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 כל טוז 'טוטו ל6 ה' פתוזת ודורם' 'מר"ל ננ' חכט' 6מר טעת הכ1גיס'4לרכוי4
 החכטות יער ע5י נכל 5נוע "וסניס ו5עיריהס והם ה"ן'ר'ם, הת5מוד 'ס כט' ת"סס'טי

 הידיעות כסכי5י הס גס הלכו 6סר קדס, כיטי "נותינו טתכטות תו[יס לנו נתנלהוהמךעיס,
 כ"רן הנרנריי, נערי חיו 6[ר כסס 6נ[י והס הטערכ, כ6ר5ות סיה 1"פלה תסך *סלנ,טן
 וססגיון סל0ון כחכטת למעלה ען לססכיל 1על1 הערנייס, מט:5ת תחת וכספרד5לריס
 גנו כעקכותס סלכו יליהס סקרונ וסדור "תריהס קטו "[ר ונניסס וסרפו"ה.וסתכונס
 סם'גוס והשות גלותס יטי כ16 כי ען סתנונה מי על פרחו "מס יסודם, מ5 חכטתסיסוד

 עס ה1"ת התורה רק סיור ויין ל"תת "חת סידיעות נתמעטו 16 "פפוס, רנותונסלות
 כמיסר סוסגרו כי ען 'ד *ל מין וטלטלו 6ולו סר"סוניס ותנורי ופירוסיו,סתלטוד
- נוסע. כססום והיו ילינו "ורס עון נגה 6% סותנ16 כל"יסוככתי  וטן לכל *ן 
 סהמה, סיקליס לחכוליס יוטל *סר סופיע והוטן זעה דור דורנו וקס תפן, לכ5ועת
 מקנריסס כנל ועיו עו5מיס. מסינת פקודתכס סנת ג"ולתכס, סנת נ"ס כי טססגר,ת165
 יהודה ר' ספרי הספכס: מתוך 65 קוס ללסוננו 6מרו יסר סמדקדקיס ריסימספרי
 סעזיה לל' מלות תסעיס פתרון ספרתון, טחנרת ודונם, סרוק נן טנחס מחנרתחייג,
 וטגלת סמות ע5 הק5ר פירם סתורס, ומפרוסי להריכ-ען יתר ספת וס' ססס ס'נ"ון,
 להר"כ"ו, הרמס ה"מונה ס' עיונית: ומחכטת כרי['ת; ע5 רד"ק פ" להריכ"ע,6סתר
 סמיס יקו1 ס' ננוכיס, הטורה על והכרכוני סכסמי פירום ט"5חרי~י, המורססעתקת
 עוז 56ה וט5כז תיי6, כר "כרסס לר' הענול ס' סתכעס: וטחכמת תנון; "נןלל'י
 כרמיס ונתטדת העת'ס כככורי דורנו תכטי קנ5ו "[ר מספר ל*'ן 0ונות סעתקותקנגי
 רכ' מפרו:י טללות וקטפו ערכ' נלסון הכתוכיס קךטומנו נספרי סטו הטס יסר"לטנני ל" "סר העשס תכטי וגס כ"לה. 6סומות 1נספרי 5נ6 ונח5ו5' ס"יר וננית 5'וןונ*נני
 - סירםלטי. תנחוס ור' יונה ורכנו ג"1(סעדיה

 וךופי מסטן מקנריהס העומדיס לטסר כקדם דרכי ןה סעכליס מילזי "נכיגס
 הקרה כ"[ר ולכן קוםיו, נקהל ס' נעדת טהורים 'כו6ו לטען מחל5ות "ותסולסלכים

 ל6 כניריס, ל6 יטיס וה נו חסקה נפמי חסר גנ6ת נן יונס 5ר' הרקמה כ(פר לפניס'
 ה"לה. התטודס רקטות ככגוי עכר לסו( פוהכ' ויסטחו ל"ור י65 6מר עד סקטת' 1ל6מלותי

 וכסף ,הנ טל"יס נת'הס 6סר והטפסיס הסנליס קול 6ל תםטע, *5 עטי! נגיו"תם
 6מר נתנוריס "חיכס "ת תדכ"ו לכס "טס קךמוניס: חכורי ל6יר הטו5י6יס 56ו6וטריס
 יחריסס סכ"ים הךורות לקתו תטדתס כל 6ת סל6 פריסס, 6ת ו"פלנו מטגס 0כעגוככר
 כי 5טו, כסל דרכיסס ווה פיהס 6ת הנוערים פערו טחכטס ל" כי ש,' 5סועי5 ול"לע~ר ל" תת"תס 6:ל עולס ימני לעולר וע5וטיס ילן תרגיןו ולטה וע5מס, כחס 6ת סרינווהס
 הכ6'ס יכו"ו לטען הטסלה סקלו סס כי ומוליךיו, ס,ריו סמיגו % 6[ל טעלה ויסיג סכיל,5 מסכיל ילך טחלכס ויונק כלכס על 'ולד 6[ל 61'ם *ים כל וענין, וקנין תכמס כל דרךוס

 פרת פרתו ויגיעה, כע5כ ה"כות נתלו 6סל סידיעות סלם' וכ5 פנימה, התכמות 6ל6חריסס
 וס5מחיס ססלסים עכל', לסון תהלוך גס ווס "נותס; עטל פרי "ת ק5רו והמ נניהס:יטי
 לסקמחיס פדרת לגפן היו יסר"ל ככרס גנ"ח כן 'ונס ור' תיוג יהודה ר' נטעווסר

 תכמת 'סוד הניח "סר "יק5'דוק 6ל "ים י"מר "ס לנו? סס לקה סיכות דכריניטר, סל~ה *תריס; סחלו ":ר נענוךס וה5ליחו ינותס יגיעת 6כ15 וסס "חריהם:לסכ6יס
 ,ריס? יכלו כנר וכתך יסנת, כי פס, לך טכ הו"ת, נתכטס נחיס עוד ונ155סהמסה
 סל6 כעת? ומנוטליס נט5'ס ךנריו רונ כי נענול סטנע ע5 "רסטו ספרי נ*נןסכי
 ולמה נסס, רות עור חין "ס 6ף וךור, דור ,קני ו"ל 'ךרם תכטיו "ל ועס עסכל

 נכלל תיונתי ו6ת ה~ס? כיוס ולכתיותו חכמינו תכמת טקור *ל פיט ו% *נתנונגרע
 י(ל"ל וקךטומות סתכמס *וסכי וסריטו סקיטו *סר כקדוסיס עסר יסמ ם5 סתנוריסע5
 סיוס, לפניכס נותן 6נכי פסר ס1ס סיקר סתכור על נפלט ~כר ועתה כליס,טנתי
 ונם6רו ס56ס תנוליס נתפמטו ל" סנופריס נ*ר5ות כיסכיס ליסודס כוס סלסוןיייעת 5נמעחצ 6מר ערני, נלסון סנכתניס יסר*ל חכטי ספרי לכל קרס סמקרס וס בי1"ומר
- קנולס יתיז' ניךי גנווסכתמךס - סקךם ללסון נעתקו ק5תם *ס "ף   סחר6 יצ סנגי סטו"ל ור' תפני נן סטו"ל ר/ מספרי תנוריס וכמה כמס ט"תנו)6נךו בי ססנס 611ת 
 וע:1 6דטתס על עטעיסס ו,רעו קמו 6תיסס וסכ"יס ו6חריס. סעייס ולנ ס"ייורנ
 ותר6ו נ6טונס עם'ס וטסס טונ, סנעו טטונס 6מר סר6סוניס וברו ול" מיינס וסתוגנות



 הלככית תונות וס' והדעות ה6טונות ס' ולק וולתם, טחכולי מהעת'קו טה :ל ;:;'ן ש4 ;י,::;.
 הפלטה מיתל נם6רו לכ7ס הם מתכריהמ תפ"רת וה71 תכיכתם לג,7ל [רי הכ ,כ' הטילסוס'
 סלי חפרומ מ63ל 1[36 הותל 6ון 6מל לרר"ק פונה כתויק ולכן וטס. כס 3'ד* היוסוהנס

 עיסס עסה וסו6 וססריכס, הם נסכתו כלע17 כי גנ6ת, 'ונס ול' תיוג 'סו7ה ל'היק7וק
 לוכ 61ס טתין." טתינ6 ;,קימת6 6תן תכס עליו ס6ער כטו ו7כסם טקמתסכלו5ס
 מכתנ וכעו יושם ור' שודס. ר,, מתנולי ונלקתיס סטס לו' ל* ומרם'ס כטכלולר3ריו
 יר6ס ו6ת ככל ססרו, נפתיתתנע5מו

  הקור"
 ה1פ נתנור נמ5ייס נתעדיס דבריס כעס

 6סר סרן'ק העתיקם ל6 *סר ת["ל וזכרי המקר6 בפירוסי הלמון נדעדוס לפמנו6(ר
 כי לטיתר, העה הר6מתיס תכורי עוד *דס יימר ל6 ולכן וגרלו. ככורו כל 6תירן
 ו6תליס עיניו, לטר"כ רק נתמ17 6סל 6ולות ו'קטו9 ילעכ כי כפנו לטל6 רקילקע ל" 6סר לו לי סדה מן ופרת'ם מכל,ם מלקע כךרך היכריס ט, זכל מעת'ק כל7רך
 הרקמפ כסכר נגלו וכ6מר כפם. לרוות והותר רי וימ65ו הכו5ר ,תר' כעעעל 6חריויכויו
 הת7ם, כ7כל כ[טננו נתפ,רו 6סר המקר"ות וככ6ורי סלסון כתכמת וסכרות ךעותה[ס
 ום'למון ל5ורך נל6 הרכס 7כרים כהם "ם'ם מכלול ספרו כפתיתת הרן"ק "מר כי96

 חכטי "ס כינה כדרך מסתריס מטמוני עור יגלו כן כעו לו", סי5טרך טה כלתססעלעד
- 6כ,ת'נו. ירוסת להנת'לנו י7יהס ירפו ול6 כמלשכתם 'תרםל1 ל6,טננו  

 הטונת ין כתכ מן נ.י ג"לךכעלנ 7וכ התבם ל"ור טו5'"ו הוסכעתיקווהנההתנור
 .0(2 478 סם 6[ל הסני כ"י למול הפעס עוז העתקתו ועלך .0(ן ,(49כפ6רים
 6[ר הסמטות 6ם כי "'נם הללו סמנו"ס רוכ "כ[ ספר, על כמגו"ם כל לווכתכ
 להם סוס כלת' הרקמה כם7ה ",תם סתלתי ולוה ס"תרון 6ו סר6סון הכותכהםט'ע
 ליור העוליי יד  להס ה5'כ הריסונ'כו  בעטוד'ס ,כטלע טהס והטעט להכ'רסכוג'ם

