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 והגהוע יקרוה הערות כוללים וחכמים מרבנים מכתבים יבואויבסופו

 בשם קראתיםכננוהות,

 אברהםמנן
 מו"ה נש"ת הכולל החכם ספרתנו ביה וקןלכבוד
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 לחרון, תרס'ח, לשבת כסליו זעך ה'בשם

 נ"י, לאסם יצחק כמו"ה המשכיל ואוהביידידי

 לידי ה' אנה והלוהנו, נפשנו חסרת הצבי לארץ העבר בקיץבנסעי
 ן ג מ היקר הכ"י גם ובהוכם מאד ערך ויקירי יומין עתיקי כ"י וכמהכמה
 גם ואשר ופפרד, פרובנציא מנהגי על המאיר ז"ל המאירי לרבינו ת ו בא

 אכוה. מס' על פי' שהוא חשבו ורבים בעיניו, אותו ראה לא חיד"אהרב
 רב. שלל כמוצא הזאת המציאה על מאדושסחתי

 הכ"י ובפרם נכאותי כל את לך והראיתי לביתי בשלום שבתיוכאשר
 הזה; לדבר גם פניך ונשאתי ובקשתך שאלחך בפני לעמוד יכולתי לאהזה,

 ת 1 ב א ן ג מ ה את זה מכתבי עם לידך מוסר והנני לי, אהה חמודותכי
 מעתיקו כי ראיהי עיינתי כאשר ולהו"ל. לתקנו להעתיקו ננזימבית

 תצלח כי ובמוח לבי וסמוך ברבה שניאות חיולי הספר פני מלאהראשון
 לך יצאו כבר כי אחרי השגיאותי מקמשוני ותמהרו מומה סהובולהסיר
 יצא הזה היקר והספר בםפרותנו, ושם יר לך והצבת המדע, בעולםסינומין
 ומרם היקרים, בספריו לארץ המאיר מחברו כשם בצהרים כשמשויאיר
 ויקר לב נדיב יקרא, גברא האי ידידי, את לטוב אזכור למילין קנציאשים
 ע"י אשר סנשסתר, מעיר ן ה כ ה ק ה צ י י ר ל א 1 מ ש ' ר הגביררות
 לגלות ידי על עוזר היה הוא וגם הקדושה, לארץ יחד עמו נמיעהי נסבההיתה
 העולם ולכל לך גם לי נהגלגלו זכאי וע"י הכ"י, אלה אוצרות טמונימפוני

 וצלח רכב ירידי ואתה גנזי, מבית להו"ל עוד אקוה אשף האלה,המאורות
 מדע, יודעי ומכל השמים מן כפול יהיה ושכרך ומלאכהך, ידיךבמעשה

 לזהב וגם מוציא ף ס כ ל יש כי ויניעך, פעלך ולהוקיר להכיר ידעואשי
 לך, יזוקומכור

 הימים. בל וטובתך בשלומך וחפץ וסבסדך מוקירךואבי

 ם"ם. נסמרסשה



 דבר.פתח
 הגדולים הדברים להוית המסבב החתן החכםישתבח

" שבסבות, והחלושה הקשבהטז

 פ"ה,( הבחיבה שער)חויה

 באבק ומתעפר מתאבק להיות חלקי את מסיבות המסבב שם ביאחרי
 ידי מלאו מאשר קרמוננו חכמה העלומות לאור ולהוציא להעתיקסופרים
 אבנים הסעתי לעצמי כשאני וגם זטננו, חכמי אמוני משלומי ושלמיםרבים
 לתר יומין עתיק יקר כ"י לירי ה' אנה 1(, והכספי אבן ר"י להח' כסףאבני
 ה מ ל ש ' ר ב ם ח נ מ 1 נ י ב ר הפארתנו, נאק בחבריא, מיוחד קמיא,מן
 זהב, אביא הכסף יהחת אבות. 23גן בשמו קראו מאיר, לביתז"ל

