
 .המחבר*הקרמת
 לא~י תהלה וקמחנר*אנמר

 עו~
 ההמט למדו הארם את ברא אשר

 ופרעהו הטובה דרך והראהו אחרותו, ולהשמיע באלהותו להורות בם והורהווהרבר,
 ונתן יתרה, ומעלה שאת ביתר הלשונות מבין העבריה הלשון ויחר הרעה,מררך
 רצונו בה נשיג תהלה אהללנו הטהורות. מצותיו בה ובאר הקרושה, תורתובה

 מלאכת היתה אשר בעבור כי אומר, כן ואחרי רחמיו; אל ותגיענו אליוותקרבנו
 אל לגעת היגיעה היתה נחקר, כל אל ומבוא נררש לכל כלי הלשוןחכמת
 ואשר ממנה השלם ולרעת קצה, ער לבא והחפץ עניניה, כל על ולעמורתכליתה
 וה וזולת והור והנוהג ההעברה, ולש~ן האמתי והלשון והחסר, והמלא שלם,איננז

 הענינים כל על העמירה תהיה זה על בעמור כי צרדן ורבר חובהמתמורותיה
 וקצר בה הנחקר הבנה חסר יהיה והחסרון הקצר מן מצאנו אשר וכפיהנחקרים,

 יקנהו אשר בכל הטוב יתעלה הבורא גמול שהיה בעבור כי ועור הנררש.דעת
 תשלם לא אליו וההגעה לאחריתו, יעתרהז אשד בכל והנכבר בעולמו,הארם
 יתכן ולא והזהרותם, מצותם וקיום הנבואה בספרי הכתוב על בעמור אםכי

 הארם יגיעת חובת היתה הלשון, בחכמת אם כי האלה בספרים הכתוב עללעמור
 עלילות ולרעת עניניה ולרקרק ולהטיבה להשינה והתהזקו הואת החכסהבתקון
 וגרלת הנדרש מעלת יקרת כפי מאר חזק אליה והצרך יותר, גרולה חובהמלותיה
 נותנם מרוממות ברעותינו והתברר בנפשותינו התקים אשר וכפי הנחקר,ערך

 הזה בענק משתרל'ם ו"ל רבותינן גרולי היו עת ובכל ויתרוטם. יתעלהוגרלתן
 לבניהם האבות בו שחיבים במה כאמרם בו, להתעסק ,מצוים עליוומזהירים
 על והראיה הקרש"1(. ולשון לנו צוה ותורה שמע ללמרו חיב אביו לרבר"יורע
 חכמת בהבנת אם כי תהיה לא כמשפט התורה לקיום הנבואה ספרישהבנת
 מה הוא מוה, השכל בו שיעיר מה עם הבאור מן התכלית והגעת היטבהלשון
 תורתם נתקימה לשונם על שהקפירו יהורה בני ג"ג( )שרונין ז"ל רבותינושאמרו
 )סס( עור ונאמר בירם, תי-תם נתקימה לא לשונם על הקפירו שלא גליל בניבירם
 בררכיהם ללכת חייבים ואנחנו מהם האלה הארצות אנשי שאנחנו יהורה,בבני

 הורתם נתקימה מימני להו ומתנחי לשונם על שהקפירו מתוך ממעשיהם,וללמור
 וענין העלות. והורעת הדקרוק קביעת בו רעו סימני להו ומתנחי ואמרםבירם.

 מפסקי רבנן תנו כ"ק( )חוף שאמרו כמו והזהירות השמירה היא הנהההקפרה
 הבית שבעל בזמן ירקות ועודרי זרעים מנקשי הגא מנקפי גפנים מפסקיאילנות
 תעלתה, ואת תהיה מכמה יקרה ומה הכית2(, בעל של וה הרי עליהןמקפיר

 סקיס'/ "ולסון כגוסחתגו טסר ט'נ וכסוכס פ.6, תגעס כתוספת*כ"סו(
 "וכמקוס וו"ל טרכי כלסון סטטכר כדכף 5נט5* טס 6טד דנר סס דלנ סטתונססטיס2(

 יס טל ;ס סטקפיויס טכורס כג' רכ 6טר יסתס רכ 6טל ע"ס( )כיס 6טרו6תר
 רכית; ומסוס כ"ס וכדכרי כ'4ט ופורעין לווין טסוס טנין ימסוס טוס טס~סעוכחן

 גותן ס"תד לפעסיס כסע~ס ;ס "ת יס ט,ענק כטקפאין טנורס כמ 06כלוסי



 בסחורתו, ומונה במכורהו מפסיר קונהו ואיננו המוכרו כי שכרו, זה יהיהומסחר
 להגיע מתחזקים ביניהם עומיים אנהנו אשר העם את וראיתי מכ;ה יצילנוהאלהים

 האמת; בו וגוזרת העיון אותו שמחיב ממה זכרנו, כאשר לשונם הכמת תכליתאל
 ושמו גויהם אחרי הואת החכמה השליכו כבר וה ברורנו לשוננו אנשיאבל
 ראוי אין ורבר לו צרך שאיו מותר ויחשבוהו בו והקלו לאזניהם מחוץ הזה.העמן
 אשר ער וחליו, עריו ורתנצלו מיפיו ורקים מהמורותיו ערומים ונשארו אליולפנות
 מקפירים ולא זה אל נמטגיחים אינם כרצונו, ומרכר כחפצו כוטה מהם אחרכל
 מה הלשון מן רצו עריו;. לעמח- גבול ולא אליו לשוב סרר ללשק אין כאלועליו
 ולררשו, לקחתו אליהם הקרוב הרבר ממנו להם והספיק מענינו עליהם קלשהוא
 ווומרות נמאסות נאצות בלשון להם ויש בענפיו, נוהרים ולא בשרשיו מרקרקיםאין

 מהם הניטים הזה, לענין ובזה יוהר, הזאת בחכמה' מהם הקל ואשרנתעבות.
 אשר עד ממני, ינינו אשר במ,ער גאותם בעכור התלמור מחכמת מעטאל

 טעם, לו שאין רבר שהוא הלשון הכמת על אומר שהוא מגרוליהם אחר עלהגיעני
 פרי לכלי עמל ורורשה לריק, ייגעו ובעליהם הנאה ולא הועלת בו אין בהוהעסק
 ההלמור מן שלומרים מה לומרימ שהם בעבור נפשם על זה והקלו ממנה.שישיג
 שנעררה בעבור מרגישים, אינם והם מסלף, ממנו שגורסים מה וגורסיםמוטעה
 במסרת בן גם להקל לרבם זה גרם וכבר ההזראהן סאנשי לסרוהו ולא הקבלהמהם