 י3ר ע5י ולי ועיין הכ"י,  בסמ הימכ  לעיין הט"ל %] נפעס כפעס בתנתי מעותיו דכר תסרון נהס חיכר להנינס קמיס ט,מריס מק5ת יודות תנל סהיו. כעווהניתיס
 הן הילה הכ"י כל כי יימר לגוור ]י ערונ כן ע] י(ר התפרון, לעליותעייעה
 6תד עכ"י נעתעיס .0א 490 סל  הן .(ןסל498

 טעל פעלו והסיפריס על. דעל  כיון וסכמתי
 להכיל, כרבו והיסרונות ססגייות וכומ ידיס מהתרסלות יו ידיע? טיסרון העץברנדכרי
 והתסרות ( ל כסמן היתרות העלות ו5י'3תי  דעס, ה' תנני 6(ר כפי כהליתינתי
 ססגי16ת ועל תסן. סלנו מס כהס ויעמס הם למי סקור6 'כיר לטע( [ ]כסטן

 ס5ורך נטקוס *ך הן, רכיס כי עליהן העירותי 1ל6 לתקנן עליסם עיני סמתיכעקל",ת
 המתכר לפני סהיתס לעין וניכר הנל6סוכטקוס

 נוסת"
 סלתתי ל6 קדם כטקל"י 6תלת

 ס7פסתי לכ6ר כתנור ססוספתי קטן 7כר כל נוקתתנו. על וסעירותי לתקן ידי6ת
- ט.ות7ותכ6ותיות - רם"י  יותיות סנקל6ות   סמתנר, ד3רי עס ד3רי יתערכו ל% לעען 
 עס נ56נע סעירותי העסיס הפיעריס על הערותי.  נתוך עסיס לו סעתי גדול דברו]כל
 על עטד ימת, תירת 3על נעער, יליע היבס יהי3י ובפרמ  ל(ון, ]עדעי  ע]יימ(ילתי
- תודה כוס לו ויסלס דעת, ע3'ני לפני תן יע5יו כעסכילות ופערותיו ]סערי,ימיני  
- עעלו פרי והכי  עמי. כני לעיני 

 כ3ר בי(ר ]ידי 31*  הימרי,  יהיבמ  אפר  מעשה היער הספר ]סעוי היפעור
 הילה הריסוניס הסעריס על והסנותיו ניוריו ק5תי ולכן הריסוניס סעריס כ"דסודפסו
 עעוממ על העעדתי וה(גותיו כיוריו וסיר סתנור, נסוף י(ר מוהוספ1ת הניתםויספתיס
 6ף יובפ, ר' לונרי סיעע רע ההי*  הספר פן החעיתי ולי הי3ור, נגוף להפפרייי
 עיית נסי יתר6תי הדפוס. מנח ע] להעלותס ור*ויס לס' הס תה:יס עודם דנריו כלכי
 ל6  6ן 6פד, עעום ס' ע] נו ה[יג 6סר ווד מגן סי תנר -*ברהס נר י]ימע ר' כיסי
 כמו רז' על ס6פודי סל סמגות גס רתס 6ס ידעתי ול* נעירי ו6יככו ,ס ספררייתי
 סתכל 88~58888[1 מנככ7 הס' נעילי ט5וי 6יננו וכן רלק. על הסמתיו "תסךשס

 . :. '  יונס. ר' סל ססרסיס ס' סן רנות  סעתעות נו וסעתיקגע,עניוס

 35יון ליעין לעעוו סמדע נפירט בסן 5נושס הוכפ 5רעת 5ת כעהל יגלמ עור פליןיסיף
 סמבחס, יס - עמ15לת יעס *ת  פסך 6סר הוי הוי כי דוד, נתרית ינוס 6ריות ענר1וחסייי
 ו5ד* לעולס ויגדלןו ינרכהו וס' יס]]והו, החכטיס וית על ]פ. הג 5פון 61מר נבנ 11סנוימכספ1

 ; : לפ"ע. תף"1 ערתוון פדם כטיין עלפרינעפיע

 קירכהיים. שסעע בןיפאל



 יונה* רמעתולדות
 מס מ5נל ונר/ ילענו % יונס רן ם5 מגוריו 1"רן וחו5וות קולותמן
 חייסס קורות "טר יסר"5, חכנוי 5רוכ קרס סזס וסמקרס נספריו, 5נוסקפר

 ו)1ועס, רוחס ורק סזנון, נתספוכת נדנוס נד)וס "ומות ע5יותס5וכתס
 ס"רז. נקרנ 5נרכס סניחו "סר נחנוריסס נננו קמו ורעיונסמחסנותס

 סקדנות 1851 3סנת ספין כנר נפ"רים מונק ם5נוס סי1פו"ר סחכסוסנס
 ומועי5ות סוכוח סערות "5יס ו5וס נרפתית סעתקס עס ערכי נ5סוןר"י
 סז"ח נחכמס וסל5יחו נד5ו "סר חכנוינו וע5 סדקדוק 5ימון תס5וכחע5

 ר"י חו5וות ע5 וידיעחס, סקר"יס ספרי ע5 "5פיס, 5ד' ססניעיתממ"ס
 כחנ "5ס כ5 ע5 ס5וי; יוסף רי וננו סנניך תמו"5 ר' קורוח וע5וחנוריו
 "סכמ 55סון גס סעהיק "סר זס ספרו וכ"סר ויויעחו, "כנוחוכעולס
 סמזרח" "נע5י פירסטסחנס

 "ריק 5" 5כן "רלנו, חכ)וי רונ ניוי ס1"
 סעינס "5 "לך רק 5סון, "5 נו5סון ספעס עוד סזס הנורו כ5"ת
 סמכ"חי ממס וכסנס כסנס נו 1"וסיף יוכס ר' "5 סנוגע )וס )ונורו5ם"ונ
 ניסר"5. 5ספינו גו ענו5תי "סר סרקנוסנספר

 "נן מרו"ן "5ו5יך "נו ערמ נ5סון סמכעס יונס,רנינו
 ססמעית נמ"ס וט5ד נספרד'( "סר נקרטנס מוטמ מקוס סיסגנ"ח,

5ל"
 185( יקטס סכחנ ממס מתק סחכס סע5ס חס 985( -- )990

 "סר סמ5חמות מפמ סרקסטס "5 מקרטנס כג~הנו ס"5סיס מר,~כ"סר
 "חרי נ"מר כחסר סנגיד, סמו"5 ל ממן סיס סמח3ר מ ע5ש'ןנ"ו
 וסו"כה

 וגנרו "3יעמר ק נט מ5טת סנפסקס "5חחר 5מ~קס נרח
 סנרח )ע ים יחניס, ונרחו ערטבס מדעח ונו5ן5ס ס5סתיססרני

 -- 5טמט5ס סנרח מי מם --- סטס עד סס זרעס ועת ---5סרקסטס
 ספק נ5י סיס 1;ס 5סר"נ"ד(, סקנ5ס )ס' סעס" עד סס נכרחרעס
- 4772 - סיסמע"5יס 5חסנון 402כסנת  "5חכס 3ן זו5ימן כ"טר 
 נסכה ו5כווס נעיר, כנן וסרענ וסדנר קרטנס ע5 לרו סנרנריסוחי5ו
 כרחו סעיר יוסבי ),ן גדו5 )וספר כי כהנו סערניס קורוח וסופרי408.

 "ס ז"1וסו נ""י נעו)ס 411 "תע 14 '51 ,ננר לסרקסוס,"קיסנק
 נקניס גדוכ "ז סיס סז"ח ססערס ו5פי : סס( )רקנוס סמסר"ותפרוסי
 3סנה )וח "סר ס"יי ר3 סס "ח )וכנס סרק)וס נם' כי 5פניס,סרכס 5" "53 4752, 5סנח קרוכ סנוחנר נו5ד 1""כ יוחר, "1 עסריסכנן

 5"חר זס חנורו "ח כתנ כסכרח הל  לורלס", ,,ולרולו  בכלוי4799
 עון 5י "ו5ס'וח )%1( "נור כ"סר זקנחו, 5ינוי וסמוך ס"יי, רכמות
 כנן "1 סיס כי נסער ו"ס ע5יס", ססקפנו "סר סזקנס 5עת5עזר
 ח5פיס. 5ן' סם)וינית מ"ס כ"מנע ר"י נו5ן ""כ סנס,סתיס

 "ותוס*פיי קל*ו וכן ספלי, ל'ל *ל5נו *נמי וטכס *טל: 11 הס 186 לקמס1(
 * סקלטנס'/ גג*ס 3ן יונס ל'"סלומ4



 נחכמס 56סיס לוח "ותו וימ65 סחכמס 3)1נולת ירד יונסר'
 וערביס ענריס 5סון 31ספרי סת5יווך נספרי "5סיס, נהולת ויהנסונדעה,
 5פני נכערותו 5מן וסוו5ינס ססיר חכמת גס 1(; סרפו6ס ונחכ)ותבסגיון
 )"סר ממנס 5בו 6ת מסך 6כן 123(, )יקטה 0ס5 3ן ינחקסוומורר
 ):1860( 6מר כ6סר סטיריס, בל.רכי גנורס רוח ע5יו נ5הס 65 כיר6ס

 "תיחס 61וגכי מעסקי 6יננו וספיוט ממ65כתי 6ינו סססיר יוועיס"ס"תס
 6ג5י נגננ6יס סס חרוזיס סנחרומ נימי 6מרתי 6ך 213(, ידוע 56651י1

 מנ6ס 65 5ריסטו 5חכמת נזמגו סירוע ספלוסופי6 חנמת 4".וכודעיס
 קן 6ין סרנס ספריס עסות ספסוק ע5 מ63ורו כגר6ס 3עיניו3(חן
 קדס נמקר"י סיס ע5ומיו מימי וחרינתו סקידתו עונס 6כן 161(,):ס

 נסעתקותיו עייטזד סחכס כתנ 6סר מססערס וככר6ס ענרי, 5סוןודקדוק
 ענרי 5סון נדקווק גקט5יס4(. 3ן יגחק רן רנו סיס 5ס"ק)1%7(מזקכי
 זכריס 6נו סמכתס דוד 3ן יסוןס ל דרך "טר ס5לס נררךס5ך
 "טר ס5סון חכמי מכ5 יכט6סו ~גן5סו וסכפ5יסל סכחיס נפע5יס וגחי
 וכר 651 סנזכרות סמספחות בסתי יסודס ר' דנרי ע5 ,וסמך 5פמוסע
 תנון 6נן ר"' )דנרי סנורך" נמקוס ונריס קנת 06 כי ספריו נתוךמסס