 שבעתים; מזוקק פרףם זהבוהזהב
 איש מדותיה לפי איש איש לו יברור וחכמיו, דורשיו ורכלו ודור417

 היושב המעתיק גורל כן לא בחכמתו, החכם בקבלתו המקובל שכלו,לפי
 וקרמונינו, חכמינו לגדלי כ"י בארונות והחנומים הטמונים קורש כלי הבליםעל

 שונים, מכלים בלים יביא לאורה מאפלה חכמתם תעלומות לגלומוובחפצו
 במזלי הלוים הם גס בתי-עקד מהיכלי ס"הוהוצאוה

 שזפתה שלא יקרה מציאה באמת הוא כוח א מגן הזה היקרהל"י
 ס"ה( סי' גדורים )מערכת ז"ל חיד"א הרב הרושמים גדול גם רואה, עיןעוד
 מהר"ש. הרב תשובת מפי רק שמעו אתשקע

 אבקה בס' שהובאה הזקן הלוי
 והמונה ת 1 ב א ת י ב ס' המו"ל פוב כיכב והר"ז קל"הט; דף למרןרוכל
 גם אבות, מס' על פירחי הוא אולי אם מפק מפיל רבינה לספרימספר
 תוכן לדעת שש לא אבל ת גבו הטגן סזניר ש"ש הגדולהמזכיר
 המבעי. אדוניו כוה ועלענינו

 ברת עסקניות וידיהם אומנותם שהורתם המורים, שההרים מלברוהנה
 הארי, מגוית באה אבדה, השבת בהיוהה היקרה, המציאה על ישמחוורין,
 רשומות דורשי בעם המשכילים גם ז"ל, המאירי הנדול מהמאור זרועאור

 וענינים יב-הערך קשרם ושיג שיח רוח, קויה ימצאו קדמוניוהוחוקרי
-----

, ,,.., 

 יוסף ר' הרדם לחכם ב"ח בסף משנה וגם ב"ח, כסף כלי עשרהו(
 גם המאירה רבנו עם אחר ג,סן חי הזה החכם תהט"ו( תרס?ג )פ"ב ז"ל, כטפיאבן

 ן מפריהם במחשבותיהם מזה זה רחקו זכמה "מורטבוהם, מגוריהם באילן היווקרונים
 רוכל באבקת היא והנה השאלה, פי' ולא הדף רק וחרא הרב מציק כן'(

 במנהג וגמאי בטעות... מנהג היה שהמנהנ... ועוד : ויל מרן לפני וכו' הדבוקהריאה- בעמן הלא לבית 'סלמה ר' הרב שאל נטם 191,, צד תרפט( לחפציג )ופום ר"יסי'
 הטאירי הרב וגם בתשובתה. זמהרהק הרא"ש כתב כאשר בפקת מנהג איקאכט
 אבות טגן הס' בפלש קכתב

 תו"
  ע"א, כלו העשריט בענין דבתו הם והם



 וכבר ביניהס, שלום עשו והמשבילים והתורנים דרא אכשיר בם,לענית
 יצרו לא התלמוריים יחדיו, שניהם ילכו כי מדרשנו בבית חדש רוההופיע
 ידעו ההוראה בעלי גם וכעת אפרים, אה יקנא לא ויהודה המשכילים,את
 . שנם ראו כי התולדה וספר. הביבליוגראפ"א בספרי להשתמשויבינו

 מהם
 תורה,תצא

 שנהנלנל ;ד הההפכו אשר והמסיבות הכרכורים המה נפלאיםאמנם
 אופנים ומזעזע טני; קמן גלגל הנה .או לדפוס, הזה הספר שיעלההדבר
 החכם הרב בהיות זו, בהוצאה חדשה בריאה לברוא כדי הקורשוחיות
 בירד- הביא וממכיריו, כיהו מבאי להיות שזכיתי נ"י נמטר הרקמ'הכולס
- הקדם לארץ הרס"ז בקיץגנסעו  באהבתו שם רכש אשר יקרות ס~לוה 
 המכמיר, חפריו מנחה לו .והקריבו כבדוהו מאשר ונם לספרותנו,הגדולה
 נחסי לא ז"ל, המאירי לרבנו הזה הכ"י על עיני שמתי אך ויחי ויקרים.רבים
 חסרו הטה לבבו שבטוב עד לפניו, כעהר הפלות יצחק ושהר שקמהי,ולא
 וברבה שלום כ-יחי את לו נותן הננ. זה בעבור אשר להו"ל, בירי למסרולי

