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חכמה תרת אכת הסימה  ,זאת האגרה היהה לפנים שיבה ונטישה או עלובה
'נהלאה ,התלטודיים לא חננוה ,חכמי ספרד שנו פניה בפהיל:סופ'הם ,רבים
מהדרשנים שמוה לקלם בפלפולם  ,הן אמנם כ' בזמן ההוה הזה חייבים אנו לתת
האגדה ~מפריה לזריה
הידה וההלה לרבים מרורשי חכמת ישראל אשר שמו לב אל
ולהבר נימחאות.הם לנקיהם טשניא.ת סופרים לעמוד על ומן הוסדם'אך טי לא ידע
כי נמו אלה וכיוצא בהם הם רק דברים טפלים למה שאני מבקשים ,עיקר הכליה
ררייכת האגרה היא להתלמד מתוכה "לרעת חכמה ומוסר להבין אטרי נינה"  ,להגי;
משפפיה הצודקים ולראוהם כמראה ולא בחידות ,הפינה עתה לדרכ .נעם האלה
צדקת ה' ? nrומשפטי צדק עם ישראל ,רב פעלי] ה א ועוור לחלק נכבד
מה':תלשלות התירה וקדש את השם ברבים ,כי הם הדרכים הנאותים למק ולאמץ
הלבבות בדת אמת להגדיל תירתנו ולהאדיר ,ונאותים להסיר חרפת העמים מעל
ישראל ויקיים באמה בהירת יש-אלכ' היא חכמתכם ובינהכםלעיני העמ.ם
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