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 ועצלה. כבוד לו יוסיפו הם הזקנה, 'מי עם הליחה מזג לעצל יזדמןאם

 אמן, והישרה הטובה הדרך וירריכנו המגונות המדות מן יצילנו המקום)תי"א(

 אבר יעלו כח יחליפו ה' וקוי שכתוב: מקרא עלינו ויקיים סלה,ואמן
 וירכי נקרבה למשפם יחדיו ירננו אז יתרועעו ל"א.( מ', )ישעיהכנשריםן

 וחכמה.דעת
 אשר הנפש, מדות תיקון ספר מן שערים ועשרים הארבעה לחוסליקו

 זצוק"ל, יהודה בר' שלמה ר' המובהק הפילוסוף המופלא הגדול החכםחבר

 )תי"ב( הספרדי. גבירול בןהידוע

י

 ש* י ן ושטן4י.----
 מלכות" "כתר הנחמדה במליצתו ז"ל המחבר הנב כתב זה כעניןא,

 לחכמתך יגיע ומי ונו' ליש מאין ויצא הגוף נברא הנשמה מאש "כי :זז"ל)
 ע"ש. יסורה", המרע ויחי  תקועה בה אשר הדעת כח לנפשבתתך

 המוסר ספרי כותבי התכונה אנשי חכז"ל אצל מורגל זה לשוןב.
 )דפוס והרעות" "האמונות היקר בספרו ז"ל סעדיה רבינו הגאון שכתבכמו

 לקיים משתדלים השניים ובעלי : וז"ל כיב( דף לפיק תאם משנתקראקא
 פעמים הרבה ועוד העולם". והיה נמזגו מתמרדים זה הפך זה שרשיםישני

 הרקדות לדבר אילימא בתלמוד כמו והוראתה מוסר בסמרי הזאת המלהתמצא

 אלא ג'.( ז', )שה"ש המזג יחסר אל הסהר אגן שררך והנתיב נפקי מצומי
 כשם מזג ערך הערוך ופי' ע"ב,( י"ד, )סנהדרין וכו' מצוה לדברפשימא
 בלא סנהדרין לשכת שתהא א"א כך יין ואחד מים חלקים שני טזוגיציין

 ע"א.( )קי"ד, במסחים וע"ע ע"ש קטנה, סנהדרין כנגד כ"ג וכמה סנהדריןושלישית
 עזרא בן משה בספרו כתב ע"ה דוקעס ליבש מוה"ר השלם החכםג.

 הביא ז"ל המחבר שהרב וז"ל לס"ק.( תקצ"ט משנת אלמונא )דפוס מ"בדף
 לתקן לפט צריך לכן שינית" "וןרית אחת מעם עוד מלכית" ,כתרבמליצתו

 אשר הכ"י לפי אבל מ"ז,( סימן בשינוים )עיין פנינות" "מדברות : כאןנם
 עוד ועיין )אינטעללעקטואליטאמ( המדברת נפש והוראתו נכון המאמרלמני
 האמיתי החוקר השלם החנם ב'.( סימן י"ד, )שער ז"ל לרמב"ם הגיוןבמלת
 : תרגם בספרד" היהודים "מליצת היקר בספרו ז"ל זק"ש מיכל יחיאל מוה"רהרב
 שמ"מ. שורה י"ר דף ע"ש צארט" לוימער "בילדונגען, : פנינות" גזרות"כלם

 אומרין שישראל מס"ה יותר ישראל חביבין מאמרם כפי הוא וזהד.
 ע"ב.(. צ"א/ )חולין וכו' שעה בכליאירה

 עד עלינו ויקיים טן המאטרים כל תיב( כתיב. לעצלה כבוד בנד'תיא(
 סופר, איזה אותם הוסיף ספק וכלי בנרפס חסרים הסילוק וגם וחכטה דעתוירבו

 מ"ו. דף בפנים ועיין הטעתיק טעות מפק בלי זהו ועשרים הארבעה כאן שכתבוטה



מט
 ז"ל  הלוי יהורה רי  חרב הגדול המשורר הסכים לא המחבר לדעתה.
 גזרה ולא : וז"ל רי"ם(  דף לייפציג רפוס קאססעל )בהוצאת הכוזריבפשרו
 ונטבעים בהם מתגברים ודם מזרע אדם אבל בארץ, מלאכים שיבראהחכמה

 י"ז,(. סימן גי, טאמר )ע"ש וכו' המרות בהםומתנצחים
 שהוראתה פלד ארמי מלשון נגזרה הפלכיים שהמלה נראה ענ"ד לפיך.