 השמזש חכמת אבך ומלרע, ומלעיל והפתח הקמץ בין אשר וההפרשהמקרא
 מן ישימוה שלא וכמעט בהם מנחשים אשר הרברים מן להם היאוהרבור

 סעריה רבגו הנה כי לפנים, התלמור גאיני גרולי ירענו בן ולאהאפיקורסוה.
 ומשים אליה להגיע יכול היה אשר התכלה אל ומגיע משתדל היה ז"לגאון

 והורעה שרשיו והצעת הלשון בכאור להשיגי יוכל אשר הענין לעומתמגמתו
 הכמת כספר הירוע כספרו הוה לענין מיוחר שהוא מה מחכוריו כרכיםתולרותיו
 :"ל הישיבה ראש חפני בן שמואל רבנו והנה לו. מיוחר שאיננו ומההלשון
 והמהירים הצחות אנשי בשבח ערים ומביא גרולה הוהרה הוה הענין עלמזהיר
 שאמר ממה שמושיו ואפני מחלקוהיו והמבינים עלילותיו והמכירים הלשוןבחבמת
 שאמר וממה מללו, ברור שפתי ורעת אמרי לבי ישר ג'( ל"ג )"יוכ 1(החכם
 דבר, יעף את לעות לרעת למורים לשון לי נתן אלהים ול 7'( נ' )יסעיסהנביא
 נ'( ט"ס )תסליס ההכם ומרברי חרה, כחרב פי וישם כ'( מ'ט )סס ערומאמר

 המהר עלגים ולשון ד'( ל"כ )יסעיס הנביא שאמר וממה מהיר, סופר עטלשוני
 שנאמר למי אותם ומרמה הזה הענין מן יריהם המרפים ומגנה צח~ה,לרבר
 יהודית לרבר מכירים ואינם אשרורית מרבר חצי ובניהמ כ'ן( י"ג )נתטיסעליהם
 לשונם, להניח רצו שלא עליהם ספר אשר כארמיים וטחרפם ועם, עםוכלשון
 אם כי תהיינה לא הלשון בחבמת והמהירות ברבור והצהות עליה. מתמיריםוהם

 דל ואמר עליהם. משגיחים תברינו אין אשר שמושיו ותכן שרשיו עלבעמו
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וץ

 הנפעל לרגת יצטרך שלא לעמר הארם יוכל לא מאשר השמוש,בחכמת
 ונשבח אנחנו נשבחנה אשר עצמה השמוש הכמת היא וזאת והמקורוההתפעל

 המקומזת ברב הרקרוק אנשי על סומך סעלתו ויקר גרלתו עם אותו וראיתיאנשיה.
 חכמתם. .את ובתה מחטיאם היה שלא שכן כל מרבריהם ראיה ומביא להםומורה
 על שהקפירו יהורה בני נאמרם ו"ל רבותי מדברי שהביאונו מה אנחנו~דינו
 ' תורתם נתקימה לא לשונם על הקפירו שלא גליל כני בהףם תורתם נתקימהלשונם

 עש את לנשא בו האלהים שיער מה ורוממות ערלה יקר הזה לענין וריבירם.

 רצה צחות,ולא לרבר תמהר עלגים ולשון העא'אמרה בצחותלעתי
 כיאלותהוההיה מרבחמבעבחתכלל, אשראעם הלועזיםבאמרוולשתעלמם

 ברבחהם, הטתץם לומר רצ~י לשת הנ,עי רצה אבל יהורית, לרבר תמהראומר
 רב הם כאשר בשמושיה בק*ים ואעם הלשת ,שרשי חכמת ית"ץם אעםאשר

 צחות, לרבר תמהר אמר כן ועל מעצמם, זה מכירים שאינם עם וה, רורנואנשי
 כי תהיה לא והצחות צח. רבורה יהיהכלומר

 מתקון שוכרנו מה על בעטור אם .
 הואת בחכמה בהקלם מהם הגרול ורי(מה שמושיה. והכרת הלשק שרשיחכמת
 לא ועשייתם מהבנתם כמשפטם המצות קיום כי הכרתם, ובמעוט אנשיםובוותם
 בו משתסשים ו"ל רבותי כי רזאים והם הרקרוק, על העמירה אחרי אם כייהיה

 ארם זה אמר רב מכעה מאי נ'( )נ"ק כאמרם וטענותם, כרבריהם בווטענים
 אמר ושמואל אתע שוכו בעיו תבעיון אם רכתיב ארם זה אמר רב השן, זה אמרושמואל

 כרמתרגם הוא רגלויי רלשנא משמע מאי מצפוניו נבעו עשו נחפשו איך רכתיב השןזה
 כשמואל אמר לא טעמו מאי ורב מטמורוהי, אתגליו עשו אתבליש אכרין יוסףרב
 שטבעה והיא הלשון, מסזרות גרול סור האלה ובטענות בועה. קתני מי לךאמר
 בבנין מטנו נשתנו וכאשר נפעל, שמואל הביאו אשר מצפוניו ונכעופועל
 נבעה, היה  שלא  כלומר  נבעו, מבנין המכעה היה שלא לומר רציני הזה,השנוי
 תבעיזן אם שהיה מפני וכן נבעה; קתני מי אמרו והוא ממנו, אזתו לגזור רבמאן
 קתני מי אמרו והא ממנו, לגזרו שמואל מאן כבר המכעה והעל קל פעלבעו
 אשר מהשנזי רחוק יותר שמואל אצל והקל הכבר בין אשר השנזי והיהבועה
 שהפעל מפני וזה הקל, מהלשון אם כי יהיה לא שהנפעל אע"פ הנפעל וביןבינו
 בתוספת, אם כי יהיה לא הנפעל כאשר בתומפת אם כי הככרות אל יצא לאהקל

 המבעה שהיה מפני רב אבל בבנק; קרובים אצלו היו בתוספת שהתרמווכעבור
 אל נטה מהם אחר וכל ססנו, משונה אצלו היה מתעבר בלתי נכעו והיהמתעבר
 אזתו יורעים ו"ל רבזתי היו ותעלומותיו הרקרוק מרקות הה עצמה. בפנירעת

 על שעמר מי וה ברורנו התלמור מחכמי יורע ואינני בו, ונוהרים עליוועומרים
 המשנה שאמרה במה ו"ל רבותינו ואמרו האלה. הטענות ממח4 שגלינוהומה

