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 תשובות פרם
pgnראשון 

 סרוק ן' ישב בן מנחם תלמיריתשובות
ה"ה

 גיקמיליה ן' ויצחק דוד ן' יהורה קדרוןן'
על

 רבם מנחם על חלק אשר הלוי לברט בן רוגשתשומות

pgnשני 

 לברם בן הלוי דונש תלפרתעובות
ה"ה

 ששת אבןיהודי
 מרוק בן מנחם תלמידי דברי על השיבאשו

 היום בלתי נודעולא
 בעולם יחיד ישן כ"י עפ"י עולם לאור כעתויצאו

עם
 עברי לשון לקורות ומבוא לשונן מגנון ובאור מושכלותהערות

ע"י
 שפערן כ"פ ןי גאפמליב מו"ה בןזלמן

 רעכניפץ ישרוןמילרי

 Wf~en 88שנ ,8 *4*
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 המה גם ' רבים ימים ה,ותנו עת לפני עברו אשר המרעות( נתהלוכות העתיקים ]דבר'סנם
 'שגיב הוא בזמן ובינינו בינם אשר הקב המרחק כי , יחשבו לנו הנשגבים העניניםבין

 ]וכאשר רקיע ברום טמנו הרחוק דבר כל לעינינו 'שגב נאשר דס'וננו, א5אותם
 ונ"ל הנניאים נמליצות מאד צשגכים מ,ה משליםנמצאים

 ורע( רף 'טרון)ע3'5ס

 ודור דור :שנותבינו
 ויגדד אביךשאל
 . לך ויאמרווקמך

 3"נ(יפויס

 קדם מני חרותאביעה
 וניעם. שמענואשר

otSon))ע"מ 

 ידברו ימיםאמרתי
 חכמה. ' יחע4 עביםורב

.4מממ
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 9( זצ"ל פראג דק"ק אב"ד שי"ר מו"ה מה"הב מכתב1(

 6וה' לב ופוב דבר נבון המופלא היקר המשכיל ידייי להבחור( כבודאל

 . ויופיע נ"י שפעוץ כ"פ ן' ניפפליב בן ן מ לז
 לר36שגנ פור6 יס!ד ס' על ניצולך גי סטונס לפורסך קרסתי 31סס1ןבשמחה

 לו קר6 361י1 6מר1ן לדור למספרת ועופרת ערול 3עט כ3רחרות
 6לקיס צוחך מנן 6סר נכורר 3גך זס רעיינך וילוס ס' ינלכך כס חן לוית3סס
 לך תולות ל3י ורתם תפארת וקנטרת חן D11S למעך וימי רוציו כל מעיני מןים6
 פניו 6ר6ס IDD5 לי ianS~S ל3ך 6ת כי וגס לטוב ספי 6ת 3ו וסוכרת כנדתניכי

 361קס ו6סו3ו רוסנו נילני .G~h יסתעסע נאסר 13 ו6סתעסע סניךכרצות
 סנמ65יס ספקי 3כל סורגלתי וכאסר תעיד 3916 כאסר יפס נייר עלסיסיס

 S1nDD1 6לי יסלתסו וס61 רייסים היירק י' סעסכיל ליד כווין למסרסו ותוכל6תי
SIbDSוק5יניס פסכיליס סע6 ום6כי יד'ךי פי 6ת גיטו6 סריס עגונת פקוס פנל 
 כ3ורס תמך כי אפנס ל6 6סר גי' 3רד"מ Sb~' ומוס' ר6ס6פורס מפחסמוסי

 . מל6 ככסף ספגך לוקמי3קסל
 .ו5נכי עיני טו3כ  ירירי עלתך מגס ק6נים6 סנננדת נעיו סי3גותברבר

 6וס3 6עסס עס הולס לפני סגנון סדרך וע65ת 3ד3ר נינות כיסוו6ס
 ממס 3ו6י ~מן צווות על ל3ך ועצויי ך3ריך כל אתרי bSnS ממני נמנע 06 1יקר
 נככסתי וקני . 3קסל חוכמות למספיע פונסר סו6 סוס סמום כי קמרת יפס6סר

 על ועו63ס Oh51D וכל Db9S סמוני וססותס,ס ור3 נכול עסק סל3ם1תפות
 גי,. שחקה ממכס קפרי כעקד כעס ממם )ירג'ג6ל( סמכמכ עצם1(
 סטרי י"ג ר' יום 'סרבל לכל מייס וטנק 1 ןעמ3 .1790 תק"ן קיון י"ס ג' ניגס נולד9(

 למריו ומגיח טג'ס וטכע טכעיס גן Oktobcr 26 1867 יןרב"ה קכוס דחס"מ6'
 נעמיק שמס על וסור6מו רומו ועגום סכוגחו o~hso 06 לדורת ולמודיע סיקר,ס כקפריו לדורומכרכס

 1("ל: מנ"ל מכסכ 6חר 6לי טכחכ מכחשפס

 בן ן מ ל י מו"הרר המושלם החכם היקר המלרכיל ידידי )הבחור( כבוד4פל
 ועד. לעולם וככבים הרקיע כזהר יזהיר כ"פ ן'נשפליב

 עוגי גן qp על 6ח0 כרגלי עמדסי ככר כי גנטי 06 מעט ל6 סע5וכס משוי י' מןיקרהך
 ~oo חפן ל' 6ין 6סר מעולס עקקי 3מ5ולח ספעס עוד נמלכתי וסגם סקות'מערס

 נrbn1 6 מנוח 0דע ל6נפטי
 מכסני

 מסטכ 'ן' 06 61ק11 5ו6רי על סש0רגו רנ1ס דאגות סגס עד
 ! כריסי וליס יייד' אליך גס להסיכ ומסרס, רוחם מעט כ"ס כי עמס עד טונים ליויריסמ16מס
 ועיני למעני כל 6ח מעמס עטם מנפטך 6מר ידעתי כי כקטום עליך למעתיר 1qtP1hל6

 טוכ ידעם 6טר 06 מסר חים מודיעני כי ופונס 1ל6 ארתי 'טולמ ירך על 16לי ל6גרומיך15פיוס
 סכסכך. פרעי 6ל 6כ6 ועמס לעטוס מס סיע5וני וכטוסךלפגי

 ,ס. על לל מן ותטו*מ רט"' במס רקס טל6 סמררטיס נענין יכת ח(קמ יפהא(
 פ8 מערס l~ha קערית רכ כסולדו0 לעיין ממחול . לו tn'ha לרט"י ממעמס י"ס מיי על ראיותב(

 מכיך orn טסמפרט עוד לך na~plht הנס מעע 061 86( 5ר חק"פע מעסיס,כגורי
 ג"ג '"6 כ"כ דס"כ "סי' כמקומו מלכיס על כרט"' וסוך S~5r סלמס רכינו פירוט מקומוסכ6'(ח
1.Meaaehem Talm, טש 

~lakdama 
() 
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 ם י ב ת כ מי
 ונגר מרסיס 6ר3עס סו6 סעסכו ופן 6סר ססי6 מעסק. גל יסוג פי SD1יוי

 ולתרי  יותר( ון5  מדפיס כשני רס  עוד  יספ5תר 6כי ועוכרם מכיס ספגווננוו
 15 סניך לרקות ולקוס כספי מSD 651 פחוס ול6 פגנפי לירך ולמיס 6עסרגן

 עון תדגר ל6 גי עלתי ססי6 מעת ועד 6י"ס. סיד ונננתיק נינלס וסיסכווין.
 סם כי סיך פחמי תסעור ווין נעיל והיחוד מסמון קנסי עם רע ועד פטו33זס

 סונטים לי ים 6סר מקוס )פס נס יסמע 6סר עד סע3ריס 3עמנסיע3ילהקול
 וסיעתו דפס ס6נ"ד ס6מלוכיס 6ל0 ו3ר6ס וסמתחסזיס ס3ועליס ע75ועקכ6יס

 6סר על וגס פ6ד ססוכיס עחס3ותינו דרכי לודות על ומקוס מ6ו גינינופיל
 6סל סעקוריס 15 מדפיס 6סר מידוסיו לכל סר6'תי כי ילדותי ניפי לועסיתי
 יסמעו כי וסי' כר6וי פס 6ותס מלסייע ו6רוכיס  עפיייש  וסוצרימ לוקחועמס
 לחתום נפסס 6ת יערצו 6סר מנלי סענס כתכי לפס יסלחו S1b' עגמתיעקוס
 ימ*6ון ו6פסר ורכיו כורכיסס bS 6ים כל ננד תעיד 60לס ס6נסיס כפנסניממס
 פרנליס רק וסעס טונתי ועגקסי כ6וסני לעיניך  עתר6יס גס ס5נועיס 6לסנין

 מגוף סס כי ירפס היטב והמעיין כעלמו מסמפרט רק מהמאפיק ענן 6טכנויח ולטונוס . ועודי"ר
 ה61 ממי מהמדפיק הר6סון הפירוט 061 כו' 5ומריס ויט q~b ו6ל ט'( )כ' יה"כ לדוגמת ע'הפירום
- כ"ט ו' דה"6 וכהגה כהת ועור ? ומריססים  וכועס ט' כ"מ ג' ג"כ ח"י י"ג '"ח י"6 

 געחקו 'טבוח 6טכג('ו0 טחכוס רק ס: כחוב 6ול' כי (ולזכך רפוש כהקדמס הכעס עוד לע"ןותמחול
 ,ע' מחלמיריו ל6חד h10D ל"6 כ"( נכמוס ר6כ"ע מסירוס טהכ6ס מס על 6כן לחרסתכרפוס
 קפק ונלי מירם"י כקחס רק ד"ס פפירוס טס פכר ל6 כי 6חפל6 18( סערה נמן רכינוח1לדו0
 )ו' 6' נמלכים פירט" 6ל 'כוון הקורס, וכפי orn כלל טס גמ65 ל6 כי ר"ה פי' 6ל יכייןל6
 טסכם מה כפירוט גמ65 ל6 ס0 טכס DDb"' ע"ס י"ג(ע"נ

 הר6כ"ע.
 סעפן עכ"פ 6ך מלמירו 16

 . מידי ל6 1ח1 סוההו6
 כרך כל לי טפח והול רפוקו ממככם סיוalno 65 כחג"ך והיינו 'קרס כמנס כברני רס"ל החכםנ(

 לעוב סמי מה(כרס ג"כ וסודיעג' )פ6רט6( סדרל סכר כער גס כסף 6'ן חפטיוכרך
 סודעמ' )גרי לכו עוב 06 הרעי כערס טור וע' כנפטו. 'פס חכוכה הרזה וכוה לממצר.כפירוטו
 כרעע סייסי הרכר כגוף ob1 נגדו. המדה על לפעמים הפרוסי 6טר על גחמחי כי מיריו'לכמה
 ימהר ל6 כי כעלמו לרס"ל מה היעכחי וגס הערון קפל וחועלח חכלי0 נעגין הלמס להוריעכמוכרח
 שהכח or ככל העק. על טחכר לשון כמרפך ע'1נ1 .ממח'גומ ככר ג-06 וכקטר יותר. ויעיין וכחכו-עוד
 6וקיף לכלי הוכיחנ' והנקיון ושמטווחי מערכת מן סלקה לפעמיס הוליכחגי ל6חכ"י והסועלסס"מח
 חגם. ל' וישלחוס גקפרי0ס חסיד ג"כ 'כנדוג' 51וגן ~upb החכתיס "רם. olc גבר כסח עורעטות

 הקפריס לכס הכחכו וכיתר מסכילים נערים כמס עס לחכרם הח"רמ חעטס מה 6יע5ך 6מיותוחד
 יקנו לה"ק פפלי 6כן . ימיס זעירי כמה פס יעטו וכן otr))Db תפריס מוכרי ע"י ההםהמוטכל'ס

 ופראג. ווין מדפיקי מקחר לסס 8סר סקוכגיס סיר,פס

 וחוחם הכומש ושככרך סימיס כל 'דירךהנג'
 . חק5"ד לחנוכה ד' יו0 לכוכפס

 רפאפורפ. כחן ליבשלמה
 וקומר 6עיר תסרס ו' מן "יקותך ספנתן זס מתיחת סקול6 ינין למען %ט ן'אמר

 לסומים ר5ו hS סנף 3פכת3 סגוכר ק,ניס6 סקסל לו סכת3תי 6חרכי
 ס3סורס . לו סוןעתיו כלסר וימי מרננות כס6 על ר3 פכוסו וכנר 3ושער