 הנפת שלשת בתלמוד, פעמים הרבה אותה ותמצא חדש מושב אוכפר
 בעלי בזמן חדש שם ממנה נבנה ואח"כ פלכין תל,א ת"י י"א( י"ז,)יהושע
 הלבבות חובות תורת .ספר והנכבד היקר בספרו בחיי רבינו כתב וכןהתכונה
 והמלאכות והחכמות והפלכים הארצות וצורך : וז"ל ז' פרק היחוד"בשער
  הכוזרי בספרו ז"ל ראוי  יהודה ר' הרב הגדול המשורר וגם קצתם, אלקצתם
 וכו' עבר אביו לאבי תלמיד היה בם אברהם : וז"ל כתב ציה סימן א'מאמר
 היא כך הפלכים יורש שאוא מפני נח סגולת וש1 שם סגולת היהועבר

 "האיקלימם" הממחא אצלינו ז"ל, כספי נחמיה בן נתניאל הרב אצלהנוסחא
 חיי למ"ב: "ציון" היקרה במליצתו הנ"ל האלקי המשורר שר וכן חד,והכל

 ואין ב',( קנ"ח, ב"ב, )עיין מחכים דא"י דאוירא מפני ארצך אוירנשמות
 להאריך. הזה בענין מקומוכאן

 גאון סעדיה רבינו לרעת הסכים לא 1"ל המחבר שהרב  משסע טנאןז,
 מכל סכלים ואלה : וז"ל כתב מ' דף והדגמת" "בהאמונות שהגאון מפניז"ל
 הראיה דרך בהם עזבו עליהם, ואבארם אספרם אני דברים בעבור שקרםמי

 עייש, וכוי  האמת מדרךותעו
 למתלבש אחבש בל ולמען נעררת האמת ההא שלא  למעןח.
 הרד"ק הרב קרת מרומי גפי על עלה שכבר בזה אודיע שלו שאעהבטלית
 יע"א  בבוראפעשט  הרבנים  המררש בבית  טורה  קויפמאן  רוד טוה"ר  זהי3יי

 בענין לדבר  בבוראפעשט  תאמיר בשנת לאיר  יצא  .החושים" : היקרבספרו
 י"ו(  )רף הנ"ל המחבר הביא בסטרו  ושם שאבתי,  מבורו ואניהזה

 לעשות חרכו כפי  שרמז בספרתנו הראשון היה האלכסנרריאשירידיה
  ואמר: החושים בענין לדבריו כוונים בו עשות ומגבלתו חומר כמיןהכתובים
 בזה המלכים, חמשת את נתרים וממנו היסודות ארבע את נפררותמאתו
 י"ר,  )בראשית  החמשה  את מלכים ארבעה : בבראשית התורה דברי עלכיון
 ובליטע(,
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 חושים וחמשה יסודות מארבעה הזאת החקירה יריריה יבל
 החושים ממסמר מאומה עוד ידע לא היצירה ספר את המחברמהיונים.
 החוקר דעת לפי ל"ג,(.  דף גי'  לרד"ק בהחושים  )עיין חמשה שהםוכחותיה
 במפרו נ"ע צונץ ליפמאן מוב יום מוה"ר המפורסם הגדול החכםהקדמוניות

 אמת tf,,v הגאונים בימן היצירה הספר נתחבר קע"ה.( )דף הדרשותעל
 הרגשות ה' את המדלש המחבר הביא י"ב( ס.מן י"ד, )פרקיה רבהשבמדבר

 אדם שבהם חושים הי כהונה טתנדת בעל פי' לפי הן  ואילו מורגשתוה'
 וחוש הטעם, וחוש הריח, וחוש השמע, וחוש הראות, חוש והן המלמרגיש
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 במאה רבה במדבר חמדרש נתחבר הנאמנים החוקרים דעות לפי אבלהמישוש,,'
 צבי מוה"ר וכו' הכולל החכם הגאון בתוכם היה הראשון אלפים. לה'השמונה

