
קיאר-מב״ט/ורש״י

 בדברי ילפירושו תמצא זעוד זצרפת בספרד במרו אז שהיו רבים
באב לט׳ דוגמא שאומר יהודה מלך י>מ£ןיהו מיתת על הימים

 היו גדולות צרות כי תמצא והנד. בימינו ההרוגים על קינות שמזכירים
 דמטה תראה כאשר רתתק״ב שנת ער דתת״ק משנת בכללות לישראל
 שכ״ח שם כשהייתי בסולניקי ובפרט הרור מזקני שקבלתי ועור במקומו
 בבית ונתארח מצרים ררך ג״כ עכר העולם בגלות רש״י שבלכת

 ונתן חכמתו תפארת בראותו גרול כבור לו עשה אשר הרמב״ם
^ זהב משקלו ששוה בלסימו שמן במשתה לו ע ימים יחר ו

הזה בדור לפנינו דתתק״ה שנת היותו דאבן שתמצא ועוד רבים
 שאכתוב כמו רש״י תלמיד היה בנו שדיב״א יוחסין ספד ואומד

 כתב שאכתוב כמו רש״י תלמידי מגדולי שהיה שמחה ושרכינו
 יעקב רבינו תלמיד שהיה נראה הזה שבדור רא-ם וכן ריכ״א מפי

 קודם היה רש^י שאם ועוד דרש״י רבו היותו שידענו יקר ברבי
 עיני מאירים ונקי קב הם רש״י שחמר ידענו כבד הרמ״בם

ומזכיר ישראל חבורי כל ומצא יגע והדמב״ם הגולה
 שלא אפשר ואיד ותשובותיו. ואגרותיו בחבוריו גדולים החכמים

 בדורו שהיה לומר צריך אלא מקום, בשום לעולם הגאון זד, יזכיר
 רש״י של שאביו הדור מחכמי וקבלתי אצלו. שמו נודע בלי ובאולי

 לרש״י קראו וע״כ שמים. וירא גדול חכם והיד, יצחק רבינו שמו היד,
 בחכמד, אותו מכנד, כדש״י ע״א מסכת ובסוף אביו שם על יצחקי

 שוד, יפר, מרגלית לו היה יצחק ר׳ שזה ישן בקונטרס כתוב וראיתי
 פלו׳ בעין לד,שימה כדי לקנותד, עירו בני אותה רוצים והיו עתק. הון
̂תת הרבו כי ואף  אליהם לשמוע אבד, לא ומתן מד,ר מאד בעבודה י
 לדבריחו ד״תחילו ואז הים בחצי ספינד, על יצחק ר׳ וד,ביאו שגלגלו עד

 ויצילהו בים והשליכה לד,ם לתתה מוכרח ובראותו המרגלית לר,ם לתת
 הנד, שאמר תלמידיו לכל מדרשו בבית נשמעת קול ובת מידם. ה׳
 שלמד, ויקראו •בן לו נולד שנה ותוך ישראל כל אל מאיד p לך

 וכל צרפת. במלכות כמוהו קם לא בחכמה הנער ויגדל אביו כשם
 היה משכלו או מאחרים ושומע מוצא שהיה ופירושים החדושים

 הקונטרס קראוד,ו התוס׳ בעלי ולכן קונטרסים. על כותבם כותבם
 שנים ז׳ בגלות ללכת נדר שאז שנים. ל״ג בן היותו עד התמיד וכן

 קדש שאביו שאפי׳ וזר, שזרק האבן על אביו שקבל הצער עון לכפר
 לא כן ואם האבידה. על גדול צער לו היה זד, כל עם בזריקר, ה׳

 שאז שלד,יות בגלות ללכת רצה אחרת לסבה וגם שלמד, מצוד, היתד,
 ופירושיו קונטרסיו לגלות דצד, לא הגמדות ורוב התורד. פי׳ השלים

ר,גלות ובזה ויופי. בהירות ביותר אחר קדמהו שמא בחשבו לישיבות