 סתסונס. ז6ת 3)נ35ון 6ל1 כת3 עונסל6
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 ם י ב ת כמ
 ערוג סחטנות נתני ת"ל 6תי ים גי עם כעת ססתיקס טו3ס לכן רעתיוחפזי
 למס :לטוך 6סו סיקויס לעיני  on~ch ולמועז וכחוות ו6ר15ת 6ר5י חכמיגוילי
 6י"ס 3קרו3 קליפס 613י רקון %פ עוג תסתיר OD5D3 ק6ניס6 עיר 1G)bDונס
 ספחן למען 6ליסס לכסוגב כ3ודי נגד קיננו 06 6ני יר6 ס3טמותיך 3כלכי

 לטריעסט ללכת עסק 6יזס לי 6גנסס כי לורדי קרוב ולכן 6ין ו6ס יר5וני 06ינסס
 ולרקות לר6ותס בוולס עיר דרך לפסעיו סמולך כקוס רק יסי' לק6כים6ו3ו6י
 למסערת נססת לסיותי וסעדס 6ני גתר5ס קולי ממס ענרי ומרי סקרן63נםי
 ירחים, 3' כמסך 6חת לגרת )11ד ממך לססינ ולוקוס 3ל3י יעלתי כסכסוכתם
 טונס ו6ס . ק6גים6 סנננדס לעוס רועם  6ין  עור ני  מזריעני סמסס6לס
 ! לנ3 טונ קמלי וכרומס מס6רו3ס וסרן ריניו לו65טו כמו 6טלי6 חכמ'פקקת קודותי ניגרות מעיר 56ילי ימינו כי לפני טו3 06 ונס ס6חרונס 61תעלתי
 עוד חסן ועמס סוקל רומך ולטונת מסוך 6ת יןידך 6ת לסריקות מחילות6תס
 סמס שנעכס כל 6ת לסודיעכי  פילס  שירסיס סני מעסך סן3ור ממכי תעכעו6ל

 : סיקוס 63גרתך סנ6יס שלימוד עניני למעט 636 עתםונונחת.
 סו6 כתוב וסלם סס"ן מקנסי סיסים הלילס סחרם כרכת לסכי רקן דהירתיא(

 סקליר בתוליות ונכנר מרמזתי כמו 3'( ט"ו נכרכות מרנ לסנינוכולו
 כו' כזס סחרם 6ת עלינו סתתתוס 3ר6סס סקטנס ססוספס פל3ר 20()מערס
 כל סל ר3 תסלת לסעדיה ר6סוגס לעלעו מרסס 6סר משסיפר סמק 3ליססו6
 לודר קריך 6ולי רייס תפלת כזכות כסיפו ססוססס וכן מהרס 0פ3רכין ל0)תיום

 סוס כ6ן וקין . ר3 ססו6 11 תפלס סל סר6סון סמה3ר כזכות ועל. ר3תפלת
 פמנסגס 6סר rto 6כסי מזרני כלנ ס6ינגו ועכ"ם שקילס מנעלי סיסיסרוסס

 3פססר סעילס ך ת ו,ע ס 3י ו מלת כסופן רוDU 3"~ לסוסך סחוסו3תפלותיסס
 מסיגל ס"ת לסו65ת ממס סריס סחנר סו6 סימיס ממדת וכעל 5נ'מנתי

 : לסקריך 61"כמ לפנינו כממזורים עורוכמ65'ס
 כחרוז סמ6ער וס פו63 רציתי לכן לנלזור בקטרך ו6ל חוור הזור 2:כ(4שכ2ךב(

 סיסיס לססתסק סחילות 6י1 יפס( עולס מחרוז ס6ין נלרור1ל6
 מלס כלנור ול6 שרור ל6 וגס חרוזי מקמר נחלמור גמ65 וקנס 03"0נע65

 ונלסון . ערוך פוסף ע' כלסמון וחרבו)ניס נ)נרר0יס גקר6 וס3לססתלעודית
 פסעים על וכגיור 136 יעויין נלשן ס)נ6לית ו3ס'ן מע"ס 3ססמטת ופרסיגנר3י

 שסייע  יסת5פס בכל 1ל6 . נווין ונוססם לרומית פעינית עחדסמנעתק
  כיין שררני  ספרות פעל וס  נענין פלי שליס כערך מכתרתי יסר ר3רלפניך
 3על מסיס נעכור כן פרדני ונקרי 6חד סט ססו6 לוזיר  חו"ל סורסו נ3ר3ע1ר%
 לנו וים לגנין כרקס וסרומק ליסכ6 לכיןי קערו ומס 6'( כ"ס נסכמותלסוגות
 כקער ולכן לסלבס  נוגע  סכיננו 3ו3ר סעקו6ות ופילוסי מו"ל מדגר לסוררפות
  מרודך( לסורקת ססמסיכו  כגויכיימ ללק פיר  ר3ריסס  וסרו3יס 3'( י')ונבלס עררכי עתרנמינן דרור פר נגנ5פס ת"ל מעירו סכ3ר כמו דכי ער מןספק 3לי מורכב מרדכי כי 6מר. פטעס רק 6חר פעם סס ס6ל1 ססמות מסניג"כ

 נ6סתר ס)נוינות נכל סולך וסעעו פרסומו ור3 סטוי סמו 3גנ13ר כן נקר6ו6ססר
 וכן למרחוק ויחו יתן 6סר טו3 למען ט31 סס סר3ס 3מקר6 סדעיון ונורע 3'(ט'

  Db מגס לפרו b"R '6 uffp) '6 OD1j סנסררין ע' 6פרסיון  למון  רעל3ד3רי
 רוח 5פן 5ו6ניס כעקרך פירוס לן)נתי וזמו למרמוק מוימ נתפס ונסתרסנר
 ממוסח מי כמו תדם מסל 610 סמקר6 סוף ט"ו.( נ"ז' לממלי יקר6 יעינווסתן
 למרחוק נזול 3קיל ויכריוסו יקרך מסמן כי b3ncS יונל bS טו3 נסעןיפינו

(ע
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 מ י נ ת כמ
 על סליכיוס כפ"ר סטוי סמור סגולת ג"כ "סו מכניס 5סת 55סו1 יונל 5bSן

 6פיסמין ספק נלי וסוף 3ל00'ל3ן פ610 ני3 עז נסוס מעוני-וגיויניוסספדרוס
 למסגר יוכל ול6 3דימו חציל תפסי ססו6 דעי מר לדעתי ולכןכמתלמוד
 פלסון עתר מור ג"כ גקר6 וי"ג( )ס':ס' ו63"ס פנעול כ5 נוקע סו6 תגס-)ילעס
 6ת 3י סיעים ספסמס אירוח( )דורפדרינגעדער תפלס מענוד לך נענןסכות
 מעומר ל6וסנס נס לים מנותן עד יקו6( יפינו וסמן ננ"5 סמנכג )5פי 'יד4ס
 עובר ')נל ל6 נוטסות על מוסב ממנעול כפות ופל 3ע7ו מנעול לניחמהון
 סוסניס ססתותיו י"ג( סס למס לת"כ מגקר6 וכמו דרור כפו לומר ס66ר מס6160

 'ופס סלסס דויו ונח מרדכי נקוף סו6 פרימיס פנס)ניס סויות לסס לתתיסכו  פררבי ממפתת ס3עלי עוד 61ססך ל3 כ5 ימדיר ספתיו חן ר"ל עובר מוונוטפות
 סיו סיסודיס נס ומס סגולס ונס מבלס לנע כי מיום 6ין קלעי נלסוןסנקר6
 פפס ססו6 בלשן לי פ6י קרוי ומגנתם . ודני56 פור6 ינ' לסון '63וחופדנליס
 כפי-ניויגייס לפרסית ממרעית מרדכי מעתקת וק סו0DS3 6 סל פרסי.למון

  וספוס"ס  פררני קר6וסו וסכסדיס  סכ.יסוריס ור"ל 5נן 0653 סו6מספור
 וכן  סגוריוכרויס סו5 ופור ולסתר סדסס כפו  ולמן  מרדכי ויסים למן3
 '  ומפיג  מרס1ס

'S5b - נר5ון קרור  וגפור סטור  כיפן  כטונ סרך ס'  יגריל 
 . לפ"ק 5"נ 6ל51 י"ג 7' יום ל3ו3 סס סמותס ומכחדךירירך

 ר6פ6סורע כהן ליבשלנגה

 ותולי)נני -ד3ל מסרס ער תסינני גי ופכופלת כפולס וכקסתי ספעס עודוזעייך
 צווין. תסי יפיס וכפס זנתי וגס 5פעלס ממך סכס56 כל6ת

 בפארמא בהיותי ,אלי שכתב זצייל שר"ל ה"כמ מהרב מכתב1(

 ומוציא ישרון בקדמניות והוקר הדורש והנבון המשכיל ידידילכבור

 את רירא , מישרים בהרכי ההולך רע' וזה דודי זה תעלומותלאיי
 סיב כוכב ן' זללן שלמה מהרהר היקר החכם הוא חלא מרבים,ה'

 העקם. עד שלום ט'במטהרן

 סספריס %6ר ונדוק , פ6למ6 עד וללכת וך נ לסרהיח יעלך 6מר ס' 6ת14כרך
 סמפורסס מכת3 ס3ומיס וכמס כמס לסניך נתבלו 013 כי סס,6סר

 י5לימ דורנו ממכמי רניס וכן מלמיס גפתו ולהרע ססריו' 3רסימל רוססידע
 יניעךמז

 מקיק. 3ק מלקך ה6יס ניסר6ל 6ור לספין .6ותך שטם ירכס, כפיך ופעל-
 . ועד לעולס ככוכבים סמ6יריססר3יס

 6סל ומפוקר יפס נ"י 3סרחק ונדקת יגעת 6סר לנני 3כ5 לך מודםחתנני
 וסממ ננירול, לר"מ 0ךקךוק נממ3רת )סמלות מגיסי מממסכים,סו65ת

 י(נמ65 )נס 'מנהנות , פסנרתי 03 ס)נסיתי ססנסות רונ כי 3י6ותי כנודי 41גלל3י
  כגון נכ"י גמ165 סל6 תקוטם ק5ת 03 לי  ים  וטדיע י 0סו6 נקודןכתונ
 6ץ  ס,לס וסמלות י1מרין"  "מתים סס בס נתוו 68 ו33ית 69כנית
  פכרן כי 69 ניח SD יסעיר  סוקרך  רוי0:ס  סתכס  ירירכו כי ער  סרוס,לסך

 נו"1. שהז"ה ממכס קפרי )עקו כעס מוח )טרג'ג56( המכחל עתם1(
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= מ נתנימ

 בי לילנלור  נוסס 61ני ש11חbunf[e fe@t 11 שסא(שחאח"טיט Hte~en יםולמטס
 סתור ס*6ורר כן וננסר" סחיס יסור*ח )נסרב o:1nsttכמום6ומריס

 ססופריס וכם163 "סתיס,הנמריס" לסורקת עסריס" "ט"'ם לומדלעלמו
~lbiD1 

 3ננקומס כתלו ג מקוס כסוס גמ65ת 31לתי נוסגת כלתי מלי5ס עמריםסתיס
 סכוונכ* וספייתו עסר0","6תיס-
 על ,כגין ס' 11DD ז' יכ"מ כסוכרתי 6ותס מלאד 6מייס מכעיס13 5נזכלי מ65ת כי וקמרת bn1bD3 מ65ת 6סר קר6 יוסק לר' 6יונ יפירוס41שבאה
 זס למון כי דע . סרופ6ץ מסלם דוד ר, סמע גלך ))65ת: לחמי כיוי סיספסוק
 מנסס מחגר טזס מענין : כתוי סלי בב"י  ונסוי מדוע תספוק וכן ; "לי ככ"יקוננו
 כפסיק םמ65ת מס 36ל חסרות. ר'" "דודי וינטות , "סיס" ומלת ז5"ל,' מלנו3יר'
 י סלי בכ"י נס נ)נ65 סו6 , 51"ל קלוני)נוס ר' מדגרי ))נוער כסרורטסס

 מס גס'
nhSntסלי. בנ"י ג"כ סו6 לכידור, ונתיר כגזלך פסוק על רס"ב 6ת ממזכיר 
 ?bi קלס מר"ג ,רניס פירוסיס נו ול)65ת מממסכיס סו65ת 6סר ממחזורמיריש

 )6ם4וכל קונן סחכם ידידנו 3ספרו.סל מפסתי כי מ6ך, זיקר בדולמדום
 שמתסס וכן מממזור, על קר6 ל"י מפירותי ורמז זכר מ65תי ול6 ליס( e15h ל6רז

