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 השמים, מן והחשרה החכמה בצל היויצבים לפניכם אשים, אחת מנה בזה טתןהנני
 פי על מרוייק התשובות חלק והוא שני חלק מאיר בן תם יעקב לרבט הישר פפראת
 הנוצת הוספתי ואת ועור מרנליות. זלמן א8רים ר' הנאת הנוות פי על ומיקק ירכתב

 באךס. טקושת מראה ום ממניוזאשרות
 שנת ויה אלהים נטולות כעל בשנת ראעינה בפעם לאור יצא הזההס8ר

 מנחם כהר"ר הקצין ביר היה אשר אחר יד כתב פי על ונרפס בויען לפיקתקעיא
 רינא מבי חר רניאל מוהר"ר הנאון ע*י לרשס ח-ובא פעבין אברחם כהר"ר בןסענרל
 רין בית ראש להיות כך אחר עלה הזה והנאת שננארן. במדינת 8רעפבורנ דק"קרבא
 המכונה בנימין כהר'ר כן רניאל בשם הישר 5מפר בהקרמחש עצש חתם ווואדאשם
 פרוספהץ רניאל זה ובשם פתספיץ. רניאל כל בפי ונקרא ראביפהשויא מק'ק וצ'לוהשלף
 בזכרי אכן הספר. בראש סופר משה ור' בנעפ מרדכי רי הנאונים בהסכמת כן נםנקרא
 ראשב'ם הנאת אמץ נר בהלו בפרעסבורנ ביאויבה הייתי כאשר בדוותי יסי מקרםימים
 לא לשבה הנ"ל חמורות איש רניאל את מזכירין כשהיו ראשי עלי זצ'ל סופר כחבבעל
 שם חד הייט ופרוסניץ פרוספךץ כי ושמעתי פרוסניץ, אם כי פרוספיץ אוחש קורץהיו
 נחהע עליהם אשר הנרולים העמורים שני קץמרים האולם ובפהח מעהרען. במרינתהעיר
 דגראה ולפי בהסכשווהם. סופר טשה ורי בנעפ סררכי ר' הנשנים "צראל ביתדגית

 פעבין מענרל ר' הקצין חשב הנ'ל ההסכמות אחר מיר הבאה רניאל רימהקרמת
 מטדל אך הרבים. את בו לזכות הרפוס מכב,צ על הס8ר את בעצש להביאבראאינה
 דוותה בטרה הפרהצה בפח מהלכר ירא ,כי מהרפסוע, רבים ימים אוור ירו משךצרקחש
 עצמס מדעת בס8רים להניה יר שולחי כל על 1(מל ה0חבר הקההצ מפי חס8רבדקרמת
 הראחותימי. מדוייקים ספרים עיפ עש ניטוקו ובלא מוכרע הוא מ0קומו לא אשררבר

 ויצבהשךם פעיות מקסהצוני ולעזקו לסקלו זמט מנדולי אחר יד אל לתהו מאן גם זהוט8עם
 שיבאו סבות מאיוו ברבר מראנה הימים לו ארכו כי ויהי המעתיקים. משנהאות בושנפל1
 הדוצה זמש יפיק למען רניאל רי של שכש על המשרה את נתן עצתו לה6ריעויתחראן

 ובסהצם במןדצת לחפש הספר כל פני על עבר לא רנהאל ר' נם אכן הלזה. חמודות איש ידעל
 נם אם כי האשר, מפעם בלבד לא עצמו, על העיר וכאשר וברק, תע*ם כל אחרחכמה
 חשת רק ולכן התלמירים. עם השיוער בהתסרת ע*ו ש% סביב איצר רבות, מניועתמפעם
 חשת ם אבל הפץ. דברי למצא הענינים אשראר בכל וציונש סמנים לעחוות למ8רה לוחשם
 סניה*ם ליר המלאכה ובאה בראאמנה העמיד אשר ה0ניה חלה כי דתשב, כאשר צלחהלא

 אין ער הספר בויך והקטאצנים ה8עיות עור לושסיף פשע על חפא דוסיפו והםאיצשם,
 הסרר, וכלבלו 8עם אחר פעם החליפו הססנים מס8ר שם אלא בלבר זו ולאמפפר.
 הקרובים. את והרחיקו הרויקים את שקרבו עד במקומם שלא הס0נים את עשווש
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 עלינו יקשה אשר ובאופן ביהצר שלא הרפום מכבש מהוך הישר ספר יצא זהומתוך
 לב כל אשר לעקוב, ע,צו המישור את נם כי וחידותיו, תם יעקב ר' דברי אתלהבין
 ה.ה טבא לגכרא טבא אמינא לכן לפנינו. הוא כאשר בתמונתו הספר את בראותויראב,
 בפובו לי השאיל אשר הבירה, כוויען החונה נ"י עפ'סטיין אברהם ר' והמפואר הנדולהחכם
 באמתחתו, פטונים הם אשר יד כתבי ננזי מתוך ומהודר טוב הישר ספר של יד כתבובחטדו
 ברוך. ומקורו הוא יהיה וטיושר. פוב בדרך הישר ספר את פיו על להוציא אוכללמען

