרותככ3וות
 ר3 זען וס ססתוקק קליו 6סר דימקורידם סיונ' לסחלס לחסלט  סוורפסרפו6ות

 ול6סונס 3ע5ס. כתוב סי' 63סל 6ך 5ק-6תו ספחו 3קורטונס סרופ6יס עקדובס
 לו סיסלמ מנוכל מסמלך מכליף 3קס לכן עפנו ולמנות לקר6ותו יכלו 651 יוןנלסון
 6ת 5ו וסלח 3עיגיו מן ימ65 למען 6(תר bS וסמלך ורועי יוני נלסון פלופד 6יסג"כ
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 לפון Sb רומי לפון פן וכנופר 3ח3רת למעתיקו עליו 5וס חסך6י ר5 רומינלסון 3קי 6יפ (bS bSt נסיכנו 631סר סמנרית , סלסונות נסתי 3קי ניקו5ש0סנופו
 ס'(. (pSn 883 וף גרען וסמנם גר 6וס3 ]עי' עמס וגןערני

 ומיות פ3ספות ויסר ספמכיס פסיפס פעורי מוקמתפעסס יןרי"ק48
 גר(. ו6וס3ברען )עי ספו SD ומפווסס שארוק נסס סערנייס נספרי וגוועסוגות

 46-44(. )3סערס מניס לוניל כת3תי כלכפשך49
 עפנו סחכם SD 6תעס וינקד ןס כענין ס6רכתי סם פנמס בתוליות לקפן ק3"60

 סס סו6 ד3ר סל6 עליו רפו ול6 מעגין פוס עי' ססעליס ברעט(תוס'
 מכעיס נוולי 3ו פגגנו וככר סכו,ר ספלך Sb ספכת3 נרמס מרוזות 3ר6סיובנמס
 צחק סמנם Sh קברות מסגר פ65נו גס . ר6"ג סתכס וגס פננו 360 לר65טוכתו

 סתח3וות. ונמו לו וסיססיסר6לי
 סיתת 6סר צנרתי *בתסוגות xxYIn) )דף סנסי6 6ל מנחס 3מנת3 לעיל51

 D"D. וגו' מעוית" 6ס לצפר6לי
- 3גו יגריס עוד 63פתחתי  ימנו גי - ייתו לס6ייר ידיקצרה  116 63סר 

 צונו. מסקתי ל6 06 יפסול וסקורכן 5מ651 כס4לי

יבגניה
 ע"עוע" טיגחגחגשזען דער געמימטע "זיטערחטיר נספרו נ"י קונן עמנוחכם

 51"ל ונדויק אננו גרחנחדח" חיו "חסרני כ' 176 דף 4886()בערןין
קורמובה.

- -  

 חן חןתשואת
  3תסלוכות סעוסתיס %פ  וסופנים  תופכיס(otb~n  ושר ווו 3נל יסו6ל ID5bלא

 לס3י6ס מפועל Sb מנח לסו5י6ס ידם SbS 6ין 6טר חנמס וככלסעדעות
 קותי גס נעם כסירתי ל6 6גכי גס סיעתית על ססוקייס לסגות סיפוס  ניח6ל

 פקחינו גס סוס ס:סל6 סמ3וי ולנכרת 1n1IDS 1651 6סר סס וו3יסתעכוני
 ותושיה החכמות שוחרי חברת ומכפי ידס וקפלו ענגך ובעדו bSסגו5ויס

Wissensell~ftender 11~01%20 kaiserliche ר6ו וגס טמעו 6ת מפעו כיסר 
 לפיס ימס כמנס ותפנוני 3עיניסס מן ע65 תונו 6ת וימנו עיונם כעיןקותו

 OS. מן מן תסו6ותוכנן
 ס6ס ל6ור סמו5י6 וס לנו עמס לחוק ויקטרו פספס יסטילו ומקנ6יס לליסושפם