 חרג 03' רק , פיוס כלתי סוגננתי bS 61)נר.לי נ"י רמס"ב מוסר"ר ידידי פי6ת וסקלתי נוול, מדוס סו6 1( אפיפיור ניכסס 3נו 66ר סבלול לשעון פר' מ65ת6סר
 סעעון ר' ען ואולי , אפיפיור 3נו !"ל.סכ)נםס ערירס3"5 מעמס לו ים כ"יפיפיות

 רסנ"6. ס6מרונ(ס  עסו י5מקנר

 , קר6 ר"י 3פירוסי סמ65ת אליעזר דרני תקיעתנוולענין
 כספיך "6תי6. וז"ל-

 נ6 סמע רקמו" מניס עפרו כינס ר6םוכ' 6ליננזר דרכי בתקיעתך דת~י6)
 . מני6יס סרור על סיו טקרמוניס כי ידוננ , תומר תנכי 6סר6ת

 סמקי6ות.
 במקומו סמינר p1Dnc .16 לנקם .פנ4 מנלי נזכרונס מסיו מס כפיוסמ6מריס

 לפ)נמיס כן פנל 6סר 3יןיכו סנמ65י' ל1מ1ת נספרי 1ח1ת ל פסס טיו ל6כי
 סוכתיך תפ"ס כסלו 1' עיוס 2(  בתגרתי כ3ר סל6 ז מוטעים מס פל0סליטאטען

 פסוק, (מו6 כקלו ימנס" סכיי מלזוכיך "לגו : סניך י'( ל"3 )ד3ריס רם3"סכי
 דעס )יורס כרקם 3ן יעקב ורננו , דר'ס 3' יום למחרית בקרונות 6ל6וקינו
 ס,מ65 לסון 6ל6 וקינו תסמע" 6תס עניים סועת "הנקמל : כתג רמ"1(סימן
 על למעמיס סו6 גס סמך ססרסיס 3נז'  ורו"ק , סססרדימ 5סמ לסי מי כל3נס)נ,
 ממס כחילוף מקוקות תסעס וס3י6יכרונו

~oO 
 כ"י גמ65יס.3סלסיס וטס ,

 60רכת'. סס ני סנ"ל nlabs' עי' ססמיטוס וס6חרוניס ר*סוניסונדפוסיס
 פרם' )ויקר6.ר63 מקמר כזכרונו סיס קי6 ר"י כי 6חסונ סלנו וניצון ננסרהבה

 כססי6 ךר3 ו6תז6 מעולס ננר6 63לול ננ"ס בליעזר ר' 3םס תניכ-ע("
 סיס ל6 קר6 ור"י וכו' " וכו' רקונו 3ס' נכלו 3ד' עפרו כנס 3סליסית וכו'ביניר 6תס נ65%ת," וגו' מעפיך תחלת סיוס ז6 ןרנ 3תקיעת6 דתנינן 6ליננור- ר'דתני

 . סד3ריס ו3לנל וכרוכו על וסננך כמקוננו ס)נ6)נר לנקם פנקילו

 עמו מזכירו טורט סטופר גס 11'רמייו6 דק"ק (e'p מעמס $p' טמעטס זח מ65מי ימס אחר1(

 121, - 184 לף )6688( 11,ך כרך 'טורן כממסרס . גר"1 וטה,"ה סחכם יו"טועי'

 83(. - - 42 )דף ג' חלק נחמי 5163י נדפס2(

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ס י ג ה ,כט
 בתקיעתי 3ירוסלפי סכמ65 מס "גי ס6מלתמסיאמנם

 כמיינות SDI דר3
 610 , מתעלס ו6ת כת3 ר3 כי לסמויק מוס רוקים וכולס יקמר,13

 יום על ר3 סדרם 16 סכתו כמדרס פי על כתיסדס סתסלס ז6ת רקטעות,
 111( עמוד )קל'ר רפ6פ6רט סחכ)ניס ד3רי בסתירת 3ד3ריך לדקת לי נרפס "ו"ס
 לר3, ר"מ מוסף תפית סמיחסיס 878( 05רטרעגע י04טטעסדיענפטןיכעויונן

 ר3. סררם ננירם hSb סתפלס 6ינס תקיפת6 כי 6תךוסילמת

 כי לממונ פגי6כי למעלס סס63תי כ"ט( פרסס 637 )ויקרין סמדרס למוןאבל
 קיננו סתפלס למון ואר מעסיך חמלת סיום וס S)b י ורנ כתקיעתךמנן 6מר ועליו , כמדרסו ר3 סל למונו סו6 סו6 וכו' 6ומר' 6תס"נמ65ת

 לכל, וייוע קדמון ססיס סתפלס לסון ס3י6 הנדרסו סו6 36ל , ר3סל
 ומפוג עיון 5ריכיס וסי3ריס י עמס לעת לי סנרכם פס זס ירכיתו. ספךועליו
 6ת לענוג וענוים מסרוויס כלנו 61תסי ופכי ולונן ומי"רסר3סי

 ומקירת. מפוס 3רו3 , ל6ורס סועת לסופיך , סקוסענודת
 וימינך דרכך ס' וי5לימ מלוס לך 6סר וגל מלוס, 6תס , ס' 1173 עתסאהה

Sbתעמוי יותר 16 יומים 16 ויום 6לי תסוי קורמך 61ב3 לסקוס כיתך ~Slhככפסך ס3ע'ל ספורים נימי  יסממך וא'  ערפוניופ נר3רי ימו ונסתעסע 
 סמותסותפס

ירירך תרם אדר ם'  היום  פארובהפה
 שריל1(

  היאם 66ל לפרס אטין יייס גילי1(
 לת"י

1800(  
~ugust  

 "כמי כל )ו"13ן  ינפטי .%2(
 .2( ,Okt )1865 חטרי '"כ ג' גיוס ונקכר .80( ).1ע88 לד"ק מרפ"י גררי כל לי)יסרבל
 יטמ"ס. יסרבל מגיס ,q'p ל6  ונכרו )וזרות גרכם 6חריווכגיח

- - -

 במפר זכרון זאירביזו21
 .נר,ל.ם כשנים .וניפ צע'רימ .נצבי,נס בלימתם שים a'3wשעה
 אח לו נותן והנני  בבורו  אדם של ורצונו שמו בפרסום רוצהאיננו
 המלומד הנוצרים בחכמי המיותר  אחר הוא והשני שלום.בריתי
 ווין פה עקד בבית מורה מזרחיות לשונות בשאר ובקי עכריבלשון

 ה"ה מדע יודעי מכל והנאהב האוהב האברךה"ה
lwissenschaftenSprach7 vergleiehenden 88ז Professor Bnller, Vriedrich Dr. 

897Akademie 1818. der Mitglied wirkliches Univereit~t, Wiener  der 80 

.פ9א8058פ71880י
 ימים*  לרב ויוכו  לפובה  אלהים  להםוברה
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 חית לנפשציון
 ז"ל נחלה נחמהנתי

 ותמימה כשרה הימנ למודה חכמה נערההנניוה
 באוננארן מרענשין במחוז פוכאף )בקהל תי' דבורה אשתי לי ילדהאשר

 בתחלואים ווין פה והוכאבה לפ"ק רז"ך שנת כעומר ל"נ ג' ביוםהמדינה(
 דוי ערש על רנל בת~וא' שלמו" שנים שלש אסורה והיתהנאמנים
 אלול ל' חצות אחר נ' ביים פנ' על ותמת ותנוע ustl1Unnlt) געןענק*)קגיע*

 בו. ה' שלאחריו ה' ביום לונקברה(ונאספה
** * * 

 חייה תקית 'יכרת p~DSכשנת
 חייה לימי שנה ועשרים ששה גת אמה ,בביתבנעוריה

 נ,סבדץ,רגף)במזובנוארז*

 מצנו-ז על חקקתי בישראל שמה 'מחה לאלמען
 קולה: (תתן ימארץקבורתה

 והתמימים היקרים אבותי נחמונחמו
 עיניכם תדמעו על ימי נוערעל

 נעימים בחיי המרתי חליפותהחיי
 פעמיכם אלף 'ריח אם יתרוןומה

 שפתותיכם תבענה ילאחוסילקהי
 שבשמימם אבי אל מהרתימהר

 לפניכם להורות שלחתי שלחהנני
:

 החייכם. בארץ במוב ולראווה
 ל6ל 6ין כ' מ6ר יורעם נפטי כי ס6לס סדכריס סגם ס5גסי וחרו(יס כט'ויס מלוכחי לסר16ס לא*(

 יסים וטמס ס6לס וסגדוליס oth'i)o קמר על סכטודס כח' מס '(כר לטען רק (6ס כמל6כס'די
 'חטוב "ל וסקורך ס6לס ס"5'ליס כזרור 5רורס מסיס וגפטס קמרון לדור ועופרם כרגל כעעסק1ק
 כטגס מפרי "תר ')גוס כי סיולדיס גנט 06 '4עחט סל6 עליכסי )ל6 לקכלומ 16 לגבוס ו6סל'

 חרי עז ומה אבל נאמן "כזה ר6פירס מטולס סמטורר כשם מגיסם טל חל5יסס1מיו65'
 לסקיס מס דור לעטות יוכלו .וכי ככ"י( סורגו טעסועיס יקי נשקו יולרים ילדיםעפרות
 . למכ16כס ונרי נוחס ימ165 עפר עלי וכרוגסולסעמיר
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הקדמה
 תלמידי תשובות "ספר והלאה מהיום בישראל שמו יקרא הזה היקרהמפר

 היום עד העברים במחנה נודע לא אשר דונש" ותלמידמנחם
 שלחן על להעריכו כנעים'ם חבלי ונפל נצח מאבדן להצילו בנורליהעולה
  ולהרבות לשונו סגנון ובבאור בהערות אהבו כאשר בממעם,םהחכמים
 אחד הוא אחריו הדורש כל ליד בנקל להמציאו הדפוס ידי עלמספרו
 סעדיה רבנו ספירת אחר מיד נתחברו אשר והנושנים הקימוניםהספרים
 מיום רב זם! מהלן עליו ועבר בנו האי ורבנו שרירה ר' קודם מה זמןנאון
 ש נ 1 ד 1 ם ח נ מ מוריהם שמות * שנים לאלף קרוב הזה היום עדחבורו

 ישראל כמקהלות מדרשות בבתי למדי נודעו ההם בימים הדור גדולישני
 אולפנא בבתי רב דב' דרדקי עד 6( מדין על והיושבים בהלכות העומקיםמן
 ולקח דבריו משומעי מתלמידיו הי' דונש הוא והצעיר רס"נ של מדורווהיו
 שפת כרם ונופרי הלשון בתהלוכות ישראל גדולי שמות ואלה פסיו.ת-רה
 להרים ותועלתם תלמידיהם דברי אמתת על ואתראין ערבאין אינוזקדש
 אספר דבריהם עלי חביבים כי ובאשר נתיבותיה ודרכי עברי לשוןקרן
 ושמור היה ואיה לידי בא ואנה איך הספר זה סבות נלנולי הקוראבאזני

 : ההוא היום עדלבעליו
 חכמי רשימת ספר לידי בא תקצ"פ בשנת הפור ביום ושמחה אורהביום

 בערן כתוב מצאתי 3( די-רוסי ב' י' הנוצרי להחכם וחבוריהםישראל
 onw כחולדוס לקמן עין רמס מנחס 6ס פטמיס tr~b מזכיר ססלמור על כשוסו גס רש"י6(

 . כ"ריכוס סדכרוסמ65

 יסרון כקדמוג'וח סלמודיס ע5 וססוקריס 5כרכס סוס סחכם 6ס סמ'ר 'וכרו יסר56 ו,כטיכי
 עורס יטרקו חכמי סערי qlph5 ויגע ערת 6טר על )ת0!181ג( גסמסו 6ס'ככדו

 *( מערס טנ רף לקמן )עי' ערמך כעיר 6טר טפרי" חגגני וסניסס ויסגיס קדמוגיס דפוקים וגס3כסו3יס
 itPD)1 יטרלל קורוס דורסי 5חועלח קפלים o)no חכר er5 ונוקף ג5מ מלכרן וס5ילס עולסלמסמרת
- ר5ויס 6יגגס כנוגסו לפעמים כי ועם גפל16ס פסס כסג"ךגוקח"וס  ורסיס ר5ויס סיו מעמיו 6ך 

