%

*1-

ש_

ם
ש_
ש

8ב

_8

נ)

ט

2

ש]

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח

תוכן הענינים
אנית הימן ' נעתק ללשון

הקדש עיי

דחסם ר' נחום

מ;-בי .
י,
מאמר הח'.ת המתים .נעהק ;'י החסם שמואל אבן
חבן ל'ל

.

מאמר קדיש דשם.
הש.בה .למי ייכף בן גאבר מאנשי בגיד

.

אגית

שנכללו בה שאלות
מאמר על תשכון הקביעות והמולדוה וההקופוה ונקרא מאמר
. . . .
ה;בור .
מאמר נגד גאל.נוס בקנין שער הגגות ודעפעפים
ר,
9
השובה ' להרב החצם חכדאי הלוי הכפיר'
א.
השובה ' לח:מ' קהלעירמרסיייי

.

.

אבן תבון להרמכ"ם "1ל .
סכהב רבינו
אגרה הרמב"ם ז"ל ' לרר שמואל אכןתכון ודלעם תשובות

עי

שמיאי

שאלותיו

.

עור לו
עור לו
עוד לו

שיר.

ש.רי ע) הגמולי ה;פשית בעולס הנימות.

ע.

השיבת "רמ":ם "1ל.

טכתב .מהתלמ.ף החשש רר יוסף אבן;קנין להרטנ"ם ז"ל

.
.

להתלמ'ד החשוב

י
.4
בם

.

שם:
ר' 'הודה אלחריו' על ר' 'ורף אבן

אשר
",ל
שי.

tt:PP

פרקי הציחה להרמב'ום "1ל .
מגילת סתיים להרמב" 1ז"ל .
מנתב הר' אנט'ל ,להימב"ם זצ"ל .
תש'בת הרמב"ם ז"ל על המבהב הוה
אגרה מהומב"ם למר יפה ז"ל .

יא
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לב.

לה
י:
ל
ז *
ל
שם:
לח.t
מי
ם:
מג:
*

.

fמוכר נאה.
אברהם ז"ל.
s
f
מהרמב"ם לבנו דרב רי

שיר .בשבח הרמנ"ם צ"ל מת)מידו רזיוסף אבןעקנ'ן"1ל
מאמר על הדרשות .מיביא אביהם בן הרמב"ם "1ל .
שירים .מר' יהודה אלחריזי על הרמב"ם ז"ל .
.
אגיה להכמ
מגפר'לוני
מרפא הנפשות לרבינו יוסף אבןעקנין .
פרק

.

שם
:
י

י'ל

מד *
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תוצרות הרמים
בעירהירטבה משכןבני ישראל גלות ירושלים אשר במפרר ,שמה מצאה ההכמהקןלה במאה
התשיעית לאלף החמישי ליצירה ' עיר שהברה לה יהדי 1תורה והכמה ,מרע ותושיה ,לאווז ולמופת
י ההכמהי):
יקום לרור אחרון זכרונם ומפעלותם ,משם תצא תורהומעיינ
בה נולר בהיר החכמים הפארת ישראלוקרוש
 ,.רבינו משה ,המושה אותנו ממצולות הבעיות,
והמורה נבוכים במרבר הספקות ,ומישר אותנו בררכי האמונה' מרים קרן החורה ומעטירה ור
תסארה ,נצרמגוע היחסמשיעי יהורה ,ממשפחתרבינו הקרושי).בןלהריין המצויין מופלא בחכמים
רבינומיימוןזצ"ל ,ביום השבת בעת המנחה"'ר מניסן ,בשנת ארבעה אלפים ושמונה מאות ותשעים
והמשה לבריאה ג) .גרל על ברכי אב גדולבתורה ובחכמה משועי ישראלי) שםעינו ולבועליוללמרו

לסמליכס ~,ohlר"יחי להקריס 'כי לחקר חולד!ח וחסלוכוחמיי 6יםכס:יס קד"היומ,
א) "
ס חמאס 6סר6ינ:ס
ממרידיססו3הרגייטסייפווריס וחפ1רריס התדובריס בו ,תרמס לנתר"(זן יר5סלנ.ייר"י"
(גד עי:1':רקי,הסערוח לכר ,כי כל מריגוחול 6תועיל לו הכיןחל"כחו לכןמזורחי 353יולווחי בל
ס (נד
"גינ
ל"
בססריסו1
41סר יכמר יקרס61 .ח%ל
יעבורסיעטי למהור קכלו דעתי ,רק 6קכז
*1Fih

