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 . המגידההקדמת
 חבוריו ועי[ הטחבר תולדות על טעט ו(הזדים ראוי פניטה הספר אל, שער 3בואמרם

 , שחדשנו ואת לטהרורא ש"ן שהוא וטרה זה 'ספר עלובפרט
 סקוטות מאיוה ועוד 'רענוהו עצטו וה ספר עזפ רק האטורים טעניינים שירענו טה כלהנה

 בקצת שכ"כ קונפורטי רור ר' הטחבר שם . בסמוך לקטן ונביאם נועם ררכ'בשו"ת
 בשם 4וביו לאבי שטוכיר וטאחר רור הבותב א:י וו"ל ב'( נ' א'. )ל' טספרוסקוטות

 הריב גם אותו קר4ש ובכה קונפורטי הוא טשפחרסו ששכם ר4שינו קונפורטי"( רודר'
 טמשפחת מאלוניקינ( בעיר שעזטנ( או שע"ח שנת נולר י"ר. אות ר' טערכת ח"א הנדוליםשם

 )םזו.ב( אבאי( 'שראל-[ ל תלטיר היה - לנו נודע לא שטו - אביו וסופרים.חבטים
 רבו כטנהנ וטשורר בחכטורס ובקי חכם תלפיר רכ היה הטחבר כשם ושטו אביוו4שבי
 עווו 'קותיאל ר היה האם טצר הטחבר של זקנו . ס( חפץ שאלתיאל ר' 4שטו אחיודודו
 היתח הנ"ל יקותיאל ר' ואשת הרקרוק בחבטת חן לוית ס' שחכר טביניוינטו,( עטנואלבור'

 בעיר טפורסכם ורופא גדול חככם עבאס טשה ר' היה זה יקותי4ול ר' של אחותובער[ ונימו אלטושנינוי( שסעון ר' עם בארגון יחר שנשרף קוניטבריאל אברהם ר' הקרושטטשפחת
 די טנחם ר' בן ארוניקם ר' היה הטחבר של חטיו . הטלךק( טאת פרם לו והיהטאגנאזיא
 בקושטנדינה שנפטר וטפולפל טעיין חכם חפץ שלטה לר' נשואה היתה ואחותולונואנוט(
 די דוד ר' טקרוביו עור טוכיר השליטיכבז אלו כך[ וטלבר . שנימי( כ"ה בן ת"השנרס

 ' . 'חומו לוח פה נציג באור ולרסומפת . רוטאנוי"( חיים ור'ק4ששיריש
ל הקדוש קוניסבריאל אברהםר'

ר"קכויאל*?
י 4 -

 ר' קוניםבריאל אכרהם ר' בת חפץ שאלתיאלר'
 טביניוינטו עטנו~ול'

4ץ_4-8---_4ן)
 בתגסו"ס%כהצהעבאס 'קות'אל )" גמי"סבת קונפורטי דוד ר' לונואנו רי טנחמר'

ןן
- 4 - - - - בן ארוניקםרי

בת "ת נס" וסו"
4ן_4484--ץ ,ן
 פרץ שלמה 5ר' גמי"סבת ך4דך4 5רן נס"סבת

סממנל
,4ף-ק-שששיי

 שנים יא בהיותהבן . החכטות ובלטור ה' בתה-ת לעסוק וטגטהו עיונו היה נעויוכויוצי
 טופלג זקן ואבי -צראל ר' אצל הרקרוק חכטת לטר יותר טעטאו

 בשנימי"
 ולטד

 אצל קטא בבא ט' שנה יג ובן טציעא בבא ט' ג'ראסי יהורה ר' אצל ת"ת חברתכישיבת

 מ1!למי שי ג( . קנ'" מ!1 גמ'ינ 1ן1נן ס' סגסק "' מ"ך עי' נ( . ג'1ן נ"נ . ג' מ"מ . 1נ' "' ויג*(
 . *' מ' . ב' י"1 1( . 1נ' "' מ"ו ס( . נ' מ"ג י( . מק1מות 1ס"ר נ' 5'ס . מג"' נ'. נ"מ ג"גס15ניק'