 ותיכל ו"5יכ6, ניתר "נן כ:ס טונק :כתכ לטו הערניס הרופ6'ס נ'1 [מו 6ת עייע1(
- הק5ל כן55 ספל - 56תת'"ן כת36 כלפו,הנחכטת  הנפרז'ס הסטיס על 

- הטלקתיס. כיד' כגט5",ת וכט[ק5ות הטדותועי  ע5 *:ר י[ר*5 תבמ' רונ בי ודע 
 ,עז 5כיתם, טרד נתנכ הו,ת והתכטה לוכ"'ס, ה'1 התכטות ג; כעךן תייס 6נוכיהם
 *כות נטגן ר[נ"ז הת65 הרנ בתנ וכן [כר, קכלו 65 ורי'ן רנ גתטנ.: יס 6תלוןרול

 כיכ נכס'ס כי כר,[, 5י:כ כז' היה 5" תכטיס 5פג' ת:טו:ינו תחלת כ' הו6"ויזוע
 "דוס, כ"רן ככוז דרך כע5': תת'ה הה'6 התכטה ":ר 5נו היה הרפ,תה וט65כת5נ,
- [ס נכשינו כל והכתנו 6ר5ות כ*ותן בטד גג,ל הרול כעון*כ5  פתת כ,כ לנו ודי 
 ע0פקת כרפ,6ס ט5"כת סיס ו56ו - "וטנתנ, תורתנו :תסיה כד' כו :נסגנו כטההתל
 ,טננו לכני עק5ת וע5 עכ"ז. וו" טזס ליד' כ,נו 65 ככ נ[תקטנ, 6:ל סו"תכ"רן

 יתד תכס *טל ככל עכודה ויין תורה 61ין כ:ף ות[וקיהס :ן טטת עלכ:יככיס
 כסמ5ה. :כל 56" 5וקתים 6'ן כי 810( עט71 1819 ט:נת הטורת)על'
 ורת[י ת5ט0,ן נסדול הנט65יס הפיוטיס :טיתס טי טעה כי טוה וגל6ה2(

 גנ*ת. כן יונה 5ר' טלוןתרהןהס
 כל:,ן ככ"י הנכוביס טולה נ6קספלז ל6כ כי 5לס"ג כהעלותיו כהנ ט~נץ הק:ס3(
 הטורה דכר' "תרי ת", וכסוד כלטכ"ס טות "תרי [נכ כתט:יס נכתכ והו6טרכי,
 כג5יונו כתוכ העולס" עקדטות :יעלוסו כטס המ5וטוכיס עם לה:נ0 6[וכ כן"ו"תרי
- הכ"י 6ת הכ,הנמיד'  "ו הרטכ-ס זכלי כ,טת כם "ס מונק הת5יט 65 6כ5 

 "[ר היתיז 5היות טתפ6ל "ו"ינני עלכ' כל:ון כזכליס "לה - 511ת, טדכרינעתקיס
 נן יהלן ה,י, לכינו כטו *תריס כוה קדמוני ככל כי וכליהס, ע5 5ה[יכה:תד5

 רכינו ו6כיו דוס* ור' סכסן תפני וכן "5ע,קי 6כן ננ*ת, "כןסרג"זו,
 6[ר מ[ני כר,[ון ע5יכס 6[יכ [ז' כעורת "נכ' וגם 5כרכה, כ5ם וכרס נ",ןסעדיס
 סלולמ.  בירפוי סטיטיניס כפז מ6טר כתכ יונה ר' כי טוה ונל"ס סכקדמות':תת5תו
 ל' נפלו[ [עו 6ת ט65 סטיינ0ניידער והתכס ק, 5 ' כ:ל[ נעכ5ו5 סני"ו 1ר7"ק4(
 סעלכ' כספלו ע,ל* נן מ[ס ור' 81(, ת"נ )ת5,ן כ,קססורז כ-' טס"ת, כ5עס 3ןיה,דה
- טטנו ,ה תרחכ,כיל  קךונמס" "כנתל זוקעש כתכס סכי*ו 
  וילחמו, אשלים ישנאיו והםאהב

 אשי
 להיים. יט  והם טי על

 ניקפ5יס. ר"' תיכל "[ר ס",הרות נ"קסמרד נכ"י ג,כרוגס



 ס"י,ה סי" טסנרהו דעתנו "ונענור )1וז()( ר"י "מר וכןנסקדמתו(
 "חריו וס5ככו נעקנוהיוי3"כו

 "ג5כו 51"
 ל.כו"

 פ,כיו נמס  הוליה עד
 גס, ססס נספר סטגות ע5יו וכתב סגגוהיו על כסס 5" "כן נו"ןוסטינ
 מן כנר"ס ססגותיו1( ע5 ססגות וכתנו דורו חכמי ע5יו חרו (סוע5

 ס)וו"5 ר' סחכס ונחונס ע5יו, סקמיס ע5 5ססינ כתנ "קרסספריס
 3יסר"5 גדו5 "דם נדורו "וסיס נסקד)ותו ספרתון סכתנ כמוסגגיד
 טכתוהיו  וגלס רט "ח "חפס ע5 וו"ן ען 15 חרס סגגין פמו"5 רכיט")11

 נסקדוותו תנון "3ן ר"י כתנ ,ס וע5 דכריו", ע5 5ססינ ו)וסרוסגגותיו
 ל)ו5ח)וס, הי5 "וית"ורו5ס"ס

 5סוני"
 נמ5"כס, מננחיס ויסיו תע5ומס, 5"ור

 בס"ליה עלי  "סלונןסהסתולע "נ5 185( )סס יונס ר' ע5יו "מר"סר ס)וקג" סו" סגגיד ס)וו"5 ור' מערכס". 5קר"ת )וערכס נסויערכו
 תזרת ה"נסי "נסיס תל סנ"הי "סר סעניניס סלה מיהם סו"סססגס
 עדגס'/ נבר"1 5""סר

 סני" "סר סר"סון סיס יונסר'
 )ותכונתס על ענרי לסון .ו(כוות

 דוקס סחכס סכתנ וכ)ון ס"חרוגיס נס )ותפ"ריס "סר ס(ס סס5מותו"5
 11(3 קדוט.ס )י"ל ד5היס" סניג יונס ור' 5ס"ק דקרוק יסי יסורס"ר'
 ודרכי סגיון מ5"כח ע5 סקדס, 3ספרי  סכחוכ ע5 ככויס וגדריוכ55יו

 5עיניס, 15 סיו סער3יס סוודקדקיס סתנגלות(. 3כת3 )3ירסיסחכ)וס
 ום 167ג )רקטס סנוייסס סס ,כרון "ס כי סערט "5 3" 5""53

 סספף שפת מ"" סיס 5" סרקמס נספר גס ע"",ד סחנססעמיק
 עמר )50( ר, סכיה "סר סמס5 מן נפט ורים ס סץ סערניסדקרוקי
 "סר סלסון נע)וק חדס כ55 3כ5 כי כסט.(, סס סכתכתי )כטו ,יד, "הסכס
 5סהנגל נעיניו וכסר סס/ "חיס כי סערניס, "ל ןרס ןרס נספרוסניח
 סענריס סדרך סמווות ס))יכת בענין סכתנ כווו דורו חכווי בעיני (סע5

 סנקנס ס" נן גס סערנ ידחקו כ"טר נססמך גפ5ס "חרי ס )ו ס5ידחק
 החסונ ו"ל ו"מר: ס5מס )51ס נס עוד סידחקו ויס נפ5ס "חרינקרי"ס
 ונ,ו5תו ,ס נספרי נ5סוכותס ודעותס סערב דברי )ובי" "ני כיע5י

 סמהחכוויס מן ו(ולהס ספה"יס 5סר"ות "ך סענריס, דעה ע5 נסס5סהח,ק
 "ומר "סר (ס כי ערומיס וסס יודעיס סס כי נענמס סנוריס סס"סר
 חכוותו נכ5 - סלטונות. מן נוו5הס כן גס יהנן סענריה נ5סוןסיתכן
 עלומיו )וי),י וססהד5 וכל5יו ויסודותיו ססערהו ע5 סמך 5" נינתוורוחנ

 3ע5י "5 ס"דס ינטרך "כי 1"מר )142( 53סון סנקי"יס נעפר5סה"3ק

 סמסורס 51כן )197( סו"ת" נפ"ס )ווונו געדרו "סר סקנ5ס ו"נסיסגרק"
 סנחותיו ע5 מופת 5פע),יס לקח וגס ; ג"מן כווקוס ליתד נעיניוסיתס
 )וס כנגד חס )124( 1)וגקודותיו ועוד( )207 בת5)ווד סלסון )וס)ווסוכ55יו
 )וע5ת גד5 ע5 ר"יס סני" סה5)ווד ו)ון 2(, " נ ג ס נספר ,רתיס לסכתנ
 5סיק בידיעת סמתרס5יס דולו "גסי כגגד עלכס ויקר ס,"תסחכמס

 )186( וס על כטוססערותי ססםגס ס' על סםגות יסודס כר' ט"'ר ל' כתנ *שרון כדור וגס1(
 כטו ככ' תשת כפגול בקגדו ס5ית ססו6 כגד טן 5ומר סיס ר*ת ס"מל עם על2(
 גיסין 6ין ו6גו וס כדקדועו. סנינות' /,ול6 ש/ כמדס ס6כ6 כט' ריו כתכ כ?רדיכעטךו
 וסגמר6" סמיכס נכקוד קנלס לנו ומק סטס תשת נשיק נטרדו%*



 "53 עוד: וח))ר סת5)ווד" מחכיות י3ינו "סר 3)1;ער ג5ותן"3ע13ר
 וכי,עט 3סס )וכחסיס "סר סד3ריס יון 5סס סי" וסדנור ססו,וסחכיות

 נ/ו(. 1( ס"פיקורסות י,ן יסיי,וסס5"
 סרק)וס 3ס' 3ס)וס קר"ס ו"סר 5כו סכודעיס ספריו כמב יוכסר'
 ססכ5מס. ס' )ו35ך "קספרי2( קפרי 3"וניות נ)ונ"יס וכו5ס ער3י,3לסון
 וסכפ5 סכוח קפר ע5 ססגות - ססמגס ספר - אלממתלחקכתאב.1

 חיוג.מר"י
 טענות כ5 5חור ססינ 13 .- כסכ5עס ספר - אלתשוירכתאב.2

 נס" יוכס ור' סמגס. ס' ע5 סכגיך מ)וו"5 ר" טען"סר
 יוע5ת )ו"ך

 53עדיו". 5עמוד ס5מון בתכמת סעעייןיוכ5 5" "סר ס5מון מסדרי רניס סווריס נו כהג5ג5ו "5מר זסספרו
 5סמי3 )ו"וסניו 5"חד כתנ - ססערס ספר - אלתנביהרפאלה.8

 ספר - 5ל"סתיס נכה"נ טעכוהיו ע5 - סיוו כודע 5" רינו,5"יס
 ססגס. ס' ככגד כתנ 5מר -סס5עס

 5מתחי5יס 5פרוס - וסימר סקרונ ספר - ואלהםהיל אלתקריבכתאב.4
 ר"י נספרי 5סנין וקמס ע)ווק 5סס סכר"ס מס סדקדוקנחכמת
 )מוכק(. סכ"י נר"ם ס;ס סספר הוכן כתונ כןחיוג.