סקור"
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נמ"מר רדידו "1ל ?"t::'bונזר ס3חרחיס ,רקס
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1
ע
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ו
ת
(6י
כחבכן סר5כ"זכ
 ornכן סרכהך'יןרכינוהייכון גן המכס הגדול רכתו יוסף כן הרב רעינוינמקכן סרכמדיין רבעו עוכדיס
3ן סרבמדיין רבינו סלמסנן הרב ררינו עוכדיס5ן סר 3בקדוחרכיויוסףבן סמנםרביו עו3ןש ע"כ:
ג) י1מסין וסדר הדורות חרב סעדיה"-בןרננןמזב בספר ח(זדס ג:ו~ס כח13כי סלדי"
ר(ימן פיוס
"לף המגויסי ונסדר הדורוח ס(וכר כחונ חחל'ג,
ססכח ,ועל סרח לידתו גחכ היוחמקכי סיקס
לא
והיסס ל 6יחכרלפי מסבון סק3יעוח ,גי סחחמחל5ח""נזמ~ור ר('יח מיחס חחס"ד וסקכיעוח סוס ע"פ גיוס
הסכת ל' 6מול נפויס  1Shרק בסח '4ב (זס(זמוור 6סר"
ן סקביעוח הש"א והש :0ח תחל'ס ,אחס5ון
סוס יסניס גס דבחריך(נןו ר'ר'דוד ת 631בנז"ו"ע סרק כ"ס 6סר (ז 65כח3 31כח"יפירוט נזסכחי'
ס (זר(זב"ס
ו" 5וכסופו נחוב נכדו דוד נ"ל :רכיה גוסס ע"ס 3על ספר וס לולדלירכיו במורם )'_IDיוסי'
ר ט:ח
6לףח(ל'ו לסטרוח  h'ojסכת חח"5סלקלף החמקינפי סחס13ן סכחוב בהלנות קרוס סחורם,כי סגת
"
ל"מ
קק
חחח
ח '6
ל''5רס הי 6סרח חפ"ט לכטרוחוכפי סחם3ון כשלכוח ס(וטספ"י נוס] בקורט3ס מח ,6תפטרסי
לאפ.רוח[הי"סיח "e"Dinnל'פי מסכון,ס]יו[סד'סכיכ' טבח ,גמ סה"ירעיכיסני
ם סבע'ס סוס ממוח ס"נ
יוס  6361חקרי כ(( 1לד ח"ו לסטרוח חחקמ"ה] וכסטר
י דוד 3ן בנו סל
ל" '6חקס"ו [ס' .:ו"(
סרב רבעו נוססלולדחיל"3י 3מ5ריס"
"ס
טר
' חקל"ר [חחס"ג] עכ"ד .ועייןלקנון במע
"
ס-
 oSnnותוערבל'י
ר
פ
ס
מ
0מ3ר
ל
ס
ק
י) 3חסב"ן ח"6סיווןכ' מעתי
'
ר
ן
ו
ם
מ
י
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'
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ו
מ
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ו
בדיגי
י
ערכ
ר ל( 1רבעויסוסףהלויגחון"1ל .כסירוס סמס:ספ"ו רם3ועו(ו
וסיס תלמידר"יוניגס )"ל.כיכן כחור סםוכן5יי
כה 3סרנוכ"ס ,וכךר"יחי  636תקרי מסכיע "וחס כנוו סר"ס לרבורבינויוסףמלוינ"ל ' ומבר מפריס
3חכו:ס31 ,ת"ו"ע ס' ח' כח3כי עמספירוס למסר6לסר6גני ק15ר"למגיסטיכחכו:ס,וסכיכן תקמרגומזו על
אמרסו" 5נ3ירוטל(זי רר"ס) סמוח המרם'ס עלס עמסם ת33ל ,טיוח מסחסר מורס על התחלטסנן חרנוס
.
ימסכון כמכורו סנךו 5על עיזי
יררקוססלימסמ,לוכיחויןמעזלימררכיכחוי תסhסStכoספרמסוס(כזקס:וסכ תכוסרפסר,יכסיורכןIDסSו,6Oבתסילווכווןחיקסדךוסמסמרת ,וקרץ"1ח 1נסס6מ.
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חכמה ומרע ,כי גם בעורו צעירלימים קוה ממנו גדולות ונפלאות") .למרו לשון ערבי השולמת או
בארץ המרעים ,ויניקהו מנהרי נחלי דבש התורהומעייני החושיה אשר שאב ממקור מיםחיים
מרבותיו גאוני עלם .מה מזב ומה נעים שבת אב ובן כשבת אחים יחר לשמוע תורה מפי מאור
ו,
המלה רבינוייסףהלוי אבן מיאש זצ"ל,כי עם עוצם גרולתו ורוחב בינתו אשר הרמב"םיעידעלי
כי שכלו בתלמור היה מבעית ),לא יבצר אף אם עורו צער לימים ושנים לשמוע תורהמפיהו,
י
כ
ו מחכמתו.
לאימים ירברו ולרוב שניםיודיעו הכמה ,אחרי אשר חננו אלהיםבינה יתירה וחלק ל
והרב תמה מרוב הבנתו ומשבחו כאר ,ואמר לכלבני הישיבהי דעוכי זה הנער ארם נרוליהיה
באיץ ולאורוילכו כל ישראל ממורח שטש ער-מבואוז):
בעת ההיאהחלו רעות רבנה וצרות ,הרתיחו כסירמצולותהלר ,הפכו משרשהליכותעולם,וימים
'
קשיםורעים פנעום ,כי מהומותומבוכות הפראים,שוטט'ה בקרב הארצות וממשלות הורים גבף בארץ
ובכלמרינה ומרינה צלמותולא סדרים ,ומלחמת קנאת .הדחות פרצו ,ושה פזורה נדחה foJלמשיסה,
אלה מזה התחזקו להרוס יעודות הדת במעבה נאמן הטבעו ,ואלה שוה לא לאמונה נברו ,לחבל
כרם צבאות ולהריחם מצור גואלם ' תחח מסבות ותהפוכות כאלהחי רבינו מימון ובני ביתו בעיר
קורטבהיחיל ורומם לתשועה ער אשר נלאו נשוא .ולעת נכונה להם להמלט ,נתם אל לבם לעזוב
עיר מולרחם האאובה להם ,ושמו לררך פעמיהם וילכו אל אשר ימצאו מקום להמלט שם .וגם
או אשר מפני חרבות נדרו שמו מטרת טלטולם רק לבקש רבר ה' ' .שמעו מחכמת הנאון הקרוש
ר' יהורא הכהן שהיה במאס ,ונרב לבם ללכת שמה ,ולקח רביתמיימון אתו את רבינו משה ואת
ר' דור אחיו ח) ואת גלבני ביתם והלכו שמה .ולמר רבינו משה לפני הגאון ,ואביו ומהיו עסקו
במסחר להמציא טרף לביתם ,כי לא יישר בעיניהם לקבל פרס מהקהלות ולשאת משרת הרבנות
על שכמם ,אשר לרעתם הוא ננרהוקי התורה  ' )0אולם גם שם לא ארכו בשלוה ,גם שם עבר חמת
המציק ,ונהרג הגאון 'זל קרוש השם ויחורו,,ורבינומיימון וב"ב נמלטו משם:
בשנת חתקכ"ה לאלף החמישי ביזם אהד בשבת ר' לחרשאייר נכנסו לספינה לבוא לעכו
ואחר עבור שמונה ועשרים יום בפחד ובסכנה גדולה תחת סופה וסערה ,והאניה חשבה להשבר,
באו בשלשה לחרשסיון לעכו מהוו חפצם בשלום ' שם שאפו רוח  ,והורולה' חשרו,כי הוציאם
ממיצר ,ונחו מהחלאות הרבות אשר עברו עליהם .שם מצאו אח הרייןר' יפת בן ר' אליהו אשר