 פסעת קטן ספר ומנייר ססוססס מללכת סכר על עלס מזכיר 6סר כךכל
 16 ממעתיק 16 סממנה ס6ס onb גס ידעתם 6סינ 3חיק0 תסו3תסעולסו
 6וו3ות לו יפחמו ס6ס 3תעגית יוסג תקר6סו 6סר סס 63יוס פל6כסס3על
 3סעס תמכוני 6סר ל6לס ר3 תווס לנן סמן 6ת ללקוט כנקל 33קר ללךסספיס
  וופעפסת3ור

 לעו)נתס )נסתתוס סגני לכן תוויו יום 3כל  pnionS~ ססרפמס-לתני
 ',בטווס.
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 סרוק ,' מנחםתולרות
- )980( תר"ם ד"אערך  )985( תשם"ו ד"א 

 יחליף ועוד יכרת אם תקוה לעץ ישכי
 י'ד(. ל5יונ תחדל לאוינקתו

 כדונג Srn 6ר))ס פני הייכסס קרח נמעטה ניצוליה ה))סלממכלשמש
 חנונות תגך נזו5י6 עפר ותרגני נקרה ס)נרו3קיס יגיס35ני

 ויש))חנריס חחכתיס לוב גורל כן יתענגו" ו6ף חנל גגי בסןיסעחו
 לפיחם ותחח 6חריהס הבליס ולרורומ דורס לנני להועיל .חסנו5סר
 ולחלי 1 עול)ניס מנוח הסכמה בחהוס נמסך ט)גוניס וכללסלזכרון
 קיעוניוח חקר )ני מריח 5ך גזעם ירקנ ובעפי סרסם  63רן יזקיןתומס
 ספסלו פס כפול נסכר להם ויסולס (DD כתו קליר ויעסויפריחו
 קדרי חמנומו וכקוס יל5 ))י וחנטן 63 ))6ין תהלוכתו חכונחוחולדתו קפוי לכתוב עקוקיס קנחנו 5סר המכס הו6 ותקלה דורס גנינהם

 מלגנויו. וסטת חל)גידיו נחירי כגוריו היו יני גויעתו ומנתמימו
 נעיל 8 עקב י לקניו כולר בדורו 8 הגדול הנדס סרוק ,'כלנדקה

 ר' 3ן))ןהננ'ד * ט6ימגיגמ 3פמ11 )7071088(טורטוסי
 נ6( לדניס חיגנו לעיר וחיה חקרתי ר' הנרול הנסיף וננו מפיוטילחק
 ))לילוח היסריס ו)גל6כמ הלמון מכתה ועל וגלוחיה ופחוזןהמורס ברכי על גלל 36יו נביס הכסי". ננ( ))ות 6חר יכייס ))קפר עויוחי

 6 יעקב רבי 35יו ובסנרת סיקרי. למון ירך עלופיוטים
 עס ויעומ ב6מופ וסי הניח 6מ לפרנס )ג( נקחורוח ומחן bcn3עסק
 ימר לו הית לזה נוקף קפק ונלי . 3ה ומלוה תרגוע שוהלחיו
  סכבי6יס  ווברי החורה ופתרון עכרי לסון חכ))מ בסכר להורותס6ח
 לסון חירח בעסק הסתילוחו ידי ועל חוני ולנמורי  יסלסל 3כילכשרי
 עזרה חרור ובצוחו ההם איריס הי' 6סר 8 ילחק בן חסד5יהנסי6.רבן ללזני חמנומו עעקוס למוק למרחקים הטוב סלעו י55 וללליההקוס
 לכל וסיעד עוזר היה כי והמכ)נומ המורה ברקיע ונרפק וסוסבלל

 . ט))לילס ללחוח עברי לסון כללי ויריעת ט' דגל 5מ ו))בקסדורס
 ))))רמקיס והביסו 7 טורטוסי 6ל מחריו סלח סיועו סיע כלסרוייקי