 כגגד מוכוה טעכות ע5 לססינ - ססמו"ס ס' - אלתמויהכתאב.6
 ססמגס.ס'

 סעמס כיוו ח5קיס 35' וח5קסו - דקדוק ספר - אלתנקיחכתאב
 וסס: סרד"ק, גס"חריו

 וסו" - כרקמס ספר - אללמעכהאב.6
 ס,ס. סחנור

 ססרמיס. ספר - אלאצולכתאב.7

 וגד51יהס 'םר6ל תכטי 6ני ר1"ס ה;ס "ונוט, ;טנו תכטי על ה6כד' 6טר ,כן1(
 6ול', ועדיין תרגוס 1"תד טקר6 :גיס הפל:ה לקר6 5הס וד' טהטקר6 ט*דטתל:לים

 1טוו ס'טריד ט' לסכל 'ת:כו וגס 6.ו טקוטו 'דעו ל6 *תד פמוק על תם"לסו6ם

 הנוםנת וה5רעת ו"םכגו". כ5רפת ט76 כנד ה;ה וסחולי העיקר, הו6 התלטוד כיכטקר*
 לסתריס גונרת 6רן רנגי 'ד היתה כמעט עד נ*ר5נו סניס טתה לפנ' עו7 פרתהה;"ת
 נקיה נספת הת1רס "ת תלגס 6:ר על ;כ"ל טנתס כן עםס רכינו ה,לה' כפילוקוף6ת
 לטטל והיה סענריס נלכ טקוס לט615 סתלס ל"ע דקדוק תכטת וניטיו 6ר5נו,נלם1ן
 ו6סיקולם. ר:ע טדקדק כל סרנניט:גסה

 סטכונס נקודה 6נן יעקנ ר' מן 6גלת נ*ועלנט65 ספרי נ6ו5רות כ"' 1נק31ן2(
 סכע 'ו כ ט'וס נוקמד6רף יוהנ, להתכס כתנ "טל קוסטנלינ6 "1לת סקפל7'לוט"ן
 :ס ו;"ל ה61ת ס6גרת טן העתקס כרמולי ס"כם ונידי לם5"ל( ניתך כורשן 'לויןסנת

 ש'סססו6ס, ססעלס שפר סססגס שפל וסיסל"שפרסלישסוססס'סקרונ
 סס "66 :ס וען -- 5עכל', ערכ' טלסח 'די על טועתקיס ני7'סנס

 וסיסר סקר"נ ס' ולס"ק, עלכ' ח"נ, 'הו7ס להל' וסכפ5 סנות ס' כיד': 6סלסססליס
 לסק לכמכר :מרוס וס' סרקטס ק' ולכיק, ערכי 'שס להר' ססטו6ס וס' ההסגסיס'

 נט5*ס. סס טנס נ71עו ל* ס"5ס והסעתקות '7", וכמינתסקשס



 יסודס )ור' וססרמימ סרקחס ס' נעתקו חנוריו סנעס~(י'"5ס
 ופר)ו6 פ"רים ספרי נ"ו3רוה מונ"ס סרקתס נוס' וסעתקתו ._ין, יל_ן

 וססיר 3רויו6 חסר נווהדיק"ן "ס כי נמ3"ס 5" ססרסים )וס'וסעתקתו
 נר"סיח21(. סמעחיק נהנסןס

 שלישים לך בתבתיהן
 לרעת אל אחרילעות
- נבתכ קדר נלשון.היו  

 עברי ללשוןהעתקתים
 בו כי לעוור אשאלמאל

 עברו שאול בןליהורה
 כח ליעףהנותן

 השרשים מחברתעל
 וקדחשים בם עליוןדעת
 זמפורשים ספר עלכים
 קדשים קורש לאל היאבי

 לנפשים ועזרמסעד
 לרורשים הנררש האבי
 להלשים, וגבורהאון
 השרשים ספר שהא ומה לספרראיתי

 ער מאלף ז'ל ברצלוני יהורה ב'ר יצחק ר' החכם ממנו העתיק העתקותשלש
 ראיתי גם למר ער מאלף כן גם ממנו העתיק ז"ל הלוי יצחק ר' הרב גםלמך
 ואינני כלו העתיקו ז-ל פרחון בן שלמה ר' נקרא למעתיק שלישית העתקהממנו
 ערבב שלמה ר' זה כי וראיתי בפלרמו שהעתיקו אמר אך היה מקום מאיזהיורע
 ורפזאות ממדרשות המחבר דברי שאינם מעצמו רברים בו והוסיף הספרסדרי
 שמעיין מי וכל המחבר מרברי הברילם ולא ברעתו שעלה כפי אחריםוענינים
 להעיר לו היה כי ועול גרולה חטאת וואת הטחבר רברי שהם סבור הואבספר
 ועור הספר מן אינם כי בפרוש המחבר מרברי איננו אשר כל את ולזכור והעל

 רבריו כן גם ושנה רבוה במקומות ומליצותיו ומדקרוקיו ומפרושיו מרבריו הסרכי
 בהעתקתנו והמעיין המחבר להציל כרי זה על להעיר וראיתי מליצהו והפסירבטקומות

 על רכריו כל העתיק לא הלוי4( יצחק ר' הרנ נם שוכיתי מה על יעטדואת
 שהיה מה ומניה רוצה שהיה מה מרבריו במלקט היה אך שהעחיק במהסרר
 החכם והעתקת שהעתיק במה שנה ולא רבריו על הוסיף לא אבל להניחרוצה
 הוסיף לא בי משתיהן יותר המחבר רברי סרר על הילכת יהורה ב-ר יצחקר'
 והעתקתו מעט  בטקומית המליצות מקצר שהיה א'ע'פ' גרע ולא רבריו עניניעל

 ראיתי כי עור ואימר שנה ולא כסדר  שהעהיק מפני זברתי אשר מההעתקותטובה
 צריק  לשע נבחר  כסף שהוא הנפעל בנין בחר  משער הוה הספר  למחברשנמלט
  ירך תשמט שהוא הפעיל בנין לו נשמט שמט משער גם נבהר  פנסףותבואתי

 כי הראשון לסופר או למחבר נמלטו אם יורע ואינני החבור בספרי נטצאולא
 טכ"ן. והשבהה השגגה מצלאין

 ססעהקס ס61 סו6 )ותנרחו כי ספרתון )וסקך)וח וגס מזסונר6ס
 חק5ח  וגס  חנון,  136 מר"י  סנזכריס  סחסרוניס עמ לר"י  ססרסיסמס'

 לו סדר ול6  חו6ר ל6 סעחסחו 36ל מקוס, 13 מ65ו סרקיוס מס'ד3ריס
--

 כ,י ל"ס טונק וספלס עסלנר' ספריו "טספל כתכ טורס יסון נל6ם סל36יע1(
 עסלס. סתינס נו וחסר עזדסשסוז
 6פטנס"ס. ל"י טספרי 6תן טקגן יוקעס סחכס סעתק מ,ס סס,לג(
 לטנ"ן. טרנעקט ט6ת מונק 5ספכס כוו6דיק6ן טסכ"י נעתת$(
 סטקזה סן ממנו סוכיר 5רקטס נסקדטתו תנל שנן ל.,4(



 . . .ן ובסלטיס 3)וכל51 סו" "ף סעתיק ורד"ק מנון. "נן סעמקהניחוק

 יל;-"ך סמי;ול ב"והיומ כי,ו יוכס ר' מס"ריך כגוקוס 3מכעו5 וקינרוכ55יו
 סקיגר נ)וקוסוס"ריך

 וסו"
 ,(;;;.-'נ ודוין סדורו ניופי וכן ספע15ס, נמער

 -- יססגווה ספע5יס מרמי )ולבד - דנריו וכ5 רקווין יגדי רך"קספמיט
נ"ו

 ספרי מ"ור חמכו סק)וחיס סתרי ו"ס 5קלמו. סדר 51" נעירבוני"
 נזכריס ר"י דנרי זם ננ5 ק(ס, סיוס עד לסס נימנס 5" וחופמסר"י
 מימי - ס"ון ע5 מממו -זרת "מר סיוס 5מן ס5מון נספרי רומסועטו
 פי ע5 סמורס ךנלי .ספומריס וכ5 וונורני, ר"ם עד נ5עס'( נןסלוי
= כד גסעל נמעריו ע5ו וסגיון ס5מוןחכ)ומ  גס חמדומיו. פרי ו5קחו לס( 
 סחכס וסנס ס)ונחר. )ום' כנר"ס מורס וופיו 5קחו סקר"יסחכמי

 חפן כ"3ני נ"פדו דנריו ומקע 5מער )ומער סר"י עס ס5ךס"פדי
 "נ כספיריס", ספריס 03 וחנר סחכמס מיס פכיניס סע5ס "ר"יו"מר:
 ו' נמער סמוספומ "ומיומ מגוום כ55י ע5 ונפרט יסודוהיו כקנמ ע5יוסמיג
 וגדרו ס5מון מס5וכמ כי כ"ח, כמער קודם נכמני נמ5ס מ5ס ח5ופווע5

 לט3עוססכ)והו
 סכמנ"

 51" ננינו, 5יסוד 5ר"י סיו סס
 יהירס )וע5ס 5קח

55טון
 ס)וקר"

 נמנ" 5" 65מר
 51" וזסיר 5" כדבריו

 סדנריס וכפ5 ימיר
 כ"מר  ליילוו ווחון "ס5ו "מ נטס ס"פדי ונ,ס וסמיר, סמ5ינסכדרך
 -  ובסוספות.  נסערוהי דנריוכמנהי

 : הרקמה בם' המובאים והספרים החכמים שמותואלה
 - ס5מון חכוומ ספר ו)ומנו: סימיגסן ר"ם הפיתומי טעריהרבינו

 - אלטבעין תפטיר - מ5ס ם3עיס כמרון -; אללגהכתאב
 5"ור סמוני"ו דוקסוסתכס

 גונ"
 גייגר וסחנס מ5ס ס תסעי נסעתקתו

 ינירס. 5ם' פרומו 824(י ח"ס ם15 3)ייטטייכט )ר"ס י"מנ"
 ר"ם חפץ סימינס, ר"ם חפני בן שמואל רב האי, רב שרירא,רב
 וספר סרפיון "ומיומ וספרט: דוד בן יהורה ר' טרון בן מגחםכ5ס,

