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אורות יקרות אשר הריצו חכמי זמננו
איש אל רעהו בﬠניני האמונה והחכמה.
מהם אשר כבר עשו להם שם בםפריהם אשר חברו ,הלא המה
החכמים אברהם בן הרמב'ס ,מ .ש .נירונדי ,יש'ר ,סו"לוי יוסף

פערל ,יהודה ליב-ישלטו ,שי'ר ,מאיר הלוי לעטערים ,שמשון
בלאן הלוי ,בער בלומענפֿﬠלר ,אהרן חאריז .מלאוולטה; ומהם
אנשים יקרים אשר באו עתה ראשונה עד הלוס
בתכונות בפיהם.
""“"""
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כת'ר פתותל רוד לולתנוו יכ'ו פתתתי תתנו כי כקרכ יתיס תדפוכ; סלק פרי
תספרו סכ'ל ופתלת תתכו סקירות יקרות לסככיסי כתוך סספר ,כז סכנירכי

לככי לפלוס תליך חולדות כזוהר"ר בושה חיים לוצאטו זצוק'ל תפר כתכתי
כפכס פנגכרס לסתכס סכולל סתורכי סתדותס ידידי כתס'ד פלתס כ'ז
רפתפורט יזיי"ת תלכוכ ,כדי פתדפיססו כתוך רוכורך .ותוכסתכי פיכנלס
לרכון לפכי כל סתכיריס תת תעלת סנתח סכ"ל .וכס תככדיו כתס עדיין
כתכתו) יכירו כי נישה אמה ותורתו אכזחולתיוסיפו עוד לדכר ﬠל לדיק
עתק כגתוס וכוו ,וככר ככך תת תפ תקכתי חכתתר כי רתיתי כתכתכ י"ב
תוזכורך פנס כתפכמ (פדדפוסו כיתיס סקרתוכיס) תוכיריס תותו לפכרו
כפס תיפ תלסיס קדופ כתפר כתתת סיס רככו תפס ווייס לולתכוו זכר

לדיון לכרכס.
סודיתכי תס תולדה! סללו תוכתיס תן כנניכי תכתי תדיכת  .כי תו
תוסיף פכית ידי כפכס סתחרת לכתוכ תולדות גאוני איטלייא פר כתכו
וזכוריס יקרי סﬠרך .קלתס כדפסו וקלתס כפתרו ככתוכיס וכו' וכו'.

ותכי תכרכך כתיי כפתך תפת כפי תל קדופ יפדתל לתלת כל תפתלות
לכך לטוכס ויגדיל תודתך ויתדיד .כתס סתכפס לת:וכתך ודודפ'ונו ,

סﬠותר כנל סתורס וכבל סתכורס מרדכי שמואל נידונו".
\

-

כלכהב ה'

אלהים יﬠנה את שלום הרב המהולל כשער ההכמוויוישלם הוא ושלימה
משנתו בשמו במﬠשיו ובכוקומובבור שכזומפאריס ידידים ואוהבי' ככזהר"ר
שלמה יהודה ליב כהן רפאפורט ,יראה זרע יאריך ימים והפץ ה' בירו
(צלה אכין0` :
 .ן
ﬠל ידי סרוכס ירידת פד'ל כת תלי תכתכך סיקר כוותר וכתיס
וכרכתי רגליו כרכת סכסכין כרכת סתורס :כרוך פחלק תייוכתתו לידתיו.
כנל כל תפר פרשנות וכתכ' כתפוכת פתלותי כולס ככותיס לתכין דכרי פי
סכס

חל .ד לי תתד כנל כל סתלתותתפר תכרו ﬠל רתפך ותסי ותת כתתתך

כי ס' לדי יכריז לססיכ לו תחריתו תדתפיתו ותיוכ יוכיח .כן 'ותל תלוס
ית' לסדכללך ככתות רפת וﬠל תי ובכוחות יכסלך כפפך יפוככ כתﬠכ י לדק
וכתרתס טוכ ופתן יופיכך כתסלי סתורס וסתכתס לתודך יתיס ופכיס

דפניס ורכנככיס תתן.

`
כלךק

') סתנרת סוקרי :סוחוי! סכוללת ויויי סתדס סכרולתום סתלקי ר' תפס תייס לולתכוו
זלס'ס פלורוס תלי תויות ידידי סרכ סחרוף טרופס סיקר וירת תלסיס יורכיס
פּררכי שמואל גיריברי סתכ'ד'דק'ק סתדוכס לסיגתיקס כיןתסיפת תגרותפ
וכפי דכריו כתנרתו תלי כתכתיס ﬠור תויות יר סווכס סיקר סזס תולדות
שאר` !ארבל צמאי' א תפר תוכי וזכתיס רכיס כלות ותיוולות לרתותס כרסום.

לכן תלף תורות תפלתס לסוזכס סיקר סוס ככר כל עוני על תפר ככלס לככו
יותסור לסכין תור כתתפכי סקדתוכיות חכות סרכיס תלוי כו.

יהמוציא לאור.
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בלוק בל לתו' פיד בפירופי לטון סרתב'ס בסוף סלף ס'ת רכריס
פבלוחות סברית סו סןפבכל ספר'וספר וכו'וכותו .לדבריו תכלתי בסכסום
תייתוביות פס ח'ל :ופפללת לתסלין תפכיביס ס"ת בלרון כחו לוחות!

יחס פללתס ור'ת כתב בתפובס פכן סיס יותר כווב תתכנס וס וכבוד כתב
לילו מכרתי כפכבפיתי לרון סרחבתיו כבכ'ל דברלס פסרכיפ חס זס פכתכ

סרתב'ס לכבודו ולסררו יותר תדלי ל"כ יסיס תחפ בלורן לסור לפילו
לרלותו כי ﬠל זס כוכבו ובכבכפו לבפי בית פתפ ,ובלו לספך כי חיוב בתור
סול לסבית בפכי פ"ת ולקוס תפביו לי ללו דבקידופין (דף ל'ב כב'ב) לתדי
עק'ו ר' חלקיס ור' פיתון ור' ללכבור תפכי לותדיס ככותךיס ,תפכיס לל כ'ס?
לי ללו סבי לל סוו קייחין קתיס .ל"כ ל"ט לתר יותר תרלי? וסיתס

חפובתו דבריס פבלוחות סבדית פכתכ סקכ"ס סרי סן כוללין קדופת כל
חכבפס חותמי תורס ולין ספרס בקדופס וחיוב כבוד סס'ת לקדופס'פכתכ
יתפס'רביבו'לקרופות סלותות פבכתבו תללקיס חייס .וכפס פסלוחות סיו
בבכבותד כך חיוב לסכבתיר ס'ת תכבותד בלובן .ולתדכווס וכחיוב סתלו
סכתוב בו' וסיתס כבתו וקרל בו כל יוכי חייו ופרפו חכתיס פסס'ת סיס
תוכח בתיקו ובכבוד סס"ת יותר,תדלי תורס פרולס בקיוחו לפתור ולתפוס
` '
'
בכל סכתוב בו.
כבתס לכול לקרול לחרין :תלל לסכריק לויק יסוד כבולס סרב סחס'ד
תוסר'ר משה חייס וצאטו וכס"ס תכל סכזביס לפר סכבלילו בגדו פובלי
ותקבלי חכתתו' .רכב לך לסובי סככבים כי סליפ תפס בתבדל פס ספירס

בין ברכי סחכתיס כוולי סרור כתוסר ר יפתיסו כלסז ול"ל בכבל לחחי תורס
בפכת ת"כב וסכלוז תוסד'ד ילחק חייס זל"ל בכבל פחד ילחק ,בבת קו ,ופי
ספריס ,וכבקב רב `,ובלוביס לתריס פלתחו לו בקריתכו וכבודכו בﬠר בן

פבכב ובפרס פכס סוליל ללור בכביר תבכוובס חלק רלפח תספר לפרו לתודיס
בפבת תט"ז לבלו סתלילס וחוקותיס פרפיס ופלרותיס [וכבוד יפ לי תכתובת
ירו סקדופס חלק פבי וחלק פליפי 6ולת'כ סוליל ללור סתר חנוכת סלרון,

ויבדל משה כתוך סרבכיס סיופביס כבל תדין ביתיס ססס ויחכס בסבכביות
ליתודיות תורכיות וללסיות וילתד לפון לוסו ויון ולרפת ויתן ס' לו רוחב

לב לסכין ולספכיל בכל חכתס ותדבב :ויפתח בית תדרפ בביתן וותלקסו
לליו חביריס תקפיביס לקול ליתודיו בתכ"וי בפ"ת ותדרפיס וילל פתו בתדירות
רחוקות כי סיס כבפיר גדול ובכבל לדקס בסתר וסיס תפרכס ותכלכלכל
לפר כככב ללסיס בלכבו ללתוד תורת ס' .ובתפך סיתיס בתו ס' בלבולוככס
לפרד'ס ולתד רזי סתורס וסודותיס בעירי ווכילילס וותלתוךו סרב סבדול
סקרופ תוסר"ר תפס זכות ולוק"ל וקבל תסס סלת כקרכס .ובסוותו פס
בל לידו ספר פלבת לריס סכקרל כ"כ לח כוסס לתסר"ר יסודס לויס