ן שקכ5 המפר' 'פת ר' אפ5 הקב5ה וחכטת הווהר ס' לטד שנה יו בן ובהיותו אנניל כרוךר'
 ן אבל . מופלנ ררשן פשריאל לו' ר' עם נבו4ם טורה וס' יל מהר"חו הטפורסםטהסקובל
 ! רב ולחם טשנה לחם הר"ב של חב,רו קלע' טררכי ר' הגדול הרב היו המובהקיםרבותיו
 ן היו נם . זה6( טספרו טקוטות בהרבה בשכחם וטספר הולך והנו איסטרושה דניאלור'

 כרטון חכטיכם טלאה עם רבתי אז ה,תה סלוניק' עיר כי ועירו זטנו נדול' ריב עםדבריו
 . ב'( )ט"ד טופלג זקן והו4ל עדיין הטחבר שר4שה שבוי חיים ר' הוא שבכולכםוהנרו7-(
 ן . פעטיכם פעטיו שם שס ודרך הקדושה אףץ אל עיניו את נשא וטנו חנטי כלכררך
 ן ימיכם קצת שם ו'לטור עזה דרך ונסוע הלוך וילך הנראה כפ' נ( ת"ד שנת ראשונהפעם

 ויי[מוד טצרים ררך עבר טעוהג( . מפורמכם טשורר ננארה 'שראל בו טשה .ר'בחברת
 . הקודש ולעיר ישראל לארץ עלה ומשם סכנדרי אברהם ר' בישיבת אחת 24נה קךובשם

 ובשנת בסלוניקי7( היה זו שבשנה ת"ח לשנת קורם עכ.9 טולרת1 לעיר עור שבטירושלים
 ן בית שם לו ויהי  הקודש בעיר וישב הצבי לארץ ויעל ב'תו בני עם טשם ר'רתו 'עקר חיבסן.

 ן יצהק ר' המקוכלים וטהם שם שהיו ההכטים נדולי , עם הלטור הכרת וגס קפועי(הטדרש
 ירענו ולא . הדוף חכטי ושאר ואבי יהושע ןר' כנים'ן ברסי ר ועטהם פמה "נקכ 11-ינאון
 כדמוכח שם ריין והיה בטצרים היה א תל שבשנת ידענו זה רק ב,רושל,ם 'שב שנימ~טה
 באיזטיר היה אחת פעם . מאתנו נעלטו המחכר קורות 'תר . כיך סי' א"ה נועם ררמטשו.ת

 ן, ' בטצרתם. נפטר וכנראה %( )נ-א טתי נודעולא
 . המק( איפו ידעת' ולא טזכירם שהע הרב ונם טתים ארבעה סרר עלייו הנראה וכפי ו( טקוטות בד' טוכיר. והוא שו"ת מ' חבר עור בוה שההפסנוספרוכפר[נר
 חתיממ מזמן 'שראך[ חכטי כל וטונה הולך יכונה הדורות קור4ל בשם איי י"טפר

, הראשונים ב' טהם . פרק'ם לנ' נחלק . ונקי צח בלשון המתבר וטן עףהתלמ~ר

 הוה הפרק והנה . הנ' הפרק הוא הספר ושאר דפים ד' אלא מחזיקים שאינם טצ.ךקפרים
 שטתחיל הוא ורור רור בכל ספורו וררך י"א והם אחרים מחברים מררך לדוי~ת עודנ"לק
 שחשב. הרחיות הן ואלו . אז שהיו אחרים חכמים גם וכולל הולך ואח.כ ההוא הרורמגדול,
 . נילו ובני ו"שי א'( )ו' ייחקים חמשה בך . א'( )ו' הנגיר ור'ד-ור'ש חננאל ר'א'
 וטה-רם ורט"ה יונה ור' רמ"בן ד" . א'( )י' התומפות ובעלי וימרבם ר%בד הליי' 'וסף' ר'נ'

 הריטכ"א ף . ב'( )כ"א והרא"ש והטרדכ' והרט"ה . רשביא דן, . א'( )'"ס וכו'טרומנבורק
 ב" )כ"ר ור(ן הסור'ם ובעל ירליבנ עו טנרולובעל

 . ב,( )כ"ו אלבו ור"' ורשב"ץ ריב"ש ז' .
 וטהרל"נח טזרחי ור"א טברטנורא ור"ע אברכנל ור"' וטהר"ק וטהר"'ל פדו"ו קנפנטון ר"יףן'