 הרוב פי על הוא רבה במדרש וז"ל: רבה למדרש במבוא שכתב זצ"ל חיותהירשי
 מבעים ארבעה ושמה נזכר ובפי"ד הקודטת ומדרימות בבלית מגמראמלוקט
 מעות הישמעאלים השבון בענין ע"ש, הישמעאלים וחשבון הרגשותוחמשה
 אומרת הדרום רוח : שם המדרש וז"ל ב' מימן י"ג, פרשה וצ"ל ברפוסנפלח
 גדול. דוחק הוא שם הממרקנים ופי' ע"ש הגרה וגלות תימן גלות מביאהאני
 על בספרו עיין לעיל, שהזכרתי כמו המדרש נתחבר צונץ החוקר דעתלפי

 עיין לדעתו הסכים זצ"ל שייר הגאון אמו"ר וגם רע"ג.(, רע"ב, )דףהדרשות)
 סעדיה רבינו גם קע"ג,( דף מ', )סימן אפמרתא, ערך מלין ערך היקרכספרו
 הזכיר מ"1,( )דף חדוש ראשון מאמר בסוף והדעות" "בהאמונות ז"לגאון

 האדם נפש מן ובפרמיו בכללו העולם אל והצמרפותם האדםהרגשות
 והתבוננתי : וז"ל הגאון כתב ניח( )דף אחדות השני ובמאמרותעודתה.
 התועלת מצאנו ונבר להם, שיאסר עמם למדבר שיש ומצאתי הזהבטאמר
 ע"ש, וכו' חושים חמשה אל שנקבץוהנזק

 בעלי הכמזיל אצל ומורגל )ספארע( ידוע גלגל המלה הוראתמי.
 ומזלות קבוע גלגל אומרים ישראל חכמי : כמו התכונה אנשי ובעליהתלמוד

.

 ציד, )פסחים ע"ש בו נתונים שהמזלות ברקיע אופן כמין רש"י פי'חוזרין
 להאריך. ואכ"מע"נ,(

 ולשון ל'.( ז', )ויקרא תנופה אתו להניף כמו מקרא r~ws זהוי.
 קובה כמו באויר הרוח שתחזיקה הרמב"ם סי' המנפנפת מלית כמותלמוד
 ה'.( משנה ח', פ')אהלות

 כ'.( קייט, )תהלים לתאבה נפשי גרסה כמו מקרא r1~s זהו גםיא.
 החוקר דעת לפי ההלכות; וחזרת שנון על הארמית בשפת הונחהמלה

 הצדוקים ננד קייט המזמור נוסד זצ"ל קראכמאל נחמן מנהיר הכאוןהאמיתי
 ויכוח המזמור בכל שיש וישמוט יראה היטב בכתובים המתבונן הנהכי

 היקר בספרו עיין ושבע"פ שבכתב התורה בפירוש תועים פוקרים עלותלונה
 השתמשו התלמוד בעלי וגם י"ג, סימן אבות חקר י"א שער הזמן נבובימורה
 ע"ב,( ל', )שבת מגירסא פומיה פסק הוה לא : כמו זובמלה

 שמונה ודמיו פרשיי 18נ Itselicus האיטלקי איסר וזהו ממבע שםיב.
 בקידושין. א' משנה א', פרק עייןפרוטות
 ע"י הבטה ענינו עיקר א( עשרה, אחד הוראותיו להידק לשרשיג.

 ; י,( כ"ט, )בראשית רחל את יעקב ראה : כמו בכנוי או את בקיטור העיןחוש
 ראית ג( ; כ"ג,( ל"ט, )שם מאומה כל את ראה : כמו ירע לשרש קרובב(

 י'(; כ', )שם הזה הדבר את עשית כי ראית טה כמו: מה לדברהשכלית
 תראינה ישראל קדוש אל ועיניו : כמו לתוחלת ראיה ענית אל בקשורד(

 לראות : כמו בעין להבר ראיה ענינו בי"ת ובקשור ה( ; ז'.( י"ז,)ישעיה
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 לארם הכאה דבר והכיח ידיעה ענינו ו( : א',( ל"ד, )בראשית האיץבננות
 השמע חוש ע"י למשל הענין לפי תרגומו אז העין זולת אחר חושע'י

 שבר יש כי יעקב וירא לשמוע, ענינו י"ס.( ב', )שם לו יקרא מהלראות
 שומעים ר"ל הקולות את ראים העם וכל א'.( מ"ב, )שם שמע ר"לבמצרים,