תתודיכל ז"ל פתדבר תוככס כבל תכתת סלתת וכבל לותדיס רלפוכו' ולחרוכו'
וסליפ תפס סכוכר בקכלו קבלת ס' חבר ספר כבדו קרלו מאמר הויכוח
לפר בו בדבריס ככוכיס ובלחכיס לבר ופבר כל בוכבבות ספר סטפר
רכב ס
ל') סספר א"י' גרהם לסלוח סגדול זקן וכחול פויס סרכ ובר'ר יסודס לכיס

וכוווריכל בכבל סחחבר סחר תדבר ופורס .תרוכס ,כן רווי .וסלר חבוריס
'קריס סיל ספר יקר ובכבד רלל כל .כבוד ביסוס .וסחכס עיניו ברלסו יוספוס

ספוט ובס ווי סלתת ודי בזס.
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ופלס בדﬠתו לפרסתו לותר םסכילו תחת כולרף כור תפסת ךכו סנפֿוןכספן

סתכר וסבתון סתיו תלך דק"ק תתווכס וסתקוכל סבדול כﬠל תעוכת מכתים

וסתכם סתקוכל כתסר“ר כור פריס פוכלי כלל וססכיתו ככל ידו .ויס'
כסכיכנ סדכר תל תוכי תכתי' סלת סם תקלה רכבי ויכיליתס כקכפתס לכבוד
סרכ סתתכר ס' מתכת לכריס ססיס פרוד תחנת' פירס תלתו תקום :קיפ

סכתתם וקכפתס ככר סר'ר ובתל ול'ל ויסלחו סכי פֿכםיס תפרלפ יפות
לסם קם ת"ת לפכודוכס לסכסיר לסר"ר תת"ל סלת יולית לפוך ם' סכוכר
וכסיות פסכיכו תתסוכתו ספיכו סוכות כקולם כפתרו םים'כת פפדוכס סיכם
תחת תמרת יפיכת ויכיליתס .תן לכסו כתﬠיל קכתס ויתפתו דכריס פפר

לפ כן על תפס תים סכולסיס כפתרם כי תורתו סיתס סלת לםתס ויוכיריכ
סתכתים נקטר כבתו לספתין כפכתי לכי תםית תותﬠס וככו דבק כבדו
וידדפוסו ﬠד תרתי :ויכתכו לסתכס הבית! [תלת קכתס כבד כל תי סבדול
תתכו כחכתס וככס) וסוס כנס תסככוי פתר כל כופל\ סתו כבל פפתי פתו

וססיתו לכל בתוכי סמכס סתפס רכיכו תת"ל בכיכר סות תכת סטותיס
ותפס כסייתס כל סרﬠס סנרולס סכתוכס כספר תורת סקכפות וסכל סקר
וסכ .וכפכס כי סתת סוס סתוסר'ר תח"ל\ול"ל סיס עוסק ככזכתת ססתס
ורוכר כס תיזס ספרים יסכם תחת ידי ככ'י תכ'פ תיתיו תז סתקרס סתס

יולתיס ותכוית סתר"י רדס סךכפ תקור תים חיים תרכרירפכ"י כלס ככרטיס

לתכיז ויﬠדים לתולתי רכבת פין כסם כפתל ופקס ותﬠולם וﬠד ספולס לל\
כבלס כרתתו לסיות תסית כתו ססככלילו עליו כי תדרכס יס כידי תתתד
סכתולס ככ'י מסנר סרכ כבכתו לחוק רכי סלככ בתווך בלותיכו ולסככויחס
כי כתת; ס' כתתתרו לכלול פת מתו כתסר יסיס לרלון לפכיו ותס יתתסתס
סתמית תפילו סכי יחכו לו ככל יוס סיכת וכדי לסתום פי סדדכרים על
לריק כנתק פנפוס וכח לכי תחוייכ לסﬠתיק לך לוסוכי חניכי כתכ סתככלות
תסר סלין עליו סרכ סבדול נפח דורו ורכו תוסר"ר יסﬠיס כספו ול'ל קסכ\
`
ונניכיך פים ﬠליו!
סררי פל סלופי יפרתל .סתםלחיס תככייכיס ככסלי סרחות .לסם ככל
`תכתס כנסרידות .כפות כניכות תסום רכס סכותכים כים סתלתוד דרך וכתיס
נבזים כתיכס .כוספים כלי ס' ססיין» וסספר לכלות לקרפתכסק כרוכו כךיכס.
תתסס לכנתו לכס וסװורס כתותר כסנכס .רכבי וכפוכי סיםיכס סתסוללס
כויכיליפס ספיר סכדולס .סוכן תרותים יככולם וכפי! ככור יכתילס ,תתן:

תכי קדם קךתתת ככפפיכתוכס ,תסלס לעכי כגרוכס .כפלותס ﬠל
סלכות יםיכ"ס כפרעת ,כﬠין תלכותס דרקיﬠת ,פלסים יכוככס לסכין תופס
ולסכנדס .לתורס ולתכברךס .כנר יופיﬠ ס' פת פסלי יסורס .תכי'ר:
יקדס תפכיכים ספיר מרחם ,סלת כספרתםו סכס צפת כתתכי ול()

סכתתיק ,ﬠטרות לרתםי םתתיס .ותקכלס ולילך תלוס סות דרוויל תלי,
וללכן וככרר תילי ,וללרוף בכור סיסי ,לסוכי ככודכדן שלקוח' .ותיור כנר
ככתס לחנה קפכו פﬠרי פתת ולססיכ תתרי לתת לסולתי .זפת כתלת כנכרי
ס' ולדקתם סית סתכתכי ,וכככותם תדככי .כקםו לכנוררכי .עת לס'
לﬠסות סתחלס תז סלר כריכי כפפות לפתע לוח תילין ,כקרכ סבוכים תלין.
ﬠל תקרת תבילס פפס ,ספיריט תפולפס ,כנל סוס תת"ר כנל בפן פורי”ס
ועכפס .דסלתו תתס לקרם פליס ככלחתס תכופסו כספרס וסופס "קוקיז

רכורפ וכתווין ופסלי סן לתוכו סן לסופת' .ךכפקי תפוס תככלל ערכן.
ו

ו

בדו
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לגדול תרבו .תתחיל לנכות ותסייס כלוו"ת ,פלת לתת רות .יד'ז לפס'
תרז .פרז כנל פרי פרן ,קורת כתרוו ורות כסק'כית .סרק חבית ,בכתם

וסך ,תורדף כלי השר .לכתודיסילתית .תויות דתולסתית ,קרתיס תלכיס
כתו'תס .כי תת :קתכ '.ותק נכרת רכת קת והיכן תיוכתת לת קת תזיק.

ותת 'תורת סקכתות' לכלס תפס .ולסתס הסתות ,תכל כך סית
דרכס פל תורס ,תווך דיכי תתוכות ותרוד דיכי כפפות כדריםס וווקיוס וקייתיו

לן כנדס סוכנות ,וכבד :תללת ,לסוס תםפכו לקו ולדק; לתפקלת .ותתתיליו
תכות תסות וסליל ככוד וסתליכו ,ווודתי כפככס סיולת תלפּכי'סםליס ,דכעיכן
סלכות דיז לפקוד ולססות כדי כיקו'ר .ותלו סו סלכות סקילי :םסיי'ס
דרי”פס ותיז'כ וולנו'ס סרור”תס ו›ני“קור .ותתיס לו כוונת תילתת ,דתתר
סלכתת ,לתפרת כירת רכת ,ולת ווייס תר לסכת ,תפירת קריסת ,רכס
קטינות ,תתופֿסנולס ,תלך תלכי סקכלס .סתלסי רכיכו כפיתין-בסו לדק,

תורס לדר ,תחזיק כל כרכי  ,תלתידוותים כוודו סל רכיכו סקדוס סרת'ו כ'כנ
סכודכנ כםתריס סתו וכתתריס ךרכ תורי כתדדס דתרכיו .כרﬠיית רכבל תתכיס
דכיו ,כי כרוך ס' תער לת ספכית לכו כותל ,דלת נופ' כוליכת דיפרתל.
תלס סלתן לתכו וכתכוכות כפיו יכחס ,יסלתס לדיק תסר ויוכיתס.
ותכת לת תן דתית לכי תכתתת ,תתיכת תילתת" תלת כסות כבתו
סל וקן ככתוסר"ר ככיתין כ'זסכ"ל) כנתידת דתתלﬠיתת ,תחת וכי רכי

דרותיס תטי לפתית ולסוף כל תרתת תוותת ,ליס תלסת תליתס יסכ תלכותת
 .ורכותת .וסות בלי תתיקתת ותםתרתת תתפתו\ פותיס סוס לו כסורת כנל
סלתכו סנו'סורס ,סםותר כפפות חסידיו יםתרסו .יתלוו דכרו וירפתסו,

וכלל טדי יתלוכו .ותפריין נתסיית לרככז ,כי לת כתפווו ילתו לﬠלות כפולות
לסוס כל תככי תוכת כתככי ביתתכופלות ,תלס סס כל בתוכי תיסליתס
םסיו ,כתותו ותו לכד תקלת רככי ויכיליתס ססיותקכתיס כתבתתסר"ר תפס
כתוסר"ר םתתס קתליתתכי וכתוסר'ר
תייס לולתכוו ,וכס סבי סרככיס`
לת רלו לסתכבד לסרכ סתס'ד סתכר ,ו
יכבקכ סתרוותל תסיםיכס סכללי _

לקייס תקרת סכתוכ כנל סכיי
וככוד תלכיס חקור רכר.