 וטהר"שך וטהרש"דם ומהר'"בל ורדב"ו טביט והרב קארו ר" כ(' . ב'( )כ,ז טפאדווהוסה-רם
 ורא"נח אלשיך וטהר"ם וטהרי"קש 4ששכנוי ור,ב הארי' רי א'( )ל,ה וכו' והרט"אוסהר"של
 והרב ששון טהר'א מזטן אחרון דור והוא ו-א י ב'( )מ' סטיע ובעל הלבושין ובעלורט.ע
 השנים בטניין שונת הד0-ות כל שאין יראה נהרואה . א'( ש'ג . ומנן ער ומ' פשנהלהם
 הרורות חלוק' בעניינו הטחבר על ולהקשות לפקפק יש הרבה ועכןו הקרוב ררך ~ע5 הםרק

 . כאן להאריך ואין ודור ברור וחכם חכם כלוהעטרת
 , החכמים ענייני על שמספר מה כל הטחבר לו לקה מ4ש'ן ולרריש ג"הקור נבואועתה

 ככולם ורובם התועלת טן 4שין טהם ששאב הנדפסיכם הספריובם כל גםנורסהנה
 אחר לרוב נטשך הראשונים בדורות . הספר בסוף השני במפתח באו אשר הם?רים הןהן

 . הראשונים והפוסקיכם הטפרשים בדברי לענ"נו' לו שנורטן וטה וש"ק יוחסין וס'סה"ק
 הנזכרים החכטים שטות כך[ שאסף ירענו  כפי-אשר והראשון שהוא .אץ הגה-ה בזננרי' כוהבוד ונבר . יוחסין מם' נם וכן ארוכח מקזטות ממנו שטעת'ק סה.ק חא בפרטוהנה

 ס " חקיתות"(
 תס!"

 "' סזס סס"מ . סוסנ,תס סקוסות 1":תי מן" *מליס חנוהס ג:מית ו:ן הל*סון סמתמ ונ',
 גס1ליס ןמז וכגר 1'( 0"ס . נ, )ס': ת"ה סנת !ילו:!יס ג" כ' ב( . נכונס ספחנל סגסינת ו:י": ח,רתי נ:סגי:

 ס"ח י( . *' ישט ס( . נ' ס'ס י( . !ילו:!יס. ע,ה זרך וססס "11וסס סס!וגיק' ס!ן ו6,!ן ג( .:מ."4
 ו0, ולש ה"ג 01"ג ג"7 ס' %ש  פפמ דר:'  מו"ת ,ונ,' ח( . 4' יינ . *' נ64 . *' י.ת . נ' ל'נ ס .6'

 . ססתנד ינלי נין נונס ורכ' ניג! סוגל :!4סה,וה
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 ספרי כרן א5 רבה ובמבקידו-ש וק בעיון פניו שכם האדיזניכם ובהורזה . ש5נובחוסשח
 טחבר בל בזמן חהיו שם הסובאים. החכמוכם כל וט~נה וה~ך שניו ר[פני שהיוהתשוגות
 והטועיכ[ החשוב הוא ספרד זיוש מוטן החן טסשרו האחרון ח5ק וה 'ד' חג5 *ומחכר
 או חלציהכם יופאי או עעמכם את ראה או ה4ש5ה התכטימ טן שהרבה בעבח4שגספרו
 מפיהכם אשר הנדו5ים בשנו ושם יר בספרו 5ו נהן ששטע או שראה וטרה בכ'יספריהם
 המירמ וארצות ואפריקא ואיטליא תוגרטרה ארץ בחכטי רק זה 4וכן . הדכרשטע
 ו4יף שבהם הטפורמט.כם אם ב' ירע 5א ואשכנו פו5ץ בארצות האחרונים טפוסקיםאב5
 הנהם א' '.ד עי' הרא.בן ספר וע5 ד' הגהה ב' נ"א א' הגהה א' ט"נ ו' הגהה א' ט'ע.' ובשטות'הכם. ספריהם ובענייני בענ"טהם הרבה טעה ולכן השטועה פי ע5 רק אותםגט
 5רטוו השבדא , ספרו לעניין הנוגע רוד צטח טט' טאוטה 'דע ש5א 5התפ5א 'ש ונכה .ט'
 . מקוטכם עת- )כירם ול4ש נאבדו טהם וטנו 4יחר נדפסו טהכם המחבר שראה ל'באן
 באור - וכי'( ב' )ב' לא( אם בדפוס 'ה41ש אם ידעתי )לא ו-קנגיד 5ר"ש הת5טורמבוא
 א'(' )ון גאון נסים לר'עירובין

