
- -

, 

 השלם הנןזל'םשם
 מנביא עדית חכם ולביא, ליש המערבי, נר המפורסםלהגאון

 זצייל נשיאי דור יוסף הייםמרן
 ציון", "שאריה בהנה' בארוכה בא פעם יקרות, הגהותעם

 גדולי שמות וגם ציון", "anxe בהגה' בקצרה באפעם
 לא אשר פופרים" "פליטת בקונמרם קראקאעיר

 ח ת פ מ כעת והוא הגדולים", ב"שםנזכרו
 תולדות וכן ישראל, חכמילתולדות
 חיים" "תו בקונטרס ז"להמחבר

 מקיאקא ז"ל ברי"ף מאנקול מנהםמאת

 ישראל וחכמי גדולי ימי בדברי הערותוקונטרס
 מלובלין זצ"ל כהן ה וק ד צ מוהר"רמהגה"ג

 יקרות והנהות רבות הוספות עם מחדשנדפס

 הנדוייםאשל
 בנש"ק הטפורסם הגאון הרבמאת
 שלים"א גךטנהויז ליורא אלעזךמוהר"ר
 בברוקלין וכעת םיקיליוב-פרוכניק,אב"ד

 מכת"י הבדולים" "שם על הנהות הומפנוונם
 טפדבא ס"ט 3יךאנדי שמואל בפךדכיהחכם
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�ת.�ו�מ�כ�םה
�ליתא�דאוריתא,�אסקולוסתיקא�ראומתא,�רבא�ן�מנורה�ומגדול,�עוג�שכח�הגרול,�מהגאוןהמכמה
�והררתא'�הוד�ארעתא,�מלי�קרי'�ואריתא,�ן�הרוכל.ן,�קופת�מורה,�כמוהו�מיהטהורה,
�ומסתרתא,�עמיקתא�גל-�מעליותא,טרנליתא
�מאיר�מו,ה�כקשית�וכו'�דיחוסאשושילתא
�אכד"ק�מלפנים�שליט"א�ראפאפארםהכהן

��יצ"ו�קראקא�ראברפ"ק�וכעתלוקאווי,

ב"ה

�ם�ח�נ�מ�מסה�וכו'�הרב�ידידי�רוח�את�ה'העיר
�הספר�אור�לחריט�נ"י�קרענגילמאנדל

�חיד"א�הקדוש�להגאון�הגמלים"�שםהנכבד
�הנהות�רבות�הוספות�עם�לביהד,פ�להביאוזלה"ה,
�ופליטת�ציון�שארית�וקונטרסי�ציורמנחם
�רבריו,�ועל�הערותיו�על�עיני�שמתיסופיים"
�שירידי�מלבר�כי�ונצורות,�חדשות�בוומצאתי
�התורה�בחכמת�מוניטין�לו�יצא�כבר�נ"ירמ*ק
�ושערי�טירתיכסף�עירובין,�תורת�פ'בחיבורי.
�ראשוגיס�בספרי�גרול�בלשן�הוא�עורגאולה,

�להאיר�חפץ,�ואבני�פנינים�מהם�והוציאואחרונים
�נאמר�בצדק�כי�עד�שה"ג�הספר�עלולהעיר
�נו�יתענגו�חרשך�צורה�עתה�לבש�הנ"לוההסי
�ודור;�דור�שנות�להבין�קדמוניות�דורשיכל
�והפעולה�הפועל�ערך�להוקיר�ידעו�כי�אקוהוע"כ
�ברכו:�ויביאו�מלא�בכסף�הספר�מאתולקוה
�הנזכרים�הקרושים�הגאונים�זבות�ביתםלתוך
�יהורה�יושע�גי�ועלנו,�עייהמ�ינן�הזהבספר
�תורה�עמלי�נכביד�הכו"ח�בנפש�נימינו,וישראל
��לפ"ק�תרם"ה�שמות�ג'�יום�קראקאפה