 חרמשה הוש וע"י ז( ; מ"ו,( כ', )שמות w,,p הספורנו שפי' כמו התבוננואו
 ראה : כמו תענוג לענין ומזה מ"ז.( מיד, )ישעיה אור ראיתי חמותי :כמו
 וירא : כמו הנסיון וע"י ח( ; מ',( ט', )קהלת אהבת אשר אשה עםחיים
 : כמו והתבוננות השכלה ע"י ט( ; כ"1,( ליב, )בראשית לו יכול לאכי

 כמו שפט ענינו כן גם לכן י( ; ט"ז,( אי, )קהלת חכמה הרבה ראהולבי
 יראה אלדים : כמו בחירה הוראתו וגם יא( ; י"ב.( א'/ )איכה וראוהביטו
 הוראותיו, ארבעה ג"כ לו יש שכנע לשרים ז.(, כיב, )בראשית השהלו
 י'.( ג', )בראשית שמעתי קולך את : כמו את, בקשור האזן שמיעת ענינוא(

 כי ובקשור י"ז.( ל"ז, (DW אומרים שמעתי : כמו המדבר או האומרבקשור
 קשור בלי גם ולמעמים י"ז,( י"ד, )שם אחיו נשבה כי אברהם וישמע :כמו
 פעמים ולרוב למש אות או אל ובקשור י"מ.( ז', )ש"ב השומע ושמעכמו

 אשתך לקול שמעת י'.( ל"ט, )בראשית אליה- שמע ולא כמו נ'בקשור
 ית' השם הוא השומע ואם ב( ; י"ב,( כ"א, )שם בקולה שמע י"ז.( ג',)שם
 בכיי קול שמע כי כמו: הבכי או הזעקה או התפלה קבלת תמידענינו

 תמיד ובא הננה ענינו ג( ; י"ח,( ל"ד, )יצם שמע וד' צעקו י"א.(, י',)תהלים
 שומע כי ז.( י"א, )בראשית רעהי שפת ישמע לא אשר : כמו קשורבלי
 ד',(, ו', )דברים ישראל שמע כמו הקשבה ענינו ד( ; כ"ג,( מ"ב, )שםיוסף

 ריח : כמו ואהבת ורצוי קבלה מורה א( הוראות. שתי לו יש עוץישרש
 ריחנו את הבאשתם : כמו שנאה לעורר ב( או כ"א.( ח', )בראשיתהניחוח
 בחינת ענינו א( הוראות, שלשה לו יש טעמ לשרש כ"א.(, ה',)יצמות
 ; ל"א,( ט"ו, )שמות בדבש כצפיחית וטעמו : כמו והטתוק המר בהבחנתגשמי
 : כמו והמגונה הנאה דבר על או והרע הטוב על ושכלי רוחני בחינתב(

 פעם פוב ל"ג.( כיה, )שם מעמך וברוך י"ר,( כ"א, )ש"א מעמו אתוישנה
 מטעם : כמו דין וגזר משפט וענינו שמ"ז ג( ; ס"ו.( קי"ט, )תהליםודעת
 הוראתו כקשש לשרש כ'.(, י"ב, )איוב יקח זקנים ומעם ז'.( ג', )יונההמלך

 מה ירגיש הנגיעה עיי כי בנגיעה בגוף גוף בפגישת או ביד דברתפישת
 : כמו המדמה כח עפ"י או כ"א.( כ"ז, )בראשית ואמשך נא נשה ; כמוהדבר
 כ"א.(, י', )שמות חשךוימש

 ולשון ג',( כ"ז, )בראפרית ציד לי וצודה כמו מקרא לשון זהו גםיד.
 ע"ב.(. נ"נ, )ביצה הביברים מן דגים צדין אין כמותלמוד

 ו'.(. ב" )בראונית הארץ מן יעלה ואד מקרא מצון זהו גםמזר.

