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 דברראוית
 הספר אתלת בשבח ולהאריך הקרמה מלכתוב עצמימזעתי

 כידו זה חיסורי יקח אשר ואיש איש כל כי הוא לסותר אך יקהזה
 על להניד הח4 יתר  שפת ונם תתלתו נודל ומיד תיכף דורהיכיר
 אניד זאת את אולם תיבות ראהט5 בשם חיבורי קראתי מהוים
 הרבנית זונתי ושם שמי ונם ע"ה אבותי שם נכללו ר'א'ע4" כתיבתכי

 במרה יונה ר' מרה אאמו*ר שם טרטזת מ אות : החילם וזהתחיי
 ככמה וש"ץ שדב בתור ושמש באסונה הי עבורת שעכר דליצחק
 שכחלית מנח"כ שם אשר  סאסרע~! כעיר וכאחרונה קדושותקהילות
 מורתי אמי שם מרמות ר' אות לפ"ק. תרם*ה שנת תשרי כ"חביום

 אשת שהיתה זל אברהם די מוש בת ע"ה דיול סרתהצדיקת
 לתורה כניה את לנרל תמיד היתה מנמתה וכל בעלה עטרתחיל

 ש אות כנעתך. תרמץ שנת אייר יעז ביום נפטרה ה'יוליבבות
 סרת הרככת תכורך כאהל מנשים הצנועה האשה זונים שםסרכזת
 סין לחדש פיו ביום נשואין ככרית אתה באתי אשר תחי'שרה
 שכף. של תיבות יאשי הן אי"ש והאותיות לפק תרמ"ושנת

 תם איש מוזח כבור את לברכה מלהזכיר אכלה לא שפתיוהנה
 זחל"ש לעולמו שתלד דל 'עקב ר, כטויה משה ר, טרהרשר
 וחשוכה הצנועה האשה חמותי ונם תרם4ה שנת כמלז '4הביום
 לחרש ט'ז כיום נפטרה נ"ל וסלמה ר' טרה בת יופא חיהמרת
 כגע"ם, תרעיב שנתאלול

 ע"ת סינדל מרת היקרה האשה אחותי נשמת את אלהיםיזכור
 תה4 לפק תרפיה שנת אסן לחדש כ4ה כיום לעולמהשדיכה
 החיים, בצרור צרורהנשמתה

 דור ר' סויה היקר אחי יוכרו ונעימים ארוכים טוביםלחיים

 ז"ל מנהם ר, מוח בת מויכא סרת החשובה האשה זונתו עםנ"י

 היקרה האשה זונתו עם מי אנשיל אשר ר' היקר ואחיליעכליך
 היקר ואחי רייכענכערג, דל צבי אהרן רי בת רחל בילאמרת
 משה מנחם ר' מו.ה בת שינדל טרת האשה זורע עם נתןר,



 עם רעמל מרת היקרה האשה אחיותי יוכרו ולטוב ;ה-ע:פעלד:"י
 מרת היקרה האשה ואחותי חיים סג"ל אהרן ר' בן יודא ר'כתלה
 טרה בן צבי רי והותני כערקאוויפש דדה ר' כעלה עםשערל

 מצד אלה ונם קבידח, הילנא מדת האשה בת' יונתו עם כאראש יצחק-,
 ר' מו"ה בן דוד ר' ניסי היה הברכה על יעמדו חח" ה-כניתוזנתי
 סדה בהו" ומופלג השמלא זגים. ריפוא חנה סרת ע-ז יוביןצבי
 ניטתי מאורע, טרת רחשובה האשה ע"1 פריעדמא:ן זומא שלום-י

 שלמה י' יעקב, ר' שמואל' ר' וגיס. פיגא מרת האלמנההאטה
 יתכרכו כלם ובנותיהם וכניהם ונשיהם הם טאזעם יהודיה יי' זאבירי

 אכי"ר. ידיהם משלח ככל ויצליחו טובבכל

 יע"א. אראשפיע פה לפ"ק תר?'1 כמלי לחרש ט"וכאעה"ח

המהבר



3עת"

 פנים ונשוא זקן מפרא מלא צנא הגדול הגאון הרבהסכמת
 ספרא ;נותנותו וכהלל כשמא' חריף והדעת החכמהאוסם
 נ:'י פישר שקמה ר' מטה כ,ט"ת מרע ככל מנקרבה

 יע"א. )קארלמכורנ( אלפא-יו5יא דק.ק אב"דרב

 מנה: ר"ת ש5 בנוטייקן להשתמש ישראל חכמי דנהע האהנה
 להרויה כדי שככתב תורתן גב' בלשתם לקצר טעמן ועיקר הואותיקין
 :הרבו ועי"כ פה שבעל בתורתן 'ותר ולהאריך וללמד ללמודעת

