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 מקומות ומראה באורים תקונים, הנהות,עם

מאת

 וויסטינעצקי. הכהןיהורה

 תרג"א בשנת לראשונה לאוריצא
ע"י
 נרדמיםמקיצי
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 אתריםדברים
 ) המעיר הקרמתנעין

- -

 ההעתקה כפי חסידים הספר את ידי על נתנו נרדמים מקיצי חברתראשי
 ולא רוחי שמרה פקודתם ואני קצרה, בדרך רק עליו ולהעיר להניהו בפארמא אשרמכ"י
 וירושלמי בבלי משים המקורות את לציין והשתדלתי יגעתי רק ממני בגדולותהלכתי
 הפסוקים מקומות מראה ולציין דבריו, את המחבר שאב מהם אשר ומדרשילקוט
  הרב כי או  המעתיקים באשמת אם בדיוק שלא נכתבו רובם אשר הטחבר, רביטשהביא
 תהלתו רק והביא הפסוק סוף על רק  דרשתו בל  ולפעמים  מוכרונו הממוץ כתבהמחבר
 לנלות ידי קצרה אשר רבים מאמרים נשארו עור כי אמת! וגו'. תיבת להוסיףוהוצרכתי
 שעברו והרפתקאות השינושים מרוב מאתנו נאבדו מדרשים שכמה ידענו הלא כימקורם
 אם נם למצוא יכולתי לא כי נורמים וארצי מקומי אלה כל ועל שהם מקום בכל אחב"יעל

 מלאכתי עשיתי כי וידעו, יכירו הקנמרנים, לא המבינים, הקוראים כי מובטחני אבלינעתי,
 ולהעיר להניה הרבתי וקוץ קוץ כל ועל עתותי על חסתי לא כי הדיין! עלי ונאמןבאמונה,

 בינתי שקצרה רבר רק יד שלחתי לא הספר במנים דעת. לאדם מהחונן בידי שעלתהכפי
 חצאי בשני תיקונו תמורתו העמרתי ובצדו ( ) ענולה חצאי בשני מוקף הצגתיולהשיגו
 צדיק בשנת  בבולוניא הנרפס חסירים בספר שנמצאים הסימנים  רשמתי כן [. ]מרובע
  הזהנמצא הסימן כי מורה מרובע בחצי  רשיי  ציוובאות עשיתי: וכזאת ובואה  יפרחכחמר
  אם הערותי by מורה עגולה חצאי  בשני מוקף מרובע באות ציון מימן. ובאיזהבנדפס
  כן  חובתי ירי יצאתי 4א בי בעצמי אני יורע שבב"י. הנוסחא שינוי או  המקורוהניר

 הספר ע"ר ידים ורחב ארוך מבוא הזה להספר יצמרף עור כי זו בהקרמתי וכןבהערותי
 ע"ד כן הנדפם לעומת בהכ"י  שנוספו והמאמרים הסימנים מכל מדויקת ורשימהומחברו
 אלה כל אשר המאסרים מכל המפתחות לוח סדור כן בו שהובאו זרות מלשונותהמלות
 לקרא. ועוד יהורה בבחינת אני הרי זו ובשעה הספר כל השלמת אחרי אי"היודפסו
 רצויה, כונתי כי דברי את באהבה קבלו רק בשאלותיכם תקיסוני בל ורבותי! מוריועתה
 רבר ידו מתחת להוציא רוצה באינו לא אבל יכול באינו לחשדני אתם ורשאיםיכולים
 עלי שמוטל מה עשיתי כי תודו אז סובה בעין מלאכתי על תסתכלו ואם צרכו כלמתוקן

 מוהר"ר הרב בני את לטובה מזכיר הנני האלה הדברים אחרי ועצומה. רבהבשקידה
 במלאכתי  עמרי  והשתתף לעיינין לי אנהיר הגדולה בבקיאותו אשר שליט"א הכהןאליהו
 ברוך.  וכרו יהיוו

 בכל די ולתלמידיהן לרבנן שלום האומר משמרתו את  המניר אחר  רבריבה
 ואתראתר

 וויסטינעצקי. הכ"מ י"ל מכהן חיים מו"ה בלא"איהודה

 לב"ע. התרנ"ב שבט לירח תשיעימובאלקי
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 ראשונה בפעם לאורהיוצאים

 ידיעל

 ם י מ נורר י צ י ק מ ת ר בח
 תרמ"ה( בשנת מהד"צ)הוקמה

 החברה: ראשי השנחתתחת
 ננרלין, ברלינעראברהם
 נפטערסבורנ, נינמבורגדוד
 בפאריז, דערענבורגיוסף

 נניליץ, האלבערשטאם חייםשלמה
 בפטערסבורנ, הרכבי אליהואברהם
 בפ"לאדעלפיא, יאסטראוומרדכי
 ברומא, עהרענרייךמשה
 בבוראפעממ. קויפמאנןדוד

 הרנ"א. שכיעיהשנה
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