צ"

יוגרוע65יזכיר 6ח
.כמסר נקרץ ג"כנומכתי  ninibaבסס6ביו,,ווסנובטרחט3יע6םוכוס מנס 6מד -ווט:צרור,כ
סריס פעתיס כמסרו
ר3יגו תסס שכרון סמכתיסתיסריסססכויוח
ה) 65ונליט  nbDכסוס מנס לידע  56גנון יוסיועח לידתו6~ ,ח חשרכי כעוןו קטן מכירו 13כי
לעסות גדו5וח (בר 6ו36י 1סתר 6ח סדרר:
ן ס(וסמלבו בהלתודסיס חבעיח:
י) כן ס(וסח בסקד(וחפירוס סתס(ס ,וביומסי
ס סרס"3ן נתסו3ותיו ס" 6סיחן גנ"ב כתכססר(ול'ססיסשלתירנוסריין'נינםוכן כתכ סרתכ"ס על(ע
ס"ס ךס56ס וסקרוןחיל :וכוס סורו ר13תי ר3יוסףמלוי ורבו .וכן כחוב כסס"ד תר"סן
' ד(6ן ,וכן כחוג
3קור 6סןורוח .קולס 3על ספריומסין(וי6ן .013כילסי מסכוכו (סט.רסר"יוייג
ס חתק",6ויפיס5פי מס13ן
' סג'ס ,וע 5ת"ס "סורו רצוחי" כחבכן דרך כפור קולס  b"hלדמות ן3ריגדעים 6סר
,ס סרנונ"ס 316ןי
נטםוניקור גחתן ס6נו ,בר6יס ק5סוסריגי 16חיוח סחס(עיס (וססרסס(יס 6סר סטעוח נקל 3סן,ו~6י
נסטר סר 3מתן וקומר:
ו:
ח) סמ"ר (ור"סן' ונקובניגרת סר(וכ"ס 5סר 3זוריסח ת631לקיק '7ל"
ט) פפירוס ס(וס(ס קנוח מ"ר סוכימ רצעו בר6יוח רצוחלייסור  SDחקב5י סכר חסקס5וח ,רק )6ח
סחירס סחורם למ"מ סיחנו מאונס לכסוחבו ממורסויסיס מסנרכקו למס1011 ,תטיל (ל6ילניס.סל ח"מ
י ~6ח יעסו מוחס ססומריס קלחס עם קלתם
וסח(ער ססורחסלסני גל סמורסוסיקנולסס יל מסוק,ג
ן ס(וסיסו6רטניוח ,וסיס ג6ס-דורס ו(6ס(וקייס:
כררךכדורוכרי סו 6ח"מ 5סיוח כע"ס נכבדופיסטרוגו
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אהח עמהם לחברה לעלות *רושלים ,ולתנות צרותם ולשפוף שיחם ננד חרבותיה ' נסעו בסכנה
רבה ובפחר מחטם חוסמים ושוררים האורביםעל
ררכיה האבלות והשוממותי):בשנת תתקכ"ו ביום שלישי בשבח ר' לחורש מרחשוון יצאו מעכו לעלות לירושלים ובאו שמה
ביום אחר בשבתונתעכבו ער תשעהלחורשהזה .משם נסעולעיר חברון להתפללעלקבריהאבות
י
נ
י
ש
י
חברון ,אולם גם שםלאיכלו להתמהמה,כי אכףעליהםהעוני והלחץ ,בארץ אשראיןמקנהוקניןאין
מסחר ומשא ומתן ורבההעזובה בקרב הארץי וכאשר שמעו כי במצרים עור נשארפליטה לשארית
ישראל,ויחלו מעט ממשא מלךושרים ,נתנו אל לבםליסע שמה לעשות מקנהוקנין במסתר אבנים
טנות הנורע להם מאז'א) ובאו למצרים עור בשנה ההיא ,ומצאו שמה קהילה גרולהיושבת בטח
ויואילו לשבת שם'כ) ,ורבינומימון נשארבירושלים ,ונפטרזמן לאכביר אחר פרירתם ,ובאוכתבי