�ראפאפארם�הכהןונאיר
������גל"קמ)פ�ס

�לבינתא,�זהורית�מזיונתא,�חנות�כלילתא,ורדא
�טימא�באשלמותא,�מיהרא�דברכתאינכגא

�האכד'ק�מים,�חזן�אליהו�הג'מרמתא,
�כיקרי��צבי�מלכא�יע"א�מצרים�שלאלכסנדריא

�לב:�תעלומות�שו.ת�ברמ"ח�יתקרי(�כאשיחכם
ב"ה

����המהוללה�העיר�פה�ה'�נחני�בדרךאנכי
�הקדושה,�הרבנים�לאסיפת�יע"אקראקא

�מנחם�כמוהר"ר�וכוי�הרב�מע,�לפניובא
�לאור�הוציא�כבר�אשר�נ"י�קרענגילמאנדל
�גאולה�שערי�וסי�כסף�טירת�ס'�נחמדיםחבורים

�שם�ספר�הדפוס�מכבש�על�עוכר�ועתהוכו'
�הנוספות�עם��ל�חיד"א�להגאון�השלם"הגדולים
�המו"ל�מע'�מרילי'�הוסיף�הנזכר�בסי�באושלא
�הגה'�שמם�קרא�הכ'�נחמרות�והערות�הגהותעמ

�המלפכה�כי�בראותי�בקרבי�לבי�נשש�ציון,מנחם
�שקובע�השוב�רכר�הוא�ידיי�כוננו�בהאשר
�שכתוב�מה�על�ביאור�הוא�כי�לעצמו,ברכה
�לפעלא�ובכן�חדשות,�בנוספות�לו�רב�וידיובספר
�ויעל,�אתו�ה'�יחי�חיליה,�איישר�אמרינןסבא
�ויפוצו�המוגמר,�על�לברך�מקדש�עזרווישלח

�רבים�ספרים�לאור�להוציא�החוצהמעינותיו
�המחבר�הרב�לכבוד�המדבר,�כברכתוננבדים

�לחודש�בש"א�יע"א�קראקא�עוב"י�פה�נ"י.
�שתא�רהאי�והרבך,�וברכך�ואהבך�סדר�אבמנתם

�והוא�לפ"ג,�מבורכ"ת�
�ם"ם�חזן�אליהוהג'

�ע��מליס�ס)��גס:דל��נעזנ�חרק

�המבקר�הבלשן�מהלל,�שמו�ובישראל�ביהורה�נורע�הכולל,�חכם�הרב�מידידי��עוזטכתב
�המפוחמים�בהנאון�השלם(�הדורות�ידר�ממינםק�בהמ'ם�ז"ל�לאיתן�משכיל�נפתליטרה

��זצ"ל�וכו'�לאיתן�משכילבהמם
�מינסק,�לפ"ק,�עינים�מאירו"ת�שנת�מרחשון�הר"ח�ב'��ה'בשם
�קראקא,�עט�בקרית�קרענג"ל�נ"י�מאנדל�מנחמ�מו'ה�וכו'�הרה"ג�ירידי�מרכבוד

�להגאון�הגרולים"�שם�הערך�רב�יספר�ותוספותיך�להערותיך�לבי�וכונתי��הרב�יריד'התבוננתי
�בשום�כלו�פני�על�עירתי�אגל�א'�מאות�הקונטרס�רק�לפני�היה�לא�האמנם��לחיד"א

�עד�גם�הגדולים"�שם�ספר��מחמרים�כלו�כי�הכלל�על�במישור�להוכיח�הוא�ודי�בוחן�ועיןלב
�יפיו�את�וכללת�ערים,�בעדי�עוד�הבאתי�ואתה�וחכמים,�קרושים�בסור�ונערץ�נעים�אף�יפההיום
�רבר'�בהם�ימצאו�כי�בנפשי�שער�היה�ההוא�לספר�והארות�נוספות�תשים�כי�אוזן�לשמעלמאד,
�מהלך�עינים�מראה�טוב�אבל�מטמונים,�ולחופש�בתורה�וגדול�לרב�כבורך�את�מאז�ידעתי�ביחפץ,
�נעלם,�כל�על�במשפט�אביאך�לטהללם,�כרוב�אבל���בגודש�לי�ותקור�השערתי�את�עברת�כינכש
�ימלאו�אם�רשומות,�דורשי�עליהם�יתענגו�כי�עיניך�צרה�הכי�כנפיך,�בסתר�והסתירם�בטמון�תחבשםלמה
�דורות�טמוני�שפוני�חוקרי�כל�יהודוך�רביט�וגדעם,�אלינו�נא�הוציאם�יריקו�הארץ�על�סטרהעבים
�ויתנו�טדברותיך,�ישאו�לפנינו�שהי'�בדורות�עטנו�וגדולי�חכמי�זכרונות�דורשי�מלה,�יהללוךעגלטים
�כנשכילאיתן*�כלרעלי�לנצח�אוהבך�בתוכם�אני�וגם�לשמךכבור
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צייןהקימהשלי
�בו�מעיין�הוי�אה"כ�הסכר�דרכי�לדעת�משתדלהוי