 ירושלמאה תנא תנא האי רבא אמר ליה? מכעי חבמיכ המזיק, חבוכשהזיק
 סהפרש לומר רצוני הרקדוק מהכמת וה וגם ון; )כ"ק קלילא לישנא רתאניהא
 הואת החכמה מעלת גרל על רייה בו יש כןה הרבה וברבריהם והכבר. הקלבין
 ברכזר ורקרוקם בלשון רבותינו זריוות על עור ראיה בו שיש ומה ערכה.הקר
 או תנן מאברין לישנא דריקי יהורה לבני להו רמשייל איכא אי ר' אמראמרם
 דריקי יהורה בני על ואמרו ל,ס( )גמרוכין תנן עכתו או תק אכחו תנןמעברין
 מבעלי ללמור החק בענין המתעצלים בה וחייבין עליה, השנמתם על ראיהלישנא
 בסטתם נפשם ויגעם טרחם ועצם הקרם ערל וריזותם לרב אחריהם זללכתהמסורח
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 אשר הפמוקים למנות עצמם שהטריהו עד והלרע הלעיל והכרהם והחסרהמלא
 להזהר מהקפדתם עליו שהשניהו ממה זה וזולת ביהא, אלפא אותיות כהםיתקבצו
 היקרה הזאת ההכמה שכן כל בצורתם, נמצאו כאשר הקרושים האלהכספרים
 נמולו אל המקרבת מצותיו לעשות העוורת אלהים רבי' להבין הגורמההנכברת
 ומררגתה ספרנו אשר המעלה הלשון חכמת מעלה שהיה )בעבור מענשו.והמרחקת
 חכמה רב כוללים שערים בו נקבץ ומפר בה לחבר הסבמנו זכרני, אשרהמררגה
 שרשיה רב שד בו ונזכר ותהלוכותיה ודעברותהה שמושיה רב וסובביםהלשון

 ושמושי המקורים מן במקרא נניח ולא עמקיה ונבאר במקרא אצלנוהנמצאים
 היסב באר ונבארהו וה בספרנו אתו נוכר שלא הועלה ממנו שתצא רברהפעלים
 השרשים קצת פרוש על רא:ה להביא מסכים ואני כחנו. והשנת יבלתנוכפי
 אכיא המקרא מן ער עליו אמצא שלא ומה במקרא, הנמצא מן לי שיזרמןסמה
 על עריו בהביאו ז"ל הפיתומי הישיבה ראש ררך על בזה ללכתהעבריים ממנהני זה כל כי הארמי, והלשון והתלמוד המשנה מן לי שיודטן טטה עדעליו

 הגאונים מן וולתו דרך ועל והתלטור סהטשנה במקרא הטיזחדות מלהו(השבעים
 שזכרתיו ממה ער עליו אמצא שלא ומה וזולתם; ו"ל האיי ורבנו שריראכרב

 אזהר ולא הנלוי מן ער להביא אמנע לא הערבי הלשון סן הער עליוואמצא
 מעטה והכרהו חלושה שרעתו מי מזה יזהר כאשר ממנו, מהנראה ראיהמקחת
 ההסירות ברריר והתעטף הכשרות מהם שהראה מי שכן כל וה, רורנומאנשי
 ז"ל סעריה רבנו הישיבה ראש ראיהי וכבר הרברים. אמהה הבנת מעוטעם
 במה הנכריה המלה מתינם שהוא לומר רצוני פרושיו, ברב הזה המנהגנוה3

 מביאים רבר, ככל העקר והם ז"ל, רבותינו וראיתי הערבין הלש:ן מן להשרומה
 ראיתי הלשונות. מן מזולתה לה הרומה מן בלשוננו הורה המלה פי עלערים

 טתוך חסד מונע כיה: בתוך רע כלכ המגדל כל לקיש בן שמעון ר' אמראומרים
 2( ס'צ )סכת למס לכלב קורין יוני בלש:ן שכן המר מרעהו למם שנאמרביהו
 אחת ואת ואתהן אוהו ישרפו באש הבורא שאטר במה 5"ד( )'כמות עור.ואמרו
 ר' משום יוחנן ר' אמר עור ואמרו )ע"( הן לאחה קורין יוני בלשון שכןמהן

 ויאמר שנאמר בלבר שמים יראת אלא בעולמו להקב"ה אין שמעון ב"ראלעור
 הן לאחת קורין יוני בלשע שכן בינה טרע ופור חכטה דוא ה' יראת הןלאדם
 רהאי משמע מאי הייבל בקרן במשך הכתוב שאומר במה עור ואמרו ל"6()סנת
 לרכרא קורין היו לערביא כשהלכתי עקיבה ר' אמר רתניא הא ררכרא לישנאיובל
 לאפרקיא מבעלה, רא גמולה כלומר נלמורה לנרה קורין היו לגליא לו(, ~"סיובלא
 למכירה קורין הים לכרכי ראוריתא, קשיטה במאה לפרושי קשיטה למעהקורין
 לתחום כשהלכתי לקיש בן שמעון ר' ואמר לי, כריתי אשר בקברי לפרושיכירה
 ואיתימא יהורה רב נינפי לכלה שכוי ולתרננול נינפי לכלה קוו-ין היו נשריאקן
 רב אמר שכוי ולתרננול הארץ כל משוש נף יפה קרייה מאי לוי בן יההצער'

 מי בינה לשכוי נהן מי או חכסה בטוחות שת מי קראה מאי אלעזר ר'ואיתימא

 דוקעס. ססכס *סוכי ע"י ל*ור ע6 סוססיטר1(
 45"*"ן כי .750 דף 28414 טסנת סע,דת )עלי גיפעעל סרכ סכפכ פס וסעל סכ*מר פס טכל קרוכ וסיותר נל"י 11 טלס לט5ח? סלסונות תכם, גל*ו ס,וםאוי2(

 )טינת(. דע כ5נ סוס כסס טת*ר ור'ם פרף לפריף תו*כ לסיןסו6
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 התרא הלא תרנגול. וה בינה לשכוי נתן מי או הכליות אלו חכמה כטזחותשת
 והאפריקי והערבי והפרסי היוני הלשון מן דואלהים ספרי מפרשים שהםאותם
 שאין מה על 4י מהביא נמנענו לא מהם וה ראינו וכאשר הלש~נות, מןוזולהם
 שהוא מפני הערבי, הלשון מן ונאות לו רומה שמצאנוהו ממה העברי מן ערעליו
 ושמושיו עלילותיו אבל הלשונות, מכל יותר ללשוננו רומה הארמי הלשוןאחר

 מן זה ירע .הלשונות, מן מוולתו ללשוננו קרוכ זה בכל הוא ותהלוכותיוזהעברותיו
 ולא מעטים. הם זכמה בה והמהירים הערב לשון בחכמת המעמיקיםהעכריים
 ימאשר ז'ל רבותינו בו שהשתפקו בכמי מוה ער ממנו שנכיא במה אנחנונשתפק
 לףעתי חוק, יותר ומופתו מבוארה יותר שראיתו במה אבל מעדיהם,זכרנוהו