סיריל

ס שמח ססעסי9ס מלעלס ר'
') לחובנספרמרריםטרייליננור91%רי ,ושסחינסוףסיי
הברסססקיילוע בעכו מכח"י סר 3רכעונוסס (ו6ור סג%סנוכחי3ח סרב ומלסתו:כליל 6מח 3ס3ח 63רגעס
5יס ,וביום ס3ח
יגויס לירמ6ייר
סכים לט3עלו
לפייר סלח מנוסס ועסריס עמר עלינו
ס
וסיס סערנרולבי(סכל,סחתידרחיסס(י'סינויס סע6מילרסי3 0156ססוהנסוג נסס חע(יח גבור מלס(מ
י:%1סיסיחיוכ5
(
"
יגפו נזמל15חס ,ויחלו סקסכפי כמס ,ותשי ס6סמ
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תנחומין מארציה רבות ,כי נורע שמםבקצוי ארץ ,ועיני כל ישראלעליהם -,להאירעיניהם במאור
תורתםוהכריחם:
ימים רבים התנהלו במסחרם להמציא להם מהתמם ,ר' רור עסק במשא ומחן ונסע עם עזבונו
למרינות אחרות להביא ממרחק להטם ,ורבינו משה הקרישעתותיו לתורה ולחכמה ,לא היתה מרע
אשר שנבה ממנו ,גם הגדיל מאור בחכמת הרמואה אשרהבין ולמרבין חכמות הרבות לכלכל בה
שיבתו ויצא שמעו בכל ארץ מצרים:
ויחהחן שם  cvאיש נכבר משועי ישראל ,ונהל את בררך הקרש ,והבדילםמע"ח הקראים
ומטנהנם ,אשר התערבו אז בהם ולמרו מדרכיהם ומנהגעםמ
יברבות הימים ' ותקן להם תקנות ומנהנים
'
ר
טובים ,והעמיר תלמידים הרבה ,ותלמירו החשוב שבכלם היה יוסף בר יהורא אבן עקנין,
ובעבורו חבר ספר מורה נבוכים:
י היום ואחיו ר' רור נסע למרינות הורו לקנות סחורה ובירו ממין הרבה ועיניהם נשואות
ןלשובוו,י.הופתאום באה השמועה אשר תצלינה אזנים,כי נשברה האניה.נטבע
ה ביםהידו  cVכל הונו
ועובוט זאת הדאיב נפשרבינו משה ורוה קרשו מאור ,ערכי הלה מרובינינו שנה תמימהוימאן
התנחםיג)-,כי נאהב היהלו מאודונפעיוקשירהבנפשו,כיהואהכיןכלצרכם ,והלבישםשניעםערנים,
ורבינו משה ישבשליו ושאנן ובתורתויהגה יומםולילה ,ועתה הפריע ממעשרו ומעבורחז ,כי הוכיח
לשית עצות בנפשו להכין מרף ביתו .וה' הטה אליו הסר ונחן הנו בעיני מלך מצרים ושתהו
לרומא בביתו ובבית השרים ,ויתיצב לפניו תמיר ויכלכל אח שיבהו בכבור ,וררשטיב לעמו ,והקל
מעליהםעול הנלוחולכלבני ישראל היה אור במושבוחםיי):
ויהי בהניהלו מטלטולוגמר פירושועל המשנה אשרהתחיללחברובהיזחובן שלש  cl~wylשנה,
בראותוכיהעולם שמםמןהישיביתוההורהמחמעטח ,חמלעלכליחמיהלבליישטשוהגלי הומן ,הקףואזן
ותקן  wl~1Dלמשנה בלשן ערבי צח השלטת בארץ ,והניח הקדמזח ויס.רוח אטר כלל ברוהב בינתו
ינטוח מררך היש-ן ,בחצינו פסק כל הלכה העילה אחר
לכל מסכת והציבציונים,בעימק הלכה מבליאל
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הפלפול והמשא IDb1בתלכיר ' והעיר בצרקעלעיקרי האמונה אשר בתוכהצפונים ,אשריקרבעיניו
מאור ללמוד ולהגות בהם כן) ,כי בהתחזקהיסוריעטורהבניןעלמכונו .גםבטלטולו בררך ובנסעובים
לא רפה מעבורתו הקרושה ,וגמר פירושו במצרים בהיותובןל'ינ שנה ט):
כק
ובהיותו בן שבעה ושלשים שנה נרבה לבו לחבר ספרו משנה תורה ,אסף וקבץ הרינים
מחלמורבבליוירושלמיותוספתא וספראוספרי ומרברי הנאונים ,ובררזוקקולבןהכלבוכות שכלו ורוחב
בינתו .והעלה כל הרינים וסררן בסררנכוןבלשון צח מאור ,ובפחיחחו חבר ספי המצות .והניח
עיקרים יכללים עמוקים ורחבים עלמנין המצות ' ועשר שניםרצופיח עבר עבורה הגדולה והקרושה
הוו והשלימה בן שבע וארבעים שנה ,התפלאו נבונים וחכמי לב עג הבור זה אשר לא נעשה
עור כמוהו ין):
בהיותו בן המשים שנהנולרלובנו ר' אברהם,ובעורו קטן נכר בו הכמה וחסירות ,ואביו העיף
ו הוא בעל שכלזך וטבע נאה מצורף אל טוב המרוח ,וקוה ממת אשריהיהלו שם בנהולים.
על1י
י
כ
)
ה
י
י שמו הי' גדול בישראל בהסירותו וצרקחו וחכמתו :
ותאות לבו נחןלוכ
בעת ההיא השלים ספרו מורה נגיכים אשר חבר עבור תלמירו החשוב ר'יוסף בר יהודה בר
שמעון אבןעקנין ,בו הראה עוצם חכמתו וקרושתו.כי ראה ספרי הפליס'פיא פורעים בעת ההיא ,וכל
בית יש-אל ינהו אחריהם ,והחורה והחכמה ישבו פטרות כנשים צרורות ,וכעסתה צרתה בעבוד
קרעיטה לאמור מוח בסיר בת אלהים .הנירלנו חעלוטוח הכמהכיכפליים לתוותיהיט :
ולעת זקנוחו העירו עליו רבים ושלטים אשר ראו טבחביו כי נכנס לחררי המרככה ,אשר נם
ממכתביו הנזרעיםיוכרכי נעלה לטעלה מסולם החניון הטשלב בהקרסות מוצבות ארצה ' ולא למראה
עיניו ישפות לא למשסעאזניויוניה רק מהשגת טבעכללי הנמצאות וטהרגש,תפנימייתזכית וטהורות
אשר הגיעו אליהם הנביאים וחפירי ישראל בעור כבורםחינהבגוייתם ,כברכת החכמים "עלמר
תראהבהייך" כ):
ו:
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כמלק סוסד'"5ב וב"נרח מוסר 5כ(ון' "5מ קרו3יס דברתלדברי
ג(ורס וגבס גס כסרקי ס55מס
תמוסר"ס "לסקר בססגות'1נל מסרס"(וו(וח
5
"לי סקכ5ס ,וכפרט כמניסח סחריסס(מ "5ד' ליס
פע
"וסיס ננד דעתו נמסרו מורס (כוכים" ,סר 65
"51ח ססמוחו(ו
כן
סוק
5ע
וס
ס((ו
חר' סם טוב (ודע כ'ס"(וין גס ככמות