 . ננגערוסו גול כלכיס ע5 כי כווגחו על גירן וקינו "מריות עליו איןלכרכם

 סכתכ מס ל' וסעתקס' קררו על לנקפו מלכסי גלוועמכער ער"ה סר"ו כמגס נפ"רמ6 3סיוסידאבי
 למעמידו וסכינו 5כן סיס 6ל על לחקוק סג'ס פ"ס גן כס'1ס1 ח"חו נח"ס 31827סגס
 ססוכוס טילאו גימל סיס סו6 גס כ' עולס למ(כרס סמ5יס פחסכן מס p~nDht מוסו "חר%ר6טוס'1
Men.Tal. su Rakdama 1 
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 נחם ט תלמידי ת' בכ"י ריגייו בעיר 6( 5ואה ר"מב שצד ראה כי פנאבר
 העלו הדברים עיו"כ( הרב יני' XYI יף לקמן )ע" אלה דונש תלמיריותשובות
 דברי לראות כמות עזה תשוקתי גדלה והלאה ההוש ומהיום בלבישרפון

 על ונצפערתי אותם זכרתי לא אשר שחד יום נחגר ולא האלהתלמידים

 הפיח 6טר 1tahln סיס וסו6 עכרי לתון חסלוכוח כלסי על ססוקדיס כסן למנוס טאס ללול6לס
 : 1;"ל לטיל כרכסי כער lo'1nb לתפם ססטוקס רוחכקרבי

CastrinoviSnbalpinns* יו Ubertini PetrJ 0882ע" De  Bern8rda~ 30%. 
 :natus* Canapitii .1 *.1742 .8 .ז ".ע םor. linguar. 1084. Parmae 1 0%8זע*

Post080008ף10 .8ז0 .1ם918ם00 .ע שושז. Praeses5 facult. theol. 10. 
aomumsuisqae sibi Hanc impensos* staaio litetatam diuturnoslabores*In 

85.BUae aetatis 1827* 8. posuit vivens aeternae* quiaetis 

 annor Vitae eximius* bene~eentia ae doctrina vir . .88 .4.ש .ם.26
1881.8. Apr.t 1). 10. clusit 000 1ם Pl~cidissime 

 סמוקר' וסכונחו מיחוקו 16סיף ופס ומעקקו סוס סקס מס61ר Uwn 5מנס' %( )וף לקמן ש'6,
 כרכג'ס ומיוחקח מ6ד מפ61רס רייגיו כקמל סמן קרומם 615ס מטפמס וכמנס.כמנס

 טמו6ל מוס' 1סג16ן סקדמוגיס ריגמו מרכני o*O 0615 י5חק כמוסר"ר ס6דיר וסרב ונדיכיסכגגיריס
 כמכמוס מלס ~D'O דרטומיו( נקפר ס' )דרוס (11DDO עליו סטיר מפ6רוכס מסר"ס סל כנויסודם

 6חר olpnn וגדולם כתורס רסוס 6ים גמלך 1ל6 לרוחם פסוח סיס וניסו סרומיוס וכמרוסכח9יריס
 הנורע מפריר היה וחוחוו 15"ה יחיאל וכמוהר"ר 0615 חוקית כמוהר"ר רננים כניס לו וסיסכמוסו
 גפ51וס כתפרו כהקמוו כטבחו הפריך מוקק6עו מהר"י סג16ן גס . מ65גו וזרנו"וג כססכיסר6ל
 כמייסר וסק5ין הגריכ orn OHO מגדול מבילן תעיף . יסרבל( גדולי ס1לרוס )ועי' ל"מ דרוס'סורס
 סכוכה ממסלם מחס מסודרים כ6וחיוס מפ61ר דפוק כיס o~pnt וסב הויל 5ו6ס כליעזר ככמ"סעוכיס
 כממירם יסגו רב ומזהר טעם סגופקיס קפוים "מר מחפפים כיוס ועזר וניעם קבי כעירנוג61גו
 על חומס וקימן "וט לחס וסיס וכקוקענטינ6 כויגי5י"ס 11 מממסמס מופיקיס מ65גו ומן61חר

 מרפיק לכל פסיס מרפוק לגח' וכרס"' סקדמוגיס סמרפיקיס חי' כקורוס לסכקי"יס )מדועקפריסס

 על ולמעלס Ivnth telh 6ריוס וסני רוד מגן פור עס חמר נילן ק5ר( מוקרי עומר עס מ'ומרסימן
 אב כית לאותות דבל ולמטס יפרה סמול 5ר של כתמר 'מין 5ר ועל צדיק מסמרר6ס

 חמ"ד מכנסו חיד"6 וסרכ ריגי'1 עיר ומגריכי מנסיכי סי' דיון פ61ס מימין פסס ר' גס .ובמדפיס
 מסס קיג'ור וסעפקר מסר סמרומס הגער בסוכנו י"ר( דף ג' 16 רף 6' סנדולים ימסכממזכירו
 וסעסקס'1 )חויטחגרחן( ממס קרסו 'ו כעלס כבמתמחי מוזח 6סר Sb'1 וכמכסנו 615סכיומין

 סיס עלמו כיחום דירן ננימין ר' וסגגיר . עליו ע"ן 1854( 11,ען 11(נ )רף סע6'רי סרגכפולרוס
 עכרי לטון דקרוק חכר והום גחסכ ריגייו עיר וחכעי ססורגייס וכין otntQs~1 "ורש" כגימוק'ימכסר
 סט ותגווון ססחרלוסי ע"י חמס כ6ו 6טר קו53יס h"'po 6לס גין פ6רמ6 כעקר ככ"י fiD1מונח

 h'Sw~h כקהלוס ההא כזמן כנהוג סקגלה ועתק כלימוד עלמו סקע גס פ"6( ,ת" טליכרטימס
 1מ65חי tO)O S~5r גגימין מוס' המקובל סרב מגומע( מקוס )וכעס מוטב מקוס סיס ריגייווהעיר
 לעקוק ידו כעלס ססטסיק הנ"ל סקו5'ס נין ;5"ל מפלגו רמנ"ע מקפרי וכיוחר סקגלס קפר'מרכס

 ג;'ר גדרים על סכמירס כיס כספר וע" הפכרה נרטימס מצויין חמ65 ;ה כל עליו o~)tsn תיו כך כל כיכסס
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 ואיה פואה איה אלינו ויביאם רינייו אל לנו ילך מי חשבתי כיהעיום
 חבל דובבות ושפת' משומם ישבתי כה העולם רוחות בארבע נפזריםספריו

 . משתכהין ולא דאבדיןעל
 דרך ועברתי איפליא אל ללכת ונועדות רנלי היו כאשר תר"ה בשנתדיוקי

 S~st )6 סרוואל אורי מו"ה הנודע הח' בבית נתאכסנתי פריעספעיר
 אוצר נכאותו בית כל את לי והראה וקצרות ארוכות אתיוהשתעשע

 אנב בדרך מפיו שמעתי שונים מענינים יחד ונדברנו היקרים וכ'*ספריו
 פנים אל פנים ומטכיריהם פואה והנניד רוסי די מאוהבי הי' הואכי

 ספרי ננוזים ואיה המוסרי וההלוכותיהם תכונותיהם על פיו אתושאלתי
 : האלה כדברים לי וספר צואהר"ב

 השנייה מאשתו חורנו כן רק קיימא זרע בלי ערירי הלך sttst ומע"פהנגיר
 להשתקע ליוורנו וירד נ( עליו שמו וקרא לבן לו לקחו כי אותוירש

 להתעסק הכי הב4 ואינו הסוחרים מנדופי העיר מעשירי אחד והואשמה
 ושמרתי הנזכר ל* ספר כן ההוא באוצר נעשה מה יורע ומי וכ"יבספרים
 פאדובה עיר דרך הלכתי ומשם שמה. ללך דודים העת תבא עד האלההדברים

 וססמל~סו פ61לי1 ומטרמי סוס 60דון מגדולות 6יעלק' כלטון כמוץ חמ65 כקופד ליוורגו דפוקיסיטס

 לו וסיס למרי. גודע מורס ולומדי עג;יס לסמוך 1מגריכחו ח"מ כסס ולסגוס וכ"י קפריסלתקוף
 56ל קצריו גג(י מכיס סרסימס ר6יסי 61נכי יסג'ס וכ"י קומוג'ס רפוקיס יקריס מקפריס גדול6ו5ר
 ג*6ס 0י6 כי wnh1 כ' 6וח 6מר עד רק כתמי 1ל6 עכורי ל0עסיקס וסמילוסי 0Sb111hpחכס

 כקטון. וע" כרעקלוי6 כקטל 0רכגיס מדרס כיס כעקדכעס

 כמסור"ר 0ג16ן סרכ ממספחם וסיס b'Shu~h כמקסלוח ויטרלל מיומה מגיע מיטר מא החכם6(
 טסו ורסוס מלמסוס מסכים 31קפר ירחק כפסד למדי וגולע 1ויג'5'6ס ארוגי קרוו6לליב

 ככורו וימר חרו%יוס וכמרוס כמדעות וטלס מכס סיס עלמו מ5ד וסות ופסקים 0קכמוס סרכםעל

 )כל ונער 0ג"ל בק"ק 'טרלל כגי גערי מינון כסי מממרס על פקיר וסיס טריעקט קמל גנירי3ין

 טל1ס לברי מקפר כירוע onlh תקימו מ6( 0סיגוך כח' לסקנס חסנו 6טר o'hmo 06 ונחסומ16ך1
 6מד סיס יספ6ר יטרלל כו 6טר (5"ל סד"ל עמנו ומכס רכים 'מיס יעמדו למען לרגס"6111מס

 קפריס q'DbS סרכם (0כ וס(יל סלמירו סיס כי ו0ו6 מורו סיס כי 610 לט3מ הלויס וטניססמסלמיריו
 ספריכן כגג(י עלס קנין כעס מוגם 6100 751601 גמ65יס וכלמי יקריס כ"' וגס ויטג'ס קומוניס'קרים

 הכיסס. ככרעקלוי6 0רכגיס מדרטרכיס

 חרוכפ'6 ממטלס ננד קמו 6סר סמסקוממיס מקילוס כין 1880 כטגס סיס מורגו בן 0615 60יט זהבו
 מלסכיו 3'ר עדכונו וסגים ירפס 6רן "ל נפטו על לעסוי 3רמ %0מטל0 נכרם וכקטרמזויגן
 כו עטו ו0ס סידרה כיס מטמרם טומרי כיר מקר וכ0ג0 קפריו 516ר 6ס 6ן עליו ג"מניסומכיריו

 גיהרו וק5סס למרוס טי65 עלת טימפללו ררממנ6 סלומי 16רמ לעוכרי כמחגם נמנו ק5מסכריונס
 לעיל וכרמי כלסר 6לס רק 6100 תיקר 60ו5ר מכל גם6ר ול6 תפקר וסיו מעולס טמירתמכלי

 : (bn~ht 6טר רוסי6ני רי כעקר מוגמס btm כסכמי 6סר כרטימס )מסוקר6סיס
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 ועוד שמה שקטתי ולא נחתי לא אך ההיא כעת חפצי מחוז פארמאאל

 נפשי שאהבה את לבקש ליוורנו ללכת רנלי פזרתי תר"ו שנת חנכהקורם
 הרי נכי על נורא וקור שלנים נשמים עת היה כי הפלפול עלי קשהוהיה

 כל ושכחתי בנחת הדרך טורח ומבלתי עלי נוברת תשוקתי אךאפיניני
 1החלאות

 מפריו ואוצר ההוא האיש אודות על שאלתי מיד ליוורנו כבואיוירוי
 נאבדו ובנין מנין מרוב יותר כי הבנתי הנשאלים אלהומתשובת

 הננ על באהלו פמונים והמה נשארו מספר מתי ורק ואנה אנהונתפזרו
 שמה קננו והיונים ועמר אבק פניהם וכמו וסם עש למאכולת זויותבקרן

 ולא ומסחרו כספו בהרצת ופרוד ועסוק מאד קשה והאיש עליהםורובצים
 אתו ולדבר הכ"י בעסק אליו לבאנוכל

 בנירי
 הלכתי בעת ה נ ה 1 . ממכרם

 הישיש את פנשתי לה סביב והנמל והחוף העיר תפארת לראות'ברחובות
 מה לו וסמרתי לקראתי ושמח 6( זצ"ל ביסליכעם מירכי מוה' והשלםהנכבד
 בתהלוכותיהם ובקי הסוחרים את להלוך היודע איש הי' הלוסוהואשהביאני

 מהם  נשאר מה  לרעת הב"י לראות  שיכחונו שישתדל וה,הרתעוותחבולותיהם
 מבוקשנו. וחשננו עשה וכן עבורם ולהת'נע הזמן עליהם לעבור ראויםואם
 ששה ונם התשובות אלה כתובים בו אשר הנדול הקבץ ראיתי כאשרדהי

 את וקנינו השאר על עיני עוד שמתי לא המאירי הרב פסקי נדוליםכרכים
 עליהם הרבה אשר ומוהר במחיר מלא בכסף הפלפה ליתר עור הנשארכל

 לקי'א  מטמרם ועלה ומפה מפה  קנינו אשר כ"י איזה עור עם  אותםומכרנו
 3(.  רי-רומי לאפיפת  מצורף כעת מונחים ושם  פארמא פפרי  אוצר אלקובצים

 הנזכר מהקובץ והעתקתי רב  ומן  ישבתי ושם עמהם  שבתי אנכינם
 לתועלת 'לדמום ומהורר משוכלל היום נותן אנכי אשר התשובותאלה
 אותן חשכתי ערי  מצאתני אשר התלאות ואלה עברי לשוןדורשי
 לבי שמח עולם  למשמרת ונחלה המנוחה אל להביאן  עולם מאברןלהצילן

 ן  נואלן להיות  בנוהלי נפלו כי  ואתימר  כבוריויכל

 יקריס סטריס ל16ר וסו5י6 יסרבל סטטוס לססלוכוס רג טור לסיום וסטססרל שמרכיל הוא*1
 גר שטס לר' קג5וס טיכס . 5ירגגיל ר"י לסרי שטיסו יסויוס . לרטג"ס טטס טרקי~כגריס.