 הא"בערי חיים זלמן שלמה הנדול החכם מידידנו הנ"ל החבם ליד בא זה ידוכתב
 לי כתב והוא רבים. בת בשער שזח"ה בסיטן נודע הפוב שטו אשר מביעליץ,שפאם
 היה זה יד כהב כי קבל וטטנו מלבוב, שענבלום שמואל ר' הרב מאת מלפניםשקנזצ
 ליוורמ. בק"ק תקס'ז בשנת נפפר אשר אדלאי, דוד יוסף חיים בענקים הנרול האדםביר
 כאיע מקומן אשר טורים, וארבעה לש"ם הטפתחות גם נעעוו וחתנו בנו בצירוף ידוקל
 הדברים וא"כ הספר. בהל הכתב מצורת טשונה הכתב וצורת הפפר, לפני כרוכיןדפין
 יעקב ר' ערך בסוף הגדולים שם בטפרו חיר"א הרב שהזכירו אותו הוא זה יד כתבאז
 בספרו הזכירו ועוד וכוי'. לידי ובא וזכיתי הישר ספר חבר "ר"ת שם: וז"ל טאירבר'
 ברצסשתיו הרא"ש דברי שם והביא מובים, ינרכוך בד-ה ע'א כ"ה דף לטנילה עיניםפתח
 וע"ז פובים. יברכוך ע"כ ארם לבני ששולח רשות של בכתבים לכתוב רניל היה דר"תשכתב
 תשובות בחלק כ,י ר"ת של הישר בספר השפל אני ראיתי "וכזה : וז"ל היד"א הנאוןכתב
 אות ט"ו בסיטן ועיין עכ"ל. ששאלוהף מה על להם טשיב שהיה לרבנים זה לשוןשכתב

 הספר. בסוף ותיקונים בהשמצת ועיין 97. צד נ' אות מ"ח יבסימן 89 ציה'
 ארז תורת הישר, לספר מפתחות אור~( ביוש"ר "פת"ח : וז"ל כתוב הספתחותובראש

 ואחר לש"ם. הטפתחות נכתבו זה ואחר וניאור". חוזר ותעוובותיו בחידושיו ונאור,אדיר
 ומזהירים, מאירים דינים, וחידושי ,תשובות וז"ל: כתוב טורים לארבעה המפתחות וקודםזה
 כל ובסוף וביאורין". דנורא זקוקין טסוררים, הנם הנה לציץ טורים, ארבעה סרריעל

 שאני מה ריהמא אנב הי"ו וחתני בני שתקנום המפתחות אלו .אחר : וז"ל כתובהטפתחות
 בס"ר". מחשנת מלאכת מכל תיו והתויתי בותבת היד חידויצמהצא

 עתה הנדפם הספר עומד עליו אשר הבנין לעטוד לי עשיתי זה יד כחבוהעתקת
 ירידנו ע"י לידי אלהים אנה זאת כבדה במלאכה עוסק שהייתי בעוד אכן ככלו.ברבו
 רי הגאון יד תחת היה אשר הישר, ספר את זכאי, ע"י זכות ומנלנלין שזהיה,החכם
 הראשון. בעלה עצמו יד בחתימת צדיק של בחוהמו נחתם והוא מרנליות זלמןאפרים
 הוספת ש טחק ע"י בעצמו הגאון ובתב שעשה והגהות מתיקונים מלא הוא הזהוהספר
 אדירים במים צלל היריעות. בשולי שכתב והערות מהנהות או הספר בנוף ותיבותאותיות
 בתיקוניו והסנים כיון פעמים וכמה כמה .כי מנביא, עדיף וחכם בידו. וצרנליותוהעלה
 פעמים והרבה הטה. לצורך לא כי עליהם, עברתי ואז שלט, יד לכתב סמשוהנהותיו
 הנוסחא לפניו היתה ולו שלנו, יד טכתב וטשונה אחר באופן ברפוס הטעיותמתקן
 על עברתי כזה במקומות גם לתקן. הכרח היה לא אז שלנו יר בכתב שהיא כמוהננונה
 אכן המה. לצורך שלא בדברים המשא להרבות שלא להזכירם מבלי והנהותיותיקוניו
 ההנהות וכל "ראדם.. בשם בהערותי והגהותיו תיקוניו את מביא הנני טקומות שארבכל