 ושוחתו מקו לחן והבטיחו 8 תספחחו וגל צחיו *תיו ך6ת*וסו
 נדנריס נביחו ותזכיר מופל ויהי 9 בפגומת ליס3 נמרסו מדםעדי

 סוקר רהי' 10 הקודם לסון ענורת )נל6כמ על ולוחו עצרי בלסוןהנוגעים
SDהן ופיוטיס מוריס וחגר למכיו רלון להפיק נקמן כענד עוויתו 

 לסיר ולהורות לסלל בכללות רסן 11 ו))ספמחו הנסיך עגורנפרטות
 תר*סונה ך)נל*כחו 12 הפנל בניס קבוצו ולקונן ננקיות בנתינסיליס
 נפרטיח. לקמן נזכיר 5סר הדקדוק וכללי ס סי הסר מחנלח קפלחי'
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 וי65 הכזכל קפלו סנגור 5מר כי ויזחיחו ))נוטמו יעי ארכו bSאך
 וכחב 48 מ ל נ 6 ל בן ס נ ו ר הטכס ונלחכי הקלף יל5לקור

 ומלסו טוחו קנ6 6סר קנ6חו רוה נמענו )נמנרחו כני מפיקוחקפו
 פלאים ירי סרסו חסך והלעס ההו6 וננעת אדניו 6ל כענדהלטינו וקולי 3ד3ריו 14 וירה וזרק לכבודו הסלה סיר ו3ר6סו טטר6ולהנדון
 פעל רהעלסינות 16 כל ובחסר נערום ונסקו ה))קככות במסוסונטל
 53ל והיה נסחר ום))והו וררפהו ל6וינ לו ונהפך הכסיל לבעל

 מן נ)נרליס נדברים פניו על והוכיחו  ליתבללופי קליו טכתנ עדונמלוק
 ומלנו ויעמדו נסחנה ו5ס גרוטה ויניההו ויבסרו רטחיל 17הקהל
 מה ירענו ל5 ונבן לנו ננוע ל6 ופקורתו כמסורחו ונסקר לולטונ

 . עוד לוס"ה
 הן היום על לנו הנודעים וטיליו מזוזיו ופיוטיו חגוויו המתואלה

 מחברית 16 מחקרת א( פקק6. פסק6 הנטהרים והןהסלעים
 המלות ופתרון הקדט לטון הטכסיס nDIDb ספר רהו6 18 תגלון16

 nhrn הגלולה הכלפכה סכינו על העריס 6סל 19 הלבסון היהוהוט
 מכתב ב( היוס. עד הכלניס 3כל הדור טכסי בעיני נכנךוהיה
 החסר מעליו להקיר להמנללותו חקלאי ינ הנסיף 6ל צנרת16

 והי6 הקונס כוו הנטיכן 6ל *גרת ג( 20 קמנו כ))65 ול6נאבד
 5סר הכנקמ נניס העדות ניון על תהלה ר סי ד( 21.נדפקת
 5ין גערילט( לוויראוגגם 5להיו למס ילמק ר' הנליץ הנסיף 5ניננה
 לבל יטרלל כל קוננו 6סל וקנס מקפך רבלי ןק( 22. סחנועוד
 וי ומל קפד ו( 28. סנ,כל ילחק ל' הנסיין 6בי 6בל ביעי נעמועם
  עוקל טיל ש( . 24 מסיקי הנסיה יולדת הנמלם מות על וקנהנהי
 וזולת 1( לו28 מיססיס תכעיס 6סדוקלה בית נס5לממנורקול5 סרו" סיל 16 פיוט ח( 26. 6מד טול רק ממנו ונסקל נצנר פיוט6ו
 סהו6 סכוי עלך 6ל סקד6י ל' הנמSn)D 6 המכתנ לו מיחסיס6לס
 סססיג דחס מסגות על חסובוח י( 27. גרורות נר6יוהמנרו
 סחנר ו6גוומ להטיס הרנה עוד קפק נ4 ויסגו 28, מסנרמועל

 gg' )נלעשס נגנמישס סם רוסס ליון 3לי בידינו סימנו "1ונ36דו

 מלה כל מן ננר6ס 80. וסנלנומ גנחנות תכונת היה רוחורנכונר2
 וכל עולנין ואינס העלו3ין ))ן והיה הנסיין 6לבעכסנו