 יסר טפס פ5לתייר6. לרב"ט מטורס טורס סנון. גן לר"מ מטיס יקוו מירחי. 51רי5כ5
 סולרוסיו.  ' וקלס ערירי סלך כי לסר תרו יני נרריס יסלכום סגם טל ר1גייןלר5ג"ט.

 ן,ר. רף סנסייי כיש ספר נר6ס סמ6'רי ונחולרוח נססערס % דף סקכן( מ5'6יס ,גמ6מר l~Ob עי'ג,
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 לאור יצאו והיאך הדממתן מנלנולי בפומבי להודיע מופל עלי החוברעלנה
 עוזר לי היה לבבו וברוחב .קרתן את הבין אשר האיש ומיעולם

 עבר שפת חוקרי לתועלת בישראל להפיצם החכמים תשוקת להפיקומומך

 לדור זכרון למנחת ולתהלה לכבוד ועופרת ברזל בעפ יוחק למען שמוומה

 פריתן יאכל תאנה "נוצר הפסוק עליו לקרא לפני נכון ומצאתי 6(אחרון

 נ חכז"ל במליצתולהכתירו

 3( שהלמתו' למי הכתר"נאה

 המדעות תהלונית בין מהלך להם לחת אך אזהם ורביהי פפחתי כה עדכי
 כאשר ויהי . מפה כי יר' לאל היה לא הדפוס ע"י ולפזרםלהפרותם

 במעלות בהדרו כליל אמונה ושומר תורה נוצר השלם החכם האברךשמע
 משה מוהר"ר המפואר הרב מנעמים נניד יוחכמיות תוריותומדות

 הנערים את וירא שמעם את נ( א נ י 11 פה ואב"ד הדרשן גי' ן א מ ע ד ינ

 העברים מילדי ד.אמר הקדושה לשוננו חקירת לתועלת המה מוביםכי
 ויתיק הנלו בחשך ולאשר צאו לאסורים אומר וינבור עליהם ויחמולהמה
 ובידיעותיו חכמתו ברוחב לישועה לי היה כי לכד ולא חיל ואזרב'בידי

 לי התעשת נם אף ההבנה וקשי תמוהים דברים בהם לבארהרבות
 הדפוס ההוצאות לכלכל יצ"ו ק"ק נדיבי מנולה יחידי אצלבהשתדלותו

 תהלוכות לתכלית בדבריהם 'שתמשו כי החכמים ומאויי תשוקתילכן
 ידי פועל על והודאות בברכות פוב דבר לבם וירחש וקורותיההלשון

 ואין הכתר הלמתו ולו יאה לו כי תחולנה ר בי המש ראש עלוהשתדלותי
 . שנומרה מי על אלא נקראתהמצוה

 להקריב יאחר ואל נמול וממכירי הטובה על מודה האדם יהיהלעדלכו
 ישלם עמו לכל נא ננדה שאת וביתר תודה זבח קרבנואת

 כן כשסוס 16סי סגיך or ממרמס ירע לו מ"ר 'ורעת גנטי רוסו ועג" סוס ס6יס חכוגס כפי",
 . מס ע3י ויעכור סוכר 5סודיע סודסי ורגסס רוסי 8ל5ג' עלמי הכין דיגי טוכס כסוי 3סיומ ט665ך

 Veraienste Dem 9חKronerl.- 891 ס6טכגוי סמטורר כסירי סרוג מ65גו 11 מ3'5סכעיןנ(

 ווין פס "ייס otnib לכרי מרוורס כ11% למטמיע ממגויס סמפווקמיס סורטג'ס מסג' 6סד610נ(
 גרעק6,15 נקס3 6טר סרגגיס מדרס מגיח סורס ט5 גמלחמסס סלון י65 כי נרוחו טניס עיוכקטר

 מקומו 'מל6 טסוottosr 6 סורווין 6. מוס' ססמס"נ פטירת 6מר סקסלס פרנסי ונגמרו גמגולכן
 דין ניס 61נ כ ר ס כטס סדרטן 3ח61ר גלום ויסקר 'דין ידין יורם יורם סרכנומ כס6 ע5 גסליסכ
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 לכן . כמוהם ויעשו כלביתם בהישר,ם יקנאו נכוחה הולכי למעןנמולו
 הראשים את נרול בקול ואברך ברבים פה ואודיע לשוני תחת אכתרבל

 תושיה חכמה נוצרי רוח יקרי הננירים ובפרפ יע"א ווינא קהלטנהיני
 חנוני אשר אולפנא בית משמרת שומר' צבאם על העומדיםוטזיסה
 אצרו אשר בהספרים להשתמש והטדע החכטה לתועלת לבם בפובברשיונם
  חיולזיטיטען דער  בגויחטהעס יפזו  אולפנא רבי דסמריא בננזאואספו
 נחכור עסקי זמן כל ממני נאצל לא שאלתי אשר וכל געאייגדע(קווטוט
 העושה "איזהו ואמרו חז"ל שכחום וככר הרבים מטצדיקי המה אלחזה.
 לטובים השם 'יפב 6( לאחרים" ומשאילם ספרים הכותב עת בכלצדקה

 אשר ווין קהל אשריך עולם ועד מעתה מבורך שמם ויהי בלבותםולישרים
 גנזי להם ויקימו בעקבותיך ילכו יעקב קהלות וכל יתן ומי  יתפאר  ישראלבך

 . וחכמה תורה דווש' לתועלתפפריא
 חלא ראינו לא ההסכמה אותות מדוע חכם הבן ישאל כי מחר ביוםההיה

 ויחשדני חוכה לכף וידינני קדמוניות משנים והנהונ ההרנל ננדזה
 כני הנני  בנחת לו  אשיב הנה  הרור.  חכמי כבוד בעיני נקל כי דעהלנדל
  אותי והניאו הקדמון מהנהונ לבי את המכו ונכונים רבים פעמים אך שאלת*פה

 מושבותם מקוטות בכל מרין על יהיושבים הרבנים כבוד - רשותםלבקש
 מאד בעיני 'קר כנדול כקפן הלימודים על והשוקדים הרור חכמ' כלבצירוף
 הנוברים  הפעמים מן הנה ואזכיר - אהימר ובכבודם נגרם ראשיוארכין
 הללו בעתים א( . אתי האמה כי ותאסר ותענה באלה אנ' ובטוח שניםרק

 כאזרח הארץ יושבי לכל דרור הממשלה  מפעם בחיל קרא כרוזא הזהכדור
 בראש להשמיע מדע ויודע מביז לב לכל החופש ונתן להם אחת חקהכנר
 בבל ולפזרם להפרותם נם ואף בחבו I1DW אשר את קרת במרום חוצותכל
 את מלפנים שמרו אשר 3( הפקידים כי הדפוס מלאכת ע"י תבלקצוי
 בארץ פבעו המונם וכל הם נכרתו תמו בידם פיפיוה בחרב הדעת עץדרך

 לכ ועומים ופהוחים בריחיה ושברו אבדו הדפוס בתי מסביביןחומות
 וחירוף וההפך ההתננדות ההיא ההסכמה כזאת לחרות הנה ושב. וברע

 וחקירה בקורת פעם וראשונה בעצם ההסכמה פעם כ' יאשה לא ובןונידוף
 לפפרים החקירה העשירי לעשן האפיפיור שהנהיג קודם כי -ליעג1ור(

 מעריס. ומקוכן סק1גס סללו מעסיס6(
 מ65 3י סטירגי גי' מריטרמ6ן מקיר מו"ס סמדפומ ככקורח סגפ65 סחררן ססורג' 'ד'ךיג(

 6ל תפריס וכוחי מחגכם כ5 ע5 )5עג1ור( כק"מ מממרס כיסר56 ט5סגיס טסיסס גמקר6רוה
ounסטו*ריס 61לס  O'h1p) כ"( כ"1 3"ס . כ"ט )יימיס פקידים 

 6'ט 5כ5 ס' ניס סקיייס "לסי"
 ומעורוס '~Sbl קורוס דרסי ט5 סטוקריס כ' 6גי וגט1מ הירסיסו" גערם ל6 "5מס ומסגנך"מסוגם

 . 5ע5מס סר סלמס כי 5טרקומס ~on'Dh ויניעו 11 ססודעס ט5 ינלכוג'קדמוגיוח
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 ועד היה וויניציא ובעיר - ישראל פפר' על הסכמה מצאנו לא 6(הנדפם,ם
 הנדפס כל על פקוחה בעין להשגיח וב"צ רבנים וסנדולי המדינה ממנהינינדול
 מה דבר להרפיס אדם לשום הורשה לא דלהון הרמנוהא וכלתישמה
 והיה ההיא כעיר הנדפסים בהספרים ההוא הועד חתימת מצאנוכאשר
 הראשון להיות החלותי אנכי לכן נ( הסמר בראש ההיא הרשות להדפיסהחוב
 חן פצא שלא  רבר על המסבים  העיר לא  מעולם ב( . ההסכמה טנהנלכפל
 טתארים בהם אשר התוארים כל א"כ כבוד אומר כלו תמיד כיבעיניו

 rtw ובזה לפנים ורק עצמם מצד אמתיים אינם המחברים אתהמסכימים
 ראוי אם הקוראים לכבוד להתנצלות אכל . חפץ בהם לי ואין נוחהנפשי
 וביכלתי הזה הספר לאור להוציא והכשרה נדושה המדה בי ויש אניוהכון
 הריצו אשר מכתבים שני החיבור בראש העתקת' עלי הפוכה ה' כידלבארו
  יבין  ומאלה  יתפאר  ישראל בהם אשר הדור נדול' שני שעכרו בשניםאלי

- עפם בנעימת אתי השתעשעו באשר בעיניהם נחשב  הייתי ביהקורא  ואף 
  מלאים כי נחת בהם ימצאו הקוראים כי אקוה -  החבור  זה מעניןשאינם

 . הלימירים על השוקרים בהם להנות  וראוים מרעמרברי
  דברי  להבנת והופפת'  וחרשתי שעשיתי מה  האצבעות על  ילמנותלספור

  הזה הרור בעיני וזר כבד בלשון כתובים באשר האלההתלמירים
 דבריהם להבנת באור יתר והוספתי בתנ"ך מקומם איה הפסוקים ציינתי ביר"מ

  מעיירי  לפין סיפיפיור  מן סיופים נכול למסיג קים י,יי לכל יסרבל ל9פר'  סייסין חרם"י
 (q'Q כוויגילי5ס כופנירגי רג'6ל ירפוס  ריסויסליור י5יו 6יר גוולוס  גפסר5וסגרפס