 המוסר וחכמי התכונה אנשי אצל המורגל שם הוא סוג המלהבזז.
 הצמח סוג כמו רבים מינים תחתיו הכולל ענין על ולדיבור להגיון שםוהוא
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 במלות ועיין )גאמטינג( וזולתם ירקות ומיני שונים אילמת מיני תחתיוהכולל
 ג'(. סימן 1', )שערהגיון

 י"ד,( כ"א, )משלי אף יכפה בסתר מתן כמו: טקרא לשון זהו גםיז,

rlwi1ע"ב,(, ב', )ע"א כגיגית הר הקמיה שכפה טלמד כמה תלמוד 
 הקלקל בלחם קצה ונפשנו בנדפס, הנוסחא כאשר נכון הוא וכןיה,

 ה',(, כ"א, )במדבר במנא קנמת ונפשנו ת"י]

 יפות פנים בסבר הארם כל את מקבל והוי מאמרם כפי זהויט.
 ט"ו,(. משנה א', פ')אבות

 הארמי תרגם תבואנו היא רשע ומגורת רעע. היא המלה הוראתכ.
 כ"ר.(. י', )משלי ליה אתיא היא דרשיעאחריצוצא

 של הגדולה עיר היתה והיא באתינא נולד אפלטון הפיליסוףכא.
 ביום שנה פ"ב בן ומת ב"ש החורבן קודם שנה שלט הקדמוניםהיונים

 ומפט הבורא באחדות מאמין היה אפלמון אריסתו. של רבו היה הואהולדתו,
 כל סבות שהאל למר היה והוא לעולם. מתה אינה שהנפש הדעהנתפשמ
 ע"י המבע עניני על לחקור נפשם את ונתנו רבים נכשלו כך מתוךהסבות,

 הממורטם החוקר הזה בענין שכתב מה ועיין והרמז סוד בעומקהתבוננות
 סימן א', שער הזמן נבוכי מורה היקר בספרו נ"ע קראכמאל נחצן מו"ההרב
 ולחכמה. להאמונה והצעות גדרים תמצא ושם ת"ז ושער וב'א',

 וכל פגריכם יפלו הזה במדבר התורה אמרה מרגלים עון נחטאכב.
 כ"מ.( י"ד, )במדגר וכו' ומעלה שנה עשרים מבן מפפרכס 5כלפקדיכם

 שבעים בהם שנותינו ימי וכו' תניא א'.( הלכה ב', פ' )ביכוריםובירושלמי
 מעלה של דין בית שא.ן שנה עשרים מהן צא י'.( צ', )תהליםשנה

 ז' כבת כ' בת תניא נח.( פ' שרה, חיי )ם' ובברב"ה twtp וכורתיןעונשין
 איתמר תניא ע"א,( קנא, )רף ובב"ב לחטא. שנה עשרים כבת ק' בתלנוי,

 רשיי פי' אביו בנכסי מוכר מאימתיקפי
 קפי

 ר"ל שמת, אביו נכסי היורש
 מבן נחמן רב אמר חינגא בר הונא ורב וכו' אביו מיתת בשעת קמןשהיה
 וז"ל י"ג( סימן כ"פ, פ' מכירה )הלכות הרמב"ם פסק וכן ע"ש, שנה,עשרים
 או מאבותיו שיר"ם קרקע אבל י"ב( לסימן עוד )שייך וטלו בקרקעבד"א
 במסכת ע"ש. שנה עשרים בן שיהיה עד ממכר ממכרו אין מורישיומשאר
 עשרים בן לחפה עשרה שמונה בן וכו' תניא כיד( משנה ה', )פ'אבות
 ובמחזור תימא בן יהודה ר' התנאי בשם המשנה נרשם דרן בש"סלרדוף.
 נ"ע שמחה רבינו 1פי' ע"ש אומר הקטן שמואל הגירסא תק"נ( )דףויפרי
 ומענישין השמים מן אותו שמרדפים לרדוף עשרים וכו' שמצינו כמווכוי

 הזה בענין 'וחקר אזן וכבר להאריך ואכ"מ מהסם. ולבי קבלתי* כךאותו,
 אב"ד נ"ע מהרש המופלג הרב ולתהלה לשם הממורסם הקדמוניותהחוקר
 קנ"ז. דף לעבענסאלמער( )דיא האדם חיי היקר במפרו סעגעדיןבק"ק

 ולשון ו'.( ע"ב, )דברים ויכננך עשך הוא ; כמו מקרא לשון זהוכג.