 בלננו. 5מח הנסיר 6ל וכהתנללותו ונתוכמחו 81 נס))עיס גנחנידבריו
 והי' פגול TDD סוס נמ65 ל6 ונ")נונחו נוויו כחננותיוונענין
 לקמן ידע בו פהיו הטונות בהעדות ן תו ו ותורחו. 6לסיו עסמגייס

 88. מהיר סיפי 3עט לכמובירו
 84. הקליר כלעזר ר' בדרך הלך הבסרוח ספר חבורו כחבנעת

 נעסה ועטו למכיס חלד היגייס נרו3 6ך בכבדומ 3עטוהמנהג
 * 2 י Tal~. zu llalc(I;una 1יצא
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 בעל כנרפס ונו1רלוח נסננות ))לילומ וכחג ומלוחלח ולח נמרולחוקל
 וחיבר. טכמב ה6גרוח מטח רוחנ כלפני

 סל6 ה6ל5ות 63לה חפולימיטריוביוחר נכל גחפסט מחברתוכ!פר
 נכל ונס וקיטולי* 86 3לרפח כמו ערבי לטוןהבינו

 יעכ2'ש. ופמרניס הדקדוק ספרי נכל לכלכה נכרו היום וננוו 5r)Dbרן
 דונש המבונה הלוי אדוניםרי

 סויות בסחי מיוחו 6ים לכנות הקד)1וניסהיניס המנהג חיה נכן Db~JS בן לונם נעלצי המנונה "ליי אירוניםר'
 כן ל6 הקורס נסס חציר וככילו הר36"ע החול( ונסס הקורסבסס

 3ק' הכופר תסכל DD3 כבי"ס 33גי6ד נולך המליין הטיסה5לפתיס
 3ר6ם הר36"ע כח3 וכ"כ ת"ס( )ר"6 הנטיף" 5לפ6סי ))סלס בגדדי5ל הלוי ל3ר6ט 3ן "דוום S"r1 חוקיות עט 3לונדן וכחרס הנדפסיוחסין
 נח' גנון קעדיה יבנו כנר גרול וניוחס היה דונם הר3 מ5קניס.ס'
 "והיתה 27 דף סם עוד ניגני' ולבך"( זקנך לוחו "סומך 48 דףת"))
 גדול לניוחם מפללו nDa 3ן ותלמידו חל)1ידין"( לעיד ההיך3עח
 ממוריס כל גניר והיה סרים" ניסר6ל "6בוחיו 4( דף ססח 3ןנמ'
 9( דף נסס קוריס" לפניהן מסיס גני ויסיסיס "ומכיס חלוניוו סטרכמו
 היה 8( דף נסס " עיני 5ור הו6 "כוח דח ולנעל לחכם ו1סנחהוגס

 )סס דלים וחומך נכדינוח י1פורקס גס והיה העם נעיני ונכבדעטיר
 קורדובה bb והניקו 5חריו nSD מסדקי י' הגדול סוסיך 4(דף

 וסיס  ססגוחיו וריס  סטר בסיר ככרפס  נעלוס לתועכו קללולהיות
 כסלסיס" "סגותיו סנה מלסיס  לערך  סתסיבימ  חמשירו כמגבעם

 תלוז כנגדר יל6 המלסיס חפרו 6ח סרוס בן מנחס חבר כלסריייץי 0(. דף)סס
 רבריולטפר

~Dp3 
 ריחו 5מ וה63ים מכחם דגרי על המנוח

 "D'be 1נ"3( כ"6  ודף  הקולר 3ימ סר"לזל"ל  המלס  וז"ל הגטיםבעיני
 כחיטה 3תיס וסמנם ו61ס 3ח לרוכה בסירה הטפוחיו ערך דונטהנס