 לכן סנט ספקר16ס יקרוס מיד וגס  סח9רס ווגמ"וס 'סגו כ' ככלם גרפקס ל6 כי  וניסררס"'
 : ונ"ל מגס "1חו"עסיק
61-targuna)  absque vel targum cum libros 60800 140 418ף 
 hebraeos expositores 6118440 ן ad ש24טמ4000 .1נ .xv: 1(. %1~-ש1

escomsub Max. Pont. נ]. Leo curet, 'imprlmendos 
 ,prirnat 01ץ

libroram%00108180 08!0א. Sanctae. terris 28מ10840מטש ש0 סו, 
CbbYlt.poena 818מ810"טז qaoque 

 כטנס  טלפס  סגס עכור "מר ציר סל'ל סמקר6ום נגערו רע"מ וכמגס O"U1  כמגס סיס "והגה
 מן סל"סוגס לועסי )חס וסרס סקכפס וכסכו  סיסיפער יעסכוס רוטל רכני סוכורפ"ט

(o~?slo5כע5'16ס( מקו יקר וס )ופוק ר"מ)נס סעס ממס נדפק "סר מכמור קפר ע aht סחמומיס : 
 כן יטרלל סכרית וער כסרסו סלל לנו 6סר סגסגת סטויר (oh רפ"י מסרי ס' ו, יום וגססם"גכסכ
 : USUt  6כרסס  כן סגרי ,,qp  סיין  ג6ס ז"ל. פריכי כר טכסי סכרית  רפן שר6 ~לס"ס. יטיילסר"ר

 סגי( )רפוק רטע זים קמר נרסס נרפק 6פר וסססיפוס מרסוס גוקח סגס תעסיק  לריגמאכ(
 יטפיל יל"ו 5ו6ס  סטו6ל כמ"ר סגכיר י5"1 סמריגס ומגסיגי ר"סי לפג' טניס 63 ססו6"ביים

 עם וגפנה ג6ס מינור  סיליוט על מיי ריגן זיס סיקר מספר p'nlob טיל 6סר יטילסוסחוסו
 סעפורקס סמנומ חכר "סר לפנק חו"ד מגס p~ps b'1pun גדש צון טמן כטס סגקר6יס דרסתי6קס
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 מעצמו ויבין וידע הקורא ימצא ?ה כל כי ממנו לפפור אחשובוכדומה
 כל על העירותי זה בלתי נם בהם טרחתי אשר ופרחי ינעתי אשריניעתי
 אלה ובתולדות להם הראוי במקום לקמן במבוא והנה הנה העניניםאלה

 ורברי במחברתו מנחם דברי כי פה להודיע לי נשאר אחת רקהמחברים.
 נמצאו לא וערך ערך 'כל אצל הש"כים העתקתים אשר בהשנותיו.דונש

 חתום כספר זה לולא כי התלמידים דברי ע'"? להבין נעשתה ומידיבהכ"י
 : להבינם הספיק לא רחב באור ואף ובריהםכל

 הדפוס מלאכת יצאה מיום הוא חדש ודבר נכבד קורא אליך לי דברעיר
 שינעתי מסה חוץ דהיינו ישראל מבנ' המדפיסיכ בין עולםלאור
 תהלוכות עפ"י לבארם והן לידי להמציאם הן התשובות באלהועמלתי
 לי קנית' אשר ועופרת ברזל באותיות סדורם במלאכת ירי נם שלחתיהמדעות
 ההדפסה rD חוץ ידי ופועל מלאכתי היא )יחטן( הסדור והנה ?ולתכלית

 6( לשער. מעבר רשום כאשר הדפוס בבית שנעשתה)דיוק(

 יזכר מהענינים ענין בשום ,1 במלאכה בעוזר' היה אשר ואיש איש23ל
 . לו הראו' במקום ואחר אחרכל
 אשר ויניעות מצאתני "שר החלאות בל ואחר וברכה בשלום אצאדנכ!
 בעיני ח( האלה התלמידים דברי ימצאו אם ואשמח אניל ינעתי-

 שכרי וזה קדש שפת לתהלוכות לתועלת ויהיו עבר לשון ודורשיהחכמים
 . עולם לאור יצאו ידי על כי דור לדור וזכרי ירי מעשהעל
 לפ"ק. לעד בנרכ2ררז השייזהר r~ppn) הדסי )ייס אלול יב א' יום ווין פהאד"הכ

 שמערן פוב כוכב נזפכפליב מואה כןזלמן
 רעכניטץ. ישרוןמילדי

 36רססתוס'
 לכלי,

 ריקם פגיו סס3גו 65 קגוגס ס56חו וכסמעגו ("ל ח"ס 3כווסר"ר D'5bp מעיר
 nhr  ססימסוו  לכמוש  כטטפט ס'עסס י353י 'ריס 3ר6גדין תדפוק 5סדפיקו 5ו גסוגסשרסוס
 גסוס ומגמל'6ל גחלי6ל וממסגם קור ססק"3 חמו( לחוס ו' 6חד ייס 1הני65ס פס סחוסמיסיסיר.
 וסמס36ק גכגק. מכסן לסרן : מסלומיס 5וי ob~t pnSt: י5מק : פ6ק רי מי י5חק לוי: "ייעקם
 סססכמוס כ' עלמו סקפר ע5 סר3ג'ס סקכמוס הח"כ סק"ק" קופר מויין לוי מי סמו6ל רג5יססבעפר
 'ריס 65 מ5ויג'ס רכניס ס5סס רסוס 53סי ססקגס סימם "סכנו 63רן גס 6100. מוער חיזוק היכיןסיו
atbועי' ופקסוס סמנתם טילו קפר סוס לסרפיק cr סמרקדק לסרת מ56יס1 מכמכ כסקרמס 63ריכוס 
 101 דף טין סמו6ל מוס, 5סחכס ג6מגס קרים 3קפר ג"כ וע' מווילג6 ע(רי55 ר, 3ן "לימומוס,

 1860()וגילגל
 3חכעוס מלמוריס  טסיו סרגם גסס ;מ65'ס ג' חדוש (ס 6ין סקימוטס סגו~יס מיפיוף 21'ן"(

 טטעט"ן  ר"כערע גויג'5'6ס  נומנר,גי רדיקל וכר*סייס סוסות מלעכס 5לירוף סעוסושלפתוס
 כוויגל*ס מלגוטיות  43'ס5יג:  ליטטער ומעלכייר *סריו: וממפחסושסכרין

 ו3רומ"
 3""רן ע~עוויער ;

 הכלויל: ופריכי וקטגיג n~p)bb :tatbt~tsn : ספגו ור"פעלטיגוק כייווירטיפליגעייוס

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הקבץ ואסתתמציאות
 סדורו תמונתו אותיותיו ציורי גנחתו מקום הקבץמציאות
 ועניניהם הספרים אמתת יורע למען בו הנכלליםוהחבורים
 הקורא ביר ברפוס וממורר משוכלל היום נותן אנכיאשר

 חדשים הן מהחבורים מה ובחבור בספר לעיין 'גש פרם מבין קיראכל
 ע"י נעוריהם כנשר נתחדשו אשר וקדמונים ישנים והן באומקרוב

 וסגנון ,מנו מחברו וקורות תולדות הספר מדרגת לדעת משתדלהדמום
 הוא אם ולחקור לרעה ההכרח הוא כ! פונה, הוא רוח איזה ואלשפחו

 משוכלל יצא וכעת מפריא באחמתא שמור היום עד והיה קדמוןספר
 אשר ההוא הכ"י ממציאות מאורו, החכמים 'הנו למע, הדפוס ע"'לאור
 עדי המה ומ' לבעליו שמור מנוחתו ואיה להדמימו ההעתק נעשהממנו

 הנחשדין אותן ב'1 'היה ולא ש( ולאשרו לקיימו לו הזכין והחתימההכתיבה
  החלי וזה גדול באילןלתלוי

 בעני
 זה:

 רי י לס ת  "תשיבות האלה  החבורים שני נמצאים בו  אשר *( *  וכ"י(הקבץ
 מחברה אשרחלקעל בןלבראט דכרידונש על בןסרוקמנחם

- -
 )6ורך עורס תמונתם , סדפסתס חמן מקוס סספריס תו75ות יריעות*(

 וסינהס מדפוס מז3מ ננ5 נקררו פעמים וכמס רי3הסו5רוט3,
 לססלכס וגס סמועות תסלוכות לקוטת סתועלת ר3 סי6 לסוסססמסדססס
 וחפיר  סנווליס מס וספרו ופפורר פפו1ר חיר"א ס6ויר סר3  013 נתעלסוכנר
 לפרסות סל6 סנומ3ר וציי סספר סדססת  וכן יריעת תופלת ערך על עו31רו3

 ינקוט 13 5כנ1ת ויני יוי 3כ5 ח13ייס ת31יי מסתמסיז "קבץ" כשם .(. : ע"ס ולגיפור 3סויפס 1פניס 3סינוי לניטורפלסטר
 ר' וסרב 6מת 63גודס יד כתוני וק5פיס ניירותהסיפות

 "עמירים ולמר זס ענין ע5 13 מסחורם 6ס"ר מעס"ס 3סקדפת דורכןסריסוט
xoll.Tal. 711 l~alcdanla )**( 
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 בבית תמה ומהחתא ושמור ערוך הם" עלי וגש ד מיד ל ה ותשובותרבם
 בשנת שמה הובא *( מדינתא באיפאליאה די פארמא בבירתאמפריא
 מעוכון לפלטה הנשארים .ספרים' 6אר עם "שתדלותי ירי על למ"קהר"ו
 לאסוף ממונה לשהיה זצ"ל ריגייו איש מואה בנימין כנשה ר'הנניד
 נקיא והיה מודינא די הדוכסיא עקד עבור ויקרים ישנים וממריםכ"י

 נלכולי וכל חנטיקווחר( ב4מער )העי5חגזיבער הרוכס של מ"מ כבודבתואר
 וזה מקומו שם כי 'בההקדמה באריכות הכל תמצא לידי בא איךסבות

 מציאותו. ועל הקבץ אמתת על יורה אשר בו והנכלל *( * תארותמונתו

 ממאתים 6"זיח בתמונת גדול קבץ הוא Coaex) בץwr. 810 )6 הנזכרהקבץ
 כהב אותיוה'ו ציורי וחזק עב ענל של עור קלף עלים ועשריםואחד

 וער מראש א' סופר ומיד עמודים בשני תמה כתיבה הנקראת אשכנזיתמרובע
 בימים כנהוג בקוים ומצויר בעור מצופות עץ של בטבלאות כרוךסופו

 שנים מאות  הרפה  עליו עכרו כבר 'אמר מיד מבחוץ יואהו וכלהקרטונים
- - -

 מנונים לעו מלשן לסם 063 ולרננתי שיפיס" סקו53יס נכתי3ת ססתדלו דור3נל
 בןעטטער( טופ מ1יCoaex, 1) manuscriptus) Codex 3סס נקלס לסיפות13

 לכנותו ונכוון יותר לרננתי 11 ולכוונם ב'ך. געסריעבעגעפ5ו,תא"ענגענעט5טעפ
 : "תכריךיי3סס
 קו53יס קיש סמא כ63תי 6נכ, .004( Stern -זא )6 ס0 ונסומן דהותןא(

 ספרייך גנוי סופרי כקסת ועפ"י עליסס יוסת 6סר כבחירנמסמר
 דעת לזיען ומנו6רס 6לוכס רסימס סקו53יס לקלס ומזכרת רשימהתכרתי

 נקרמות  ומימתס וגס ססי6 וס6סיפס סטינ 63ר סכ5 ומצנרו ?rJ כל עניןע"י
 טפס סי63 מי לכל כידוע שפערן מיניע5

~p3S 
 ע5 סנוספיס )נ6לס 6תך קנן

 נתוך מעורניס וג'ינס סרס גנוויס לסיות וניוחן olpn לסס סונן גי רוססי ייקו53י
 כתנס פ6רננ6 לגנקך סלו כ"י קנאת ננגר 3עת סוס סחכם כי רוססי דיולסיפת

 ר1ס"י די 6םיפ"ת SD'1 סגנו ויקרץ לגגיותס )דיותן תור לסס גויותן כסול3תל6י
 : -0מ( (Rossiane כל 3סי ויקרין סנניוסלססי6 סתפ על מרות וכן עולסלזכרון

 לווין לקור סו65תי 6מר 36ות סרקי )נל לפירוטו נלוט סמ6.רי ב:רעדלדחדהע *(%
 ומיותרת סחרת לעס ימנתי לנכי כ'  סודעתי 1,1 דףתרטנו(