- - א'( " . ב' )ט' הלוי יהודה ר' שירי   טה-ה העתקת 
 5ר"יגבוכ!ם

 .ע א( )י"ח התורה על תוספות - . ב'( )י"ב רטזבם שו-ת' - . א'( )"ב חריוי'
 'הושע ר4 פסקי - . א'( )כ"א ו"ונואנו ר' טנחם ר' של ידו טכת'בו-ז ובו ה5קטשב5;
- ב'(. ט' א'. )5'ב יצחק' רזא כתיבות - ב'(. ט' א'. )כששונצין  )לזבא'. הסכמוו2 
- א(.ל"ה  קקסיד[ץ ר'ש פמק' .- א'( )ם.א בגליון הנהותיו עם 4ששכנו' ר"ב של נטרא - .א, )טיא כתוכות ע5 אשכנזי ר"ב שטת - א'(. טזט א, )ל"ו לרט"ק יקר אור 
 . ב'( )ט'ד לנהקר"חש דרושים - . ב( )ט"א טונסון אברהם ר' שו"ת - . א'( נ' . א')ט"א
4 . א'( )ט'ט בניטין 'שראל ר' פסק'-  פסץ' - . ב,( )ט"ט חנד5ה 'הושע ר4 פסק' 
 א'. )ל שטם את קרא ו45ש ג' כ"' - הטחבר. שו"ת ס' - . א'( )נ"א נוטה ורחיהר*
 ער4שטה טאיר ר' שהם חכטים מ ?בר' צ'ונ' ראה שהוז* 5וה נצרף . א( טיא . ב'י'ד
 שראה והמצבוה הכ'י 4הלו וטלבד . א'( )5זח ורשד'ם א'( )5"ב השטעוני אליעור ור' א'()5'
 הרבה ,נדע  וטשם הקה-א 5פני פה השטועות אלו נס ונסרר השטועה פי ע5 הרבה קב5עור

 מ"א . ב ט' . וב' א' )5"ט אומרים שטע - . א'( טיו . ב )ט"א שטע וטם'ודעיו:טסכיריו
 _מפי ב'(.- ט'ה ט"נא. א'. ט"א 5זוב. א. 5"ו להנ. א'. )י' וקנים טפימ(.-שטע

 )בזו 4שטת טטמר' - . א'( )טיא טקובל'ם וקנ'ם מפי - . ב'( )י"ה אטת טנידיוקניככם
 ב( 5'1 . א כ'ו .א'

'. 
-  )כ"ט קושטנדינה טתושבי אחד טחכם - . א"( %ב אחר טתכם 

 טר' - . א'( )כ"ד ירושלים עיר תושבי טן - . ב'( )5"ו צפת טחכטי - . א'( 5'נ .א'
 סרינה די שלטה טר' - . א'( )5.ו ש5ום ח"א מר' - . ב'( ט'ב . ב' )5"ה קארויריחה
 טר' - . בצ( )ט"ב באר שבתי טר' - . א'( )ט'ב ויטאל שטחו5 טר' - . א'()לזח
 עוד - ב'(. )נ' יונה דוד טר' א(.- )נ' חלפתא טאיר ט.' א'(.- )כרה ק5ע'טרדכי

 . ב'( )ט'ז שהשיבו וטה א5גאו' ש5סה טר' הוא שנשא5 'טהטספר
 עכ"1 נעיניו גר5ה וטעלתם הראוי כבורם טחברים ובע5' החכטים 5כ5 שחו5ק יאע'פורזנה

 ולרוק בעיניו נראו לא דכריהם כאשר עוו ובכ5 תוקף בנ5 ע5יהס טלהשינ נטנע5א
 כ-ר . ב כ"א . וב' א' י'ט 'וחסון ס' ע5 השנוחיו ע" . מרכריהם א5ו בעניינים דבריוצרקו
 ט'ו טהר'"בל ע5 א. טיו א'. ז' יוסף בית הרב ע5 כ'. ו' עו טגרול א.על כ"וא'.
 על. ב'. ל' א'. כ"ו ש"ק על ב'. כ' עורה מנחם ר/ על ב'. "ט הטבי'ט הרב על *4ף