ו'תוכר ,ככוד תלסיס סתתר דכר.

וכען תכויכותת דיריס תתיכת ,ולת תםתפיכת ,כי סכס ותת תקרכוס

כן סית כי לת כל תי םיגלס ס' עפר תתיכיו ויכיתסו תדרי לפוניו .לככית
סיוס יקרת תו לפכיס סרותס ותיין וס כנכיןילככותס ,סﬠולס סית לכותלי:

ככוס גכוסס ,כי יתן ס' תת רותו ﬠל סווכיס לדתות כתספקלרית ,ותל`
'תדתת סקרנו לת כתרז תתפליס ,כס לת לרות ס דס' סיוםכ כרתס ,ולווי
ולוו .תדריגות רכות כתס וכתס .וכרכר סנתוו סברו רכיכו תפס כר בתוכו.
כתתן תם תל ויכנס קדשים כתתו ,כפּירותו כנל סתורס פר' לך לך דעת
שפתיו כרור תללו ,ססתפיכ לדתות תלתן תו דיכורו לס" יתכרך תיככו ככית
לס' וסלת סיתס סכר סתלרית תכלל סככיתות .ודכיתל תיפ תתודות .תסר
לדדוכר כו כככדות ,נס רתס כחוון תרתות ﬠתירות ,תוכר\ ﬠליו רכותיכו

כתת' תכילס רתיסו לת ככית ת›כ"פי סכל תס םרתס סיס תתכיריו סככיתיס
כתלס .וסרי תו סיס כתולס לתת כככל וולוו כל פולס וכותרת :תלתכ'
תסכתיס לרכ קסיכת .ועובדי סוכת טסיס תליסי .ו"ל תלוי תלל סתתורתים
ולרכ עת תלי סרו תליסו רכת רוויות .ות"ל תליסו לךכ יסודס לת ווגינה
,

_

י

רק

ינייי'י)-י'ולח ממטח ,ותס כר פילח חפכחיס לחליסו וחחד ליס תחי ח כווית
קודפח כריך סוח :ררכס כר חכוס חמר לחליסר מר לחו כסן סר  .וכמו
כן חליסו סיס מלוי כיפיכת סגחוכיס ,חו חיכס לריכס לפכיס ,וחס'רי
פרוכיכלח סרחכ"ד רתלמיריותורס לקחו מפיו .ליר ס'כבל חומת ככר דכר כס

ורוח קרסו פס כקרכס .וככר סיו לﬠולם מלחכי לכחות מכירים ,.ליחידי
כולס ספריריס .סו זכרון לרחפוכיס וכס לחחררכיס .סוד ס' לירחיורכריתו

סורימס לדרופ סתורס ככמס פליס ,וס חלק חרס מחל וכחלת פדיממדומיס
חפר לח ו ימווב וווכ לסולכיס כתוכיס ,רלפל חיפ וחיפ לפי כחיכתו ופרפר,
יכס פכיכ חפו ,ורכיכר סבדול מרס יוסף קחרו ו"ל כחולס לחרן סיס בבימוי
כפכבלס חליר סמכיר כוביר כיקרפרלי כסירתוכחכודס ירפכ ולומר ,וסוחרן
סרמ"כנ מפחכר פס ספירס סיס כחמכס .כחפכ ספרו לכו חכפי חמוכס,

חי ﬠדות סובלס .תלמידו מסד'ר יעקכ לומכרויוו כפ' חיוכ סכעלס.
וסרכ כובל תכלס עמוקות כעיר קרחקח סיס חיתן מופכו ,נחפר רוח ס!
רכר כו .וסחרי ולס"ס קרחו ס' ממלריס לסככס לפכי רלפכיס ,רסרכ סבדול
כובל ממכר יכוק כﬠיר מודיכח מלחך מדכר ונמו ,רסבחון רכיכו מפס זכות

^ כויכיליחס ומכוווכס ובס מכיר מן ספמיס סיס דכורו וכחומו ,כחפר כורﬠ
כפכנריס פמו ,וכל וס לח סיס חזון כפר  ,וולתי חלק וווכ וחכ'ל למדן
חפר חלק ס' חחכתתו לירחיר .כי קרוכ סו .לכל קררחיר;
וחחד פרכרכר קלת מחפפרות סדכקות ככל מקוס וככל ומן ,כי

מחלסיס יפדחל לח חלמן .מכבס מזכבד מילין חחכיר ,לח ככיר חרכר ﬠל
תרחר חרס` סמתלס חפר עליו רבפת קול סמולס ,ימן וכיוון סן חכי כפיו.
כי כסיוס חס ילדתיסו' ,כרס קופסח קחי .סחלקי כלפון פכומס) כי במול
חחלכ וותיק מפריס .דוכן כין סמפפלייס ,ובתורת ס' דכק לחסכ' ויקרח

פורס מפלי כס' ,רﬠפס לו קווו'כת~ פפ'יס ,לילך כדרכי סקריסיס ,כמוח
כחרויס לח סלך חחד פוח וכפרירות ,וסכלי סילרות רספחרות ,ס' פתח לר

חרון פוחתת  2831ויסי לי לכן .רחככי תרבלתיר וגל ודﬠות' לקחתיר,
רכלימורי רווחי סררכתיסוו וכפי כח'

חכמס מלחתיסר .ריוכן חסכת

עולס חסכתיסו לח סי' ווול בכיתי מ

`מספר למדי חכ'רכר וכל כורכר

סיס כירו ,כי חין כספר מ-זמרו .וכסיותו מחיר וכח ככקד קל כחחר

סלכייס .עסקי כרכרו חלסיס חייס .כי מפפ חת כל כלי .מלח סכתיכות
חפר חכן ס' חלי ,וסיח ונכד חת מיפל סוויס ,ויקחבס מכב"ןסחיי"ס (לסחר'י

ז'ל) ריחכל :חו רמיוכיר פפווו ככבמק ססיריס .סתכבלס כחסכיס רוח
דוריס ,ויסי כחפר סיתס מן ספמיס סכס וכבלס ,לסתפרר סחכילס ,ודורי
כסכב רככלס .סוח ככוכב חסלי חפדבו ,וסיס כל מכקפ ס' ירררפ לחכור.
ויפלח פחרותיו ויפולו רוביורותיו ,ויסי יוס יוס פובפועיס ,ווס חכיריוורﬠיו

5סידס סוכת סתורס ,כירחת ס' בוסורס ,רית כיחוח חפס ,חו חרוב לוי
מס פממוו סמליס ,כי ידיו כוופר מרר וחסליס  ,ויוופ לר מוועמיס  ,ﬠל.
סרי כפמיס ,ומחר וכבר ונתס מפפכוו מתכסל לחוו'ו ,ינוב כמורס כלכתס.
ולרכנסו יחלק פלל ,יורס רובס יכין פמוכבס.
וחיפ חפר חלס לו וברכת ס' מלח ,מובתס לח יפלח ,חס חל כח'מרת
תליר סופית ,ויוס ליוס חומר יכיוב ,וחכב'פי פחדפ סקכקן ,חזקס ﬠל
חכר פחיכו מוליח מתחת ידו רכר פחיכר מתוקן .וסכס כﬠנין סמכיריס.

סודימוו לפון לתוריס ,חר'יח רכ"י מ'ילחי ולס'ס פיפ מסס נדוליסוחווכיס
מיסיס
`

___.

נ

אַ ___

'י

י תיכיס תתיכיס סוויס .וסכרויכס לדﬠת לווי כתובת וכו כסתוו כתפר סתמת

תסרסו תלתה וםיסיו כל דכריו ﬠליו ככוייס ,וכל תﬠםיו רכוייס .וםתפיו

'לתו סחיס תכופיס ,תתוקיס תרכס וכיפת כופיס .וככר .יוכל כל קורת.
י
לרתות תולת ךכריס תלס כספר ססר לתכרסס עין סקורת .
תלס תיפות סס סתתוכיס ,תסר כסס כרתס לכו תזוקק סכתתיס`

כתיס תפר ככקס ופּתין כו פפתל ותקﬠ ,כי וורתט יכיקותיו ﬠולס תתיתס
סות לתתיס` תקודסת ,קרכת תלסיס רופז תל סקר :לכמת ,וסקויובוס פורם
כתקוס תפר תלתס לס כית רכוב» תמוז ותכית ,ותין לתתיס תס 'ס כﬠס

וכתס כרוליס וסוכיס תסידיס ותכסי תﬠםס תסר לת וכו ולת ספינס ידס.
כי תיז סוכר תלוי כתפר ירתס סתרס .כי כתו ססםתס כנל סתת יולת ולת

ככל תקוס לכסף תולת ,ותקוס לוסכ יתלת .נכס ספורט ותנו ס' תלסיס
תפר יךלס .יכתר ויקרכ ותי יתתר לו תס תתפוס? ותי לו יבכ? ויודﬠ

לרכותיכו טרסות נכלות ,כי לת תבלכו לתס כנללות ,כי לקול יפתיﬠ
סרתסון לת יתככו כגיכיכו לימון וסרכס מתלות ותסוכות .כבכר כיכיכו וכיכו
ובקרת סתס רתוכות ,כי תיתיו סתס יוכתיס תן סתקדם וכסרןרתות פרטיות
סכוללות סיסורות תיו כל תדס רק לסרתיכ כקכי סתסביות תתﬠוז סווי
תרין'ות .יתן כתתת וכתתיס ,ככתס וכתס תחותות דכרי סתר"י זלס'ס
סתותיס ותתותיס ,ונס סכרתיס נלוים תסס! כנתוק ﬠתוק תי יתפֿתס,