 אין עד והאחרונ.ם הראשונים וכספרי ובמררשים בש"ס. תיבותראשי
 כדבריהם סובא דכק' מאן אפילו אם החפץ על לתמוה א-ן ולכןמספר
 אינו אשר כקידה בעיניו שהם תיבות ראש. דוכתא באיזה לויזדמנו
 יברב' :כרי בתרי זה על נאמנים ערים לי ואעירה אותה, לפתוריודע
 מפורסם :דול מת.ה התרה טצימ תר.ע משנת תלפיות כתל הנהכי

 של כד"ה רש" ע"ב פ"ח מנחות לשוני וזה להפליא כלוםואוצר
 נורע ולא הבנה להם אין אלו מלת כ"ש, כולה וכן מסים היהפרקים
 בעל היינו זקן הרגמו שכבי ואשמיטתי' ע"כ, כ"ש של הר"ת מהולי

 וחכם שמעתי" ,כן של ר.ת שהן ל' אות ע"א כ' מכות הרויםמסורת
 גופי' רמשיי נושפ:קא חתום זה פירוש שעל מצאת. וכן מנביאעדיף
 :נלה אפוד אין כפירוש רש'' כתב אפור א-ן ד.ה ע"כ פ-ח זבחיםכ'
 עכ"ל ערכין במסכת' שמעת' כך תרפים אין אפיר יש הא תרפיםעיין

 : דמשתבש.ן למ.ד בהון רטענו מלין נ' א'תא 1.רי פ' התרגוםובמסורת
 ום.מן ל"ו ס-מן ת-עיט כשנת תלפות ובתל שפחה פשעצדקה
 כותבים משתכשין הסיפ-ם כי הכסורה בזנת לרעתי כי כתבתימ"כ

 כמו כתרעם למ"ר אותה למחוק רש לחובי לאמהו לדכובלס"ד
 בהני לס"ד תורה כתבה שלא בדבר טעם יש דודאי בעבריתדליתא
 המפואר החכם לעיני שהיתה התרגום במסירת והנה יעי"ש דוכתאתלתא
 רכנה חצאי שני כין פשע מלת אחר כתיב ז"ל ברלינרמהר"א

 שאולי לי אומר ולכי זו מלה לפתור יודע שאינו יכתב)שליחה(
 ר"ל הפא" חסרה יתירה .שלמר  החיבות ראשי הן זו מלהאותיות
 חסרה  אביך אלקי עבר. לפשע :א שא :  יוסך אחי ברברי יהירהלמ"ר
 התורה בגבורי ואם וחטאתם, אחיך פשע נא שא : אביהםבדברי
 של מטריקן לפתור ירעו שלא דוכתא כחד אתרמי כאלהוהחכמה

 טיביינא המובהק לרב חן חן תשואית ולכן אבתרייהו נעני מה אנןר"ת
 יצחק אברהם רי מ..ה תכונות לבו והגות חכמות ידבר פיודהכימי
 טוניפין לו יצא כבר אשר אראשטיע דס4ק אכחד רבשסערן



 מצא ונם טוכא ועמל וטרח יגע תתה שרב שוחת כספרובעתם
 על כמעט עולה מספרן - תבות ראשי של פתרונן נדושהבמדה
- אלפיםט"ז  אלפא על מסודרים שם בדיבורו נוריה כעם-ר ויקבצנו 

 אחא הנ"? הטחבר לאחין א-קלע וכד היטב, באר ומבואריםביתא
 נמלם פתרוניו זאם כה לעי.ן פני ושיחר מדי' ד מתניתאואייתי
 והנה הדפוס, מכבש על ה-כורו את שיעלה עמו להסכים נםבעיני
 גדולים כמקום לעמוד יהלוך מני וטה אני מה כי לשאול שהקשההנם

 לאדם לסרב על' קשה :יסא לאידך איכרא המסכיטי שרולהיות
 לרצפו הנני ע"כ טכ;ל'י, סזכ למנוע ל' חלילה ונם כמוהו הערךגדול

 כשקראת. כי אמת אטרי קשט להודיע לאמרתי הטקשיכים באזרואחותי

 חמותי אסריו בתרי ב-ן ועכרת' ת"ל הטחבר של בספרו דלת-תאיזה
 מאירים ופתרוניו מהיר פופר עט שלשונוראיתי

 כא-

 תפליא זה.ר
 ףיבורו שיוציא DY: תכון ידי לכן נעלם כל על במשפט הכואולעשות
 כישראל, ולהפיצם כ-עקכ לחלקם פתרוניו ראו-ם כי עולם?אור
 כיגיעותיו. טוב שכר ויראה טעינותיו חיצה שיפוצו ה'יוכהו

 אלכא-יוליא לפ"ק תרפ"ד שופטים פרשת ה' יוםכעחיח
 תע.א.)קארלםכורג(

 פישר ושלכוההק'