 לב. חכמי בל יברנוהו ועמיהורה,
 להעתיקו מלאבהי לעשוה כח די מצאת. לא עוד זו במסירהאולם
 אשר עד ותלאה, כח ורב מלאין מלא ובים בושש, צריך דין כי ולהו"ל,ולתקנו
 מהכ"י דנמאוה איזה בשלחי כי ;גני, ר י א מ ד .אלהי בעטרי ם ה ר ב אאלהי
 שלח מהרה ;ד נ"י; ברלינר אברהם רבי הפרופ' ב;נקי6 הנדוללהארם
 קחהו, מצאה, יקר ספר הספר: עם אלי לאמר והנאמנים הנעימיםדבריו
 כלה מחר, לעם תדאג ואל הזה, אבות למגן לך מנן אהיהואנכי

 נם עלי גמל 'הפתים ומדבר בטהריך. אס לדפוס וגם בהעתקהמלאכתך
 -עד ממני עור ידו זזה ולא נדיבה, ברוח קיש בקיש ממש, כפיםבפועל

 יפה עשיהי הכל לי וכמרומה וציינתיו, ותקנתיו הכ"י העתקתשהשלמתי
 ולא אנא חכימאה לא ואנא וכחיו(. שכלי קם ב2י ,במקומו ובשעתובעמי
 אנא. סדרנא אלא וכו' אנאחוזאה

- הזה הכ"ייבהיות - תמה כתיבה אמנמ אם   מאד משובש 
 העשרים אענין של העמוקים בהענינים ובפרט ויתר בחסרמוכה
 _הרבנים יבואו אמרתי הרבה, ולתקן לנגוע הרהבתי שלאשתר",
 הפובה חכמתם כיר הדברים ויתלבנו יתבררו ויתקנו,החכמים
 נדולים לכמה אחר אחר הנרפסים הקונטרסים ששלחתי אויריעלינה,
 ותקונים, הערות כמה אלי הביאו והמה בלבבם, אלי הקרוביםוחכמים
 הא. לנבוד אברהם, מגן רמו קראתי בפ"ע, מדור אלה לכלופתחתי
 בשיבה, ימכ מד 1 ימה על ימים אוסיף הי, ברלער הפרופ' יקרא סבאלנרא
 פיתח , משפיע ?נל 'מהש בעלם" החסד מרה בעלם, שאברהם זמן בלמם
 חדשה. וחונר חובר ולכל הלפיד לכל דצריך לגל ומושיעיד

. 4
- -  

1

 אשר א,רול תכבה ימיני בעין מאפל הושם והנה מלאכת. באמצצ כי ח,, ה.בח.1ו(
 "לוח ונתארך שנתרחב עד האחרינ'ם בגליונות ברפוס גם רבות שגיאות נעלוע"ב

 הסליחה. ואתכם ערכתי. אשרהתעות"
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 המביא תעלופה לאור מוציא חובר'חבר כל _עין טובת נהגווהנה,דכבר
 .המחבר, על_יהי' הלוט הלוט לנו לגלות, קדמונינו גדולי מפרי במריםלנו
 הפארת יקר גם לנו להראות ,חייהו, )בחיים בהיוהו ודעותיו בקודשדרכו

 מורשה תורה הצא מזה נם ארצה;'אשר בהבל קרהו אשר נל ואתתולדותיו
 והכונות מרעיהם ואחוזה וזמנם חויהם נהיבות ובההבונן ררניהם בדעהלנו
 ולו אמקדקדם", או ממאחור.הם" ,מורינו את ,רואוה עינינו . והיה . הכביר,רוחם
 מפי. היינו-לומדים פנים אל פנים בע, עין לראותוזכינו