 בן יצתק חטראה בן אלליד אבו סממורר, 3מס דתש סכפ5,נע5י
 וסו" רר 1 סמם כלפק בן יצחק ר' בףחמגא, יתדה ר ובמה יעקבטהל

 "סר
 ס ר י ם "ני חטראה בן יוטף אבו כיח, כמחכמומ "5חרחי מן 5ם3חמכר

 יעקב מר קדומיס, ננח5 דוקם סחכס 5"ור סוני"ס "מרסימויוס
 נסוספומ(. )ר"ס מס סזכרמ נ5י )28נ( מנחם הלמידי ודנרי הליוני,החוגג

 ממנו מ"מר ר"י וסני" )7( - מצותאת אל כעאב - הקולותטפר
 ר"י כי ממס ונר"ס 61, עמוד 8 גסערס ר~עמקמיסו וסימל, סקריננם'

 מחנרסו. סס ידע5"

 תסמושסס ו6ופן עניניסס 6כ5 סעניניס, לט5ות ט'ותל :על פתת 5* 'ונס ד'*(
 *ותס וסיור טמקוטו 6'ם 6ים *ותם קנן ג5עס 3! ור"י 3:עריו מפו!רסנט66'ס
 טעניניס. 6ותיות ספר סקקנממח



 במנת
 ודעת חכמה מורה ה'"ו לוצאטו דוד שמואל  מוהר-ר המפואר החכס הנכבדמהרב

 . פאדובהבעיר

 6טן. ס:מיס, כת5י כנמם טנעתים, 'י6יר %ו קירכ0י'ס, רפתל סר'ל וטיויע' "לופילככוד

 קדפונינו, ולכינת "כזתינו, לתכטת גו6ל, ססנית 5" "סר יסר"ל, 6להי ס'כרוך

ויקל"
 -גסתרו, סס 6סר ממ5פוניהס ו'165 י~ל', "מר כתסך 51"מר ייוא, ספר לכ5 דרור

 פוסקיס בשורס, "מור6יס הר"מומס, ספר' הטוניס, 0טונים נקכרו, מס "סר טקנריהסועלו
 ו~ט'רות, סיריס ונעל' סקורא, וטג'ד' טתקר'ס, ותוקר' וטנ"ריס, טפרסיסוטדקדקיס,

 5וקקס, ססעת'קיס וסמג'6'ת ל0עת'קס, כהס העטל לכ תכס כל על ה' כרכתתס'
 'פון. התכטה טע'ן 5חען סדפוס, לנית להכ'"ס 'תוס, ל6 כספו על "סר לכ נד'כ כלועל

 והפילוסופ'"ס, הרפ'6ה כתכטת תכס ה'ה "מר גנאח, אכן 'ונה כר' גדול לנווט'
 ונכל לה"ק, תכטת תלקי ככל תקירתו הרתיכ והעטיק והתלטוד התורס כתכטתוגדול
 כל כפי ולתפ"רת לתה!ה היו "מר ונככדיס, גדוליס ספריס וכתכ הקדם, ספר:תלקי

 כספריהס ונטעוס כטעמוניס, דנריו תפסו ~ס כדורנו ה"ומות תכמ' גדולי וגססקדטוג'ס,
 נעטניס.כנטע'

 ה5נועיס, מן סיס ול" "מת, "להיס 6להינו עס תעים היה יינה ר' לככ כ'"פק
 דעתו לפי 6[ר סקדם, כספר' הנט5"ות מלות ק5ת ע5 דעתו מלתוות נמנע ל6 כןעל
 מןה 'ותר הרכה "תריס דכריס כתכ 3":ר ור"כ'ע "תרות, טלות סס להיות רפ,'סיה
 6תת ספק כלי הע: ווה להסרף, ר"וי סכרו כי טספריו . טק,טות ככטה כתכ וטריס(קסיס
 1ל" 'ונה ר' כפרי נהפסטו סל" הסניתטן

 )[14(. עמ71 )ר"ס נ"כדו וק5תס נדפקו,
 הרקטה ספר ה~ה היקו הספר העתיק "סר גאלרבערג דוכ הר-ר העני התכס כרוךועתס

 הזכס ונרוך פרי:; כעיר "סר הכ"י טן הכון, ,כן ר" 'די על עכרית טתורגס 'ונהלר'
 ההדפןה; ל5ורך נת; פ~ר "סר נ.' הכהן אכרהם הר-ר יען, נ7יכות נ7כהמסו"ר,
 כהערות הספר טת:ן ה"רת גפ!"ם וסקידה כחר.15ת ת:ר היקר, י7י7י 5ה' "תהוכרוך
 החכס ונריך ויסמתו. מ:כ'לים 'ר"ו ות,סיה, נינסט5"ות

 הטופל"
 "[ר מונק שלמה ר'

 טדתרקיס וס"ר 'ונ: ר' טל יופי  וכליל חכטה מל" כספרו לפניך סדרך ופנהסלל
 הרתכה כתכמתו עינ'נו להתיר יסוכ למען 15, 'סיכ עיניו ותור עליו ס' ירתסקדמוניס)
 6טן.וסעטוקה,
 קפת וכרסיטת וכה, כס הערות ק5ת גתוספת דכריך 6ת 1מל,תי "תריך "כו6ו"נ'

 ~לה-ס. סט7קדקיס "כיר טל"כת ותל"ס, ס'ג מכל טהר 5מען ככ"' "ו כדפוס סנכלוטע'ות

 כי הכ"ר מס נפכוק כטו נסין טעט עסק כה "והתעסקו י"נ סיטה 11עטור
 מטע סיה תכון "נן ור' הוה, כטסק ההו" הטסק הר' ל" כי נס עמו.התעסקו

 סהתרעס כטו כר"וי, ככוד כו נוהג היה ל" סמותל ר' סכנו נט:ך ט~ה 3ו"וליפיד"נטי
 לממה( סהעיד )וכטו סהכרת נסעת תכטיס טלסון כורת היה מל" 1"ע-פ נ5וו"תו(עליו
 המקר" כלסון לתפוס 'כול סהיה טס כ5 מקוםמכל

 לטעה תל"ס וכן ע,סה, היס
 1'תס. ל" כסין, והז[ ונעטוד,ונב נסטן, 1ל, נס'ן סססתפק1 נםתפק, ת, סו' 11לועמוד

 דתקנת* מלות כ' "55' ספק "'ן ה1ה, כדף כר.ערתן סהכ"ת סטסרס ,לענין 5עמוד
 תוספת "ל6 טסרה, 11 61'ן הטסורות, כעלי ס5 ודכורן דרכן פי על "ינן עכדינן ל"לתקנתי
 ועל י5"11 הטסרס מכעלי הנ5'וניות ההגהות כל ל6 כי וידו)נ תייס, כן 'עקכהטג'ה
 כן פמ פלת על כתכ וסטדפיס תורס: 6ור נע5 כתנ 6תריס 6לסיס 5ך יהיס ל6פקוק
 סכתכ טמ כי לו '7וע סהיס טנו"ר סרי עכ.ל. סן רות ודנרי ר~", ד'5'ף לט6ןד'נו
 ו"תר סניל(. )סטגיס סטדפיס דכרי לפעטיס סס 6ך סטסרס דכרי תפיד 6יננ(כגליון
 כ6סף, ספתת נסן 'סתנס סל" סמלות סני"ו סטסורת סכעל' טש( 3עטוד *ומר יונהמר'
 6'נן וכו' דתקגת* ססלהז טפנס לטעלס ס6ין ר6יס 11 הרי סך3ר, סכת על סע'רוול6
 "טרן, טלנו ל6 שולי חייס כן יעקכ וגס יונס. ר, סל וטנו "תרי נוספו *נל סטסרה,טן
 טן נסתנו ככר כי הלד י'אטי טן תק 7': דף כרים סכתנ ספרתון טק' 6ותו לקת6כל



** * 

 וילךויא?ר
 סטקר" כי יודע הו' כתכ: הדקדוק חלק וכסוד עכדיגן, ל" לתקגת" ותקנת"

 לתקני תקנ* טיטרו לטה הוש ודוטס וכו' וילן ויתטר כג,ן סינויין סני הטלה תסגהל"
 "נל 3עסלס כן ע5" ל" כי עוכיחין 37ריו סוף עכ"ל. ע73יגןל"

 הו"
 "תר לספרחון(

 ס*טרו לטה דוטס 1ס כ' ו"וטר לענין, עג'ן עדמה יוגה, ר' ם5 טספרו סדכרטלמד
לכתלמוד(

 לתקגת" תקגת"
 יכ( ליף וסכ'6 לתורס, ק'? כעל נס כוה עעה וכנר וכו'.

 המסרס. דכרי סן כ6ל1 וכו' דתקנת*מלות
 גורת .כטנימ עטות ליד' סני"תו היונית כפילוספי"ה סמתנר נק'"ות א.לו2ער

 סמקרם טל סמורס סמופמע ססס ו"'כ לעורככ, תטיד קודם סוש סהפסוע תמכ כיסמלות,
 "פל כי 6טר  ולפיכן 'חדיו, סעקרס ועל הע5ס טל סמולס סת"ר לסס קודס סו*לכיו
 ובן נכתת, טן וגנת קרתת טן וקיס מתלטנות ו"למן מקדרות וקודר מ*פלסננור
כל

 כיו5"
 1400( לבעגרישפע סמומכלות על הטדנרת סהג'ון, כתכטת י5דק וה וכל כוה,

 סו5*תן ככתינת הטוסכלות טל המדכרת סלסון כתכמת י5דק ול" כע5מן, ססן מהככתיגת
 לטורככ קודס ספסוע *ס 1 סכ*ת מטקוס וי"טר: ססניון לנטל יסיכ סמדקדק וסגהכדכור.
 כטורס הז 1מ1 "למן הת"ר ט! מורככ סס סו" "למגות כ' נ"לטנות, קודס "למ1 כן*ס
 ותכטה "פלס כי לחכטה, ותכס ל"פלס קודס ו*פל מגוס"ו, סטופסע המקרסטל

כולל'ס
 ס""

 *ס לי וטס מסע5ס. המופסע סעקרס על לפעטיס ס'6 נס סמורס נוספת,
 לסיות סנס ומקרס? מע5ס מורבכ מומכל הי" וססתור פסוע, "תד מו(כל ס'"סקדרות
 כע5מס, טומדיס כלתיכמקריס