 מה ממנוע הקנאה, אליו שמביאתם ומה התעוללם ורוב דורנו אנשיהר~עקשות
 בארצנו ובלבר זה בומננו החכמה באנשי המקנאים מן רבים כי מדחה. בושאין
 יחרשוהו גפלא בענין  עליהם להתעולל הסכלות עם  בהם הקנאה  אותם מכיאהוה

 כרברי שאיננו טמה בסצות,  החלוים  הרברים בוולח ופרשוהו נחטר,ובפרוש
 וה  וסגרילים  רבותינו  שאמרו מה על חולק וה  אומרים  והם וההגרה,הסדרש
  מאמרות אותם  שמונעים ער הארץ, עמי נגר בו  ומבהילים  אותו  ומנשאיםעליהם
 שאמרו במה וסכלותם החכמה, באנשי מקנאתם למאסם להם וגורמיםהרברים
 והלכה להור רקרא פשנויה עור ואטרם פשוטו מירי  יוצא מקרא אין ו"לרבותנו
 כאשר טוה  ויוהר  נכונים  ענינים שני האחר הלשון  שיסבל  נמנע אין כילהורן
 יוצא אחר טעם ואין טעמים לכמה יוצא אחר מקרא 5'ד( )סנסדלין ו"לאמרו
 וכפטיש ה' נאם כאש רברי כה הלא חנא ישמעאל ר' דבי 1( מקראותלשני
 לכטה יוצא אחר מקרא אף ניציצות לכמה מתחלק זה פטיש מה סלעיפוצץ
 שמואל רבנו ופירושי סעףיה רבנו פרושי על השקפתם משט בעבור ועורטעמים.

 מה שיגרילו שכן כל עליהם וה כמו מנרילים הם ואם הפשטיים ז"ל חפניכן
 ונגלה ממעשיהם מזה ומגנה נפלא ויותר הערבי. לשון מן לער אותושמביאים
 ער בהביאנו האלהים ספרי המפרשים עדת עלינו תופשים שהם מהמסכלותם

 הוץ יוצאות ורוה ממלות בה שנמצא במה אותה מננים שהם כעכור המשנה,מן
 כי אמרו תרומה, תרומתז תרם ואם יהרום לא שנאמר מה כמו הלשוןלהקשת

 מנהנ ויתרום בתרם הנהיגוה וכבר שרשיה איננה תרומה מן דוזו כי טעותוה
 ההיו בי ויתחיל, התחיל באמרם עור וטענו י,?עיל ק4ל משקלם ביהשרשיה,

 מ"י( פ"ג לתענית  אםרובאםרם וכן ; )נטדנרי",( הנגף החל מן הוא בי נוספת, ה הל תב
  עיר וטענו  ב'( ד' ליסוספ העם וירע מן  הם בי חרועה מן ויתריעומתריעין
 זרועה שרהו היתה ט"ג( פ'7 )כל*יס אמרו כאשר יהפך בענין יופך לאבאמרם
 ואם ערע בן ואחר ויופך שתתליע ער לה ימתין  שעורים  לורעה ונסלךחטים
 במה עור ואמרו זורע. בך  ואחר  הופך אלא  אופך  כך ואחר אורע יאטר לאצטחה
 בגזרה וטעות בשמוש טעת( שהוא ומליחב( מריח קי"ג( )חולין המשנהשאמרה
 תמלח בבמלח והמם 'יל( י"6 )ויקר6 תמלח במלח מענין להיות ראוי שמליחוהוא

 על אשר הבבר הפועל מן הנלקח הפועל על מורה נוספת כמליח והיאשרשיה

 )טוגק(. טקרשות" -,,טכטס ילן סגטר6 וגרסת ערנ' נכ'י וגס כ"י 3סת, סניכן1(
 וספרחון י", ח', 5*סחר ו3פרוסי ט"ד 53תות סרילע גס סני*ס סן6תסג,י2(

 כק: 563פסי טונק סעכס וט65ס 3/ קע'ד, 3טכלול ור7"ק 7ות, ועלך 513ערך
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 לחם; לכם ממטיר הנני משקל על ממליח להיות ריאוי והיה הפעיל,ננין
 את ירקהו מן העין עלול מריח כי טעוה כן אם מריח רמיון על מליחואמרם
 ווה תמלח במלח מענין אצלם ומליח נוספת, בו והמם ל,ת( יל"ט )'ה~ק6להעלה
 וגרמה בלשון. הנהוג מן ביציאתם להם שרומה ובמה האלה במלות טענו כןשנוי.
 עם ו1ה הורות. מכמו במקרא שנפל ממה והתעלסם ופתיותם עצלתם זהלהם
 זולתו על מורה כלל סמנו אנחנו זכרנו וכבר לו. והתעוררם הקצתם ומעוטרובו
 מרוממים ואנחנו 5'( )טרק זה מהבורנו הראשון הזה בחלק לו יחרנוהובשער
 הקרמונים יעת ונבאר האלה במלות סהטעות בו שחרפוהו ממה המשנהמעלת
 על מקלים ומאשר הלשונות בעלי סהעברות כי ונאמר בהם מנהנם ואפני;"ל

 העבריים כאשר להקך משרשו שיגרעו אפשר ברבר שמושם ירבה באשר בהןעצמם
 הרפיון1( אוהיות בפפר נתברר כבר מאשר הרבה, זה ו;ולת וצו והט והךבתן
 זה. בספרנו עוד ונבארהו וזולתו ההשגה בספר אנחנו ובארנוהו הכפל בעליוספר
 )3ר%'ת באשמאילה המונעת האלף כהוספתם שרשה על במלה שיוסיפוואפשר

 )יהיק6ל השמילי השומי אמרו זה על יורה כ'6( כ' )סטיס תשמאילו ובכי ע'(י"ג
 וכהומפתם מונעה; בלתי אלף נכתבת היא ואם המשך בואו ל א מ ש ואמרם כ'6(כ"6

 היה אשר ע'( '4ס )ס"6 ונמס בנמבזה והמם כ.ג( כ"6 )6יוכ ושלו בשלאנןהלמר
 בזולת לוכרם עהיר אני אחרים פנים בו שאפשר .פי על אף נבזה להיותמשפטו
 עהיר שאני ממה התוספת מאותיות אלה זולת וכהומפתם 95( דף )לקטן הזההמקום
 רם מ א ב ההסרון והתוספת ההסרק מן בלשונם כן גם הערב נהנו הזה והמנהגלבארו
 באמרם המינעת האלף כהוספחם והתוכפה ורד ר 3 ופרושם להם והרומו; רר 1גד