 45ע וכזם . א' ב' כר'תי2 סי על . ב '"ט 5דרך צידה בע5 ע5 . א' כ"ג . ב' כ"בהרדב*ז
 קדטמ'ורז דורש' לרוב קרה כאשר טעט 5א פעט'ם טעה הטחבר שנם לשוננו תחתנכחד
 פעטים הרבה ?ק"'ו וטשינ הטחבר 'ר' טעשה ע5 הטיד ח'ד"א הנדו5 הרב עינ' והובענין
 הפשוט .בדרך 7['שכם א"א אשר סת'רוח נמצאו נם אם נאטר וטה * בהנהות הבאמכאשר
 , פעמאחרת"( שכתב טה שכח זה וכענ"ן טנ5ות טג5וח ספר1 את שכתב לוטר שקרובעד

----=
 . כ' סגתה נ' ג' ול *וי *ת "וי ::ותלימ גל*ן ג"ג מנוי ענ דגליו גס ח' גאס *' " ש'6(



זפ

 טמה'ק יחד שטביא וטה והשנויכם הבלבולים רבו והגאונים הסבוראיכם ברור בפרטוהנה
 שמביא טה וולת תועלת פרקים הב' באלו ואין וטבולקה ומבוקה בוקה הוא רש'גומתשוכת
 נתחבר ומתי איה ולירע לחקח- הצורך כ~ן . הטווכר וטכ"י העטור וטבעל התלטודטטבו4ש

 ווה טקוטות"( טאיוה כנראוה בטצרים היה' חברו בעת הטחבר ר-"ב טקוכם . הספרזה
 תחלו-ה . הקרוב ררך על רק בצמצוכם להנידו ביד'נו שאין נאמר זטןהחבחי ואולם .פשתם
 שנרפסו איוה הנרפסים הספרימ נתוך שטניא טאחר תל'ר שנת אחר שנכתכ ספקאין*כו
 טיתתו שטספר ב'( )ם"ט ח4שגיו יעקב ר' ונם עשק ובאר 4שהרן בני שו'ת כטו זובשנה
 בשתי הנה כי . תט"ג שנת לפני ספרו את כתב הנראה שכפי נאטר עוד . זו בשנהנפטר

 אחרג( טטקום וירענו נר"1 בכנוי טוכירו אלנוי שלטה לר' שטוכיר א'( נ'א . נ )ט"ומקומות
 שלא הטחכר וטטיורעי טטכירי רש"א שבהיות טסתבר נכם . )1 בשנה נפטר הנזכרשרש*א
 אטינא רטסתפינא ולו7מי . הוה הספר את חבורו קורם נפטר אם פטירתו לנו טלהגידנמנע

 הטחבר טחבירי מכ הוא אשר פרחיה הכהן חסראי ר' הנה כי תלו שנת לפנישנתחכרגם
 טקוכם או עת ול4ש ז'ל תיבת בו טווכר אינו נועם ררכ' בעל עם בטחלקתו ידו אתוסטך
 . הטחבר כשכתב החייכם בין עוד שהיה טוכח בן ל"ט טרבריו ואררבה פטירתו ענייןאו

 . אן הגהה אן נ"א הבאתיו בשה"ג והעיר הכהן חסראי ר' פטירת עתועל
 מאוטוה טטנו נודע ולא בטצרים יד בכתב וה ספר נשאר קונפורטי דוד רן טותואחר

 שהובאו אחרים כ" עם בויניצ'א להרפיסו אשכנוי דוד ה' רוח את ה' שהעירער
 דפום כפי הספר שער 4שת פה אעתיק לוכרון יעטוד ולטען . רד"בז שו"ת ובהםטטצריכם

 : טמש ב4שות אותהזה
 מרבנן יוחסין שלשלת התלטוד שנמתם אחר הטחנות לכל טאסף הדרות קור*א"סשר

 והפוסקיכם טהש"ם נטנות וראיוח טספיק ביאור עם נ"ע המחבר הרכ וטן עד"סכוראי
 -הכפר בסוף תראה כאשר לזה הקורם בדרו שהיה . -הטרובה את הטחויק בטעט"ז'ל