כי כתרתס סכוק כתר רבת סזסיר ,כסעלות ככורו תפילו תלתידיוסוווכסקיס
לת רתו תור כסיר .וסכס תתת סתלכו תתתו ,וסלח לכו לתות תתוכתו,

תתד תתכוריו ססור קרס תתולח וﬠכרכו כיו כתריו ולת בתלת פיסול תתריו
בי כולו וסכ כוסור כסררי קדס יסודתו ,כנל תדכי לדק דכרי סתר"י זלס'ס
ווזכתתו ,ונבל תרבו סוככיס כלס ,ולת יטס לתרץ תכלס ,וסתכתכ תכתכ
תלסיס סות חרות ,כלו תלת 'רתת ס' ןסב'עךריח' וךכריס תםרילת כו

כנל ס' לת יתפס ,תתוק סות לכפם ולעלס תרפת ,תין כו פּכנרוריס תתסותי
5כ"יס ותיז כרותו יתיס ,כתכנפּס חיית ,ﬠס סרכיס לת סתתרכ ,ות

תיזםכי קיכין לת קרכ ,רק תלת רוידוםי תורס כבל כל גדידיו כתפ'קיסי
סזסכ תעליסס תריקיס ,וסכס וס תפר רתוכגיכיכו .פספס תן סיס תן
.
דרוסיו ,כי פסו ורכו פירותיו.
סתיקתן .תס םלפכיכו כותז ,תכת כתרז יםרתל ותס תרופיס כתתן ,סרכ
סתסיד כﬠל תכודת יפךתל לס כתוסר”ר רפתל יסרתל סתווי כר"ר טלית
לפת תוככ"ת נטולי תכרת סלותס לכו תפירתרס תתיס סלותיס בס סות פרס

תליכו סלותו ,וסתים תמך כקפ"ת לתות”ו ,ווס לםוכו :יתתר כתיםרתל סכת
כסולי סיריכנס סס ככיתו סל סרכ סקדום סתקוכל סתלסי כתוסר“ר תסס
ווייס לולתכוי כרו כתלתתי וסס סייתי כר"ס וכי”סכ ויסכתי ככיתו פכיס עפר

יוס ורתיתי פלתות סיתך סות כותכ סכל כלסוןוסר בתור ורתיתי תת פּירוסו
לקסלת וסתיקוכיס וגס סות תיזכר ספר וסר תרם על ספרתיות ,וﬠד
פרםת וילת ככר סיו לו וי' תיכוריס וכםתותתתי על סתרתס וכתתת סות
דכר פֿלת ולת רתיתי כתוסו ,וסככי כוםק רכפת סדר תורתו ,כ'ר סﬠכד

יםרתל רפתל קתתי ס"ס כנכ"ל :ותל כל תלס כתלי כית תדרםו יוכיתו.
ותדותיכו יםיחו; כי לת לכו סלך דרך כתס ובתוך .ולת קרת
וכםלם םכיס תל סכליס רתכת ,לולי תתת ס' סיתס כסכס ,וכס
י פפו תכפוכיו תרור סככת לת כסס ותל ססלל לת תסס .בדרן
י
י
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.ו כש

סס סתת,
תתס תפר
פנוי כוכ.
סיס

ייי

כולס)

*יי

סיס סיו כונו לבוב :רק סולן בדל וטוב נס עס סלבס ננס לבסיס .ודורס
טוב לעחודבריככופיס .וחוסיר לותס לת סחוקיס ולת סחורות .לפקוח
בכיכיס ובורות .לסור חורך כבקלתוו .ולסככס בפﬠר סלךת .וס' ובל יח

בידו לותס ליחיד לסוליך .וליפ כילוליו וופליך .וחתכחס כבל חסלו ,וסב
י
`
ורחל לו.
ועל חס פסתלחיר (דסר'ר סח'ל) סוד סבלינ .ולכרת פבחיס ספלינ.
סלל לכו תﬠלת סרב וכוז"ל בכבלחו סורס .פיברין לל סביבו .לתכלית הכורת
ססרי”לל חלת חסיס לו לפרס .כילדיק סול פותר לוכוכיס וכו לנליו'כיס.
לל טפ'ל ידו בחורבן .וססור ידיס יוסיףי לוסק .לסכיך כי יפר סול ולל

בבולתס ביו כי כחוקי ס' תחיס לכו.
סכס פרפתי ספוולס לפכי רכותיכו כלוות ובחפפנו ובלדקס ,לל בפליס

'

סול ולל רחוקס .וﬠוד לוחר פסול תרוכס ולכו ובחכיס .לספכיח וכזסחלוכות

ולסלק חן סחרכיס .כי יקס לת דברו .בפלל יובקב יסיס בכבודו ,וייפר
לורחותיו .בכבבור ססתיו .בפבס כי ﬠתס לל י(ווב סרבר לת סכבס ווחככפיו

לספרית ,כי במכס סול לת סרביס ולפופכביס יפביכב .וליוסתחר כי 'בל
בכבס"ו פס לל פס כדבר בו .ויסי בפלוס סכו וסלכות יורס דרכו .ובכך .

לכרכב לקוד לפרי לריות פכחבורס כבל כבוד וחורל ,וסכוכורס סטסורסי,
תורי וסככי סר”כך כרו'ל- .וולרי דדרל .בכל כחו כבוכס לת פלותס וסול
פקד כבלי לתת כבוד לפחם .ופכיכו לדבר לחד חתבווכיס .תלפלליס ותתחככיס
פרובנס כפופכיס .יגדיל ויתוניר תפלרתס ללורד יודיס ופכיס ךפכיס ושכנים
כי'ר.

י

ריכייו יוס כ' ו' לחדפ סבבו לסדר כי תחכוכקח לﬠבוד לת ס'ללסיכו.

כס דברי סלכביר יפכביסו כו סבלון חוסר'ר יפרלל חזקיס בלסן לסדר
ולפרט .לתס סולת לרכבת לסובי חביבי לוסכ סלחת כתס פנו ברולס פקו
פליליס קלת חכחי ויכילילס פסיו כלותו ותן לסרפינו .לדיק בתור סולך

ניכרו ירל ס' ככל לל חכבס בכפיו .ולל לתפלל חוס כי ליו כל חדפ תחת
ספורט וסרב סנדול תוסר7ר כפתלי סירז וויול ז"ל יסיס לי לפס כחכתב
פליפי פלו דף ע'ח כב"ב) כיכזסוכזסקרל כס ללכפיס פלל סביעולקרסוליסס.
לתרו רו"ל וסביסו לחרי תפס ללכוד פחפדוסו כלפת ליס .ווי פכלתר כבליו
בחוט תללתי דוד ﬠבדי בסוק קךפי וופחתיו .פחתו לוכיו ﬠבדו ווקללו לל
לל לים סרוויס' וליפ סבליעל ובווכ' ,חליר 'כביכי יפרלל סול סרחכ"ס ז'ל

ולו וכס דברו ﬠליו יריביו .וקרוב לדורכו ווס קרס לסרב ר' תפס חייס
לוללבוו ז'ל ,ספרו חסילת יסריס ינביר ﬠל תוונתו .עייז פס בלורן .ובס
לתס ירכבת חס פכתכ בסקדח' 'ספר סמכו חכבלת רבכי לחפסרדס פפרפיו
כבווכביס בﬠיקרי תורתכו סקדופס וכופו כוטס לחקוס נוסורס ססרת סלב
ללביכו פכפחיס וכו' וכו' (וסיובכ'ז כבלווו כתב בת'סק דף כ' בג'ל פליכו רכר

חדפ תחת ספתפ פיתכלס תללך ווביד ללדס עתידות ודברי חכחס כבפ'ב
וכו' וכו בס' סקכס כותב וכפי ונגיד) ופכ"ו לת פרקס כל"ס כססכוכחס

לספר דרןי תכונות פלו לסלל ולפבח לת סרב סווחכר וווכבפס ידיו לסתפלר
וסרבכיס סללו לל סיו קסילי קכי כלכחל פכלוור כיכפתו לדבריו בלפר
בבלס כדעת סי›נב"ן לפכמי בתורת סקכלות לחפור לת סרכ כסלו פסליז

טוכ בעברו וסלדיקובדיכו (ועור כדבר בוס לקחו) לורנס כבליבס כביסס
פסכחתוס .תגביר כבליס כי סול יככב”) נחלתו לחרי כל סוללות לפר כתב
־
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כבר פלס סיס סתלסיס סתם דבריו כז :סלםוז וככל וכקוס לפ כﬠס ::לו
פול ח'ו ,ולכו בכבלים רכר טוכ סכפלפ כו( ,תוכי פופר כל טבﬠ ונרות סובבו
הפוכים כלם כתקייווו כרכי סח'ל וﬠליו) כתסר פספסו פﬠלו ורכוךינב כנס

סיס סופו סל סר"ר סח'ל( .בפרנקפורט כסﬠ לכוסופסרדס וכתיסכ סס כנס
כל נכי ניתו ,ופפעתי פלויד סס מללכת ססתזת תככים כוונות לסתפרכס
ססכס ,על !ס יפיכסו סלס סכתונ 'בית כפיך כי תכוכל ספריו ..נם נותרו
ססיס לו יכיקס סקסל ספרדים .כי לוז לז וסלפס לפ כסווע פתותס רﬠ.
וסכיס לדפוס סס סכי חנוריס קסכיס (גדולי ספינות (וכי תוכר) ככתכבםס
ידיו פסילת יםריס ודרך תנובות ,ולס וולפתי כסם רופי ונכות ,וסחר