 השמל 5?ון(, טן )סרוה)סף אלריח שמלת מן הוא 5פון(כי )רוה ומשאלשמאל
 באמרם המם וכהוספהם ליילה לילה בהקטין באמרם היור וכהוספתם)יס,פף(
 הלמר וכהומפתם 5טחיס( טגד5 ס6עו )טפר רקעם וללרקעלו זרקם )3חס(לאזרק
 שרשיה איננה אשר האוח העבריים שינהוגו ואפשר עבדלי ללעבר באמרםבזה
 אה-ה מן נגזר הוא כי בו נוספת והיא יהורים יור כהנהנהם השרשיה האותמנהג
 ויתיעצו נאמר כאשר מתיהרים באמרם יעץ יור מנהג 5'ס( כ"ע )נר6סית ה'את
 הפעל פא שרשיה ולא נופפת והיא מתיהרים יור ושמו ד'(; פ-ג )ת:לים צפוניךעל
 היור שמו פיעל ממנו לגוור ורצו ביהירים שמזשם רב כאשר כי ויהיעצו יורכמו
 ממתיהרים היור ושסן מתפעלים משקל על מתיהרים ואמרו כשרשיהשלו
 המה זסאי יהורה וי~ר יהודה, יט- הוא סתיווו-ים מן והיור ממתפעל,ם הפאלנכח
 לעהירות היור כי נוספות, ושתיהן י-ה( ט'ס )תסלים יהורוך כן על והאיור

 לתפלה יהורה הורה מן והעתיר )ספטי5( הכבר החולף הפעל הודה הא היאוההא
 במתיהרים היוד הנהיגו אך העתיר, מזה נלקח הנקרא השם ויהורה י~( י6)נסטיס
 הרלת והנהיגו הפעל, עין מנהג הכבר על המורה הנוספת ההא והנהיגו הפעל, פאמנהנ
.לתפלה,. בידערה הו, היא אשר האמתית הפעל פא והפילו הפעל עין האמו1 על והיא הלמר,מנרג

 ואם יהרום בלא המשנה בעלי עשו וכן האמהית. למרו עור והפילו
 5'1( י'ע )ונ הואת דגסולה אומר אסרוהו בתרומה שמושם רב כאשר כיתרם,
 במתריעין דעתם היתה וזאת ויגכול. גמל נאסר כאשר ויתרום תרםואמרו

 עס זוקעס סתכס 65וד ו5%י6 6סד תינ 5ר"י סנת 16 ססתל 6וחהא ספלסו16(
 מינכטן. ספף 63ו5רות 6סר ר~כ"י טן סנקודס'



 ה,אה הנמ.לה מנהנ תרומה הנהיגו כאשר כי ויתחילו, ויתריעוומתחילין
 שמו להם, ודומים 1'( סס )סס גרולה קהלה מנהג תחלה והנהיגו גבורהומנהג

 ואהרן משה ויקהילו משקל על ויתחילו יתריעו ואמרו כשרש סהם תויןהשתי
 יופך אבל ס'( י"כ )תסלים נגביר לשוננו סן יגבירו סשקל ועל י'( כ')נמיכר
 ובא אמר, רמיון על אפך ובא באלף הפך הא להמיר בו,שראו רעתםהיתה
 בוו אותו וכתבם יאבל אכל ועתיר יאמר אמר עתיר בא טושר יופךעתירו
 אבל. מן והוא המבטא על בוו ס'( מ"כ )'ט~ק"ל אתיקים יובלו כי נכתבבאשר
 מלבושי ובל ל"ג( כ' )וס"נ יהושפט באתחבר העבריים שעשו לסה רומהווה

 רעת בי נראה וכבר באלף. סהם ההא בהמירם ווולתם נ'( ט.נ )סטיסאגאלתי
 בסתיהרים העבריים רעת הוא להם הרומים וזולתם ויתרום בתרם הסשנהאנשי
 העבריים ברעת הוא לאלף הפך הא בהפכם לומר רצו ביופך רעתם וכיבשוה

 חוסם והיה לא, ואם לוכות, אלה ירין לוכות אלה שירין ומי וזולתו,כאגאלתי
 בסעשיהם ועושים מהם לומרים הם בי באמת מורה ולא הצדק ררך אוחזואיננו

 הערבי ללשון רומה אפך שיהיה רחוק ואיננו ובמעשה. ברבור אחריהםוהולבים
 לרוחות וקורים מעליו, הפכתיו בענין אלאטר רגלען אפכתאל אמרם לומררצוני
 הערב, בלשון האלה כהעברות מצאתי וכבר הופכות. שהן מפני מתפכאתאל
 להיות עקרו כי מפעל, ושמשקלו יכון כאן מן מכאן שנורת מסכימים שהםוהוא
 הו.ו ונהפכה בפתחות הכף והניעו עליהם הנעתה שכברה בעבור הו"ו והניחו9ונו
 הפא פתוח 9ןאי מנה3 הנהיגו אבל נוחה. עם לפניה אשר הפתח בעבורלאלף
 ??אל רמיון על וי?כיןה יקן ואמרו בו, שמושם רב בעבור בשרשיה מסוושמו

 ח9??לת, בעקר והוא י9?לל מנהג 1הנהיגו מכאו א" פי לקוטז אמר1 וע1ךנץ?עילה

 סלנמס לה:י6 חדעלה במקזם ס9דד?ת אמרם כמו ל~4ת במקום סקק"ת עקרוכי
 טפםכטין

 סנקר"
 מן נגזר הוא כי תסכנת במק1ם ח9קשנח ואמרם מ1נק( מירט.

 ס9ן4ל מלאכת על כלומר מיגל בסקזם מ9ךגל סזב עור אמרם וכמו טונ'( )ל'סכן

 משקלו בי ?ןנל, לומר ההקשה והיתה השרר בגרי סמין בגרים אצלם ש?ןא4'לבי
 וסמר3ל ?9?דל שמיחר3 אלא טדחרג סשקל על ?9??אל הוא ?9ך4ל ואסרםטפעל
 והיא מרחר3 מן הרלת כמו נוספת והיא ממרגל מן השניה המם ו,צמומספעל
 ביקי44ח ההקשה היא וואת ?9?לל, מוצא ?פןל ועקרו מספעל והוציאושרשיה
 סשק! בי ?וטין אומרים היו ורינז, כמשפטו ?כטן מקבצים ה,1 1ח14יס?דדץת

 מנהנ הנהיגו אך ?פטעל, הוא 9קעל וקבוץ ש??'ל העקר על אמרהי באשרמכא,
 לחרסין נ1ררין כ"מ( )נדליס העברים סאמך העברת עוך הוא 1ןה ואקדילהקדאל