 רק כי למו, זכר ואין ממנו נשכחו כמעם חכמינו גדולי קורותאולם
 ומעשיהם מסעיהם לכל מוצאיהם לדעת ברכה לנו השאירו מזערמעט

 ורק נכרים, רשמים איזה לנו שמו ולא ציונים לנו הציבו ורונם.לאבת-יה6ן
 כן על אשר זכו-ביהם. הן הן ובמעשיהם בספריהם לנו שבראובהנפשוה
 הנדול בענין שעמקוועסקו רשומוה, ודורשי ההולדוה להכטי אנו תורהאסירי-
 מאלה מערהא לציין האלה הבונים עמלו התועלת רב ועמל הרבה;הזה'

 כמו להציבם עפרם, מערמוה, מתים להחיות המהן צא~ץ 'אשרהקרושים
 חייהם. וזמן קורלת4הם עם לפנ-נו'הי

 רבינוגם
 מחברני

 יד לו הציב בעצמו . הוא כי מלבד הזה, הגדול
 כסו הכלימים רבים עוד אבותי( לבית בערכה והיקדח הנדלה.בפהיחתו
 באגרתף( הרצ"ח הגאון האחרון וזה בשה"ג, חינגא איל . והלא4יןהראש
 החכמים למענתם האריכו ועוד אנפין. זעיר בתקנית י נ ו מ י י מ ) הדה :,כ4ואמה

 במוב נ"י ברלינר הפרופיי החכם שכתב נבהמבוא" עמנו ופההנואי-80(י
 1 קבריהם על להוסיף אחריהם אבוא כי מה ואנכי אשכנז. בלשון 4ץלתטעם

 ויבינו וידעו היקרים. וספריו קורותיו על לעמור הרוצה , כל משם להםיבקשי

 בים ורובו ראשו ששם תלמודי, ענק שהיה שבכל גדולאו תפארת.יקי
 והשניה ההלכה, ברומח מחזקת האחת ידו ראנוהו הנה הזה, ,הגלול
 מקום ובכל ומתפלסף, ודורש מפרש והיה הרעת, מעץ , ,גם .יקח?לוחץ
 ההלמורי רואים ואנו גנו. בהוך ושתלה עוקרה היה י-ה נמיעהשרגה
 ומשוררינו הערבים משירי שושנים ומלקט בשיר גם יהואהזה

 ודקותי ורלותי : השיר ממחברה מביא משלי לפי' בהקרמתו 'הגדולים,
 ש נפ ב י ש מ ובספרו מקומי~' את 'יכסה ,קמן זבוב ביעדי.
 ועוד וכו', המר העלה וחוח קמוש , : המליץ שיר ישיר יופק --"ה44י
 א" )שעי ערב ממשלי והוא ירועה,וכו' לזונה נמשלת. תבל 6"י(01. במשלי ושם וכו'. רשב"נ הח'  המשוררים ראש  וכב4,'אמר בהקדמתי:קם

 ושם

).
 ין?ל-

 הרוצה. כל משם 'קגם .444י. יוייו 9י? ד,ז.?י*ק
 *י66,,ם"ג,-(

 797, עמור 1842 לוחנת ייילבט 1~??
 14 צד .ח"ב בהמליל אג"נ 1731. עמוד הבורליינא למפר. ש,ש,6רשימתו ע.'י(
 צד ח"ז גראמן 523, צר צרפת רבני על במפרו נ..בויער 474. צן ח"א שרי,נפמהלע
 461. צד .Jua '*8111;ם גראס56ע.