"ל
'

י"ס

ל"

""5
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ונעלה ארון אלהים יום 'שני ל טבח ר'אלפים תתקס"ה במצרים,ובכואותוהיהוריםוהמצרים
למקום אשר הניעה השמועהעשו מספרגדולוקראוצום
שלשהימים וקראוזמן השנהנהינהיהןיכ
ועצרה ,והעלוהולא"י ונקבר ארון הקורש והטהור כמחח מבריה אצל ר'יוחנן ורב כהנאהראשוןכ"):
ובנו הרב החסיר רבינו אברהם היה אז בן כ' שנה וקבלוהו במצרים,לנגיר עליהם והיה חכם
ספרהנקרא בערביאלכפיאה .ונכרוהנניר ר' רורגם הואהיה
נרולן ,ושאלו ממנו שאלות רבות,
ב
ח
ו
יררשים s-rv-התורה בלשון ערבי .גם רוררביעי וחמישי נזרעים
חכם מופלג ושר נכבר ,וחבר ט' מ
ך תשיתימושרים בכל הארץגי):
לצריקים והסירים עוסקים בתורה,ונתקיים בו תחתאבותיךיהיבני
(סקרללו לזמר רקכי  nDSוקשחוישלתדבריוסר"סהיס .לסריגדלעודמפליקס חסונם 6מחחרבינו
י"ס6מחכנבריס"וער
סo
מועחקח מלמוןערבי ")1ל :וחורינו סדרתו עורדימסיב לס61ל בענין סעור קומם h
ו  ohסו 6סוד (וסודוח סמכמיס וחמחיו ענעיס עמוקים
 6100מבור"מר מן סקר6יס 61עומן סורחכס"
י ר61ס
טנעייס"
ו6לוריייס'כתוסוכר רכעוה6יויל בקמח סמקומוח מןס"לוח מניגס וסנמ"ס י חסוכסתיג
כי סי6נון סמכנ!יס ז"ל ומלעס לססכיי 65ךכר,ס (וחמחימס רקסו" מרור 6מדחןסדרסניססיגיםבלי
ספק ,סוף דבר ממיקח,ס מספר וכריחת ונרעגילו מ15ס רבם נמו סכחוב וסם  oto~hהמריס ל 6חוכירו
ובוודאי 6o~uןסיס לו קומססי""לסיסהמריס וכתב תסס ג"כ .ואס ב6ט לתרן ולומרגי כחב וקחכיתי
לכוחו"סר מיחס דעתוגן ,יקסם ממס סנחנ נסרק מלק ביסודססביעי ברברו כנכו6ח תסס רגעו ~'ס
ל(ול"כיס ויכלם בוס סעור קונוס.ועביט
'11ע ויחרמכסעימל ער ס(דככרטרבעק.רוח סוכרוסנני6יססריו
"66כלנוהלפרסולותר
ע"כח"ח כחב כמרוחו יל
לבכוןר"ססח6סלנסולס1יסח.סעלמבור 6מר  1Cbכחבבענין
 o51hנגסודברירניטנ!דטחיע
לסוףסחסובסל6
 11DQקונוס דברבייסמיסמנסי(!יסעמניס סרומ(יס",כ
6!(1ון ענקו (!חסנוחיו נממנס 'תע פסר ובר:
כא) כחן33י1מסיןודוימטחי כקונטרס ס(עלסהרון"לסיסיוסטוינ' טנח ל חחקס"ס ונט"ותוסיסייס
וסת5ריססלמס יתיס וקראו )(זן ססכס(סי וסיס ,וגיוסו' סניעס סס(!ועס לאלכסנדריה וביום סח'לירוסליס,
ובירוסליס עסו מספר גדה 51bnDIוס ועורס וקראסמ,ן חונמח 6ס במקוחי ומשסטיר קר6וימי דכר סמו6ל
6לכליסר6ל וסייסכי (לקח"רון"לסיסי וקמרימים סעלוסולא"יופגעולמטיס כסס וכרמו סעוליסוסיימו
סקרון ס ,0וסלסטיס 3ר6וחסני ברמו ר15לסמליך סקרון 3יסול6יכלו כגל כחסלסעחיקומן ]tlboוסיויותר
מסלסיס '6ס,וכיון סר16כך"(!רו"ים"לסיס קרוס סו ,6ומלכו וסנטימו 6ח סיסודיססיייכוס