 ול"
 כהכרת היס נם"'הס, טס טתוכריס "ל" לגו יתר"1

 סת"ר, סס וסו* סס, לו וקר*ו לע5ס הטתגר המקרס על תתלס סתנונגו "דססכני
 סמות כי נטסך ועוס המקרהו סס וסו* סס, ל1 וקל"ו מנוס*ו סמקרה ספסיטו ומןו*תר
 סתרות, ו*ת'כ סתור *טרו תתלס כי סטקרס, מסטות פמועיס 'ותר סלונ ע5 סססת"ר
 ס"מרת. מה הפך סת"ל, טסס גנור סמקרס סס וכנה תכטה. ו"ת"כ תכס "טרוותתלס
 סרככת נץתס ס"ס סכור"; כרי"ת 1ל* 6דס, נני סמ5*ת סלסון סיות טל גדולס ר*יסווו

 טוסה וסיס ספסוע, טן סמורככ גוור והיס כדכריך, עמס סיס הנור*, פע1לתסטלות
 סת"ר סטות כוגס סיס ומסס הסרס, *ותיות על נוסעת *ות סוס כלי סמקרססמות

- סטוסיות *ותיות קנתכתוספת  סע5מיס על "ל" סמקריס על ל6 הטוריס הסטות וגס 
 *דס, כג' סמות ןולתי נגוריס, כלתי 'וגס ר' לדעת סס 5טר, כגד, תטור, סור,כגון
 והיעת %1לתס. העור וינן וסמבפס גלער סכת כי ימר והיפרי  יסורס, לף סעע,,כג,ן
 'ונה לר' לו גהס ל" כיסו*

 לסכדיל לו היס *כל *דס, כגי סטות סכלל מן להו5'"
 סס וכין 5מר, כנד תמור סור טסס כטו כסוס, סמ', *יסי כל טל סמורס דכר, ססכין
 ותכליסס. וסט5פה גלעד יסודס לוי סטעון ססס כמו המין, מ"יסי ל*ט סעיותדפרעי
 סרטית תכוגס סס טל *ו מ"ורט, "י~ה סם על קר"וסו "נל וכל, סכל תדס ססלו לסט5י* הו5רכו ל" מיותד, למקוס תו מיותד ל*דס סס לקרו* "דס כני כסנ"ו "מנסכי

 כ"יסססיתר.
 סהו"

 הנוכגת יתרת ממלה נגור נסכרת סו* כוה ימל וסס  סהו*, ונטקוס
 ופמתבות הלמתיס ולכל שינריהס ולכל והעופות סכהעות לבל סס לערוי כםכ15 יכלנל(וון
 ס%5%ס פבובות יירעיס סיו לי  יעריין נעולס, המפווריס הע5מיס סשר ולכלופינניס,
 ופס יירת. פמלפ בגור ובלפי %ר(  1ס  פיעיביס שפר לכל ליר( 1סילרכי  יתיןסספ,
  רכיס רפת יבל יירות4 פפיות בגוריס  כס  סעלמימ %(פית (עלת לךסי( שין ופכל

 וסנכון ספק. נטלסיכל* סי6 ספעליס, מן גנוריס ססמות כל כי ס*ומריס סגוים,מתכמי
 ופטליס  סטות ויס הסטות, טן סמ(ריס פעליס ויס ספעליס, טן סגטר'ס סעות יסכי

  סן יגוריס וי1 ובפ1ו, גופו פפפר לפי נמנפו, פפיו  %וליש ס"דם סעולופ  %ןסנגוריס
 ל"וניו. מסטיעיס סכיכותיו ימר סר.גופותסתולות

 ולפיכן לטולכנ, קתס שספ:וט כסיעתו סולך יונס ר' 1% נס וכו/ ?זלהמאמר
 סטורות טססלות קדמון יותר לדעתו סו* וטן, סוס סננלת נלי ספעולס ש סמולסהמתול
 לסונופ, נסרכס נהפן רו*יס 6נו "נל טתיד. ו*ס טנר 06 ומנס סגנלת טס ספעולסעל

 "'ננוססטקול
 סח*

 טס נר6סו ים סק5 סן סמקול %3סיפ כגון עספעל, ססוע סיותל
 רוטי ת~1! לסקמילה(, )ל2?לה' מספת ס"6 נס,פי ע נניניס נם% )9מפל(נוספת
 סיותר סטלס סו6 ס5ווי וכלסק נו"ן. 6ות ו"סבס פרס ונלסון 88 6ותיות כסופוים

 מ סעתץ, טן קדסון מזתר ק% יזתר וסעכר יי(, לן, )?קד' כפט5 שות כיןק5רס
 קמק ק ול* נופפת, 6א כו יס!קקד



 לפניטה טלת כי ר"'ת ל* ריהט, "גכ ל(. 1 )מ64 לפנימה ל5 ס'טה 8עט;ך

 ":ר הפסוק על 'ונה ר' כוונת ו"ין 6ליהמה, מלת 5תר י'ו ט' כיתוק5ל כתונההי"
 למתוק ו5ריך5ינת,

 )ט""
 "ותיות "תר נוספת ה." כה 6'ן לסנימה מלת 5טנם כ' ל(, 1

 גויותיהנה מלת להני" יונה ר' מכת וכ5ן ,ליהמה. כמלת הטנין מסו6 כטוהכנו',
 ס"" עור וי[ לו. ככנוי "תו נוספת ה'" כה טים י,(, ")ןחוק"ל

 והן סס תתר נ;ספת
 6לה סככל 5ל5 ק0*ה שמשה להשה ?היה 09שה, 9השה ק0*ה, 4סיה ססטום:נ5ותיות
 ותכר,הס, 9היה יסקה סט55נו 61תר כשה סיה סנפרד נכמ' כמו נמרי והס'6 זגהססמ"ס
 לוה. ,הדוטה זיגלהמי אלסמז ג"כ לוטר סיתכן 6וטר 'ונס סר' מס הו6 לתוק שד"(ז 4סמוול*

 יל7עת' כלששן, :ר[ית והט'"ס ש~, כמלת סרם'ת סיור עחס סו* ו"ג ט' ס'טססס
 '. כ" סמות מ:תדל עיין 14ה, מ:לם למען גס יעןגס

 סטלה כ' עיקלו, 5נ הך3ל ה[כת 5,גנה ב4כור תקת י2בור 5טירת י"ט סיטהסס
 ט;:ה ס"דס ו"טרו ז:ורן, מעכור ו'6כלו מל:ון וכי6 33'"ת, 6ל5 סיתה נ"מעיקרס

 ':טרו כענור גוים 6ר5ות להס ויתן נ[[ון עמו ויו5" כגון מס, 37ל כענול מס37ר
 סט,: כרתיכו ו5ת'כ תקיו, סי:טרו והות הוס, הפר' ממעסהו טיכ51הו כר' והכועסחקיו,
 כטו הקודמת, הקכה עג 6ל" העתי7, הפר' על סכוונה ססין כטקומות גס ו6טרוההמלס,
 יכטו, רת:ונה :5מרו כטו נעכור, תתת עכול לפעמיס ס"טרו ג"כ ו'תכן 4ני'. "כרהסכעכור
 כגנל. תחת ויל הט:נה נל:ון וכן נססת, נטקוס ס' ע[ה ינמס ססת נר":ונה,נטקוס

 נגית המלה ולדעתי נוספת, וה'ו"ר :לה, מ:רם ;'לה' גוור הו" כ"6 ['טססס
 ו"ת-כ ?יא, תטורת ?ל' 5מלו כן לא לו תתת ולולי לולא ס5מרו כמו כי לא, זומן
 והנה ;הלת ו,טרו היו-ד לפעטיס הסטיטו ו5ת.כ ה?י(, סענינו ד' ה5רמי טן נגורי" )כ' ל., "ור כטו רא ;. וטעס לא. ;ן תתת ;ילס' 5טלו וכן לל', תמולת ?~מ'"מלו
 ו"ת"כ ה"רן. עס דלת :"יננו זכר כם5ר לת ענינו ה"לן, עס רלת וולת נם5רל5

 הוס. הפירו: 3ה '5רק סל5 כמקומות ו5טרוה המלס, סטוםהרתיכו
 הוס הדכר כעסותך דעתך טה כלוטר שה-זש, מן שד-4 גוור 'ונה ר' 10.עמור
 ( 592 )עטוד כדקדוקו ו"'וו,לד חו111((, 011001115 )? קה:דש טן מדוט גוור 5163רווג'~יניוכ
 :טום תטנס כי הככ, דכר' "לה וכל לך. נרתה ומה לך גודע מה ירוע, מהמפר[
 רלון "ת הניעה 5:ר "1115(0( )5ן1חוווץ התכלית'ת הסכה לרעת 5יננו טדועטלת

 ח5חח0( )חח0ו0וח0 הפועלת הסנה לדעת הו" "כל לטה(, טלת [סו: וה )כיהעו:ה
 טיוע לנו5 רכנו נ,[ם טדוע הסנה, יכער ל5 טדוע כגון ס~ה, הדכר סנהיה היה"יך
 טה ל:5לת כלל טקוס כ*ן ו"ין ו"כ(, לכן ססרסיס 515ר לע"ן טלככותיו פעמייתרו
 "תר. מ5ד ג'כ כטלה ה'5 ניויניוס ודעת דעתך. מה ";ר5ית,

 :דמו כי והן"
 הדכל יקר"

 כג.טר לך, 'רוע רה טה ופיר: ןה תקן 61'וו"לד )5או00א0(, סיודע ה5ים ל*הנוזט,
 'רטנו. נ6 מדוע? טלת ג~רת סי5 מה סוד וסוד - ר"יתמה

 נ:וה הכירו: העס. ת:טת דרך על טעכו הטס ל6סטת וי"ג י"נ סיטה 12עמ,ר
 הכהן :תט"ת העס, סי"סס 153כן והנכון ר35"ע(, 5הכי5 הסני הפירום )והו6 ה;5הנל
 ט,ן גו:" :העם "ם פנ'ס, מ:ני 3*תד להכינו יתכן 11ס סעס, על עונ[ גורטתהנרול
 )כ:'רו[ ו"ס גדולה, תט": ממלכתי ועל עלי הנ5ת כ' כטעם ירס, על ונענםמנהיג'ו
 הו" ו5ס עליהס, ויתפלל כערם סיכפל 13 תלוייס סהעסלם"'(

 ה51 כר' תוט", ט5טו
 - לוסס. תועיל ל6 ותפלתו וכפרתומקולקל,
 פיר:ו כד כט5ריס. סט:ס הדרך על ר"ל ט5ריס, כדרך ונסתו וי'ו ט,ו סיטססס

 כו:, טלך תרהקה הו5 וה[וט ממם, ט5ריס כדרך הכוונס ולזעתי ורד'ק, וום" 'וגת(גס
 עליו סטע 6[ורומלך