 : "o~pS לא' ק3ן כל רסיסת חלקתי לי סקון))יס סרוס)ניס יוכל כ"י לפיתת3ח3ור

 )5ורתו וזבניות ותכליתו( כולל 610 נמס ענין תתגרו( ופס מתנור (ccגטם
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 עליו נמצא שלא ואף שלשנינו בדורות הנהונה מלאכה מלאכתו כלבי
 מתחלת הוא בי לשער נוכל תארו ומכל מכוחליו נכתב זמן באיזה מהרמז

 כאשר ואמתית חזקה ראיה זה על לי ויש השש' לאלף הראשונההמאה
 , הענין במשךנראה

 ממחברים מפרים שבעה כולל הקבץזה
 : הם ואלושונים

 השרשים חלק כולל פרחון שלמה לרבי הערוך מחברתא(
 י עברי לשוןמשרשי

 : ופתרונם עברי לשון שרשי בולל סרוק בן מנחם מהברתב(
 : מנחם מחברת על לבראם בז רוגש תשובוהג(
 : רונש תשובות על מנחם תלמידי תשובוהר(
 : מנחם תלמירי תשובות על רונש תלמירי תשובותה(
 ומנהם: רונש על תם יעקב רבנו תשובותו(
 הקרמת גבירול שלמה לר' הרקרוק ביסור חווז ענק ס'ז(

 : הדקדוק חלק וכל א' בסי' הנזכר לסמרו סרחוןר"ש

 בו ונמצא חלקיו בכל שלם הוא השרשים חלק פרחו, לר"ש הערוך א'סי'

 בפארמא דהיינו עיני למראה היו אשר קובצים שני אלה מכליוהר

 טממ3ר סיור ירך 6יזס לעל פרר נכתב( ))ס SD1 ס6ותיות 5יור 63יזססמי5וגי

 ס6ר וזכרון תנורו וקורות הכמנר קורות וגולדה 13( ככלול 63ור 53ירוףמנורו
 לטעום 6יס כל יוכל IDtS סק3ז ינקותו ענינים 6יזס לסעתק פתשנןמנוריו(
 רק תכליתי 63סר סזס טסדר עזבתי סיקוס 3זס סם 6ך . סלמנו( על ערך6סר

 לסודיעו נכון סמ65תי מס רק ו6רסוס נו נמ65 ומס גניזתו olpn 6יסלסריות
 13 סקורכן ימ65 סוף וסוף מככר לי מתויתי 6מר מסמור 5תרמק 606ף

 :'  3ר3יס  לסוריעס ור6ויס מרסיסיעליס
2( ) 
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 מצאתי כי *( ווין בעיר אחד ועיד Codex) 764 .ם )1038 רוממי דימקיווצי
 הערה ושום זכרון בא שלא. מה שונים בענינים וגלמים עלים לפעמיםבו

 נמלות בראשה ומצוינת הוספה המחבר דברי בין נמצא ולפעמיםככ"י( עוינני יני ממת 6סר גרמי)נס כתוניס סם ס65 לסוכירס מקוס 6ין )ופסמהם
 וכן שמים ודנן כמו אבירים לחם נקדן מפי ישבר בשרש ר"מ הנקדן""מפי
 אלא אבירים לחם תקרי אל ומדרשו' ' מוצק כרא' חזק64 השמיםנקראי
 במשך כתובין הוספות אלה וכל וכו' אברים ברמ"ח נבלע שהי' אבריםלחם
 בכולן ולא בראשן לפעמים רק תוספות שהיא צ'ו1 או הערה בליהספר
 פרחון ר"ש ערוך רשום נ"כ מצאנו איפנהיימ ר"ו* ברשימת הנקדן"."טפי
 מצאנו .שלנו בקבץ אבל הנקדן הוא מ' הורעה בלי מהנקדן הנהותעם
 הדברים-והם באלה ע"ב הדף בראש מתחיל הקבץ כ' בפרוש שמואת
 המחברת זה הנקדן יוסף נאם וז"ל הספר ומסדר הנקדן דבריהמה
 המפר כזה כינותי לפני היו אשר המחכרות מכל בעיני חןטצא
 אחר" "מענין או אחר* ?ID פירוש ס"א כתב אשר מקוםובכל
 ולהקל ברמיזה הכיתב כתבם אלה לתנות הרבה צריך כיוכעבור
 מסום ובכל לו קרוב פירוש ק"ל כתכ אשר מקום כל וכןמעליו
 ובכל אחרע' "פירוש פירוש פ"א ככד" "פועל פירוש פ,יכשכתב
 לרבר מכיר היה' פרחון אבן המכונה אברהם ב"ר שלמה ר'הנזכר .הטחבי כי ערבי לשון הוא והמצדר" "מצרר כתב אשרמקום
 קראו היום יהודה וא' פעול מצרר ופירוש בו רגיל והיהבערבי
 והזכיר עמנים לכלה ומתחלק יאסר אמר תשמרון שמור כמומקור
 רוקעם חריע טה קער עכ"ל: לפעלם יד תחבולות תהפוכות הזהבספק

 הסרחון. כקרור מ65 6טר 631850ויענט

 אשר הנקדן ר"י הוא הוא כי לשער נוכל הנזכריבוידעתי ר"ילברברי
 לא חנקד3'ם עבורת ומלאכת א( * למעתיקם אחרים בספרים נםיזכר

 פרעסבורנ נעיר 3דסוס לקור סערות עם סססד וס סו65תי ווין כעתק עפ"י*(
 )1844(: תר"ו3סנת

 קושי ללסיעת ס5ו 3סוססות לונן :  תכויס  ר3רי עיין מנקדנים ונר על**(
 Lips. Senat.- 096. %8 .(Obsetvationes )1 ס 5 י ל )נ ד 5סמכסכ"י

 דקלוקו לספר 3סקןפתו .ז5"ל שד"ל ן26, 5ד ישרון נספרודעליצש
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 כ"י ולסדר ולהבין להעתיק גם אף תנ"ך ממר' אח ולהניה לנקד לבד"יה
 סמק בלתי כי לו הנכון מקומו על דבר כל להביא הנגידים בקשת וכמייקרים

 כחבו כי הנכו, סדר על כלם היו לא המחכרים מיד יצאו' כאשר דבריםהרבה

 ולפעמים ומאוחר מוקדם באין שעתם למי' ברעיוניהם עלה כאשר נליונותעל'

 השחרנו אשר נחוצים יוהר אחרות מלאכות או המוח שחפמוםמחמת

 בכל מקנם העירם והגייסות .הנלות פלפול ,ה לכל ונוסף צוארם עלעלו

 ש( והניירות הקלסים מציאות קושי גם ואף קדמוניות בשנים תמידיום

 שבלם ילידי על עיונם עי, לשום ביכלתם היה לא הסבות אלה כלובעבור

 מאמריהם והניחו הקורא לפני ערוך שלהן ולהכינו לימהו שניתמעם

 במעם רעיוניהם על עלו כאשר המדע בדברי והן להלכה הןופסקיהם

 שמלאכתן חכמים אנשים והענינים המלאכות לאלה נמצאים והיו ,ראשק

 הטחכר וסננו, בשטת והכשרהם השנתם כפי המפוזרים הדברים לסדרבכך

  שהוסיפו המחברים בדברי הוספות נטצאין ההוא המנהג ועפ"י זהוע"י

 המבג והתיקונים ההוספות ואלה האלה )כותבים(  המעתיקים ארהנקרנים

 העתקות  מהם נתשו  אשר ~מן  אחר כי כלשנא  וכובר  קושילמעמים
  והשמיפום וכרומה( הנקרן מפי לר"מ והציונים המלות  הלבלוין הניחואחרות

ff)88 (Prolegomeni  'דף געסיבטע 4ור נספרו יונן  ספנם פ"א עור ינו )111(  

  כסנ"צ סוני סם ר3ריו  ויפי ספ"נ ספר וכותר לפסרר  רירן סנקון ר"י 6תסמ65
  סו3 מ65תי וכן : 0ס 11"ל ס"ת כתיבת נזין לסלכס סמות( וקלס לס"מ3סס"ת

 6ומנתו סיתס כי נרפס ענ"ל סמוממס כקון יוסף סס"ר טסס 5סר מ"פכתקון
 כסריס תורס ספרי לכתוב תכ'ך ספרי וממסורס רסרוס עפ"י לנקי ממגמתומון

 3%3ור: 3סןלקרמות

 משו נ36ד כמלס כסל6 36ל3נ6ל סר"י מטפסר כנמנו ידיר מ65נו ן"וא*(
 מ65 ומן וקמר וכל מכל נסלם שוי סיס ול6 סימנס מרככתסמרו

 וכמו מסכורו נסתנס 3וז6י ממכרו ליד 630 כן קרס ל6 06 וסיס 3נ6פולי16תו
 מפסתן סנייו גס סיס  סרפום מלחכת סי65  סורס כי וסקלסיס מניירות 3נירןכן
 ונ6ותיות קטנות מתיכות על 3קי5ור לרסוס מספיקו סענייס וע"כ מ6ךיקר

 סנסמרו )חויטחגיחפע,( כממרס ין 3ע5ס נ"י סיום עוד רוסס 6נו נחסלתלויות

 : קנסעי
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 המחבר טסננון אחר וסיגנון לשון והיא עצמה ההוספה רק והעתיקו וכלסכל

 ווי"ן בקובצי הפרחין בטחברת מצאתי עצומוה וראיות *( להם אחר אב לאכי
 אין באשר באמתחתי בכהובים אתי והמה הענינים נשתנו איך רומם"יודי
 עליו לדון לפנינו אנחנו אשר והקבץ , עליו בהערותי כעת לי ודי מקומםפה
 ומסודרים מתוקנים בר הנמצאים חבורים השבעה כל סופו ועד מראשוכלו
 החת אחר כתבו או ממ"צ כ"י הוא ואולי הנזכר הנקצן מר"י הסרר זהעל

 נעשה הקבץ כל הנקדן" "מפי הענינים בראש המלות חורנה זה ועלפקודתו
 מן ותכדיך ילקוט והוא ,ה על ראי' הנ"ל הנקרן הקדטת כאשר מיוחדתבכוונה
 על וזה לזה זה השייכים אחד מענין אכל שונים ממחכרים "בוריםאסיפת

 הוא כי כל לעין ונראה מנחם על משינ הפרחון נם כי ומכריעים משיניםזה
 מונחים אשר הספרים מאוטווה הרשימות וטן 'תרה בכוונה מיוחדילקומ
 סוף כולם ואף'לא טוה ,ה נפרדים רק ביחד החבורים אלה מצאנו לאלפנינו
 דומה. לו ואך הנקד( ריי בזמן קדטוניס מימים ומלאנה מעשה הוא דברכל

 בזה הבאים השרשים כל הקף בו נמצא השרש מאותיות אות כלבההחלה

 אחרות כהעתקות נמצא לא באשר המעתיקים מלאכת נ"כ לדעתי והואהאות

 וטמודי רשתת ת' שחח שרש הי"ו באות בו טצאת' נם עיני לנגדשהיו
 שחח ר~זז אחר אות כל בראש השרשים בהקף כן ועמו נעזז ש'אחר
 המחבר דברי השרשים חלק סיום אחר ננדפס( זס 3סלס נסעלופי)עיין

 נמצאים באשר הנה להעתיקם יהצורך מן ואין השלטתו מקום וזטןבסונר
 : תר"ד( שנת ג ר ו ב ס ע ר פ נדפופ משם הקורא יקחנובדמום

 מרוק בז מנצ"מ 23הכרת מתחיל הנזכרה המחברת מיום אחר ב'כ(י'
 הבורא "כעזרת ביניהם מפריד חלק קלף ועלה בע"א העלהבראש

 שט,י לא נטצא לא מצחו על וכו' למוד'ם" לשון לחקות אחל שמתיםניב

- -
 וכמו תלמידיו הספו סמנת ס' פ" כי פסרמיו כ5 כר"ם לעו לנו הראב"ע4(

 חרמון בגסס סי' מקומות 3ק*ת שכיסס סג6' ספרים 3ס6רסמ65נו
 מוצות סוהרי סר6סו:יס כס , סריס וכקלס נפנים סכניסס טופס תמלילו6יזס

 עקמן ):סייעון ורנותיו רפ"י רגפ"ס ר"מ ר"מ כנו וירוס5מי 3נ5י סת5מון)נ53רי
 "סי6 כן" גרסינן "65 וסמקירס סרריסס 5פר 63מרס וכריס קסיס כלריסלפסר
 סרנס: 565ס וכיומס סל3ריס' עלינו ום3ס נ"כ טועס תקדיר "6יוס מלמוז"חוספס
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 אלה הראשון העמוד בסוף בע"א האחרון בדף בסופו אבל מחברו שםולא