 וכו' חפיסותיו 3ה 3י6ר כצלילה ארח הסירה ויחר עלינולתגחם
 ס5ר הנה למנמס וכנוי חסלה )1ל6יס וכו' כבריו טתמלחולע"פ
 כו1ר3ר ג3וטה סרוח חס דבריו וכל וקלס ולעג )1רורוח כולליםדבריו
 ונחס על 3וץ לספיד לדונם הקפיק "ול5 עכ"ל IDp חלעידעם
 לפנחס סיגרוס לפסו היה וכה וכו' הנסיף 6ל הסנוניו קפר סלם36ל
 6סר התלקה לכל רחוקה קבה 1163ת היה וקולי ורעות רנותלרוח

 .ונל6חהו
 מחדם )נרפס לק"ג כנד וי1לורומ תסגומ כתב הסגות )61להמוץ

 וכמורר היה נס סלעטער הח' ע"י 3רעסלוי5( 869*בשיל
 בר5סי כסמו וניננו ונו1ל5יס קרס אלהי כמעוני לנגן קודםכסילי
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 לסלת ץעירות יקלק" "רלור לחתונה פיוס נדחך" חיזן "זנוקהחוורים
 הקר". "דוי לונן(. )עי' ימירת3לכי

 חדסיס כלליס ליקר כהסגותיו פעל ר3ח כי לו ולחולות לסלחורידוי
 הלסון סרסי להעטיר היתרון ולו הלמון מכלת עוסקעפ"י
 חסיד סנוטה ר"ח ושכלעות רו5יס וקנו 6ותיומ סלם עלול3כוחס
 ו)זכירין כלפח חככני וסלל תוס' וס"י ושנמס ענה מסקר עה קוןלדעתו

 : יע)ג"ס לסנמ.נומו

 מנחםרןלכ~ידי
 דוד- בן יהודה קפרון בן יצחק גיקמאליאיצחק

 )גחנניסוח להללילו וכנחס ר3ס לעזרת ילקו 6סל לעד ו1טי3י סלמהאלה
 ע"י ורק סחסו3ומ 5לו הכ"י מלט על 3סוגעזס נעל6ו ל6דוכס
  3חכונחס. ונם 3סו1ס לנו  וירשי  רוופ חלמיו מסח3ן
  הלקמה נק' לטול יזיר  לקבר ומסורר גדול מנס  היה גיקט6ליהיצחק

 סהיתת ע,ל6 גן ווסת ל' נסס ילחק עלך הענווס ענוויועי'
 6לה כי ס"ס החכם 3סס סם וס"ס הער3ייס נחכ1גח רחבהידיעונו

 11העכין כגרסה טעית הו6 דוכס קמרי סנים )61ס כנו חיוה)ודקרקיס
 תסס קדמוניות ליקוטי 3ק' חכ))יס ג' 5לה ככירן )ועי' למכיכו5סר

 חכ1)יס קלח כי  ססיב ספמוביפ  טל  בפירים 3ס1נס נזכרו סל6יבאטיר rr). כללקחתי
 סעל6כו ועה לענחס קומן )1יחקין חכנימ חותם 1)"6 3עלכתו

 ולנמס 3עלח כחנו ודקי כי לרעתי  סים פ"ב יפיר  בלציו  לפפפיסב6)במ
 ערכים. איזו נעלסו הו5וכחג

 המסוסות נקרצו סרו ועל זרוע ונעל העמיר הו6 קפלון נןיצחק
 3ן 3ד3רי כזכר ל6 ילמק שרטי הסס ססח. 3ן )נדבריכנרצה