 הכתוב שאמר לסה מכס שרמו בעבור מבם מן הפועלים בשם ולמוכסיןולהר3ין
 שרשיה במבס המם שתהיה נמנע שאיננו אע"פ י"ו( 'ע )נטטיס ר ב מ וכל רי!נמביאים
 שלא ברבה סרברים ואינם משרשו!(. יהיה ולא השה .על תבסו מענקושירעה
 סריח אסרם אבל אחרים. פמם בו מכונים שהם ער בסקרא הגמצאכהקשה
 כי*סרם כן, לעשות העבריים מסנהג בי ווווגם המלות רמשוות בוה רצוומליח

 סובא נהגו נ'( מ"ג )יט,ק"ל ומובאיו ומוצאיו כ"ס( נ' )ס"כ מובאך הות מוצאךאת

 3ל' וכן כסס, טסרם "ינן וט6כט טכק סמטוט כטרכי כן כטו כי רחוק, וסופיןו(
 נג,ר טמר טמקל טל טכסס נג~ר סופ טכס ססס סמרסיס ספרי ככלסורי..6כן

 )מונק(. טררסן
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 טבואן מובא ועקר המלוח, לזוג הפא עלול והוא מוצא טנהנ העין עלילוהוא
 עלול קל פעל מקור והוא הגז ~נהגו י"ג( נ"ג )'סעיס מלב והנו הרו בן גםובאמרם
 בבד פעל מקור והוא רו ה מנהנ י"ג( ט"1 )תסליס פעלך בכל והניהי מן הוא כיהלמר,
 1"ת סכמס ככי6 )י?"ק ישראל בנו אוז ולהורוח במו הוא כי והלמד, הפא עלול)ססטיל(

 ובאלגדאיא באלעשאיא לאחיה אני באמרם בן הם גם עושים והערב "ניו(,כסס
 ובין וזר אל מן והוא מואוראח בין 1( קצחם ובקבץ ונקר( טרכ כטל 56יו)*לך

 המלית זזזג ורצונן שךי?את להיות הדבור משפט והיה המלות לווגמאגוראח
 ומאמר ?שאיא אל מלת מנהג שנהגוהו בעבור ?דאנא אל באמרם בן רצובאשר

 שזברנוהו סה בעבור מריח מלת על נהוג הוא מליח בן אם המשנהבעלי
 יורע שאיננו מי חושב באשר טעות ואיננו הרבור בהשוות הלשונוח אנשימרעח
 יורעים היו ואלו הרבור. לזוג השרשיה המם .וגרעו ח םמלי ועקרו הדברים.רקרוק
 מה מונעים היו לא שנרעהו, מה ושמושיהם הלשונות מהעברוח האלההאנשים

 הערב לשון חבסח למדו לא אשר אנשים הרבה סכלוח ובעבורשהכשרנוהו.
 מקומו בזולת הרבר וחשומח וההשאלות מההעברות בלשונם אצלם שעוברבמה
 רואה אהה במוהו בלשונם. העבריים בן גם שנוהנים ממה ממנהגיהם זהוזולח

 "ובבר הפעלים ברב שאומר העבריים בו ששמשו נכרי שמוש אבאר בעחאוחי
 ישחומם ולא רגיל שאיננו למי להראוח ברי ובך" בך באמרם בן גם הערבעשו
 ההסרון בו יבון בו השמוש שוב מה שבל אומר ואינני העכריים. שהבשירוהוממה
 הזוונ בבמו לנהונ יבון רבר בבל בי אחשב ולא מקום, בכל נבונה שהחומפחולא
 באשר לך בן על מנהנם. על ומעמד העברים אל מושב זה אך וההשואה,הוה
 להנאוחבאולחם האלה האנשים עוזב יצליחךהאלהים, ואני, באשרעמרו. ועמדהלבז
 נעלם ואיננו - האלהים. בעזרח הועלח בו שיש מה אל ושב מוסרםוהסרין
 אשר הימעה ורכ הוה בחכור ימצאני אשר הטרח עצם החכמה מאנשימאחד
 לקנוח בו בונחי ולא להחפאר זה עשיחי לא בי זאח שחכונחו מי וירע בו,חשינם
 במה הטוב גמולו אל ולהגיע האלהים אל להחקרב בו בונתי היהה אבלשם,

  ולהיות מבירם, שאיננו למי מטעמיו ואבאר יורעם, שאיננו למי מעניניושאועיל
 טם אפלטון אוחה קורא והיה עליה השקפנו אשר הוקנה לעח לעזר עורלי

 העצלה טעליו המרחיק הוא גמורה תועלת :אח בחבמחו יועיל ואשרהשבהה2(
 בטבעו ויהיה ומבין משכיל בחבמה רגיל טוב ושכל מוסר איש ויהיה יקוץולא

 בי הואח ההבמה אל הגעחי לא אני בי אדם; בני מהיבה נבחר הראשוןימוסרו
 לה נבנס שהיה ובחשק ויומי לילי תמיר ובטרח והעיון החקירה בהתמדחאם
 רבים אנשים הלשון שרשי רב קבצו ובבר בנבואה. בה מתנבא הייהי וכאלובלבי
 ה"שרה ארח ממ ונטו הנבונה ררך ממ סרו שבלם אע"פ יגיעחו על ימךללטרחתו עי ס?בת מהם אחר ובל עליה ולהקר החכמה לבקש רוחם נדבה אשרלפני,

 והוא מקומוחם, בוולת אוחם ושומם מכוניהם בלחי על השרשים רבבהניחם

 6% טק טל4 טט ט*גול*ת, עיל ט*חר*ת *רגען מטמ טתמר זסו1(

)2
ש:וען:ן:תן-נק(.

 ל6 טממ לסק 6ל נעתק ל6 זס תכיו וכ6סל כספי עדמס
 נ6לויס סס' זס סשתת נן  ריו?  ו~במ ~לתה  ברכרי *ל6 סזס סט6טל סטשנלקר6
 כונף ליתטסו ראזנור וס נותכ ,~וימ 6)ן י1י1י181נו2  411115ז?ש[6 כסזרו  בתכ6סל
 )סונק(. זתנותי" ליטי ס[כתס, ציטי זכמונות לעלטי לסבין גס תיעלת נו סעסתוק



%11

 על השרשים מן בהרבה שסמפו' עד שרשיות, בלתי השרשיות האותיות רובששמו
 בזה והרמיון לה. משרתות תוספת מאותותיו ההיא האות וולתי ושמו אחתאות

 שראום בעבור בו נ.ספות וההא הנון ושמו לברה הטית בנטה השרשששמו
 כי ירעו ולא ו:ולתם ט'( כ"ו )תסליס באף תט אל כ"ס( ס' )'סטיס ירו בויטנופלת
 על בו סטכו בהוה עשו וכן הזה. בשרש שמושם לרב וזה להקל נפילתםעי~ז
 כה בה עשו כן וגם ההא אל ולא בו הנבלעת האות אל השגיחו זלא לביה'רעין
 והשעורה בר"שתה אשר הנון אל השניחו ולא ממנו לברה הכף 'על סמכו.בי