 בסיס להם שברא רש"י פי' באדם כונניות הקב"ה שברא מלמד : כמותלמוד
 ע"ב,(. ניו, )חולין מתיישבים אין שוב מבסימן ירדו ואם עליולישב

 הבירה לפני אותו שורפין הציקנין כסו: תלמוד לשון זהוכד.
 ע"ב(. פ"א, דף )פסחים צקן ערך הערוך פין כן עין צרי שהןספני

 מאות ד' באתינו ג"כ נולד אפלטון של רבו סוקראט' הפילוסוףכה.
 טפל הסוהר בבית שנה ותשעה ששים בן ומת ב"ש החזרכן קודםשנה
 היה טבעתו על ארצו, אלילי על לועג שהיה עליו הלשין מתלמיריושאחד
 ההכמה", היא האדם של "האוהבת :חרות

 ב"ש החורבן קודם שנה שי"ד באתינו ג"כ נולד אריטמו הפילוסוףכר.
 מצר כי סוקראמים, כגורל חלקו מנת יהיה שלא למען משם ברח ימיולטוף
 קורם רנ"ב בשנת שנה סיב בן ומת ארצו אלילי על לועג שהיה אמרוקנאה
 היה לא והוא רבותיו היו וסוקראטום אפלאטון הפ.לימופים ב"ש.החורבן
 הרבה. בענינים רבותיו לדעתנוטה

 )תמוז( יולי לחודש כ"א ביום פעללא בעיר נולר המוקדן אלכסנדרכז.
 מותו ואחר רבו אפלאטון הפילוסוף היה בתחילה ב"ש, חורבן קורםרפיו
 וגבורתו תקפו מעשה וכל למלוך עלה שנה עשרים בן אריסטו, אצללמד
 ואטו"ר ישראל אוהב  היה  והוא הימים, דברי ספרי על כתוכים המההלוא
 בערך והנכבד היקר בספרו הזה בענין באריכות  כתב וצ"ע  שייר  הגאוןהרב
 יוני לחודש י"ג ביום שנה ליב בן מת אלכסנדר ע"ש. ס"ו.-צ"ח דףמלין
 החורבן. קורם רנ"ג בשנת)סיון(

 הסוריים קראו החדשים פרם ממלכי הראשון אררשיר למלךכח.
 השני וארדשיר ב"ש החורבן אחר ק"ע עד קניו משנת מלך והואאריוך
 אריוך וערך קציה, רף ארדשיר ערך מלין בערך ועיין אחת, שנה רקמלך
 האשק"אקש השחוק את התחילו בימיו אשר היה והוא ר"א.( ודף קצ"ו)דף

 )יחזקאל השלהבת ר"ל המדורה אגדיל : כמו מקרא לשון זהו גםכם.לשחקי
 רשיי פי' האש כמדורת לפניו הטלה כל רואה תלמוד בלשון וגם פ'.(כיד,
 ב',(. משנה ב', פ' )ר"ה גדול היסק לשון אש מדורת בגמראמפריט

 קורות בספרי גמה"ר הפיליסוף שם את למצוא רבה ביגיע חפשתיל.
 בענין לי אין כי עליו עיניו את מבקר איש יתן אולי טצאתי, ולאהעמים

 מעטים. אמצעים רקזה

1
 זמן הקדמונים, הערביים חכמי מן אחד היה 15קמאן סיף להפ

 אשר מחמר וגם הערביים בספרי לתהלה נודע ושמו למחקרים נודע לאחייו
 הרבה. מאטרים אלקוראן בספרו ממנו הביא הישמעאלים דת אתיסד

 בנימין טוה"ר המופלג הרב לי אמר וכאשר אלקוטי חפץ ר' הרב זהולננ.
 היה הרב שזה יע"א בודאפעשמ בק"ק הרבנים המדרש בבית מורה ניי בכרךזאב
 ועיין לערבי. מעברי תהלים ספר את ג"כ ותרגם ערבי בלשון גדולמליץ



נר
 דעת לפי י', סימן ~ם"~ם מוטה מוה"ר הרב להחכם קדמוניות לחוקרנהמזכיר

 שם משלו שהגומ"ן בזמן בספרר אז היה הוא מבודאפעשם נ" רד"קהרב
 מבני ורבים ; ההיא בארין ותקפו המערבית הגוט"ן מלכות מלכותםוקראו
 : כמו ארצם בשם משפחתם שם לכנך הימם התואר בכינוי היטתמשוישראל
 בשנת ראיה, להביא עליו מחבירו שהטוציא ואקוה האשכנזי, הצרמתיהספרדי
 בעמן וע"ע העמים. מקורות כידוע ארצם נחרב ב"ש החורבן אחרתת"ח
 בסוף. מ"ג פרק ד' מאמר בעקריםהגומ"ן