 סל הערסי DPJ" צוחו וולף כי לי כמג זקק הכיור החכס ו'ריריססח
nff"ויזכירו ומס עזרך נן DD3 הקריר הכניר נעקד ימנו וגס ק ח ל י 
 לילמק קלימות  בפליית  מבי  ISP  בפיריך  ורע  גיולבירג נ"ממוט'

 סמסלוקוס Dh3 סלן גחו" סממויקס וסמיקין הסיס דור בן'הורה
 יהודה ר3י הוor  6 כי לוזיר רלה זל"ל פינקקערהחכס

 לספ' 3הקר))חו נקפרו ולפכו כי עונו 3כי ירך ל6 5ו)גר וקניחיוג
 לעור ס,רממ לנני אפס  וכוירו לווחו" "טום מלח נניון הסגההנוח
 תלעיז כי להתקין ו6י"6 עמנרס ענמס הענינים נ' 6לה וכל ומח"נזם

 06 ר3ו מרפת ינלח החסובוח נקלה כנרצה  רירן יסודט כהוו5והנ
 נעיר. הנעין 3ן ,~qp וסני הו6 5מר  6יס  יסירס  וסכן
 חרקו)ה 3קפל וכרוכס סגלתנו כמו לר5סוניס נודעות החסו3וחאלה
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 סלם ענין חעחיק החריזי גס סתס זכרון נלי וגסווריס נססלס"ס
 וויו בנידן סלם ענין עפן )נעחיק ט6פד הר3 גס להןכילס 3לימהן

 חרון. נסרם חננים חוחם נס' גסחטפליס

 רונש תלמיד ששת אבןיהודי
 מ65נו כלסר הלוי לסרט בן יונם הלעיל היה מסח 36ן יהודיהחכם

 נר"ו פיליפופקקי החכם ע"י ענינים 3חוק' מחרס הנדפם3יומקין
 הי' תלונירו" מסת וקבן  סנטיך 5לפסי  מסרס  5לבגררי הלוי לסרט 3ן"דונם
 תהלוכות קורות )נ6ר 6"3 ויתוק  בלבלר  בזיכו ו)ופורסס גדולונרסרס
  עניניס  מזכיר מנחס תלמידי נגר 3חסו3וחיו כי וקורותיה יסוקלחכוגח
 ר6)גמל ינו' כננו טננומס 6ח לנו וי1וייע  סונים מממבריס סיייסלסייס
 לנו  גורעו ל6 5סר כנמס  חל)ויוי סויות 6ת כן גס ויסכילהקליר

 ערט' לנו מודיע גס ו)נחס3חו  רפסו למי רומס  ו)נחכולחונמס3ומס
 . צלחו נוגעו ל6 6סי ר3ו עהולרותדוריס

  עלכנורו  למוס  בלבו הקנויה  06  נססה  רבו רברי  עלווכמס חלונירי  חסוברמ ל6ה וכלסר 3ו ו)נחפ6ל ר3ו 3כנוד מ6רמשנכנר
 לוחו מכונס 116 )נו נודע חסונות ומקלס חסונסס על  nlslDnוכחב
 מהסיג מה ברה ויועלט רקיס דנריס o(o הן ע5)1ן טלר החסונותכי
 לנו. על ט6ח יתר לו ומאופיס 3גיופי0 נקללוח S~b ובנסס עללנו

 להולי5ס נקלוט וקלפה )ודקרקיס ק5ת תוללות לכמונ "מלימיכבר
 סחקרחי ינה ו6טליס החכ)ניס 6לה עליהם  6וקיף  rhלקור

 קפרון. גן מן הקליחומ עליהס 6וקיף גס ירי קולל ווחעחכעת

בנירי
 המסורה

 ססן סנר6ה ונדומה  סנסורומ  סמום  סלכו י)נסורס סנדלךוכמדן
 : חדפה הוקפה נלה ות))"ק ה6חרוניס ינן הוקפוח הנה הןחדסוח

---- .-
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