 הסמך בסבב ש הש, שמו וכן 5?6(. ט' )סטות נכו לא זהבסמת ובהחטהנבתה
 ר' ]הראה[ וכבר הכפל. פעלי הפעלים בבל הוה המנהג -ונהנו ואלתו, כע(י' )ט"י אותו ביסוב נפלו בעבור רראשון בבפל הרגישו ולא הכפל מאותיותזאהת
 בעלי והפעלים העלולים טהפעלים לו וברומה בוה שעותם על 'המופתיםיהורה
 ממה לו והרומה ונרר נתן .במו השלמים הפעלים מן שרץה טה אכלהכפל;
 שמישיהם בקצת נפלם בעבור מהשריש שאינם מהם הפאים שמו נון שלו.שהפא
 נא קה מן הלמר נפול בעבור בלקח עשו בן וגם בנטה עשו .כאשר הבלעםאו
 י'ט( ט"ס )נר6סית לכס קהו כ""( כ' )סא ובואה לקהנו כ'כ( כ"כ )""כ תורהמפיו

 )נר"סית הנפש לי תן מן נפלה בעבור נתן אבל ביקח. ולהבלעה לוהוהרומה
 ונון ביהן, ולהבלעה להם והרומה כ"ו( 5' )טם ילרי ואת נשי את -תנה כ""(י"ד
 כן ביפל. להבלעה נפל ונון כ'( כ"ח )טם יעקב בוירר ]להבלעה[ )בעכור(נרר
 והלכו הוה המנהג בהם נהגו בלם הלמרים או הפאים המחסר הפעלים ברבעשו
 שהלך מי החלת הוא נ-ע לברו רוד בן יהורה ר' אם כי הזאת, הררך עלבהם
 בפעלים הנוסף מן השרשי והביר האמת נתיב על בו ונהנ הנבונה הררךבוה
 מצאנו אך הכפל בעלי וספר הרפיון אותיות ספר לומר רצו בספריו אספםאשר
 הרפיון אותיות בעלי בפעלים ההשנה בספר עליו הקשינוהו כבר מהם במעטמשנה

 הרפיון מן הנמלטים הפעלים אבל בספריו. נכתב באשר הכפל בעליובפעלים
 בהס, ירו שלח ולא מאומה מהם יהורה ר' זבר לא הטעמים ומלות הכפלומן

 והפעלים השלמים הפעלים לומר רצוני זה, בספרנו כלם לקבצם ראינוואנחנו
 אשר השמות מן בו ל~כור וראינו הטעמים, ומלות הכפל בע4 והפעליםהעלולים
 שמות במו מועיל פרוש בו שנתלה מה פעלים, להם שאין טמה נגורים,אינם
 מספרי פרושו שהוצאתי ממה לוה והרומה והאבנים והעופות והשקליםהמרות
 ורב האיי ורב שרירא ורב סעריה ברב עליהם לממך כרי שהם הנאוניםהחבמים
 הפירושיסב( מבעלי ווולתם ראש.כלה1( וחפץ הישיבה ראש חפני בןשמואל
 רב סקבץ בו המבקש יגיעת ותמעט בכל מספיק ספרנו שיהיה ער ו"לוהנאונים
 על המטונה השכתה ממנו שמנעה מה אם בי במקרא הנמצאים הלשוןשרשי

 נספרו כלס ר6ם חסן סטך ןס "ועל 5.ט( ס' תטו וכרס ל*ס טולס ר,טתנר טןנ~כל1(
 טסרטנס ס5ככ,ת, תונות נסקדטת יט, סריך כסוית ינ5ית נן חסן נטס ונוכלנטנות'/

 דך 1849 ססגת סט~רת עלי ךיס ק"ט, סדור ט6ר ונטוית "וקס,נסקיטתו.ויד
 . )טונק(. 247,110,

. 

 מס ,סא ססלס 6' "נר %ר 6לעןר נן יטקנ ל *ת זסס יך6 ל6 סשצל2ן
 נ6תגת טתוח ומלס ח6כל חרד ה5ך כ5 כי סטטס.ע5 )לקטןזי-41( 6לעייס 6טר ר, ע5 סס טסיג פמס ול דף נטכל5 .ת"פ טדטי זגר*ס אנס, ד'קתס

 וא%'* ט~* תנס ר 6%טת-כ"נ "5ע%:" יעקנ.ע ר' עחמסו.חסולע:-עומצ
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 אנחנו וכרנוהו ואשר במפריו יהורה ר' שזכרו מה אך הלב. טררת אוהארם
 שסושיו כל לספר ולא חלקיה תכלית ער לבא טורח אינם השרשים מןבהשגה
 ויקההו כענינו הר,רש יררש למען בלבר עליו ונעור אליו נרמו רק וה,בספרנו
 היכלה כפי לקצר האהבה מהם פנים, כמה בעבור זה ע'שינו סמקומו;המבקש
 הייתי לא עושה ה"הי שאם ומהם לקוץ, לקזרא נורמת היא אשר האריכות לעובוההפץ
 הייתי וכאלו מאומה אני וכרתיו שכבר מה ועל יהדה ר' בו שוכרו מה על ברובומוסיף
 המעינים שיקוצו ואנרום נפשי ואחמס וספרי ספריו ושונה ורברי דבריוכותב
 ומהם דדוכות, בדרכים ודרוך התכארו כבר אשר רברים בשנות ,המבקשיםוייגעו
 והפלא שהוציא מה מעלה אסתיר ושלא הוה הי,יש שהרש מה ט1ם אעליםשלא
 נהג ולא לוה אדם קרמן לא כי השמזש חכמת ר'ל הואת החכמה מן בושהחל
 עליו ספרתי כאשר לפניו מאסף בנפש נפל ולא מחבר לב .על עבר ולא נוהנבו

 זכרתיו, אשר ולכל מעלתו. ומפהית אותו חומס ואהיה אורו אכסה ושלאבהשנה
 מהשלים נמנעתי שבהם, והמגנים הרעים הם כי האחרונים הפנים אלה שכןכל
 שלא וה בספרי למעין יועץ וה מפני ואני וה, בספרי הזה השרשים סעיפיכל
 ירף ושלא הכפל בעלי וספר הרפ'ון אוהות ספר ר"ל ו-ל יהורה ר' ספרי שני לקראיעזב
 ה ההער וספר ההשגה מ?ר ר-ל הס?רים מן הוה הענין לנו שקרם מהמקרא
 רשמ הה בספר כי ההכלמה, שפר ההשואה וספר והישר הקרובושר
 ספר וענימ יהורה ר' ספרי לענעי רבים פרושים הביאומ ההכלמה ספרלומר