 לא המתביייט אדם כל וכו' לקיש בן שמעון א"ר כמאמרם וזהולנ,
 על אבותיו עמדו שלא בידוע פנים בושת לו שאין ומי חוטא, הואבמהרה

 כ', )נדרים מזועם אים פנים בושת לו  שאין ומי וכוי  הר'ן  ופיי סיניהר

 הבורא. באחדות מאמינים היו ישראל בני רק ההוא ובזמןע"א.(
 הפכפכן מלך אחשורוש : כמו חכמז"ל' אצל מורגל הזאת המלהלד.

 ע"ב.(, מ"1, )מגילה בדיבורו חוזר רשיי פי'היה
 ס"מ בן ומת ב"ש החורבן אחר שנה מ"א נוער הרומא גאלינוםלה,

 היה קראנמאל נחמן מוה"ר הרב דעת למי החורבן, אחר ק"ל בשנתשנה
 ח',( דף ה', )שער הזמן נכוכי במורה עיין ואנמונינום רבי בימיגאלינוס

 ז'.(. 1', )דף גי' רד"ק להרב בהחושים עודועיין
 בשנת באלכסנדריא נולד הנוצרים חכמי מגדולי אחד אריגעניסלי.

 החורבן. אחר קם"ד בשנת שנה ס"ט בן ומת ב"ש החורבן אחר שנהקמיו
 הישראלית אמונת דעת לצר נוטה היה צעלזיוס הפיליסוף כנגד הויכוחבספר
 ועיין תמונה, וכל ומסכה פסל שום לנוצרים התפלה בבית לעשותשלא
 ז', חלק ; ג' מימן ב', שער ו', חלק , ד' ב', סימן ז', שער נ', חלקבפפרו
 הזה. בענין להאריך ואכ"מ ו'.( סימן ח',שער

 א', סים, ג', שעו י"כ, פוק  הפיליסופים  בטוסרי עייןל?.

 ואמר : וז"ל הרב כתב ז' סימן הסבל שעו הפנינים במבחר גםלח,
 דברים לכתוב לנו ואמור הבנה קשה וזהו הדאגה, מן מוב המות סםשתיית
 עתה הוא כאשר הזה המאמר את. הרב כתב לא ספק ובלי הזה,כענין
 מקור למצא דעתם את נתנו לא המופרים או שגו המעתיקים ורקלפנינו
 ושם ליב,( )מ"א מירא בבן המאמר מקור ענ"ד לפי פלילי. עון וזהוהמאמר
 שכתב מה עור ועיין עני. מחיי מות מוב כי נדיבות מבקש הזהר בני ;כתיב
 שיך( דף ח', )חלק גנהע"ת נ"ע 11יזל הירץ נפתלי מוה"ר הרב האמיתיהחוקר

 חיה כל מיד אדרוש לנמשותיכם דמכם את ואך הסמוק: הוראותבענין
 ע"ש, ז"ל/ הרמנמ"ן לדעת אופן בשום הסכים ולא ד',( מ', )בראשיתאדרשנו

 לפי t(ftt~p מיה, )מסחים שעיפשו הפת כמו: תלמוד לשון זדולס.
 ונמצא ftUt) א', )יואל פרודות עבשו כמו: מקרא לשון ג"כ הוא מוסמיאדעת
 עפי?. ערך בערוך שם עיין פ' לאות נחלפת ביית ואות בתנ"ך אחת מעםיק



גה
 שנה כ' נולד גדול ותוכן פילוסוף האלכסנדריא הלפירי נטלמיוםמ.

 ביוחסין ועיין החורבן אחר מיה בשנת שנה פיה בן ומת ביקש החורבןקודם
 רמיה(. )דףהשלם

 האדם, הנהגת העשירי במאמר והדעות בהאמונות עיין13ח1
 ו'.( כף )ערך הערוך פי' נכפי בני לה הוו כמו התלמוד לשון זהומב.

 שמו מחולי נופלים שם שמתעכרות וולדות סי' ורש"י לארץ, שנופלשגעון
 ע"ב, מ', כתובות )שאללזוכט( ~pie-308 בלע"זפישיאו"ן
 לכעוס נוח בדעות מדות ארבע אבות: נמסכת חכז"ל כדברימב.