 רבני שטות וטזכיר קורא הוא כי טעניינו הלטד רבר הרורות קורא הספר שם"וקר4"נו
 החכם הרפום לבית הבשו . נ"ע בזטנו אחד כל הדורות זטנהיג' ישיבות ראשי"הדורות
 הטפואר הגביר בדפום . נר'ו תוב"ב ירושלים איש אשכנוי דוד כמהר"ר והכולל"השלם
 ויניציאה פה לפ"ק עונה נרצה כי שתא דהאי אלול בשלהי 'צ"ו וארא דא טאירע~כם"ר
 *"יע'א
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 רר'א או המחבר אותו קרא אשר הוא הרורות קורא שם אמ לדעת זכיתי לא ה,וכםךעךש
 טפני אכם טחברו בשם הדפיסו לא טדוע וגם האחרון( נראה )ויותר הטדפיםהנ"ל
 לרד"8 חשבו ראנ ולא שראו הזטן שטחכמי ידוע וכבר . אחרת מבה טפני אם טטנושנעלם
 והיה יתן וטי בראו' הטדפיס חובת 'ד' 'צא לא וה רר'א הנה שיהיה כטו יהיה . לטחברהנ'ל
 כלי אין אם עצטו המחבר 'ד טכת'בת הוא אם ההעתק לקח ט4שין לנו להג'ר לבבועם
 לי אוטר ולבי . הטחבר טעניינ' בטצרים עור ידעו שנה ע' כטו כזה טעט שבוטןספק

 ובשקידה בעיון להדפיסו ראה שלא עד טאוד נרוע היה זה ספר עךך הנ"ל הר"דאשבעיני
 זיעפים והנה פניו אמ וארא וה בספר בינותי טאו ךף,נףן , וספר ספר כל להדפיס שראויכטו
 הבנה טחוסרי מקוטות שם שיש עד וההשטטות ד( הטעיות רבו כולו פנ' את חרוליכםנסו
 את והכירו 'דעזהו 4ששר טהכם טעט שראוהו הם מעט 'קרה טציאותו ועכ"ז מ( וכלמכל
 רבריו את ולקוראים בו למעיינים מוע'ל באופן ולהדפיסו להגיהו לתקנו לבכי עם ויהיערכו

- -  3' ,*נ ומ*ס ג( . לי* "1ש י9 ק*נ ""11 נ( . "' נ' נ'. מ""*(-
 וסוג"

 מ, ומ"מ ט"מ :סא 5ומל "לונ 1.1 6!נ"1יס!מס מייי ס7ג ס"גי ס1גמו גוש 3ס' וס
 סיניממופש סשד 1ממ ת"ת "גמז י" "1 ת"מ מגת "ס ס גימט !" ס1נ1ת גוסי

 יס 'ס ססעתשמ סכסל :עי ע. :"1 תל"ס ס!" ד( . %11נ' 'ותל ":מ'ס ע"' סינל :'תנ7ר תמ!ת' 1*מנדעת'
 )סגסס ג' ט"1 . ,ק( )סגסס ". ט"ו מס1 ילך ס( . 73ול 5"! נ177 ו3מקוס וו1עס 5.5 מעמ סנמקוס טויות:ת'
 6:מחיס ונהס ונ7 5' טזעו 6:ר "ת סססל גס7פסת טשות ק5ת גע!מו משני גס 1"ס 1ג1' מ!ממס ו' סולס נ' !"ס*'(

)סג"תיס
 גסו~

 . נמסי ק7"1 טרס :מ סנ"הי ":ר סמקומ1ת "ת סיתקן קיל" גנ פני ו,ה!ס וס::'



 מטני נעלם לא יריעתי וקוצר ערכי טך את ירעתי טאחרים 'ותר לכך ראו' שאני טפנ'לא
 למי ר(הועיל רק ובקיאות' חנטתי 7מהראות אינה נתנתי ני עיני 7מנגד שמתי זארק-אך

 כל קורם . זה ספר בהג'הי ררכי היה דכביה . הכם וישפוטו הזטן חכטי טשניל,ו'ראו נ4י יבואו ירי וטעשה פעוד[תי ואת שעשועיו הם וספריהם ב7בו תקועה חכטינושאהבת
 טשג'אווק בו הקורא ררך לסקל ליושנה הספר עטרת להחזיר רק טנטתי היתר-ז לארבר