 מחכמה רבות והיעלות הלשין ממררי רבים סרורים בו לנו ונתגלגלוההשגה,
 עור בו ויש בלעריו, לעמיר הלשון בחכמה המעין יוכל לא אשר העבריהרקר~ק
 ועלילוהיו ושמושיו הלש:ן שרשי על גרולים ואוהי~ת עצ~מים ומיפחים רבותטענות
 שידענה מי מעלת גדל וההבאר ערכה ויקר הואת החכמה נרלת מהםנראה
 תשלם וכרתיו אשר ולכל יריעה. ומא.ן הכרה מבלי בה שנדחק מי ושפלותהיטב

 בענין יהורה לר' הקרמהי שרואה ומי יתעלה האלהים ספרי לשון חכמת עלהעמירה
 יתשב אל מהמהברים עתו ורהקה שקרם מי על קרובה מעת שה~א אע"פהוה
 האמת מן מכירים שאנו מה לנו ויפחית יהמסנו פן בו, והנדלנו הפליאנו כיעלינו
 בסברהו וטוב בררכן משבח הצרק אותי שמחיב מה מררך הוא כי הצדק, מןוצופנים
 ולא הימים לקרמת האימר משבחים אין כי לפניו, היה אשר מכל הואתבחכמה
 מופת אשר עם לו; ראוי שה~א מה לכל ינתן אבל העת, לקרבת המוצאחומסין

 יצאנז האמת היא שסברהי רעתנו וכעמר נראה, ואותי נגלה סברתיו על יה,דהר'
 אך בו, והיטיב ש;נרו במה תכלית ער לבא אצלנו !לא אחריו והלכנובעקבותיו

 נגזרים אינם אשר והשמוה הטעמים ומלות השלמים הפעלים מן זברו שלאמה

 56:ר ס"י עך נ5ערנו" "ליסס קזמנן "51* סמוחלעיס נדנריס ס;"ת סע5סמדעתו
 3תזן 56ע(ר נן ר-י "ת טנס 5" סר"3'ע גס 631טת ס:5ס. ק' סר6ס ע5יול!טר
 יעקכ ר' 5סנינו וסט: - ספריו. ע5 :טו קרת ":ר סר6:ון ס'ס ורד-ק לס"ק,;קני
 סטסורות נע5י ע5 תטס ור'י כס"פ ו5" 63תנח 5" טס5לי ננעתקות ססתח,תיעתיקז ס5" סעכריס טטנסגי כי ס(6ת סע5ס חדם כד3ר כסטריסס כתנו 6(ר יונסור'

 "1'6ער ך6טרס ו'6כ5 מ(ס גס ותתן סססוק ע5 קטנס סטסורס ס6לכסטדקוקיס 5סני ומס ס65 3סכרח 5-51 ;כר, 6:ר סע5ס *5 סרגימו 651 סמלות 56סססכי"ו
 סטסורס טל ענז'נז". 5* 5תקנת6 זתקנת6 3*תנחת6 6סי5ז סתוסין ,כ'ח"כל
 נעעל. סתסס *ור31י סעילמסו"ת
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 ואני והיכלת. הכח כפי בם, מגמתי קץ עד ואגיע תכליתם עד אנא הפעליםמן

 ומבאר בהשגה עליו והקשתיו יהורה ר' בו ששגה מה על וה בספרי עורכמער
 השרשעם כל להביא עצמי על אקבל ולא שמה. עליו להקשותו ששכהתי מהעור
 מהבגא שיכהילנו אפשר הזמן על מכבר בו שאנו מה כי ההולרות, כל לזכורולא
 רב כולל זה ספרנו שיהיה מקוים אנחנו אבל סקצתו. טזכור ויטרדנו ממנומעט
 אותו שכוננומה

 והית"
 ומממ נבטח ועליו לישרנו נשאל ומאלהים אליו, מגמתנו

 רכר.  ובכל כוה נעור וכו יאתנו להורותנבקש
 והחפחש. החקירה ענינו אשר הרקרוק ספר אלתנעיח( )כתאב זה ספרנווקרצונו

 מן וה רורנו אנשי בו שתלו מה לעוב בעניניו והמעין בו הקורא מכל שואלואני
 במה ויחש החכמים, על ורו(עולל ארם בבני ורבר בשקר והחזק והעקשותהקנאה

 בו שיהיו מי כי ועשקם. חמסם למען וולתם אל נפלא מענין אותגשמחרשים
 להנצל הושב ואינני ארם. מבמ ומננה מאלהים נמאס הוא המנטת הצולההמדות

 שאשתרל דיי אך קצר, וכחו חסר הארם טכע כי השגגה, מן ולהמלט הטעותמן
 לא אם התבונה, מאנשי זה בספרנו הקורא גנות גרלה ומה בו. היכלתואגיע
 עמלי עצם ראה והוא שימצאהו, משגה לי וימחול שיראוה, בטעות לזכ,תירינני
 וטררת המשגה מחמת טעוה הנכבר הזה בספר שיפל גרול דבר ואיננו כו.וטרחי

 מעלתו בהיות טרף מני לב החסר יטרף ואל בו עצמו שאטריח מה בעצםלבי
 ישוב וכאשר ספר, המהיר הסופר כותב פעמים הרבה כי ההוא, הטעות מןנשאת
 שהוא במה שכן כל הלב וטררת המשגה מחמת ותהיה הטעות בו ימצאלראותו
 כי עצומים, וררכיו רבים עניניו אשר הזה הנרול החבור בכמו הארם עלעובר
 אם להאשימו ושלא ישגה אם לזכות לרונו הרין מן בו שנכנסתי במה שנכנסמי

 ומעוט דורנז אנשי מוסר מרע שארעהו מה הזה בענין להרבות והביאנייטעה.
 בחכמים, לרבר והתמכרם הסרורים אנשי ורחק ההנרים כעלי כמצוקתןהכרתם
 לשני וה ספרי וחלקתי מרעתם. נמלטתי ולא באולתם שנסיתי ממה שכןכל

 משמוש הרבה מהם יתכאר החכמה סן שערים בו נזכר הרצושון החלקחלקים,
 עניניו רבי בעבור אותו וקראתי מעניניו זה וזולת ובניניו ומנהגיו והעברותיוהלשון
 המקומות והמה הארמה רקמות אל שעריו לרמות אללמע( )כתאב ה הרקמספר
 מצכעים תהיה אשר הכגר מרקמת נלקה הפרמים מן שונים מימם כהם יהיהאשר
 ההלק קראתי כן ועל במקרא הנמצאים השרשים רב בו נזכר השני והספררבים.
 עצמי על קבלתיו אשר כל בזכרון החלי ווה אלאצול(. )כתאב השרשים ספרהשני
 ואמצתו. האלהיםבעורת
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