�שאמר�מי�לפני�גולם�מוטל�הראשון�שאדם�עד�בר"מ�אר"י�אדם�תולדות�מפרצך:
�ודור�וסופריו�דור�דור�וחכמיו�דור�דיר�ודורשיו�דור�דור�לו�הראה�העולםוהי'

�ועל�מהו�דאו.ה"ר�ספתו�על�כהובים�הם�כבר�עיניך�ראו�גלמו�שנאמר�ומנהיגיודור
�הזו�לדידי�ירהינאי�שמואל�דאמר�בבבלי�נם�וכזה�פכ"ד(�ב"ר�יכתבון�כלםספרך

�ב"מ�הוראה�סוף�ורבינא�ר"א�משנה�סוף�נהן�ור'�ר'�בי'�וכהי'�דאדה"ר�מפראלי
�ספורית�תולדות�עפרוה�ראש�זכר�מלכיות(�מדר�א'�ר"ה�הפייטן�שימד�וזהופ"ה(
�לשון�על�לרקדק�ויש�ע"כ,�במפר�לו�קצב�שפר�גלמי�מפר�קריאת�כר�ספירוהרשום
�דור.וע�כל�לפניו�להראוה�בזה�הביה�כונת�ה��ומה�נולם,�מוטל�שאדה"ר�עדהמ"ר

�גולם,�מוטל�שהי'�בעודהעהידין
�וא"י

�צבאם�וכל�השמים�ויכלו�אריב"ל�עפמש�ל
�נבראו�לדעהן�נבראו�בקומהן�בראשיה�מעשה�כל�צביונם�אלא�צבאם�תקריאל

�ואמרי�להבראוה�הפצין�אם�שאלם�נבראו�לדעתן�פרשיי�י"א(�ר"ה�נבראולצביונן
�מה�ע"פ�וכמשז"ל�להבראוה�העהידין�הנשמוה�אוצר�הי'�גאה"ר�וירוע�ע"ש,הן

�לעמ.ד�שעהיד�צדיק�כל�לו�והראה�אדם�הוא�אשר�ונודע�שמו�נקרא�כברשהי'
�בפה�יש�בחוסמו�יש�בעיניו�יש�במצחו�יש�בשערו�יש�בראשו�תלוי�שהוא�ישממנו
�ארשב"ל�ארין�ביסדי�הייה�איפה�וזש"ה�במילתו(�ר"ל�אולי�במלהין�ויש�באוניויש
�פ"מ(�השא�מ"ר�הלוי'�היתה�מקום�באיזה�שלך�האיפה�לי�אמור�לאיוב�הב"האמר
�כל�גם�או�נבראו�היים�נשמת�באפיו�ויפח�גבי'�דכהי'�ארס�בבריאת�היכףולפי"ז

�וגם�הן�ואמרו�פיהם�בשאלה�הכל�הי'�לבראוהן�הב"ה�כשרצה�ולכן�עמו;הנשמוה
�שה��בעוד�שדייקו�וזהו�המנהיגים�והן�הסופרים�הן�החכמים�הן�לו(�בורר�הואה

�ומה�הבאים�הדורות�כל�לו�נראה�חיים�נשטה�באפיו�שנפח�בעה�והיינו�גולםמוטל
�בא�הוא�איפה�מאיזה�משם�שיצא�המקום�לפ.�תלוי�ודאי�הכונתן�עיקר�כי�אליהם,יניע