 אין הטהכר שטעה העניין לטעיות נף שהוא מה אכל המדפיסים או המעתיקיםוטעיות
 עי[ רף להרפ'סו ראיתי . עבורתו ועל נח4-7תו על איש איש כי ר(תקנו ח,וב שוםעלי
 ספר שהביאו הראשונים מבוארת חלוקוה בו אין כאשר כ. ראשתה נרפם אשר כפירף"(
 על לעטוד יכולים החרש ברפום הקוראים גם זה ררכ' וע4' רפום ע"פ אלא הביאוהו לאוה

 או אחת אות אלא ואינו טפחיסכם טעות שהוא טקוכם בכל . הראשוונינבפ שציינוציוניכבמ
 שהוא אע'פ אחת מתיבה יותר טעות שיש מקום ובכל ובעצוטו בטקוטו אותו תקנתישההם
 יאטרתי הספר ברכרי יר לשלתק רציתי לא לסברתי אם כי ךמכל גלוי ש,ויו וטכ"ש ונכרט4ה

 אותם השטטהי לא דעתי כפי לטותר שהם תיכווק . לב' שעם טהבהנהה
 מתי

 הנתב
 לו-הבנת נצרכוו-ז והן הספר מג שחסרו תיבות ו4שותן ( ) נזה בסיטן אותם סגרתיאלא
 גננפ . משכיל קורא אלה לי ונר . [ .] נוה בסיטן הכתב בתיך אותם הכנסתיהעמין
 ולא הטחבר רדך את  שמרתי בעינינו זרה וצתם ואם ומקוטות אנשים שטות כתיבתבעניע
 . בהגהה העירותי להעיר ל' שה'ה וטה ספק כ7ם' הרפום טעות שהא מה אלאשניו(י
 לתקן שהיה וטה 7מא אם הצ'ונים כנים אם לראות הטחבר שטביא הספרים בכלחפשתי
 'קריכבמ רובס כי שה,באו הספריכב( כל 7מראות ביר' היה לא לבי לראבון ואולכבמתקנתי
 אינכם המחבר לפני שהיו הדפוסיכם עכ,פ נטצא נופו הספר אם ואף האל בארצותסאור

 הנבון והקורא . וכרוטה וטהרי"בל ומי והטורים הרי"ף סספ-' 'שנים רפום'ם כטונמצאים
 אוק ושטה שטה כל" בראש הצגתי - . טאפשר אפשר אי לרת של4י בצרקישפוט
 מי א75מנו הנהוג מספר כפי 'מין בצר הה'4ש השסה לסספור' הטכוון השניכםטספר
 יוחם'ן ס' או לסה'ק טביא שהטחבר מקום בכל - . הנוצרים טספר כפי שטא7םובצר
 שהיה פה להוריע וראוי בהגהה ציינתיו אנכי הפרק או הרף מצ"ן ואינו וכרוטה ש"קאו
 ע'פ רט'בם ואגרות קר4שקא רפוסי ע-פ וש"ק 'וחסין וס' אטשט' ו" ע'פ סה"ק עינילפנ'
 הגרול טר-זרב הטחבר רברי שהוב4שו טקוננמ בכל 7מהוריע באתי עור . וכו' פראנר'

 גכבמ . לפרקיכבמ אלא ראית'ו 7מא שה"ג טם' ח'ב כי לחכם'ם ובוער ח"א בשה"גחיר.א
 לדברי השייכיכם העניניכם וב4שרו וררשו שחקרו הזמן חכמי טעש' א7ם עיני ארקשטת'
 היריעה ותקצר ההגהות 'אריכו לא ולטען ט'וחרים ובחבורים העת'ים במכחבים כטוהטחבר
 4שני וכורא' . העניין 7מפ' ראוי כאשר וברטויכם טקומורק בצ'וני א7-יא באתיל4ש
 ולא הקורא. 'סלח לוה וגם ראיתים לא הונכי אלרה בעניינים נרברו רברים שהרבו-קיורע
 שטוהי אשר המשטרת לשטור ובעבור כאלה השטטורה ע7ם חטא אשר עון ע7ם'ישא
 ולבוא רברי את טאור לקצר הוצרכתי הראשון הרפום אל מכוון רף על רף להרפיםלפני