 י"ר. משנה ה' פ' ע"ש בשכרו המסרו יצא לרצותונוח
 לההוא רבי ליה חזי ע"א.( מ"א, דף )נדרים הש"ס שהביא כמומד,

 ע"ב.( ק"ג, דף )כתובות ועוד ; חייא ואת אותי עשית אתה רבי אילקצרא
 ע"ש. חייא מעשי גדולים כמה רבי דאמרוהיינו

 טעות על להעיר רק בזה חפצי שריגמת ולהגלות להתודעמה.
 קראו כך אחריתי דאורייתא בספרא המעתיקים, או המתרגמים בושהשתמשו

 ו', )מתי כתיב ע"ב( קט"ז, שבת )עיין החדשה הבהית את התלמודחכמי
 העתקת למי זהו לחיבינו אנחנו גם סלחנו כאשר חבותינו את לנו סלחי"ב.(
 את לנו סלח : הטעתיק  כתב  לונרון  וברטוט ע"ה, דעליפש פרנץהחכם
 דעת פליאה להבין, קשה וזה חוכינו. לבעלי מולחים אנחנו כאשרחבותינו
 אם יצדק, מאלוד האנוש ו'.( קליט, )תהלים לה אוכל לא נשגבהממני

 שיתפללו למאמינים האיש שאמר היתכן י"ז( ד', )איוב ? גבר ימהרמעשהו
 ארך וחנון רחום האל שהקב"ה הלשון, כזה סליחה ממנו לבקש הקב"האל
 מבני משעינו את לנו למלוח ראיה לו להביא צריך ואמת הסד ורבאפים
 מאת כאן נפל גדול מעות ספק בלי להאריך, ואכ"מ ? חומר קרוציאדם

 הספר )המחבר : להם אמר שם י"ד בפסוק מיד ני ומהמעתיקים,המתרגמים
 הניצרים אמונת קורות בהספר rttP אזיביוס החכם כדעת מפרז כתבמתי
 אביכם חמאתם את אדם לבני תסלחו אם כי עבר( )בשפת קייט ק"ז,דף

 כיון הזה הספר שהמחבר גמורה ראיה ומזה וכו' לכם גם יסלחשבשמים
 למקום אדם שבין עבירות תניא ושם ע"ב( מיה, )דף ביומא המשנהלדברי
 את שירצה עד מכפר יה"כ אין לחבירו אדם שכין עבירות מכפר,יה"ב
 סלהנו אנחנו גם כי חבותינו את לנו סלח : לזמר צריך כך לכן ע"ש,הבירו
 המתיחסים המשממים לקשר והענין המעם מלת עבר בלשון כי מלת !לחיבינו

 סבה בבחינת המשפמים הצטרפות המורה יען כמו כאן וענינו זה עלזה
 מלת וגם אחריו, הבא המשפט על מעם נותן הראשון המשמט כיומסובב
 במלת כן להבין אפשר שאי  מה נושא, על משא להוסיף ועניםהחבור
  בכל"ם טאותיות כ' בשמוש אשר מלת באה וכאשר היחס מלת שוהוכאשר
 ! לחכימא ודי והתיחסותי  רטיוןטורה

 תחת ואל תירא אל : כמו מקרא לשון שזהו נראה ענ"ד לפימר.
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נו
 חיים בארץ חתיתם נתנו אשר תלמוד לשון ונם פחי, וענינו כ"א( א',)דברים
 הציבור. על יתירה אימה הסמיל פרנס זה חסדא רב אמר כיד( ליב,)יחזקאל

 את מצאתי כ"י בשני לא וגם בנדפס לא הספר מן חסר עיקר723.
 המשורר.דברי

 רר"ק ופי' כ',( כ"א, )מ"א התמכרך יען : כמו מקרא r~wi זהו23וק.
 למעבד דחשבתא חלף וי"ת לרע, עסקיו וכל הרע לעשות עצמו מכרכאלו
 ע"ש, וכוי. הרע לעשות הם מחשבותיך כל כלומרדביש

 יהודה ר' שאמר כמו חכמז"ל אצל ומורגל ורומי יוני ל,שון זהו13,3.
 )סופה וכו'  ברגלים  שאוחו הוא חולי רשיי פי' פודגרא שאחזתו רבאמר
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