 סכה ותו מירוסליס, להתרתק כלכו 6טר 151 6תו, לסלתס ם'5"
 סיף 'ס על מעהו ויעה "[ול, על סוע יעורר ס' כי 5וטר י:עיה וסנה מזנהו. "תס'
 נדרך מטהו וסוכיר תרכקה. עליו ינ6 מ[ס כ' מ5ריס, כררו 6[חר על ס[וע "תוים6

 6[ור כי מ5ריס, נררן על'ן י:6 ומטסו כ'ד( )פסות למעעה [6טר מס כננרמ5ריס.
 וס' ע5רימס, מ[ס ללכת יסוזס טלנ6

 סנ'"
 כום טלך סו* *כל ולככ[ו, עליו לעלות נ7עתו ונהיס סנ*רינ, נגמני כנןס ססיסמ5ייס סלן ו6יננו ט5רים, כזרך כור5 6ויכ טליו

 וגכורס. נגרולס ססו* נדור טפורסס.טסיס
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 160 . . בחסרון בו ששטשו מהכס
 מטה לנחץ בו שהוסיף ממהכו

 158 . . אליו ברברים צרךשאין
 רומה או לצרך שנשנה ממהכז

 .176 . . , . : .לצרך
 177 זולתה והחפץבו במלה שנאטר מםהכח
 194 . . . . ממנו אחר שערכט
 יוצאית זרות ממלות כלל וכרוןל

 196 . . . . ההקשה מןחוץ
 206 . . . הזרות ענין בו נזכרל6
 212 . . . והמאוחר המוקרם מןיג .207 . . . . ההפוך מןןכ
 על הרברים טן שהובא ממה5ד

 214 . . הקרוב על לאהרחוק
 218 . . . . לרעת בשאלהלט
 2%1 נזכרבוםשפטיהאהשאלהלרעתלו

 222 . . . . והסתם ההורעה"
 224 . הנקכה ולשון הזכר בלשון'ןת
 229 הזכר מנהג הנקבה בו שנהגו מטהוט
 230 הנקבה מנהג הוכר בו שנהגו מטהנ
 לוכר אחר בלשון שנאמר מטהמ6

 .281 . . . . .ולנקבה.
 הנקבה בלשון שאמרוהו מטה%כ

 281 . . . . . הפעלהבעבור
 282 במעמר שאיננה הנקבה כנוי האצג
 . . . המספר שערטד
 . . המספר בהורעתטס
 . טמנו אחר שערטו

 והופפוו והשגות באורים ".
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 6 טולס 40 5קמן ובן *חל כ5יון לפנימה אליהמהואל
 221 3קמן ר"י 13 סו7ס וגס 52סערס
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חקון. טעוח, שורה.עמור.
 217 לקטן ר,ה ליואמר לאואמר8411
 קכג" כטכלול "רתה ה5יון חקר ה אוח סוף46
 וה,ת הלילה חלן אל הטקר, רפם להוסיף 5ריך המרברבעברוח51154

 ההקסהעיקר
' עמריבן אמריבן6886

 הלוי תסדפ' ל' כתונ נ'נ 531תות ו5"ל: נטתוניס 5תוה נתתלף 2 נהערס86
 איןכי אישכינו96
 גרומת אות על נופלת הפעיל הא תהיה אם וכן-צ.ל:10214
 177( )ור*הורעוחן ורעוחןנהתלוו109
 מצרים שקלכבר טקל לנקד5'12422
מהל'י ."קל'י23,,
 כו( כט )ירטיה הענחתי בירמיהו וצ"ל ]אביעזר[ התקוןיבטל1462
 ל7"ק פי' וכן 5'ל 2נסערה167
 נטלה סס וההעלה כת( ינ )ם"פולהקררמיםולהקררמים21 ]69
 ל"יה ניכ המתכר כני* וסס %1 לעיל ליה להוס'ף 5ריך ההערהכסון(194

 ערכי טלסוןסו*ת
 15" "ו"טל :ס 5"ל גס 84 לעיל 'ונה ר' יכ"כ 5"ל: 1נהערה'י21
 מאיל לבר כמו[ יעקב מנשי לבר ]שעורו יעקב בני נשי מלברצ"ל:2089
 בקיר נא חהר הוא[ חרוח ]שעורו הלחוח על חרות הוא : צ"ל10,,

 בקיר[. חחר נא]שעורו
 שר"ל. החכם מןחקונים

 וטלטה(. הונ*ה )ענין נסתורתו ע5טו פת וטונה 5"ל נסתורתו, וטונה 1 ס'טה ,ועמור
 טעט*. טפ' 5"ל טעטו טפ' 20 סס והננתס. 5"ל טהננתס 16 1,1 המעל( )ננין ומקה"ו
 10 מ1ץ פלה. על --- מ על 22 תץ --נטו פו 26 סס מתנה. מתנו-- 2%סס

 "נן' לפעטייס ספס והכטנס ימרסוהו, 5"ל ומלסוהו 18 ססס סתעקסות. ---ההתעק:ות
 כו ספין כדכר ספיר:וסו נתטד פירום 6ו טדעתס. סתדסוהו נפלפ ינל פוטריססתכטה

 - ל,"ל. דכרי על תולק הופ ההופ התדום כי ולוטר עליסס להתעולל סטקנפיסית טניפה הקנתה ונ"גדה, נטדרם סנט5* טס עס טסכיס "יננו *כל דינ*, לעניןנפקות*
 "ת וטרתיקיס טונעיס סטקנ*יס כלוטל טפומרי, 5"ל ע"טלות, פותס 15.שם

 וגולטיס הטירם( עס מסכיטיס )הנלתי ההס סדנריס ה*וטריס התבמיס ט,והס הפרןעמי
 וכהעתקת נתוריג'נפל ע"נתי ופת"כ טקנלה, חקגת' כך ההס. סתלטיס לטיוסלהס
 מ~שמה 5"ל כי ור*'תי טעץ.סחכס

- הטוטי 10 (נ1 פ"כ. 5'ל פ"ד כלפיס 82שם  ס'נכ'גו. - "ינכוגו 24 הסיטי 
- לוטל ר5ו %11  ור5ונו 7 %1 טפכס. ורל טפכת, כטעות נדמס נהערתך סס לוטל. ל5ונ' 
- להגפות ס. ם ל~מר. לקרופ 5ריך עמדו כ"סל ועטד 151 ור5ו. 5"ל הטלות,ויוג  לסתגפות. 
- תם,גס[24 - נופלת 4 %11 תם'גנ'.  - סטתסר 19 נומלות.   ל5ו 2% הטתוסל'ס. 
- ולכל 23 ונעיל. 5"ל ונעול %111 לוטר. ר5ונ' 5"ללוטר.  סקדטתי סלו*ה וטי 154 וככל. 
 *לינו, קרונ נ~טן ססיה *ע"פ יהודס לל' קדיטה נותן ס*ני 5רופס נה הכונס יה,דס:לר'
 טמנו. הקדטוניס הטתנל'ס ס"ל טל "ותו טר,טסו*ני

ן נכון. וכלתי ול דכל עם'נו והכוונה דסלאני, 5*ל כפלי*נו 26שם  

 ספמממ, ה~ק סטתיינ טס לפי כי והכוונס טסונת, לקלות 5ליך טסנת %7שם

 וסדותק סט5וקת על ושכוונס ה(טן, נוכוד 5'ל סוטן על טכנז 7' זעב,י%1 לפניו. היו 6סל טכל וכו' כדרכו ט:ונת תיונ( )ל'יסו*
 ע5טי. 5"ל ע5טו יו סיעס מס טה. 5יל כטס מתם " מיטס סס לטטס.טהוכיר



 ה_מתרגם*הקרמת
 כבדה אוזן פקהולשמוע ולטרה בינה קנה מוסראחי

 חמודה במחברת רקדוקיסור מערכת ערכו-לךלמח-ים
 יהורה שאול לבןולטליץ לטחבר טוב גמול אלישלם
 נריבה רוח בפילסטכני . ור~כה עז לי ותן אלרצני
 ברחבה ברתךלהתהלך נינה חכטה נתיבוהורני
 לטובה לי תכרהעבורתי לי חשב ולצרקהועזרני

 .%( .? 490 פאריס בכ"י ה;ה)השיר

 לחכטה השבית לא אשר ישראל, אלהי יי )אתה( ברוד הטתר3ם,אטר
 שוחריה ירי וטטו רורשיה, מעטו ואם שואלן נהיבה עיעת ררכה רורש.להבין3ואל,

 האולת יום ויום ואהונה, נעולה כסילות ואשת ווגזובה, נעולה כאשה ותהיוטבקשיה,
 טוערת, השכל ור3ל חיקה הסכלות ויר נפקדת, ואיננה עקרה והחכמה ויולדת,הרה
 מביניה, וספו אמוניה, ופסו בניה, יצאו וטרעיה, וזוללה וגלטורה, שכולה התבונה,ואם
 והחכטות וגבור הלוך האולת ותלך וצבא, חילים ט3ברת טרבבה, ד3ולה היותהתחת
 וסלם החכמות, לכל ראש היא אשר הלש(ן חכטת טהמה ויותר וחסור, הלוךהיו
 העמוח, הארן היא היסורי, כמנין קורמת איננה ואם הרמות, המעלות כלאל

 קירותיה, וקרקרו שעריה, לארץ והורירו גרריה, אוילים פרצו הלמורי, בסררוקורטת
 והשחיתו נבוליה, והסי3ו חוטותיה, ררת ער ורלתותיה, בריחיה ושברו יסידותיה,וערו

 הרר, עץ פרי ופריה הסמרר, כרמה כרמה, חבלו חשועלים טעמה ושונים_שנויבוליה,
 נכוחותיה, ועותו ארחותיה, ועבטו ולהאכיל, למאכל וטוב ולהשכיל, למראהנחטר
 תחת ויכחירוה כרצונס, בה ויתעללו ותיבותיה, טלותיה ועכתו נתיבותיה,ועקלו
 אל הבינו לא כי ובתמים, באטת עמה עשו ולא הנעיטים, רבריה ושחתולשונם,

 ויורשיה, לנוחליה ומלעיגים באנשיה, טלעיבים ויהיו טעלותיה, הכירו ולאפעולותיה,
 ואת טאחריה סרו כן על אשר יצילו, ולא יועילו לא אשר התהו כרבריויחשכוה
 ו3בורי מלחטותיה אנשי רוח את האלהים העיר אשר ער השכילו, לאררכיה

 וכראותם בספרר. אשר ירושלם 3לות חכטי ישראל צבאוח שרי המהטערכותיה,
 והציבו חומותיה, ובצרו תעלומזתיה, ו3לו נסתרה, כי לה ויקנאו ונבצרה, נעלמהכי

 פרצותיה, וגררו עטוריה, וחצבז ביתה ובנו יכוריה, ויסרו טסלותיה, וסקלוגבולוהיה,
 אך אבותם. לבית למשפה;תם טושבותם, אל פזוריה, והשיבו נפוצותיה,וקבצו
 המכפלה שרה כני טעיניהם, ונעלמו טעליהם, רוהם רפתה הרפה ילריארבעוו
 טהם נסתרה המשפחות שתי ואלה חצנם. עליהם נערו ולא רסנם, בכפל באולא

 רברק, ומחזיק צרק, מורה הגרול המורה בא ער ערכם, אנוש ירע ולאררכם,
 וחכם יועץ קרושים, רעת יורע טלחמה, ואיש חיל גבור החכטה, עטקזתמנלה

 יתירה, חכטה ביה ואשתכחת רל. חיוג המכנה רור כן יהורה ר'חרשים,
 עמהם נלחם זמם, באשר להם קשה מקומם, יירע ררכם הבין ו3בורה, עצהורוח
 בויתו, בטסורת ויביאם תבונתו, בעבותות טשכם שכל, לפניו היו אשר וטכלויוכל,
 והכיר תכוטעם, ער ובא הליכותם, וראה עלילותם, 6 עהכנו .תעלומותם, לוונגלו

 מכשול והרים מכוניהם, על והניחם כניהם, על וההשיבם בסוריר~ם ח~מרמעבריהם,
 ענעיהם. -פהוצי ו0תם בניניהם, הרוסי ורפא מדאכע;ם, הרורי השרמרוגיהם,



 נארר בעורת הקרש, משמרת שומרי ירי על הקרש, עכרת מלאנת כלותשלם
 שמואל רבנא רמה, ויר גרול ככח ההכמה, צבא.ת שרי שני כאו ואחריובקרש.