 ,ראז"ם", בשם הבאתי לא אשר מהקו, לטפה קצהן בהערות הכתובים והפירוש*םוהתיקונים

 ושגנה. אשמה רבר בהם תטצא אם תבקשנה וטירי הםטמני
--

 פתח ע"א י"ב רף ברכות ע4 בזה רומז אלי באגיהו עפשטיין אברהם ר' החכם לדעתו(
 ודפוה'ח. הישר, ספר ע5 וכברצ אורביוצר
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 ובמקום עיקר, יד כתכ את לי שמתי לאור עתה היוצא עצמו הנכבד הסמרובנוף
 ושאינן ענולין קוין חצי ע"י בהערותי עליו רמזתי אז מדרכו לנטות ההכרחשראיתי
 יען בספרים, להרה שלא ר"ת מהרת להנצל חשבתי ובזה ידועה. כונתם אשרענולין,
 או דעתי לפי שצ"ל כמו הנירסא וגם בדפום או בכ"י שהיא כמו הנירסא כתבתיאשר
 כונת מעולם היתה שלא לי נראה וה מלבד אכן יבחור. והבוחר ראו'ם, הנאון דעתלפי
 שמים מלאכת מלאכתם יעשו אם ראשונים בספרי או בספרו המגיהים ננד לנזור תםרבנו
 שהוא בתלמוד ספרים מניהי ננד רק מלחמתו כלי את תם רבנו חנר לא כי רצויה.בכונה
 תלמודא דמשבש מאן כל על דלט הנולה מאור ר"נ בשם שהביא וכמו ההלכה,מקור
 ננד רק דבר לא כי תמצא בהקדמתו רבנו בדבר. היטב שם תעיין ואם תהוי, והכיהכי

 בש"ם.מניהים
 אם זה ואחר בראשונה, התשובות והחלק השני חלק את להוציא בלבי נמרתיואני

 ואם הש"ם. על החידושים שכולל ראשון חלק את נם לאור אוציא בעדי אלהיינמר
 מלכא שהוא רבנו אחר לבא לבו את ימלא ומי המלך, את דנין שאין בעצמי אנייודע
 או הזה ההרוט, שכלו באור ולשפיט לבא מ"נ( סיטן ריש )עיין אבנר בן נר והואדרבנן
 את קלקלתי כזה טעם מפני לא באמת אבל בראש. לילך וחשוב טוב יותר רבט בדבריוה

 הובאו הלא שהחידושים מפני רק , בזמן לא נם אם בכתב, המאוחר את להקדיםהשורה
 נם מורין ובקצתן החתום. כספר עוד בקצתן הן שהתשובות בעוד שלנו, בתום' כברברבם
 הנדול הנשר עם ומתנם משאם היה אשר גדולים כמה על אורה וטפיצ'ם הימן תהלוכותעל
 בראשונה לראות מחכמיט יבוקש יותר הלא בלבי, אמרתי ולכן בזמנו. כנפים בעלימכל
 נם אם תהלתו, את יזמרו כלם אשר לו, סמב 'שראל נבורי עם במסיבו המלך והדודם

 אליהם. אזנו יטה לשבט רק לחסד לאלמעמים
 א.ב: סדר על התשובות בחלק בכתומם המה אשר הנבורים המהואלה
 ל"ד. י"ח שמן בפריש אברהם ר'הרב
 ע"ט. ע"ח, סימן יוסף בר אהרן ר'החבר
 ה'. אות מ"ח וסימן ה' אות מ"ו סימן הצרפתי אליהו ר'הרב
 כ'ה. סימן סוף ועיין ל"ד סימן יהודה?( )בן אליעור ר'הרב
 מ"א. מ' י' , ט' סימן ממיינצא נתן בר אליעזר ר'הרב
 בתיקונים ועיין ה' ד', סימן הזקן שמשון ר' של חתנו מפלאיזא אליעורר'
 המפר. בסוףוהשמטות
 ע'1. נ"ט, נ"ח, ס'מן שלמה בן אליעור ר'הרב
 ראשונה. הערה ע.1 סימן ועיין נ"ז סימן ממיין שמואל בן אליעור ר'הרב
 פ'. ס.ח, ס"ו, ס"1, ס"ה, ס"ד, סי' מרענענסבורג יצחק בן אפרים ר'הרב
 ראשונה. בהערה ועיי"ש כ"ה סימן יהודה בן טוב יום ר'הרב
 נ'1. נ"ה, ל"ט, ל"ח, ל"ו, ל"1, סימן מאורליינש יצחק בן יוסף ר'החבר
 כ"ט. כ"ח, כ"נ, ט"1, י"ד, סימן משה בן יוסף ר'הרב
 ואולי ל"ד. סימן ר'ת של קרובו מתתיה)?( ר' בן הזקן מפריש יחיאל ר'הרב