 ח'. דף זקביט" "טעם עיין יהודה, מנחת בספרו שבתאי בן -חודה ר/ משיר והוא.'(



~תר
 וגאלה הדופי, וישאר הולך הכל כי ליופי, או לעושר אשה תקח אל א'()י"ר
 ההנני הלכה, של אמות בר' פומבי עתיר נכמין עתיר שבהיותו עמהרבות
 אבקת מכל מבושם אגרה זו תירוש נם ט"ו( )ב"ר מקרא ע השמים ממלנם
 נכל הן חכם פי דברי נמצא כאשר פיס, )ויקר' בשמים מיני וכלרובל

 דבריו את נראה ת 1 ב א ן ג מ הזה בספרו גם היקרים. לחבוריוהקדמותיו
 עם בוכוחיו ונעימה לחישה מאמיריה במליצה ופעמים נשמעים, בנחתתמיד
 להם ואסרתי עמהם אהשתעשעתי ורוגז, ברעש לקפחו הבאים הרמב"ןתלמידי
 לאחוריו נרתע אינו איהאמת וכן נ"ב(ן )עמוד ?" המה המן בני עשרת האםבני
 לא אבניי ל"", )עמוד יקימנו" מי נארי ודבב ברע במקומו לו עומראלא
 נעימים רברים עמו רבות כאלה ועוד מכרעת". הראיה אלא מכריעהכעס
וישרים,

 ולא כבוד לא מאתנם, שואל אני מה וחכמים תורה אדירי אתםקתה
 ריק דבר לא בי לדעת לבכם שתתנו רק מבקש אני אין עליי ההללאמירת
 בלי חומר הוא נ"י בל בי תרעו הלא ראשונה, שיצא בזה ב"י להו"להוא
 עמל ולילוה קשה עבודה ימי וכמה הוא, יומין עתיק אם גם ומהצורה,
 ומ"מ, ציונים לו לעשוה ולמרפו חלאהו ולהמר לתקנו להמעהיק לומנו
 כ"א הוא אחד ליום לא והמלאכה ולמקומם,. לשעתם נחוצוה הערותואיזה
 במספר להרבות מבלי הזקן הנסיון הורני ונפרט יעלה, רבולמחיין יקנה בכסף יהכל אותיותיך יפו ומה זה נייר יפה כמה וראו יהבימיילקים,

 יחולל הזה הדבר בגלל כי - ומולי"ם ממחכרים כנהוג -אנסמפלארים
 בזיון והוא צלוחית, עמיי לצור בהם שישהמשו ראו שעיני עד הספרןכבוד
 המתים עם מוב להגומל גמול שהשלמו הראוי מן ע"כ ודורשיה,ההורה
 ן ג מ שאהיה עד : י"ב( )עמות הנעימים המחבר רבנו כדברי חיים,הנקראים

 יבוא כי המו"ל החיים עם. חסר ועשו במאמרי" מהים מחיה ברברי, ת ו בא
 עמלו, פרי ויגמלו שכרו,על

 ויהורית-1( משה אנאהל החוסההכותב
 לפ"ק המאדרות ננו שבתיאו בוט 11 לירחו'

 לאסם. הלויירק
 ציורים גם עשיתי ט י ש ר ק נ שמעל - ידוע אינו או - הירוע האחרבעבור
 מישרים. תחוינה עיניכם כאשר שגיה5וטוגראפיים

*"9אשש,4

- - - - - -
- טה אתי מקום הנה!(  ה"ה לונדון, הגדולה כעיר לי רביתי אשר מעמים עליה גני לירידי תודתי רגשותלהביע רגלי- לכף מנוח פה למצוא הספחה אל באתי כי אחרי 
 ר' היקר סבו ובפרט עבוים בעתו ובני נ"י שיף שמואל משה ר' הנכברהגביר
 קרבוני, נמד ממו שלחנן על עונג לשבת קראהי נרומי שגות בבל אשר נ"יואב

 ר' הפופלג להנכבר ובפרט הי"ו ב ש 1 1 ש מר הנעלה להגביר אני תודה אסיר.וכן
 הירש, מהמשפחה.הכנורה נעמן נטע יוסף, כמ"ר_ היקר וגיטו נ"י, רוייוסף
 ומיודעם, אוהבם בין י פ ם כ ה ספרי למכור השתדלו הניאני, לבעבור רוחם ביקראשר