סססס סס פיוס סבים כסכנ ככוס לפרץ סקדופס ,וכפי סכסכﬠ כפטר סם.
ווזייס לכל יסרתל סכר ,ככר בלון דכרי סילנד ופי יבלס ככפר נזככיכיך יכבכ"ד
והרפס לטון סר"ר דור כוולדולס כס'ות דכרי דוד סיוון כנ'ת דף קכ'ס כב'כ.
_ פורס פךכריס ככל `תכין ססכל תכתי סיסיכס סי' וכככס תעלת סחכם
סכופורסים סהסיד כעוסר'ר כוﬠס חיים לולתסו ז'ל ססיס פז סות כ”כ מתכתי

סיפיכס וספרו לו כל סכרל ורלס לרפות סתוווות סללו וכפרתס פוחס
סכירם כטכיכות ﬠין וסכניד כנליסם ססס פתותס סכפכליס נﬠרי פּופּסלװפֿס

סכקרתים פכ1י“ספכי ותלת סיס תסס תיסוד ופקפוק כרכר וכלכלו כבל פיו
כככ"ל .וכוכתס יוכי טופל לסיכנכ'ז סווקכת פילו סיס סר"ר (צה"ל כסיל
תﬠר כתסר תוכר כדף ›ז"ח ככ"כ סיתך קכלוסו כיפיכתס רנכי פוופכורדם ו

'ופסקו סלכס לפעם :כווותו כרכר תיסור וסתר םכתוזכטו נס כל רכבי סרור`
כוכתוב פס כס'ות דכרי דור סלל? פיו זס כי לוס סיס חפוכ ככניכיסם
וסכירו כי ככם'ס תכלת ותור'תו תפ"ת וככירור כתכ סר"י! סכסן כליפתכסי

כסקרכות ס'"::` -ל ססיס סתתר סוכיוחד פכדו'רו סכם סח'ים ונכון לסם
ספילוסוף: 3 .פילוסוף לריך לסכיכו כדרך םפ'רפו סרכ כוטריל כסקדתת
פירוסו לס'ילירס םפֿכור כי סנ'וקוכל ספרותי לריו מיסיס פילוסוף) ספילוסוף

ספלקי סחסיד ותכו רתם ליטרים כופס תים ספלסים כתסילת יםריס ודרך
תכונות עכ"ד .ולס כלכד מללכת סססתזס סיס לו ,כפתסטרדם כלומר פוזר
סיפלז לסרןכוין פעלתי תלת ככוס תלמידים סﬠפיר סס לתורס וסרכ דוד
פרתכקו כﬠל בפול ﬠתליס בתוכם כותן לו תת סמכס סרפֿוי כסקךוכת ס'
דרך הכעס ל:ר"ר סח'ל כוס סלמון תﬠנו לכי סתלילס ופינס רכ :ססיר
ככרככות סכחי סרכ סכופליס לﬠסות סספריס סיקרי.ס סתלס ס'ס סכיכס
ס לססוצקוכל ספלסי תפתרת סתליליס וﬠבודת ספייסכיס ידו ככל םנﬠ
ססכעות סחפפיות ,כוווסר"ר ככםס סיים לולפטו בסוכתו 'לפס כטסרס כלח
סקרופ :כﬠס זכס -חיכס תת סרבים כפפות ספרים פי קן בלס חלסיס
ידיו תוו'ך כס"ו
רוכון :ודעת וירלת ס' טוכ לי כי זכיתי לילוק לכיס
ספרי סרור סכך יולתים לסורסיעכ'ל וכן תובעים סכס כקרפ לל ספפיס

`כופל לחוות מוכנס ס' ולכקר כסיכלו ,וכוכב ברות תעתיק לך ספורת מכתבו

רכב' ונתוני (רסק `נוכרית תוכ'כ לסוךיע פטירתו פל סרכ ז'ל נת קול
יולסת וופכריפ תכונת ופועלת ﬠל ססרים תסס נכי וכסי כויכס יםפס כרך

כלור חוויס פﬠלו כי כל דרכיו פספס לול תכווכס וליז ﬠול כךיק'ויסר סוס
סווככו סוויס וסלזיכו `לרך כי סרכ סכוללסוכקוכל ספלסירככ יסרו!ל ופרפיו
פור ססיס כיסרפל כולינס קריסת כברכת ותכלו ככווסר"ר (וסס חייס לולספו

נפטר כולו וכל נכי ניתו כווכפס לפני ס' כככ"ו סייר כﬠיר פק`כו ספון
לפנריל וכקכר !נוכרית סלל רני עקיפת מ'ס ספר' חלקו כפ'ס! ?לככ
`
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ותוילכו ניכפל ﬠטרת רתפיכו .לתו ורתו כתס כדול סיס זכותו סל סלדיק
סוס כי סיתס תן סכתכננות כךכר דלת תפטר ססיס יכול לילך כתרﬠת
קךוםת ,תכל סקכ"ס סתסככ פּכיכות לקחו ככל כנפי כסריס וסכיתו כתרלו
סקךוסס תרז סלכי תוכ"כ תלל רכ' עקיכת ולפטר כלו להרס תייר .לכן
סזסרו לﬠסות סטפר גדול כי תכל ככך וס לכו בדולר ססריפס תסר סרף
ס' כי תורת תתת סיתס כפיסו וﬠולס לת לתלת כספתיו ורכיס ססיכ תיכון
לת -קס עוד כיסרתל כתפ"ס וﬠתס תין כ'דיכו כי תס ללדק תת סדין ולותר
כרוך דיין תתת לויק סות ולךיק דידי .ויסי דלק סככנ"ס יסיס חלו' ,כתתילתו
סקךופס תכי"ר ﬠכ" סתכרת .ולגתס ססכיﬠכי ס' כבוי כס תוכרת תלי

לסﬠתיק תלין עוד תנרת סלכודקות םכתכ סכתון סחסיד רכוסל סרכ לולתנוו
סדר סות סתפס סתתיתי כויסר"ר 'טוביס כתפו ו"ל לסכי בתוכי תסככח
סתפלת תרלפ .כל סנופכות תסר כתכ תכבד סר"ר תת"ל סלל וצו סית תותרס.
תוכן תיוך כתרז סרכסדותס לתלתך ס' לכתות ,תות סות כלכת לתלתיךיס
` ותס יפנו לתספט נסתרת ,כוונו .ליסודי :וכיפרתל ברול סתו ,כרוך סות
ופריד כתבתו; סבתון סנרול וסתפורסיס תכ"ד ס'פרתלי סחריף ספרון וקסתו
17וכס .לדוד לקדתת סתללרכס כתוסר"ר כרוך כס] רפתפורט ר'ת ור"ת דק'ק
עיוורת ותנפיס כר'ו לﬠד יתיר ויורם כםתפּ תתחת .תכם"ו .

תתלת תסת'םי לפכי תכתתו ,לתםר ככוס סבתי ):כתכוכתו .תפת כפי
כי 'רכס ככוד ניתו ,תדרים תל תל כﬠד ﬠלותו וטוכתו ,עס כל סתונית
.
תחת ללו וסךרתו ,כי"ר.
ﬠדי כפתיס ומסדי כתרותית ,כי תיוס פזכיתי לכתכי סדרת קדס
תכת'ור סתו"ריס וסתו"תיס סתירל תל כבכר פכי וכתור פּכי תלך סיו כתיב'.
ותת! כלל' סיתס מורס ךיוקכו עלתס ,לפי ססכתכ תיכית ,ותרתוק ירית,
תס נכר כנוכרין ,ותכג"ב דלת כרית כסורין ידﬠכת כיס כתר דליל נתריז
כי סיכיודליל תפתת ותתיל' םתﬠתתת רווחת ,וכםכל סקדס 'סר תעכל
לךיק תכלס כתיכ ,ולכסת תופס לדק תריף ית'כ ,תי כתוסו חסין? דלת_
סתיו תסרתיסין .ולת יזתוס תטיוטת ,ולפוס ריסטת ,דלת ת תני .כסכת»

דתדלוגידלוני .לת תביט תסתתת ולפות תחפייסופֿפֿםתת ,ﬠו ין כתﬠלות,
ותיכון תוכין סדר סכדלות .יולתין לר'כ תסר ,וילכתו על תדיז תכליסוסר,
תפיץ לתרכס דכריס לירות כתסתריס ,תקבלי קכלות תת לתתותת ופסק
כ ,יםכת קתת ,ותבכ טינופת כפק לתתתר וכקטי תכלית ותוסלית ,וﬠל דת

ודתי לוותכת ככרוכית לפב' סבתוד סגדול תכ'ך ךק'ק ﬠ"פ כר'ו וכדי תלת
לכפול סרכדיס סככי סולת ללוכתו'ר טופס תם פכתכתי `כנל סנתק סנזכר
ותכתן קוכלכתוﬠל סכסו רכבו דתפיקן כרככס סלולרי סיפורי וכרו כי לירי;
וכסתכתת דלת קרית  ,תתרי לס דתבכיית ,ווו כפּבבס םילתת תלפכי ספּליטיס.
כי` סתתיכו תלכי תרזיתל כנקלקלותס תטיס .סתכמיס תוליתי ךכת סתר'פּ
סכקרתיס נסס תכתי ויכיל'תס ולת סתס כריס .סתס פֿתותיסס כתיס
תכנסיסס ככבוריסי ,ותי וייכייסו ﬠלייסו כת) ספרייסל ויךיפס פתתי'סו.