 כ"ד. סימן יחיאל ר' החתן עם חדהוא
 ל"ה. סימן מטרנטא או מטרנא יעקבר'

 נ"ד. נ"ג, וסימן 11ן צד א' אות מ"ח סימן ישראל יעקב ר'החבר
 א'. הערה ב' אות ועיי"ש ע'נ סימן ברוך בר יצחקר'
 נ"ח. סימן סוה עיין תם יעקב רבנו בן יצחקר'

 פץ. סי?ן עד פ"א סיטן מרענענסבורג מרדכי בר יצחק ר'הרב
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 ק"ב. סימן מוף בהערה עדד ועיין ק"א צ"נ, י"נ, טימן מיואני פרץ בן מנחם ר'הרב
 ו'. אות מ'ה סימן מרדכי ר'הנדיב
 ע'. ט"פ, נ'ב, נ"א, טימן מפונפיא אברהם בן משה ר'החבר
 נ'. מימן עד מ'ג טימן ממל נתן בר משלם ר'הרב
 עץ. סימן בכ"י( )לבינירין נירנין לבי אהרן של תלמידו קרשבין ר'הרב
 9%%זם. מדריוש שלמה ר' הוא אולי כ*ב. כ"א, טי' שלמהר'
 ליז. ל"ו, טימן מאורליינם יצחק בר שלמה ריהרב
 עץ. סימן ועיין ?( )ל' כ"ד, י"פ, י"ח, , ו' מימן מאיר בן שמואלרבם
 סיה טימן וויסוי מחוור בעל סוויפרי שסואל בן שמחה ר' הוא שמחה ר'הנדיב

 ה'.שת
 אחר. שהוא נראה ב' שת ע'נ סימן שמחה ר'הנדיב
 ח'. י', וטימן ד טימן ער א' מטימן הזקן הנקרא מפלאישא יוטף בן שמשץ ר'הרב
 מ"ו. טימן צף באריבני
 ל*ב. סימן פרישבני
 וצ4ת סתודלץ כאן עיא ט'ח דף הנדפט הישר בטפר שכחוב מה כי לרעת,וואת

 נכהנו וט 4וה קודם דפים ארבעה כבר מתחילין השו'ת כי לב חסר דברי הםונו'
 ו1כל ו' הערה ו' אות שם תעיין ואם בטפרט. כ' טימן ר*ת תשובת אסצע בהוךהדברים
 יצהדפ1פ ראיה ~דן משס אבל זאת. פעות לידי המניה את אולי שהביא מה מעםלמצא
 היה לא המניה לפני זה יד כתב היה אלו אדרבא כי שלנו, יד כתב ע"פ נקףצהע1לנו
 בדפום. נם יד בכתב קולמוס קן העברת ע*י שנמחקו הדבריםטתב

 הענין וסראה ואוחות בטימנים משדר ט השדת חלק את לפניכם טתן הנניובזה
 אשר השם ונו7 תרצו. ידי ופוש נטן, על יבא מקומו על דבר וכל בו ידובראשר
 תמימש, הדרדו,שים ראשון חלק את בשלומן לאור לדוציא יזנמ כן ה*ם, עדהביאני
 רב1. ע1ל וחולדותיו מאודותיו נם אי"ה נדבר ושם מפנינים. היא יקרה ר"ת שלמחורחו

 מאוצר בפובם לי השאילו הם ט אשר פראב ק"ק ראשי לאלופי נם בברכהואסיים
 ליב יד1דה שלמה רי הנדול החכם יד תחת שהיה הישר ספר את שלהםהטפרים
 בכמה עהצה חשר תיקוניו טוצך ניכר החכם של רישומו ביה נם כי ו"ל.רפאפורפ
 ידי תחת הספר היה אשר בעת כי ההעכרהי בדרך לחועלת בזה שמצאתי ומהמקושת.
 יזידי תלמירי הברכה על יעמד ועוד בשמו. בהערותי הבאתי דיבור, בעול משד הייתיפרוד
 לעזר לי דדה אשר נ'י, עלבאנען משה יצחק כמוהר"ר ושפלנ השפלא הבוצרוחביבי
 שלמו2 חייה ומו1טררצ פעלו ישלם השם המפתוצת. את עשה וגם הדפוס פעיותבהנהת

 לפיק. תרניח שנה אלול בוודש יע*א, ברעסלויפה

 ראאשהאל פייש הסטא שרנאחק,
 דפה.אני