 1 לעולם טובתם אשור אני וגם כפעלם, 18ב לעושי ה'ישלם



 בספר והבאים המוזכרים. והספיתם.המחברים
 ' )עמיי'ח'( שלנו, תלמור גם בבלי,תלמור הזה.-

 ירושלמי,תלמוד
 וגמל-

 בשם
 'תלמודי

 וי( )עמיד השערב,
 -. .' "6""י )עמיד א"י תלמודוגם

( 

 מדרש. סתם,מדרש
 ראיאי מרי.שות ובקצת ה'(, תנהומאן)עמיי

 כ" בימויובו',
 י "'

 פע6(מ(' ~מה 85רט, אבאייה בית לרוב, הלדילחבורינו

 וברייתות,ת1ספת1ת
 קפד( ושמיד ובמופרים, סתם סופרים מס'.

.'

 ד'( )עמוד המלמד, בעל בשם סתם התלמויים1 מלמי.ספר

 ההרי וגדולי בדרש, העירחכמי
 י"א( )עמוד פרבינצה. גדולי ורוב .

 "ד(. לעמיי ובאשכנז צרפה בארץ הגדוליטהרבנים
הרמב"ם,.הרמב"ן,

 ומפרי
 גמלאיות,

 י"ר(, )עמיי גירונדא" מעיר כבחורתו שיקא הלוי זרחיהיר'
 )שם( קפלוניא", מארץעמחזורים
 מפוליפולא, מאיררבינו
' )רש"י(, ז"ל שלמהרבנו

 י"ח(, )עמר )הרמב"ח, הרב של רבו שהיה יקר בר יהודהרבי
 קנ"ה. 1ע44ר כ' )עמוד משבתא, אחא ררבשאלתות
 כ"א(. )עמד אפריםרבנו
 ר"ת ב"ר( )עמס צרפת סנדולי שהיה יעקברבינו
 O"P ועמור עי לעמור פלפוי. ר' בשם ז"ל ניאות אבן יצחק ר'היב
 כזה(. )עמור 'אלברנלוני ברזלי בר יהורה ר' הנשיאהרב
 to~p )עמי העתים ספרספרו
 יפ( )עמי עמרם רבברברי
 ספרריות ז"ל אלפאסי הרב הלבות תם אלפאסהרב

 4ל,"מי
 - 4הן טס" רל אברהם רביהרב
 *0י טס" החילוקין בקונררים ז"ל אשר ל פדלהרב
 יפלו ע"מ בחרושי גרשום בי עמףר'

 )שסל המנתם בעלהרב )שם"
.

-
 יהוה בר' משה ר' ואב? )שם( ההשלמה( )בעל בדרשי "שולם4'
 " ל פע"ל.למה

 O"P~ )עם" שלו באזהרוה חבו.אחד-םגדלי.משפחתט

 י*ג טס" ההר א אברהם בי שלמהי



 "מה האחרמנו *" )הוי שלו 1היהר ור אים בחבי הל סהרכר בר שמשל יהרב
 הנאמש,תשחה קמש"

 מיש רמתתשמת
 מתשהגשמם
 ק"ל )י" יצחק, בר מנחם הרב ,קמט הגחלהחנם

 הפובהק, הרב בשם פעמים( )כמההראב"ד
 נ"א( )עמוד גאון האי מרבינו בידם שהיה לקופיןעפ"י
 מב(. )עמוד שבנלילותינו תמידיםקצת
 פעמים(, לכמה ז"ל חננאלרבנו
 ס"ו(, לעמוד ה ב 1 ש ת י ת א צ מ יוחנן בר יהודה ר' להרבואף

 פעמים(, )כמה רבותימקצת
 להראב"ר. לולבהלכות
 הסקוריי, בנוסות לא מירושלמי או מבבלי מאמרים מביאלרוב
 סופרים, בדקדוקי המבואים נסחאוה עם שמביא הנסחאות ישוו רובעפ"י