ו לחמת מסקס
י גק3ר
ומס גסנןלוו"וצו (1קכר כטיגריס 6'41 ,ס(קנרבין ס6נוח כמגרון ע"כ -וגססם ס(וכר כחב כ
ן:
נטברי5"0ל ר'יומכן ורב כס(6סר"סו
נב) כן ((! 65נמסר קורץ סדורות ומכר ב6נרוח קמוחד'י"רב"גרח ר'סלל 31ך' נ"ב ב(וכחכסנסי6
מרמסקי "11531ח המנס ר'יוסף 6כןנססי מונק נססר טעם נקריס נחכ :כלימייגעתילסחגדלנין סמכתיס
וח(ומסל 6מ65חי~ ,סלי עסריס פנססנליחיללוקוס תורסלסי סנםווע,סכנתי כממריחיסיריתי ח5ריסניח
וידרסוסל סרב תגדול סמכט ססלס ממורס1,מ"5חי סםורעו ורע קדטדוררניעי וכניסםמחימי נלס5דיקיס
י ,סוי סיורויס תקריס
"כל כמנמוח ל 6סי o'ODDnn 1וגס בכל סת~רמ ל6סיoc1מכוייסוקר"חי עלעימ
לגנורס! ותוכה נוסרכ כמסידריייעכל כספרו"ורסמייס ,ונספר כסחור וסרמדוכיך
י סנר עט ר' סתו6ל
כ
ל:
(כד הרמכ"ס"1ל .גס נכסף מסוסמלכוחנעכרי פ"בתכירס(נידרבינויסגועמבניבניוסל סרחכ"סוי
,
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אלה המפריםהנודעים אשר השאיראחריו ברכה לשם ולתהלהבקרבישראל
פירוש המשנה התחק לחבר בהיותו בן כ"ג שנה חברו
בלשון ערגי צח המרובר בעת ההיא וקראו ספר מאור ,כלל ברוחב
בינתו הקדמות ויסודות למסכהות העמוקות והעמיר פסק כל הלכה,
' האמונה
העולה אחר הפלפול ומ"מ בתלמה -העיר -על עיקי
הנמצאיב בה ' וגמר הפירש במצרים בן שלשים ושלש שנה (ע.ין
תולרות רבינ ,ובהערה ו:כ) וקורם שנת חמשים וששה לאלף הששי
נהעוררו חנט .ונכוני עיר רמי להעהיקו ,ושלחן שליח מיוחי אל
חכמים יורעי לשון ערב' ועכי' להעתיקו  1ובעברו דרך עיר ברצלונה
כתב וחתם גם הוא מכתב אל
~ Q'pמשכן כבור הרשב"א
החכמם לור,ם~ ,חפץ ה' בידם הצליח כי בוסן לא בביר נלו מעש.הם
נמביאר בהקשת המעתיקים:
וחלקו לי"ג פרקיםבכלל.ם_
ספר
כתג בלשון ערבי
ספרו הגדול יר החזקה ורצה
גדולים בעיקר מנין המצות טרם
י
כ
ח
לסררו על כדר המצנת כמבואר בהקימה לספר המצות ,והעתיקו
החכם ר שלמה בן"סף אבן איוב זלל:

ל"י

המצית

 החזקהיד

"החל לחבר בן ל"ו שנה ביאותו כ' אברה
כל דיני ההררה
חכמת חנמים ובינת נבונים נסחרה ן אסף
מבי התלטורים בבלי וירושלמי והוספהא וספראוספר .ומדברי הגאונים
עד ומט וזיקק הסל בוכות .שכלו וברר כל הדינים ברוחבג.נהו בלשון
העמיר ספר המרע בו באר
ברורה וררך קצרה וסיר ישרה,
ובפתיחתי
י ההורה ,ועשר שנים רצופות התעסק בחגור הקיגל הוה
עקריויסיד
אשר לא הסה עור כמהו והשלימו בן y2Wואיבעים שנה ,ונפשטו
סיריו עוד בחייו בכל הפוצות ישיאל ,בארץ צרפת 1ס2ררערסדינם
הורו ~הסכימו בכל גלות 'שראל לש15ם על פיהם ולנהוג בהם ותגרה
יבקשו טפסו:

v~p,

סרר עולם כל 4התלמור והיו גיר רבינו בצלאל והזכירם
הרב בעל גיסי הלכות (שע"ג):
 Wt~'Dהתלמור שקימתו
ליפןי.רוש המשנה הזכיר .כי
חבר פייוש על הגמיא תלתא סדרי וחול ומהר"מ אלשקאר מימן
קמא הזכיר חרושי סנהררין ממנו ,ובש"ס מביא חיוש' סנהררין
הנזכרים וחדושי שבת ' בכפר כפתיר ופרח מב.א חדושי ר"ה גיטין
י הרמחים
חלין ,והבעל המאור בפק יר"ה מביא פירושים שכוי
ומפליאןכי נכונים ~ישרים הפ:
י ,חבר הלכות מן תלמודו ירושלמי כמו
הלכות ירושלמ
שחבר "רידף מהכבלי ,נם :שהוכיד ריש
י דהטיד ~וסל ~כנר
"
פ
אמרנו זה בהלכות ירושלמי שחברנו~ ,כ"כ המעתיקי
' יעקב אבן
עכסאי בהקרמתן לסרר נש.ם שחבר הלכות מירושלמי כולו:
כופר מורהנבוכים חבר בלשן ערכי עבור תלמידו
ר,
בג,
החשוב יוסף בר יהורה אבן עקנין חלקים ,בלל בהם כלדרכי
הפילומופיא~ ,הצמיד התורה והחכמה יחר משולבות אשה אל אחיתה
ופיה או בן חמשים שנה ,והעהיקו עור בחיי החכם רו יהדה אל
חריזי ,אולם דעתקתו היהה משובשת ומקולקלת ולא ישרה בעיניו,
ואח'כ העתיקו ההנם רז שמואל אבן הגן ורבינו משבחו מאגד
י ירד לעומק כוונתו  1ונעשו פירושים רבים
באגרתו אליו כ
פהפ גרפסיםירביפ ערן בכתיי באוצרות הכפרים:

עייי,

 .כתב להחכם ר,
אברת תימן
ם
ל
ג
ר
ערח 1באמונתם לערוות בצר" ,ולהימיר
ל
ב
ל
ר
ע
ס
ת
משטף
מרוצת הזמן בשוא גליו אשר כמעט נטוי רגליהם .הורה לעמו דעת
כי לא לעולם יסח ה' ,בבוא חוות קשה יוגד לנו לאות כי עור
נשבע יעודי הטוב הבטיחנו ,ועזר יבואו ימים טובים מאה -כהבה
בלשון ערבי והעה.קה החכם ר' נחום מערבי ',ל ' (זומן כתיבתה
נמצא במזהב ,לחכמי עיר מרשיליא כי היה אז כיב שנה מעה
כתיבתה ,ומזכיר שפ ספרו מוש נבוכים אשר כבר נגמרבירו -לפי
זה הה.ה זמן כתיבינו בערך שנת איבע.ם משניחי.ו):

'עקב אלפיופי ג'ל לחיק

מאמר תהית המתים

'

כתב בשנת נ'י מחייו גגי
"שהתנליה הוא הע1ה'ב

אנשים אשר הפשו עליו באמרו בספרו הסיע
ן בו גוף" וחשבו כי זה יהיה סתירה לאמונת הח.ת המתיםי
,אי
~הראה להם כי שגו ברואה פקוסליליה ,כי בכל מפריו מותר אמונת
י הוא פנה מפנות התורה ,אולם
שוב העפש אל הגוף אחרי הפייהכ
חיים טובים וארוכים עור ימותו ויוכ,
אלה האנשים אשר יעמרוויחי
לחיי העולם הבא שאין מות אחריה מאחר שאין בה גיסים והוכיח
בל זה מדברי הנביאים והמררשות הנאמייפ  t')Vaהוה:
מאמר בחכמת
' לחשוב הקביעות והמוערות
והתקפיה גירך נקל למתחילים כאשי יער לחברו פ"י בסוכה וז"ל
בירינו
היאינ
ו 11aynl
והדגר על
לבארהעבנויןמה שאתר לרוב שדואארם ע"כ.א:ולי נחבר בוחיבוי
שיוחד
בני
מאמר קרוש
כהב בה1וה 1בנאם נגר חכם אחר
אשר גור אומר נגד האנוסים בעת הגזירות כי אין להם חלק עזר
באמינת ישראל ורצה להריחם מצור גואלם אף אסשבראחיכ בתשובה,
י להאשים קהילות רבות
הוכיח לו בראיות רבת כי לא צדקביבר
על נקלה ולא הכין דרכי התורח ואתו הלין פשוגתו;

העכור

.cwn

פרקי ההצלחה .כהב לתלמידו החשוב כיישרו אל
ההצלחה האחרונה אשר על ירה ישיג נועם ההשגה אלוהית הדבקה
~.
ברבקים בו .ונחלק לכ' פרקים !
 ntalwnאשר השי :לחכמי דורו בענינים שונים מרט
ניפסים  1ומהם ערן כת"ג' ובקורא הדורות כהב כ' ראה כהדי כולל
רנ"א השובזת מועתקית בלשון צח וקצר ' ועור נמצא מכהבים
ומאמיים ממנו אשר רוח חכמה טרחפת עליהם'
נאה לבנו
מוכי
הרב וב"ל ומגילת סתרים ,מאמר היחף ,וספר הנמצא חמיוחםאליו:

.