 הוא ובאשו עולם" לבורא תהלה נשלם מנהם "23דזברי2הדברים
 תרי"א( בשנת פיליפופסקי צבי מהו' החכם ע"י נלונדון ברפוס כעתנמצא

 בנה: הנרצה לתכלית איננה ונם יותר פה אאריךלא

 מתהילין השני עמוד בראש דף באותו הרבקים בי! ריוח בלי יה אתר גיסי'
 הלוי  לבראנו  בן אונש  י2שובור2 "וזדן מנהם על דך3שתשובות

  מרוק  הנקרא יעקב  בן  ההכם  מנהם על השיב  אשרההכם
 נלינדון הנ"ל ע'" נרפס ?ה  גם  ברזיו"  רזיו  ופורי  הרוויוואלה
 להבליה אודוהיו ולהעיר לדבר ל' שנראה מה אאריך לא לכן תרי"א(שנה

 לי אוהו העהקהי כי לקמן בהמבוא הקורא  'NSD הלשון בדקדוקההכמה
 : מאד משובש שהוא הנדפס כמו לא השלמות בתכליתוהוא

כ("
 רונש על מנהם הלמירי תשונוה תבאנה בא תגף מי'ג'  אהר ד,

 עלרברי  מנהם  תלמירי השיבו  התשובות "אלו :מתהילין
 2 יכי' "דונש

  ובשוכות על רמש  תלמירי  כישובות  הנגר שי'  אהרה"ה'
 /, ן מנהםתלמירי

  אשר  מאיר ר' הרב בן יעקב דרבנו "תשובות  אחריהם ו'סי'
 זצ"ל הלוי" לבראט בן רוכש של תשובות עלהשיב

 אותן קורא כל באשף נכונים אינם אך מצאן על הרוחים האלהכדברים
 מצאנו ובאמה ודונש D~3D בין שניהם בין מכריע הוא ר"י הרב כי'מצא

 נדפסות זה יבשם ר"ת הכרעות להן הראוי' בשם נקראוה כרשימותאותן

 מהנרפסות  מופה יוהר לי עשיתי אשר ההעתק ( הנ"ל שנהלבלונדון

 :  לו הנכון אהר במקום מזהוארבר

 גבירול, שלמה לר' הדקדוק ביסוד  הרוז ענק ספר אלה כל  אהר זיסין
 הדקדוק הלק וכל א' בס" הנזכר לספרו פרהון רישהקדמת

 רק בפ"ב, ידי על נדפסים כבר באשר כאלה דבורי ארהיב בל לו.אשר
 אף הקובצים  מבשאר  יותר אינם  הקבץ  בזה גם רש"נ הרוזי כי אודיעזאת

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



XVI

 ולפני רש"פ לפני כי נראה מזה פורים מאות מד' שהיה כתבשהראב"ע
 : חסרי! הווהנקדן

 אשר הזה הענין כל שהסבו הדברים המה שהם ה' וסי' ד' סי' אודותרוקנה

 הוא כי דבר שום פה אכתוב בל הקבץ ממציאות הנה עדכתבתי

 הנהלים בדברים היפב באר הבל הקורא ימצא ושם לקמן במבוא ושמורערוך
 והשהלש' בזמנם שחיו אחרים מחכמים נם הדברים נלנול ידי ועלבהם
 להעיר עור רק לי ונשאר לספר, מבוא כותב כל מנמת וזה זה אחרזה
 - הענינים אלה שני כי tPD כל ויבי! ישכיל האמור מכל כי הקוראאוזן

 אותם, ומבקש דורש לכל בפארמא שם ונטצאות אמתיות - התלמידיםתשובות
 מפורסמים חכמים שני ראיה עדי כשרים עדים נאטנים עדים שני ליואע;דה
 אלה נודעו לא החכמים אלה נולדו שלא ועד נוצרי ואחד יהודיאחד

 ולעך בעולם מציאותן והוריעו ויקרתם אסתתם הבינו המה והםהתשובות
 נסס עדותו נבית וזאת זצ"ל א!ולאי ךזי"ך האדיר הרב הואהראשון
 בבית ראיתי צעיר איש "ואנכי 116( סי' נדוליס ולערכתסגדוליס
 משה מיניור והמפםר השר המרומם הגביר אהובנו שלנכאתו
 דונש מחברה והוא נושן ישן סמר ריגייו מעיר יצ"ו פואהבנימין
 ותשובת דונש תלמידי ותשונת עליו סרוס !' המפרדי מנהםוהשנות
 תם רבנו הגדול התייר קדוש אמרי דשתי ושם מנחםתלמידי
 וחרוזים בשירים שר מחברתו כראשית כת וכל ביניהםמכריע
 הבתים בראשי והלא ארוך שיר נאמר לו שר תם רבנו גםיפים

 לשון בשרשי והכל מאיר רבנו בן יעקב לאותות היוהראשונים
 החכם ואלהדברי עכ"ל. *( המקרא" של התיבות ופתרון דקדוקהקדש

 3לי וסם תיוררים אינס .ס!ס כר3 לנרי מקנן וט כללות לעיל ציינתי ונס לפי*(
 תלעיזי כטעות ונתפר ולנחס ונסגרת ול6 רס"פ ס' ונזכיר ולוינוסךריס

 מנחס תלמידי ולמ"כ  )ננתס  תסוגות כתג כעס כי מוסיף וגס עלינו נמנחסונניס
 נוכל וסבכתן )זכתנ וככותלי כי th1S' לכו נרסס זס פנל ונמנית כ' ןונ6 ת'וחלף
 תוייך מס סזס ס6ריר סר3 נוטס סו* 5ך 6י~ס ו6ל פכותן פחם3ות 3טי3למזכיר
 3גס"ת עסקם סרוג ס)נסרסיס מגדולי. מתורס וסירוסי סס5כס ספרי עלעיונו

 3ין 3ססרו מסלך למס מהת עינו מס hS סלמון ורקיוק וג'דע חנ)וס ספריועל
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 המליסדי היהודים שמות ערכי בממרו רוממי די ננ' י' המפורסם המלומדהנוצרי
 . עכ"ל רינייו" בעיר טיאה אצל נמצאים ותלמידיהם ומנחם דונש"השנות

 עליו דנים אנו אשר הקבץ בזמנם ראו ושניהם מכוונת עדוהםהנה
 והזמה הכחשה בלתי מעידים כאחד שניהם בו כלול אשרומתוכן

 פארמא אל הבאתי אשר הקבץ כ* היסב באר כהבתי בההקדמהולעיל

 : הנזכר פואה הנניד אצל העדים אלה שני ראו אשר בעצמו הואהוא

 ומבוארים פרפיים דברים מצאתי לא הזה הקבץ כתיבת יסומןמקדמות
 הדקיוק ההלק מיום אחר בסופו רק הוא זה ראה עליולומר

  נמצא "  וכו' וכו' קורא בל אפייס ואנ' " מחברתו דבר' ומסנרת פרחו!לר"ש

 לי היה "יי המה הסופר דברי בי ונרא', אשכנזית בהמונה רש"יבכתב
 ואמן אמן מקום בבל ומכמת ומשען ומחמה tpD1 ומומךעוזר
 השערים אלו "קויימתי : הרברים אלה ממנו רחוק לא יאחריומלה,
 התחלה ואחריהם הכפורים" ביום עונות שיכפר הרים ליוצרשבה

 ואחריה , ביתא לאלפא ובראשן שורות ד' ואכלה אכלה המסורהמן
 בוחנת עי! שמתי זצ"ל" הלוי אורי נר "יך4ול הדף ובסוף כוח ניולחלק

 וכו' ל' עוזר היה י"י לאותיות נדמה החת.מה אותיות תמונה כ' ומצאתיעליו

 הריפש משפחת מאבות אחד הוא החיתם ני ברור נראה החתימהומשמות
 כתחלת שהיה ps'9 כתכת' כאשר הכתיבה זמן בקירוב לשער נוכל הואוא"כ
 הוא והכיתכ והמעריך המסרר כי נאמר ואם *( השש' לאלף הראשונההמאה

 אשר מזה לפנים שנים איזה זמנו להמשיך נוכל עצמו יופף רביהנקדן

 ארהב בל הכותב היה הלוי אורי בר יואל והמסיים שהחתום אך .קצבת'
 לכי לכן , עצמו הקבץ מכתב משונים הדיו ומראה הכתב באשרלהחלים
 ובאשר אותו לכתוב והקציה הקבץ בעל היה יואל הא"ש כי לשער ל'אומר

 במצוה נכלל 3"כ תולם( מספרי לכו( הספרים כתיבת ה"ה ההםכימים

 הקבץ בעל כי המנהג בורא' והיה ס"ת בהלכות הרא"ש כמ"ש לכםוכתבתם
 ס"ת. בכת" מננו בז נם כן הוא שנהונ כמו המצוה לקיים שורות באיזהסיימו

 סוכירו 65 ד"ת וסם רס"י )נדנל' 15 מגודע דונש סקלן 3וס ))65 65 ו5ו ס0סעוט1יס
 . סיטיזן הריסס נזיין 65 כי 5סס סירים וקין לגנו סקרן 3וס לגליו וע"כ 6ופןפסוס

 סגקדן. יוסף ר' טיי בניין געסיכטע 5ול נספרו גר"ו קונן גנוינו מכס לכלי שי'*(
Men.1,%1. %ט 

~lakflikm;L 
)***( 
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 הוא הקבץ כ9 כי מהשערתי ע!1, 5א אנכי אלה ורברים דין אחררוקנה
 באלה הכי  בר והוא לראותו. שישתדל מי וכל הוא  הנקרן יוזלף ר'מיד
 סופר סיר הם כי מ.רות  האותיוה תמונות כ'  וביותר לרבויי יורההבחינות
 כי ה'8  השערתי מחז'ק  אשר  אחת ועוד , תורה ספרי בכתיבת  ובקימהיר
 אומנתם אשר הסופרים מן ונערכו נסדרו אשר  והקובצים האסיפותכל
  אשר  בזה כמו שונים ממחברים ספרים אחד מענין בתוכם ואנרובכך

 דהיינו במציאות 'קרים זה על זה  והכרעו"ת תשובו"ת השנו"תלפנינו
 המעתיקים לרוב כי הראשון המעריך מיד יצאו כאשר ביתרבשלמות
 לו היה אשר החיך וכפ' להם הנצרך כפי לבעליהם כתבו אחריהםהבאים
 לכד דונש השנות מצאנו כן ועל ביחר כולם ולא פסקא פסקא5סעום

 כעת עליו רנין אנו אשר הקבץ וזה לבד רש"פ לבד מנח"ם לברההכרעו"ת
 ניעד"קטחיר( המעריך יר מתחה 'צא כאשר הכ5 הכולל בערלם  יחזירהוא

 הקפנה  וההקרמה חסרו! בל' עולם למשמרת הוום עד ונשמרהראשון
 בעצם הוא  הוא כי היאת להחלטה עצומה ראיה הקבץ  בראשמהנקרן
 המעתיק יעתיק תכלית לאיזה כי  הראשנן  והמעתיק  המעריך ביר  יצאכאשר

 אימר לכ! הראשו! המסדר דבריהאחרין
 המעריך והוא  הסופר הוא  הנקרן יוסףר'

 : לב"ע השש' 5א5ף הראשונה המאה 5התח5תקרוב
 מאוה במוף,ש5ש איך לדעת ראוי ובאשר הקבץ מקורות אחר דברעיר

 מה הנה אעהיק נחשבה הרקדוק חכמת היתה זטננו לפניהאחרונית

 בבית הייתי ז"ל  הלוי מנחם בר מררכי  "אני : ו!"5 כסופו שםשמצאתי
 וקריתי רנ"א שבם ר"ח עד רנ"א מחנוכה כ"ץ שמואלהח"ר
 הבנתי ולא  הלוי  לבראם בן של ערוך הנסרא הלזה במפרוהגיהי
 סוף נקודה ולא פועל ו5א  שורש ולא אות ולא תיבה לאבו
 שהיה נמצא הראשון דף ועל ב"ה" מה דבר בו הבנתי 5אדבר

 יאח"כ רפא כ"ץ יקירניאל בה 13רדכי ביד שקיאן נמשה מר'ממושכן
 כיץ.  אברהם ר' בנו לידבא

 בו השתמשו שלא  נראה מום כל בו  אין שלמותו מיופיו הקבץמתואר

 מאר:  יפה והואהרכה
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