וכתתת תיו לו דרכי ,תת להטות תכי ,וכוﬠל תני תת סלכיות תפכי ככוך
סכריותן תכל תס תﬠםס וסתו תלכנרתלפכי ,וסס כתכו תלככב כין סבי,

וכרכרתי לתס כךכוריס ,סלת לסככס לדכרי קכטוךיז ,כי תםתקך כרתם
סותיות; תורת' לתותיות .וביליתי על ידי תסר תת תזכס סכל תס קסוכנד
לפכיסס תכוף ותכף .ותין-לו סורס וﬠוף ,ותת תוכס לת סטו :ועל כונ'דיס`
תוכ'ל'ס סטו .לﬠתסכופס וכליתס יכנסו .תלת' תופס יכינו לתםורו רכר
לספכו
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וספכו .וסחמת יורס דרכו .וככר כרחס ככבליל ככללספליל; כי !לולס סיתס
סחכית כבד פכחו חלי סכוררת כפכריסר וכביכדרס כמייסמריס כי סחיפ חפר

עליו יקרחו בכוריס  .חחר פסכחתיר כמסורת סמית סיס פקכו כבל'פימר'ריסו ,

ולח פרפכו חסר'ריס .וחכבח"כ חויכ סרפו ,סוח יכבקכ כליליוס פתחלתר
סוכיח על סופו ,פקס כבכפיר לסיות כבד חמס ,וחס ס"פחפ רכמס !' ומלח
בדמותו כללמו סוח ר"י פחליפיקר מקלין מפריל'ן :כמפל סתל וכמל סחרין,

ולפי פמפרסמיס חת סחכפיס ,סמדכריס חון כתרפיס ,חוריﬠ נוככבו פל
סכליליוס רלחר חיסר יחס',רלחו ברלתיס יחס .כי חיכו חלח סכל כדף ,חפר
רס פלפ פכיס כעיר ליוררכו חתר ספררס דחי .וככח זרוﬠ פר לכח חיל
סספרריס כלס ליבוול חת ספס וחח"כ פחל כפס כתב סרככות .לממבו
כגכר"רת ,וסר סכסיל סמוליח רכס וכח חחר וליכ"ר :יולח'מסר חורכ.
זרזיר חלל ﬠורכי חיפ ככוכ .ר' זלמן מלכוכ ,חפר פכוכבות רחרפיס כחתי

לו יר ופס ככיתי וכחומותי ,רחכל פיסות לס פכס תמימסו פכן כלל רליותו
י כי סופכתיר מלמד כחחר סיפוכיס חפר תחת רפותי יופכיס ,רחכל ופכﬠ
לרסן .רפככ כבל מכוותופן ,ככית קרוכי פל פס  .ותתס חלף רוח וחפס ו
חלו סס פכי וככותסחוריס' חפר ככו תלמיס ומלוריס ,רסככוכי ככחפו
לדי פילח סרחם ,ור' פלמס ולמן כפרט .סדרר לכברי ירבו .רסכבכיר קול
כמחכס סחכריס' כי סחורתי לחיפ סכוכר חת סחכרריס יורק כפיו כפל ר'

זלמן סכ"ל) עופרת רותרות עד פיסיס מלביר כחמריס ,וידוﬠ ליסוי למכתר"ר
לי מס פפ י סוריס לסכחיפכי ספרו; רכבל כקי סתכברררו'סרח לפי חפר
כמריכות סללו במלח ספר ככתיכת יר מכרו מסר"ריסורס חריס ממודיכח ו"ל
למ') כריכיליחס) קרחו סחבת חריס ליפרי ליסמחריס רסבחון קרופ ס' מורי
ורכי ככר'ר מפס רכות ולס"ס סיס קורחו קול סבר' לפי פכל כבלמו לסכחיפ

חכמת סחחת ולדכר תוכבס ﬠל כל לרמדיס רחפרכיס וחחררכיס מרוח סוככס.
וﬠליו סרחכיס כל וריס' וכל כבופי רפ ס :ומרסר"ר מפס חייס לולחבור-וכ'ו
לקכחו קכחת ס' חכר ספר כלפון סקופ קרחו סאמר הויכרח חפר .כר כדכריס
ככוכיס וכחמליס חכד רפכר כל נוכבכות ספר סמכר כמון חפֿרתדפכו רוח ,

וחסר פתכר מחמר וס סכיחו לפכיף לממןחרחס סייכוכ סכבילין וחס לפרסולר
יכפר כחפר ככתכ מסורת סכרית כלמי כתקפר ,וחכב'פיפמלחתיבךכרי סמחמר
ססכר סרכיס וככרחיס מככתיר פתי פכיס כי לכי סיס רוחס חת סכרלרו

` לכל סוף סרף חחר רוכ סחלרות ןכתי פלח סייתי יכול עוד לדחרתו סקס:
ופלחתי לו סרפות סמכווןפ .וחוזר זס ססכיס בבל ירו סלחוז סמכות חמיו
זלס'סי כמוסר'ר דור מיכלי פסיס חלד רק"ק מכסרכס *.ולח חחריר ומלח
חת דנריו סרכ סכולל ,מכו כסלל סחלוף סמסוכל  ,סחכס סמקרכל ,מסר'ר '

חכיומר' פר פלוס כחויליחס כר'ו .וחבכ בורח חעתיק למעל תחס פכתכ
לי סרכ יווסר"ר חכי כבד סחכר יוס ר' כסלו פכבכר לפלוס מפכס וו וו'ל

כורח פס'ס פס כמככווכס כמוסר"ר מפס חייס לולחכוו כר"ר לח סוכיר לי'

חפילו כרמיוס ממוין מכיר (מכח'ךכרחס כיסחיפ מפס כבכיו'מחר) ופממתי`_
ממכר סרכס חידופיס כבל דרכי סחר"יר'ל חפר סוח כקי כסס מחר וכחכרח

סרכ כמסר'ריסורס ,מיכדרלס רמכבלתססכס ר' נור פינלי` קריתי תפוכוחיר
כבל הארי נוהם (לר' יסוח'רו) רמלחכר תפרכותיו כחמת יקריס; וכמו כר

קירור ס' סכורכות פלר חין כסס כפתל ומקפלח חוכל לרון יוחס סרורפיס י

חותר כלי ﬠפנו; ולח רחיתו פיברגלס וןכחס נוחת ככבר יסחכרר סרכב וסחר
ב
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פל ווו”י ווב'ס בכוכר פתותר טל בוובד פבות ספר תלת פקריס ופתכתת
בתתת כולב פות ורכר כוכ וטל וב תתדו כככורי לת תתתס כככוד כפר
ורס תחותס ו תס החגיאז כורכר דכדיס תפר לת כן .נקל בות דלת כוייתוס

קתיב .ﬠד נתן דכריו .ויבי כפתוﬠפני בתכפיס סכוכריס (כליליוס תלתן)
פתﬠ בקיכור בכובד פל תובד'ד תח'ל תיכף ﬠל בתתנד בתככלו .וﬠליו
בכופילו .וכלכתולויניליתב קוךסוסﬠולתתפטרד' כפותנודות תנודות :לתתד
כי לבדפיס יזכוריס פניו תופרות :ותו תכתי ב'פיכב כתכולי תברת תלונות.
לתתד כי חרוד בות ﬠל ברתפוכות :ותני בפיכותיס רכר רלתו כל כוויכיב

ותי תפפד יפכוויטלר .תתתר כי בוויכודיס סבודיס כתותס כד .תכל לבתתין
תך תפוכתי לת ביב לדותס תטפר .ויכוילו לפלוס לו פלותיס .תכפיס ריקיס

ופותויס וטתכו לו פוזיס .ובות כבוון בפיכס כי לדרכו בות וובלך .ולכו
לבדפיס לכו יוולד .כי תל תפתתתי בות סד .וכתפר בפככו פכותב ותסר
תיסר .ותכף ותיד פלווו לופליחות פוי תז ברתפון קפב .לבירת לו ככופת.
ונו'וס בו'תו רתפיבס תס כתכ וזדפ לת יתפב .יוסיף תדון תפס ﬠליו

לספות .כנךוכדות ולצפות .ויכתכו לוודחוק לכל תקוס .לבקיפו ככדקיס.
ולפי פלת פת לכו תליבס .כתתרו פתיכו כפוף לבס .וכול תתרתי לרוכב.