 והקיצונה ב.ריעה הספר בסוף הבאתי רברי בהבנת הקורא ילאה לא ולטען ת'בותבראשי
 והמפרים האנשים שטות ע"פ טפתחוח לפתוח התועלת טן ראיתי עוד - . אלו ר"תבאור

 * זה בס' שנזכרו והמקומות הרבור בא עליהםאשר

 במפתחות הן בהגהות הן כתקונים הן אותי שעזר לם' להורחש על' הרי לטל' קק אש'םמנס(לשמ
 ראשון . בה 'ולר ווה זה טולרחי עיר בני שנ,ם טהם לכת מטיבי הםארבעה

 בספרי 'ריעתו צונץ 7ם'פמאן סוב 'ום ר' המפואר החכמ הוא וטרע שבחכטה רברלכל
 טודעמ תהלרקו את ואספר אחריו שאבא אנכי וט' ים טני רחבה קדטהינו ובקורותחכטיו
 בחכמו-ו הו4ו ל' שהוקשה רבר ובכ7ם רעתי בעני ראוה בחסדו הו4ש הארץ בכלזאת

 אך('ו ואבוא חרש ס' סדפים שהוא שטערק' טאו גכם . קרוסל' טערו ולא ל'הרחיב

 מעט ו?ס ססלון זן "ן יס ,ן7ן :ורות 6'ו? ןסינמ'ז ס?גסות ינוי נצנ,י סגוין נון ס'? טקיות נ*'וח יק"(
 1כמכסר
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 ן התועלת רט יראה בהנהותי והקורא נרפם אשר כפי יד על יד על לי לתתו ויאות לוואתהנן
 כטעט ,התוספורק בעל' בעניין ובפרט ליטעראטור אונר געשיכטע צור : זה בספרושמצאתי

.
 . ואטת"( הכטה רברי דבריו אלא הבאתי לא והגהה הגהה בכל .
 ן ההכם המפואר הדרשן ההם'ד הרב עינ' וטאור ראשי עטרת וטיורע' אלופי הוא לומ32י

 עלי יפוה יום 'ום בערלין רק"ק רבא דינא טבי חר זקש טיכל 'היאל ר' ה"ההכ~ל
חמדו

 ומאופ-
 ן שהופרכרקי מה כי( לבו בנריבות עת בכל אל' הם2'א לו אשר והספרים

 ן נאמנרץ עצתו ר(כול פרהעה הוא הל~י ובינתו הכמתו והטוב ואשרו ובהגהווהיבתקכי
 יריו טעשה כולו כמעט והשלישי השני בטפתהה בפרט הטפתהות במלאכתעורני בי ק- ,בטוב 2עדנעך ייסף רן ה ה מרע יסוי איה,4ם יי~י נאטו ייע ב?י ההזיקאחריו ן . ישראל ופרח יפיץ יעקב ישרש עוד בינינו כטותו יבו אטתפעולתו
 . רבריו את למלא אלא אהריו באתי לאואנכי
 שם4שו שטיינשניירער טשד( ר4 ההכם קדטונעמ טשנים סי אהי והש הביבוהאחרת

 1 הבאוהי טקוטות ובקפת עניין בכל לעזרני 'ריו את שכל בערלין פה לגור שב1י
 . היקרים דבריו את בשטובהגהות

 ההוצאה בעלי הטשכילימ להגבירים טרובה טובה יהזיק וה ס' רואה וכל קורא כלדרקנרק
 על המל" להכטים כי הנייר והדור דהדפום ביופי תפארת בגדי ~יותושלבשו
 ה' נועם יהי . הקרבדקנ( אנשי כהנינרש חנינה לה מופיאיכפ והםהחכמה
 ן . יריהכבם מעשה כר( ועלעליהם

 ן' . לפ'ק תר~ה שנת אלול ז' מ טם בערלין פיזכתבתי
 ) * קאססעלדור

 כ'ו ונסבתבתי ת?נ זז וס נט"יו סו* 0'ם ר*תי % ז' סגסס נ' כ'ג פזש כתנמ, סאי . זיט יויס ס6פת6(
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