 כן סרון הסכנה יונה 41 המורה והחכם יל ישראל צנא שר הננירהלוי
 להכין כח גכורי ויהיו כאורו, להם ויאור סדברותיו, וישאו בעקכותיו, ויצאוגנאח.
 ויערכו במלאכה, סנצחים ויהיו תעלוסה, לאור להוציא לסלחסה, חיל ויתאזרורברו,
 מפריהם, על כתובים הם הלא ורכריהם, סלחטותם ותכן סערכה, לקראת סערכהבה

 ותעצוסות, עז כסלאכה להם ונראה הסלחסות, שכתו אשר ואחר כחכוריהם.ונזכרים
 האחר ; חלקים לשני אותה וחלק הקרש לשון ברקרוק מחכרת ונה י ר' החנםחבר
 הלשון הליכות רוכ כהם כלל השרשים, ספר קרא והשני הרקטה מ6רקרא
 כשתי יהורה ר' מפרי על ומסך וסוכאיו וסוצאיו ועלילותיו ומבותיו וכניניוועניניו

 הצרך. נסקום דכרים קצות אם כי ספריו בתוך סהם זכר ולא הנזכרותהמשפחות
 כן כי בקרבם, יושב היה אשר העם כלשון ערבית בלשון חברם האלהוהמפרים

 רחכה לשון שהיא בעכור "שסעאל, סלכות בכל והחכסימ הגאונים חכורי רוכהיו
 הנסצא אס כי סמנה בירינו אין הקד,א ולשון בה כל הסרכר יחסר ולאוצחה

 אותה מבינים ההמון שאין ועור הסרבר, צרך לכל סספיק ואיננו הסקראבמפרי
 את לחבר בחרו כן ועל ערביח, בלשון סכירים היו רורם בני וכל היחירים, אםכי

 סכירים אינם ארום ארץ גבול וככל בצרפת אשר החל גלות בני אך כה.רכריהם
 להגיע יכלו ולא החתום הספר כרכרי האלה המפרים להם ויהיו הערביתכלשון
 החכם רוח נרבה שנים כטה וזה הקרש. לשון אל העתקתם אחרי אם כיאליהם
 ליהוה ספח שמ והעתקאת אחו גקטליה בן הכהן שמואל יר סשהל
 לסשסרת בירם ויהיו נשיאיהם וסבני סחבריהם לאחר הקרש בלשון הנזכרים רורכן

 להם ועזר כארצותם עזרא בן אברהם ר' החכם בא אשר ער ולסזכרתלאות
 החכם וגם ויקרים, נחסרים רברים כהם בלל קצרים, כחכורים הזה כענין הואגם
 סועילים כללים בו אמף הסקור ספר להם וחבר אליו נלוה הלוי יצחקר'

 בה והתעשקו הזאת המלאכה אחרי קצתם נטו וסאז הפעלים, ובניני הלשון .יבשפ
 אנשים אותותיה, אותות שסו אשר ילתותיה, על סהשוקרים פגעתי אך סעט.עשק
 אזניהם, ונפקחו עיניהם, אורו כי ראו וכאשר רכשה, טעם וטעסו לררשה,החלו
 את להם להעחיק פניהם, שסו ועלי ספריה, על לעמור ונכספו אחריה,נסשכו
 בקשתם, את ולעשות שאלתם, את לסלאת רעים, עלי והרכו האלה הספריםשני
 והסלאכה ככרה העכרה כי ידעתי ואני לבבי, את הטו אשר ער בי, פגעווהם
 אשר הלכבות חוכות ספר העתקת כפתיחת כבר זכרתים אשר הרכרים בעבורקשה
 על אם כי להעשות קשים הלשון קצר עם ההם והרברים ר~מעתיק אליהםיצטרף

 קצותיו סשני הרבר, פני את סבב לבעבור ארוכה וסחשבה גרולה תחבולהטץ
 נהגתי אשר הסנהנ הואת בהעתקת נהגתי רצונם לעשות המכמתי וכאשרוחבר.

 סן ח~תם הנפש סדות תקון ספר והעתהח הלבבות חובות ספרבהעתקת
 כבניניהם וסבנות רכותינו בלשון סהשתסש נסנעתי ולא העתקתי, אשרההעתקות
 בפי  מחשבתי שסה אשר כפי מעלירום לנטות בהם יבול ה"תי לא אשרבסקוסות
 אעס אך כסקרא, נסצאים שאינם בנעים סעטים כסקוסות כן גם ובניתי ההיא,בעח
 כי כס*צה, אליהם המבא הרחק כעבור זה עשיתי וההקשה, המברא לררךחוץ
 משכ8ת ולרשת גבולו מעט להרחיב הסעתיק את דחץק בירנו הנמצא הלשקקצר
 טוב  אשר ראיתי בי  ותבנוואו, אפניו על סליצתו ענין שיזבן נרי לזלא

 למעתיי



 החפץ כי הענינים, וימתם המלות אחרי יררף מאשר בכנינים, מעט עצמולרחוק
 ממנה יעתיקוה אשר הלשון מן אפניה על המליצה הנעת הוא ההעתקה מןהנרצה
 הענין ישאר אך לברה, הלשון אם כי בה ישתנה ושלא אליה יעתיקוה אשר הלשוןאל

 הנאמנים רגממכלים אם כי בזה להוהר יכולים ואינם עתה, וככחו או ככחו הואבאשר
 ומלאבת ושק-ש, לשת בהעתקת שכן כל לעשות, לרעת בהם כח ואשר הלשונותבשתי
 ט- וישלחו עתיקים, דברים השנו המעתיקים, באו רבות פעמים כי הקרשעברת
 האלהים וחהומים, סתזמים וישיסום הנעימים, רכריהם וישהיתו החכמים,כספרי
 דהה בספר הקורא יאמר ואל פיהם. מחטאת הנשמרים ברבריהם, מהנזהריםישימנו
 בי העלימתהו והיא סתמתהו ההעתקה לשון כי ענין או מליצה עליו בקשותבלבו
 כאשר עניניו חיקות ררכיו ורחק רבריו מעמק מחברו עליו ספר אשר רואההנו
 בה והמהירים העבריים מן הערב לשון בחכמת "והמעמיקים בפתיחתו אומרהוא

 נמורה תועלת ואת כהכמתנו יועיל "ואשר אהר כמקום ואמר זה." אתיורעים
 ומבין משכיל טוב ושכל מוסר איש ויהיה יקוץ ולא מעליו העצלה יסיר אשרהוא
 יועץ "41וני עו אמר וגם ארם'/ בני מהרבה נבחר הראשון ומוסרו בטבעוחהיה
 הספרים מן אנחנו לנו שקרם ומה יהורה ר' ספרי לקרא יניח שלא זה בספרילמעיין
 לעמר הואת בחבמה המעיין יוכל לא כי ההכלמה ספר על ואמר הוה."בענין

 יורעים אינס אשר אנשים קצת שראיתי כעכור הנה האלה הרכרים וסררהיכלעריו.
 מבלי החכמות רברי להבין לבם ימלאם רב, טכלי לברם הספרים מלזתלקרא
 תולים ואינם הר~תקה לשון בקשי הולים הם הרברים יבינו לא וכאשרמורה,
 המלות ישנו באשר שכן כל וגאוה, גרולה אולת וואת בינהם, וחפר רעתםבקצר
 הנושאים הם בי הענינים; ישתנו המלוה בהשהנות כי ספק ואין ההיבות,הסלפו
 וגו'. שפתימו רבר פימו חטאת עליהם שנאמר למי בוה ורומים הנשואיםוהמה
 טעות ההעתקה מלות בקצת ימצאו שאם האלה בספרים המעיינים מן מבקשואני

 בראותם לוכות וירונוני שיתקנוה המתשבה וטררת שגגה מחמת שהיתהשיבינו
 השגגה מפני אם כי הכרה, וחסר בינה קצר בעבור עלינו עכרה לא ההיא הטעותכי

 מתיותו זברעיוננו בפינו הערבי הלשון שגרת עם שכן בל במליצה, הלבוטררת
 ונביא במלאכה טרורה מחשבתנו שתהיה ואפשר העתקתנו. בעת עיננו ונגרלפנינו
 והרזמה וה הפך או רבים לשון במקום יהיר לשון או נקבה לשון במקום וברלשון
 וטררת המרוצה מפני עליו לבנו שמנו ולא הערבי בלשון בן שהיה ממהלו

 מה בעבור לו וברומה בוה לוכות לרוננו הרין ומן המליצה. ארך עםהמחשכה
 וטררת השנגה מחמת הטעות תקרה ההכם הכותב שכתב קטנה באגרת כישאטרנו,
 ויהננו הישרה דרך יורנו והאלהים בזאת. וקשה ארוכה במלאכה שכ( כלהלב,
 והעור. האמצה מאלוה אשאל אשר אהרי המהכר כרכרי ההלי ווה כרורהשפה

 הרקמה ספרבמליצת חבמה נותן אלעזרני
 עצטה ירבה אוניםולאין בח ליעףהנותן
 שומה תהיהובשרעפי פי על רתך חרפיבימי
 אשמה. ולכל עט כלעל לי וסלח פי נרבותורצה