כי תק יפיכת נתוני פתרוכב .ליפיכתס כפופב .ויפטווובו :כתלי ווליס.
וקפרו ﬠליו קפד תורו'כיס .וכפוטליס כחדכות .כתטפב תיוכל כנס רכות.
בעידו ווליו ﬠדויות כרוכות ,ותל פיבס תקקו ווקקי תוו דכרי גנובות.
ויפלתוס ככל רתוכות .ופלווו תל בד'ס רוביתויתפד דרכו כסכנדב וסופּב.
ויליף חייפב רדיפב .ותף תס בות רוכס כלכל ודרדע .דרך פלוס לת ידנו` .
כי חתלת כרייתו תן בתו"ד ותתנב בות כוון .לפלס' כפווניס רזון .ווול כל
תכפו יככד כן נקלב כן בככר .ולטולס נופקיף כנגד בקלון .ולפני כוכב דורו'
כפלון .פכקונטרס פכידף לספר כרכת תליבו פכדפס כנכולו לוטב לרנו,
בות וובר"פ תברן ווב'רב פברפיס תפלב כווללכוי כפות תת'ב פלפי פכתכ
פס פתפב רכיכו ט'ב תת כתרכ פכת תד :ﬠ.יו תפר .ווזידפו ובידפו.
ומשה הביאו לת ירכו .פכדכרי תב'דת בכובד כתוכ ותפודפ בתוספות תווזות

[דף ל'ת'ת) וכר'תפ ותרדכי פ' ﬠ'פ וכס'פר בד'ד דוד תכודרבס וכסכד כבפרב
כותתרות וככית וודפ ת"ת סי' רל'כ ועניין כספר תליב ווטב פס _ .בכב

כפל תתיורת ותת לוותק בובת .וככב יקרת לכל בלבוט לנכות תתדי בוכיך
בלבוט תוורייבתכב .ווב תווך תו בטפתיס פלת בווויר תכתן תפוכב כפכב
פכנכדב תל בניוון תכ'ר דק'ק בתכורכו תכו'פי פבות לדתפ כנטדב .וביינו
טטתת לפי פטתו כתכתכו בר'ס תביתו תרת לתכדב .ותני יךכנתי פלת

'פונט לקול תלתפיס .וכסתר פכיס יתפיס .וﬠוד כי תורת פוי ברכייסי
בכוכריס לת ביתב תלי כיפור תלת לבק"ק ככלל ותל בתתוכיס/בפרנסיס.
ותננ'פי פתורף בתורת כלפי דידי כורכרת .בת ודתי דכל כי בתי' בורות לת
תורת נודעת .פתכו'פי פבס בררי תל תיכ' ככבתב ככקכנב -.ותב תכיז

בק'ק ובפרכסיס לכתן _.כי ﬠפו תותס טיקר ותותי טפל כירכתי בתפכןי.
ת'ן וב תלת דרך כפייב ותופס'  .פוופכו לכפות כבלי ככיבית כיו ספרותית;
ובס לת ידעו דבפרנסיס ככ כי בתי' ווונת תיק כלתו ובן ובס תלוי'ס

כו ולת תכי כבס .ווופילו תיוות דתות כﬠכרת דכיבוס כריס'ב לת פוי תפילוי
קרוות וניתוב תרופות בוי .ותכו'פֿגפברככיס סכוכריס כתכו `. 1כקפב
ר בויז%
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וכנלס טוכס פלפלת לת סתיכס לק'ק ויכילילס לו לגלח חבלוכי לפככו
יר'ס' לין וו ללל גוירס וכלילו ליןללכי כלווז כבליס ולחר פחתפ פכיס סיל

תחת רפותי סוכרת ותסוברת ,וחכביכי כל חי כעלתת וכסתרת .וחס פבלו
חחלת נוכבכס לסיותי כל פיליס לין וו ללל תולכס' כי בס לי לנו :לרכבת
חס לכנפות לככור ללסיס ססתר דבר ולכסות ,וחי יחופ חון כותבי פלל
יסיס סנדר פנדרתיכפרז ,וכבוד פת"ל 'פ ליבו חקוחי לחלל :בחכתס ת'דלת
חבול לחולל :וכבוד פלס סללר סתכל כתכ לוס פכתכ חי סככיס לסר”ח

חבילו לכול לחריו ולנבקלכי ברנדיס ולוחר פלל לחכס כבל סליפ חפס סחסיד
סמכו' ,וכבוד כי כרוכ דבריו פפכב לל חדל ,פספוס לותי ללותולח“רפחקסל
סבולס ככול כלותרו פתר' ילל ודרפ ﬠנבל ונוי :ללסי עקרון .לפי פסיס
לליפ סכוכר סכיכרוזו וחלכד פלין סרבר כן ללל לררנס פﬠם לנליליוס
סיס לו ככבכין וס` קפר לחיץ .וחיכס ותיכס ככבפס כלי"ל חוני) ,סלל ווס
_פסר"ס חגילו פער כנברי כל כן סול כבכנ חספלת .ורלוי לתוכחת ,לכל
זס פרי גלון ורון לככו'לפר גרפו ככחל קיטון .ולין יתרון לנעל סלפוזי'
ונר וון כל ריו לילו סיס כלס לידו לכרת רוחב' כבל תכין וס קרוב לורלי
פלותס לל יר חכתי ויכילילס סיס פולח וחס סוכיח סוכח  '2כי כן כבפו
נכבכין לחלוקת ווכבווכס פונס פכתנתי לו צחור וחתר פלס נוף סלברת לל
סלד סחתכנד כלויכ כובד ,לגל סול חפכי בבלי רכבס ללסיס חפבס לטונס.
פלוס ופלוס .כי מילות סלר פל לותו קק"י כנס לי סיו דנין .וכבל יחס
סס דנין קרלו ,לת סקליכיס לפלוס ,ות"ל כבחרסדכר לכי טוכ ופיס פלוס.
וכלפר סרכ סכולל נב"ס כחוסר"ר פלפון חורפורבו כר'ו כתכ לו פתוכבס וו

לל ספיכ לו פוס תפובס  ,תכלו כבוכח פסול סוכל פלוס וליכו חקפיכ ללל
כבל ווי חרינס ,וכוחו לותו סחחלוקת סול ור"י פלליפיקו ככבפו לויכיס זס
לוס וכת3ו זס לוס לדורות; ועתס כנפו פלוס יכיסס כככ'וולנ ועדין)

לסלון כחבורות ,ולספוך סקערות .וסככי פולח; כתו"ר טופס סחכבפס
 לר פככבסס בחוןייכל .כעיר גךולס פל חבלי' ומועדי") לכל וס לל חללתיוככתוכיס כלפר פלחתיסו לל סבלון לב נית דין דל"פ וכן טופס (וכבפס`

בית דיז סככבפס כפלרוכס לתכנן ירלס פכניכיו ספקריס וספרויות פבכו
נויכילילס לכנ"פי פלל סייתי לריך לוס פסרי סתינס סבורגכפתי לפחחות

רלל -כחסרס בירי ללל לחת וסלחר' סיל כידי ליפ לסר בלובן ,כס ברור
פך' פלפס בלﬠו סול כבר חחח פתחיר כל סיוס כותנ קיכוליס פיםוליס
ופוﬠל כפחות כלבורת כסןוו וכבוד יפ לי לסוסיף פלחד לו סעדים סול

סכקרל נסס ר' לפס תכחס חרדי .כבכסךו לוובק תדס ,ל חר כי בכבדות
סכוכר דכרו כבליו סרס כי פלו כתבתנו רכריס פלל לווה ולל כתכ חס
חנלכות לחו ,כרי תכל לר ין ברור ,פסלקרליס ככוס חבלי ויכיליליי כנפו

קכוכיל וקבלו פלרור ,וע זס נוסדו סכחכיס פנכל כבכר פזרו ויליס

ספרו ,וזעקת סכר יﬠודדו ,לכל תתס לכיליךרכיס ונרולי" יללוךוכוסליס.
לפי חס פלותס פל ויכילילס תפתכחיס כﬠיר ו .כי יד כל בלובי לפככו ופולק

לתס כל קרים ובניו ,קבלות לספיר ,ובס צפס תכ'תור כלבו חחסר ולכתוב
ל

נחרבו כבכוס חכלתי פחוכו .תחלס חס כפי לכנ"פי פלכי חרפת לכופ לנקוט
כללל נירו כי חס פכתנו חבל? ויכיפֿילס פתוסר'ר חח"ל סול עבריין כנל
ספכותס ופוﬠל כספככנס לכרוב לבלות רז סתורס ככר בלוי ותפורסם סﬠד
פקר סכבר .וכל פנו סנס פחפלו .ובלי רנדי' לפר לל כןםלכי סחזרתי לו
חסתיכודיס
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י כילי; יווסחיכור'ס ממכרי' פסול פקר ובוב בעור ,גס ונס סכתכ פנלכתו לו'ותספרדס
יבכילו כבתו פפר תסלי'סלו לכרטיס פולו ודבר כת ,ספרי כפסייתי כפפךונס

לקחתיו בירי וככס סולו ספון בתוך ספסלי ,נס רוי :סכת; םסתגיר פתר
לו סכבת'ד פֿותו תסליס פל ךור סננ"ס לינטל ולסיוע פלו כפקותו לפח
סרכב בתור בופ וליז פותרים סלל! --ויכום לות סחה :ינסו ויﬠיר כי סהיכור
סכזכר סבו כידי פונס -וךפוס ﬠליו ונע םכתחבר וםסחחיל כוותו יוס נ' ך'