מליק

ההגרון ' חבר בלשון ערב' על משאלות שר אחר
כולל בו כל דרכי ההגיון בדרך קצרה ,ונעתק אח"כ ללשון הקרש
ונעשו עליו פירושים:
' בחכמת הרפואה ובטופו כתב נגר
גאלינום הפוער פיו נגי משה רבינו ע"ה ,בחשבו כי בהשיגן חכמת
הרכואה יתפאר ויעשה בנפשו שקר לרבר גס כאלוהית ,כאיש שדה
י נגלו לו שפוני טמוני כחות
אשר ירע חוקות שבועות קציר ,ידמה ג
הטבע ומכר פי דוכר' שקר הדוברים על צדיק עהק, ,הראהכי כל
דברי מבולבלים ~לא ברעת ידבר ' (מובא באגרת הבדרשי להרשכ"א
ויל ~מפליאו מאור) ' גם נמצא ממנו מבהב ארוך בהנהגות שסור
הכריאות ובעניני רפואה כתב לסולטאן כאלארין על משאלחו:

י פושה
מלכ"רכ"י-ק

.

.
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ןאלה חולדות ותהלוכותחיי האיש הקרוש הזה ,לזכר עולם השאיר אחריו ברכה ספריו היקרים
המלאים חכמה וחושיה ,עורישאבובששוןממעיני התושיה מנקיתצורלבבוישטופו,כימים קרושים
ומהורים הם מפלנ אלהים נזלו .נפשמי לא תסוער ע
ת תחל מרברו הנעים אם > CIWלהכניע
.
רשע באמרי פיו ואםלרצין לקרב רחוקים אל ררך אלמות לבמי לא ימלא אהבתו בהביטו תרומות
מרותיו עם בני ביתו ועם חכמי דורו בענות הן מוחלעל עלבונו ,באמרו בטוב טעם ורעת ,כי אשר
יבערו מדעת רע מאשר יתנו בו מגרעת .עת נכברות'מרובר בך נעימות תמונתך על פנינו מרחפת
'

הררת קרש תאהונו אף כי ניטבע ותיבע שמהות אח פניך מכנף הארץ זמירותיך שמענו ברן יהר
'
עם ככבי בוקר להעיר אזן לשמוע בלימורים .לרעתלעות את יעף רבר נמשחת שמן ששון מחביריך
מייתןכי עט סופר מהיר ממנעימי זמירזת ישראל בה אשירהנאין עוניך או אז אהבלה קצותדרכיך,
אומראני מעשי למלך .אף על זה פקחת עיניך מררת ארץ ,בקעת שהקים ,תרת הליכות צבא
מרום .במרום ,ערכת מערכות החזיות ,ונתיב תהלוכתם פלסת ,השפח אוצרות המבע ,ושפיני
טמיני כהוהיה גילית ואת כל אלה לקהת מתנות בארם לבת מלך פנימה אשר ארשת לך בטפחות
ימיך ' האם עתיךירגעיך ימים יוצרו? ימים לשנים נהפכו 1פליאה זאת דעת ממנו ,כי במוסרות
הזמן לא נאסרת ,כמלאכי רום רוחך עליה רחפה .אך.מה יחן ומהיוסיף לשון מדברת גרולתיך
ונפלאיתיך עור הוספת על הנשמע עור קא היבר ההצי אשרי ת"מיריך העומרים לפניך תמיר
השומעים הכמתיך .ואנחנו כל עור נשטח שדי תנועינ! ימלא פינותהליכיך,כי חתהלעמןדגן שמים
לבנינו נצח:
בספריך הנחמרים ,תשביענפשינו בצחצהית גאון הדרהיך .נועמךעלינו וחררךע
'

'

יהי

י הרמב'ם
ןה~גה מפכרן ומכתב ה;ןרהן על ~ה
בלו:ד~ן הבירה :מצא גהצי יר החיקך שכתבב.מ
בצהיבת ידו ו ~:ישה הליהקה מזה ע"י צייר אמן דמה הבזיהן מכפן בגי' אקספארט,
למש יוקר עיכז :בראש הכפי גהוכ:

"1י

גס~פ~
~העהקה.ו פה

ה ההבזר היה לתקשירמבין עוסק בתירה לשמה ביום ובלילה מו"ה אליעזיז"ל ולי'ת בר פרחיה
י
ס"ט והיהותיק ביותר ומדקרק במעשיו ובהכסחו ,ומת
י שנים בעזן חרור ירצה אלהי מעלוויחן
ו
צ
י
ק
כ
הלקו עםיורעיו .וציה זה התלמיד ינוה ויעמור לגירלו שיהיה זה החבור כולו מונה החח יר ביתדין
ל'מירים להגיה
לא ימכר ולא יגאל ולא יוכה בו ארם אחר לעולם ,אלא יהיה מוכן ועומר לכל הת
ספריהם ממנו ,לא לקרות בו המיר ולא לכתוב ממנו ,אל) :כלהרוצה להגיה ספרו ישאל ספר שירצה
מביתרין ויתן משכין כנגר רמיו לביתדין ער שיגיה ספרו ויחזירו ומצוה לקיים רברי המת  -ולא

יהי משנה צוואהזו.....

ובחתימתו כתוב בדשת והגנית זה

טנניג"ט*"ל"14גיס]
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נו*יאן~