לחום סיון סכת סתפ"י וםסייתו ר'ח ספט כתפו וענין סחנין' לפ כתחךפ

לו פֿלפ כפרס סיון סתט"ו פ“כ לפֿכתסנר על פי וכביךוופֿרורו תוכית עליו
כי -כולו דוטקום וטםטוסיס כדרך כל תחבר ררך נתﬠ פכותכ ומוחק וסמל'
וכותנ ופֿין שם לזללו מהיותו ככזונﬠנקי וופר גחכונתכסיר ,ספריו כנל תךותיו
למכר כﬠין ומכורי' [וכנר סךפ'ס'סכעס מזמורי' נויכיליפס נפלת תל"ד נס'
חנוכת ספרון ולח לכו ”שבﬠליו סכתייסﬠיר תוספת סכבריין לכ) דלו
װככותס וקכפתס) ופנו יפי לתריס יסכנפו כווותוב -שולל-לנוס כי כל דכרי
\

פכפי ויכיליפ :דכרי רמפות ולסנן סקר וװפות ,וכלבו לויורו כ"כ כבלי ספכי`סלחתי לו תיבת במזמור" לפתספּפֿרס פֿ'יפֿיפֿ; לנשוף תוצקופקופּם ככצלפת
סס כיסו פתותס וסתומי :וכוופֿפו ,ךנריסס ךנזוייפיס ונתון ווכבפיפס וברח

'
'
_ > `~
ץ
בלנלספל ספור.
` סבב ביליפי פת רכב' פלוובפו'ר פיס פלצני .ועליו ססלכתי יסבי.
לפרטיות הוסטס! ךוצילסלו _.לכל סלסר תוותרו ,גפוכילופככו ופֿוליןולסוריﬠ'

סכל לבס ססולכו לפכיסס פלד סככוי ויכיליפס ווילי דכדיני .ונילי דסיוזכי
וכיפי ,וכבוד תיקרככו בפסי (עיניו לכתוכ לויכיליפס רכר דבור ﬠל ווופכיו
ויוביל? כנל .פכ!ס' תופס  .ופל יפק ולנווט .דבר לתת לפתיחה וכוס' תסי

םליפס והסברתי ,.

`

,

"ובכן לקיפכפֿﭏ'פותפֿ ,וברים ולותלו ,ופפילכפ םפֿילתפ ,ילופ פﬠ
.,
.אַנרכקפֿןן יול כר6ייקיכל;נל_,3דכפכ פֿיגרפפךפֿ ,פֿכלווכרפֿכםקן יךוכיורולליין
לחיי לכלכל! ת'כוסי` .בלוס` כוונתי; וחותס פס ריבייו יוס' סרנים" ו' לסךס

” 4תבכה םתללר לילירסועלךיפֿ ”קפ'פֿ מפריו` :יםכניס כן סופרן כוכוסר'ר

יפרפל חוקיי :צלופן זכ"ל] .־ ן

.- 4

`,

"

 ^,י

.פפובו'לכוו ווכפן ייזייןפֿי כתס כזבים סכנלילו ﬠל פריוס סתס תרבות

(ובסיס ,סרוויס פלו! לנצור סוויס פלי! לכבוד (גלובס גרפית כי סוויס ווסט:
גבר בליס' בודפסט כתבתם תוכנת ויוללו פרס בתחילת ילניו וסךפ'ס תנורי'
` .פפר ל 6כיו ווניפֿיס כי סוו! סיס סרפסון וופר סמליל! עלילת ספריסכניפֿיפ
נספר למון לפוךיס 'וילן ” ]51וכולנו פּכותיו לםוליפ וון סכס וול ספוﬠל ספר
פֿרוטפפֿרוה קל'ת פתחי וחכתס .מלחכות תפס פירופ כבל סתורס נכנלס
_ .חילופי' כנל קכלת; סקירות'יקרות כבל ﬠקרי סרת .ליפריס תסלס ן
)כפֿ  .מודפסת! פֿפֿליס ווסטווד סכוכר סולו צוונון כפולר סטפרים פל
;.כוווכרלר^פככ2ס,.כולתכן לזי ספקן וללכת') נפירכ5י כﬠל רוח סרסס חתיךך'

י,יס2־כ)ל_ספס פרופ פלנר עס' פכתכ על ספר הכוונת כוצ'ם סר"ר בנימין נללפל
שקדוש. :ספר דרך_ תנובות ?ופער סבפולס דﬠת וﬠונות ,פסילת

_ .ופרש/.שעולם; כיסי .ליקוטיס על כבכייכיססוכיס לסניןיפתרי סקופוס".
“_1וסקרפופ'יק'רופ בלופ סודות ?פונות שורט ונתחקר כל יקר רפֿתס עינו,

אַללבלפכיל) פֿככי רופֿפ פפֿלטבכיבופ סלי פיקסו ﬠלי םוצתﬠקסיס לווורוסללו

› ?טהרלב עלל !ל'ל ככנלפו נתן פורם פננוויס פלופ פפפֿדוכס ופרות 3פ”פֿ
רלויין דלרקו רנדי פֿויניוככתוב שורת מקבלות .לום לופינ כי פֿיןפֿרם כופֿפם
\

ע

יכול ככורו וכפל נוסח תסר טווכו -לו תכסי ויכיליפֿס וך' תפס וזביפֿו ס' יכותול
לסס :כי דברו כנל לויק ﬠתק כבתוס וכח ,ורכבי תסככו כתפתו וםתתיכו

כוס סלת ולח' ולכו בדקו בתוכן םסרםיכנו לות סלדיק וסכךיסוסו לעסות קרבן
תורם ,כונס פלת חכות כי סוף סוף כפי עדות תוסר"ר יﬠקוב סכסז כתוב

בתורת סקכתות דף כ"ו ע"פ לת תללוו לח נירו נזלת הויכוח סﬠסס בין
החוקר וחמקובלכגד שאנה אריה לסרכ יכד'וו ו"ל ,תפל לכי מלווין כפֿתוכס

.םליתס כי תורת תמם סיתס תוויתית ולכו פנס תל רסכיס ורסכגי'כﬠלי
סכת ם”ן וחיו') ווזכיריסס ,ותי יתככי ובלע תחתיו כ›נס"כ נחלקו תספֿ

חלקי ותבורלו תכלו גורלי תסר בלרינות יכניס וםכיס לעבודתו יתברך ויתכנלס.
ﬠוד תמרת תותר לן ידידי ווס כל סחרדם תסר תרדו .פֿיוס סבוני כדור כבד

תפס תיפ סתלסי' סלות ﬠל כי נתכנסנו כתכוות סתוות וססתלית וזנוריס
וזרﬠי' נופר לפֿ םערוס סרלוסוכי' וכי סים סותיםךפֿסח כופר לוכד וליתר חי

סתורס וסודותיה? ווסת עםתיס לוו יתבﬠ יוו לךקו דכריתוסלבתת'לוכ'ל
כעכיכי' תלו ,פֿו לת לוקו בס דנרי סתקתפֿםםקדתוכי' וספֿסרוכי' .כי
כולס מותני' וויס חייס מתקרר לערכות `ספר םזוסר .ותס`־ס"_.ככלס

לכךיקיס סקדתוכי' יוכל .לסגלות נס לפֿסרוכי' ,כייררוכ ,ס' לכל קודתיו
כתובת  .ולוכי סמכותי תפי צקכי סﬠיד כצוות לסך ,סתכנו תתכותס
תפר סכירו לת דנינו תפס חייס לולפֿטו ולוק'ל וסעידו כי סיס תתכסב

בחפירות וקךוסס כדולי; ותכתבו כתרתס כולתך סתלסיס כורלו תווך ולתמיד
זקני כ"כנ סיס נביתו יתיב %ופני' לסותו כנות ,סספסר סלו וסיפר לתוסו"ל
תני !"5ל כי כתותו פכק סרכבםפֿ סﬠולס כבדו רכס לסתכוכן לס תחת סיס
כל תס ססעלילו ﬠליו ,וככזו וכדק לות כל ווסלכיו בגלוי וכסתר ולכו תלת
ככס כבול וסוכן פיסול תלת מכירו לדייק ככלﭏךרכיו וחסיד ככלבתעםיו לותר
תורי %לםווס ווולוורסי כפֿוווכס עומס לוקס וקדוםתוי ספלפֿ ופלפֿרﬠך כוון
סווכבתי -קבלי לתילין נתקלו :לרוכב ﬠרכות יסתתך כסבניססכועות סכת
לקרתתכו לסלוס והיית ת"י\ פסח כל יתיך סוקר דלתות'סתורם והחכם*:
ככפסך וככפם תוכנו סכותכ וססותס כרפֿםװ'לחךס ספלטי סכת לכונן

הצדק כדכרך לפ"ר.
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הﬠותר כנל סתורס וכבל סכנבודפפס פפֿךוכם יע'ל.
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הצﬠיתכזררכי שמואל ככמוהו"ר .בן ציון ﬠ
כירונריי ולוק'ל .
וויכנן כחדם םרכיכני סתקכךו ללﬠג" ל'

י

י ' 1

יחי לבבך לגור ,ידיד ו'בי! י)
וזכו :תחת תפוס סבן לכו פֿלםיס כססדו ;,כי לסיסי. :תכלס לכו תל
יכניס רתסוכיס ,לסכחס תכנלכוככו ככבתכרס ,וכניטתחריכו ת יתיס
נננרו ,לומר `יו טוניס תלולס וכגוךס חייס נוכרװבמכס כי חלפו
ותיכיﬠוי
' '1מחברת בצוות סלוחס וצל וזלופיווייורﬠיךסרנסװוקר בגדול .נﬠלו :וככל ווכתיעתו
והלכו ,וווסר'ן קר תב ת'װל ,.ולססכרת תוופֿכיתענתתניס ..לבכות פוﬠם !קסל כנ ..