�הב"ה�אמר�במ"ר�מש"ש�לפי"ז�נעמו�ומה�יתל(�ר"פ��עז1ס"ק�מהנוצץ,�הוא�אברומאיזה
�צ"ע�ולכאורה�עמי�מהוכח�אהה�שלך�איפה�היתה�טקום�באיזה�אהה�יודע�אםלאיוב
�מצמיין�הי'�נאצלה�מאדם�אשר�ואיש�איש�כל�דהרי�הישב�ילהנ"ל�לזה�ה�עניןאיך
�אחר�הולך�דהכל�וכדומה,�רע�או�מוב�אם�שיהי'�תכונה�באיזה�בחירתו�ע"פא"ע
�הדבר"ם�וכן�כנ"ל�נוצר�יה��אבר�ומאיזהל�כבודו,�זהו�אדם�של�ורצונו�הקדוםרצון

�כנגד�אדם�של�אברים�דרמ"ח�הידוע���קצה�להבין�ויש�ועושר,�ברישאמורים
�מוכן�אזי�קד"ה�למצות�המסוגל�ממקים�הנברא�וא"ב�ל"ה,�כנגר�נידין�ושס"המ"ע
�הרומות�צדקה�למצוה�המסוגל�מאבר�והבא�וכדומה,�וחבריו�כר"ע�ויסורין�עונילו

�מקום�באיזה�אתה�יורע�אם�במ"ר�שאמרו�וזהו�לעשירוה,�סיבה�הואומעשרוה
�גורם�המקום�דאך�יודע�הייה�דאו�בהמי��עמי�מהוכח�אהה�שלך�איפההיהה
�השב"ס�התה�יעבור�אשר�וכל�הפונ,�ברצונך�הי'�והכל�כאלו�יסורין�לךשיגיע
�מה�ומעהה�והטוב�הרעוה.�הצא�לא�ומאהו�מאז,�נבחרה�ולכך�הי'�בבחירהךהכל

��חיים�נשמת�באפיו�נפה�אשר�וכל�חי�אדםיתאונן
גדולים
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וובירןהקרמהבשערי
�הלך�הדרך�זה�לאמר�לבבם�לעורר�הבאים�לרורוית�יסופר�כי�צדיקים�מעשהגדולים

�המה�בארץ�אשר�בהקרושים�הלוי�הרבים�וזכות�אחריו�לכו�הצדיקפלוני
�בעולם�להצדיק�וברכה�אוהו�להמזכירים�ברכה�לברכה�צדיק�זכר�שיהי'שאופן
�בעוה"ז�אשר�החיים�ע"י�העומרים�מרום�צבאי�בין�מהלכים�לו�ינתן�כיהעליון

�הברכה�הכלית�וזה�בדרכיו�ולהלוך�כמוהו�לעשוה�ממעשיו�ולומדים�בשבחוהמזכירים
�והוא�המה�בארץ�אשר�הגדולים�כשם�שם�לך�ועשיה�עבדו�דוד�את�ה'�ברךאשר
�בשם�שגדל�מי�אשרן�ואמרו�נביהם��על�עולה�מוב�שם�כהר�הגידו�חכמיםאשר
�למרחוק�ההולך�המוב�ובשמו�בו�מתבשמין�שהכל�מוב�משמן�שם�טוב�כיטוב
�חכם�נפשות�לוקח�החיים�כל�על�פרוסה�ומצודתו�מלונו�לבית�בא�זה�צדיקנמצא

��חיים�עץ�צדיק�פרי�וזה�יכרת�לא�אשר�עולם�שם�אחריו�השאיר�אשר�המובבשמו
�מפרי�למוהר�השמים�כעצם�הבל�פני�על�הופיע�אשר�טעה�לישראל�רביםימים

����חיד"א�מרן�קדישא�חסידא�הגדול�התייר�ויסדם�חברם�הגדולימא�שם
�גבורתם�הקפם�מעשה�וסופריהם�ישראל�גרולי�לנפשוה�ציון�ועשה�ורבץקבץ

�את�בה�לזכוה�היום,�עד�ישראל�חכמי�עשו�מה�לדעת�קדם�ימי�תולדותוצדקתם

�להם�שגם�החיים�אה�יורשים�מתים�וכאן�אמה�של�החסד�וזהו�המהים�ואתהחיים
�להפיץ�זכו�לא�אשר�גדילים�וכמה�נאצלה,�אחרון�לדור�קדשם�מרוח�כילהועלתן
�רוב�לפי�אותוה�אותוהם�שמו�אשר�אותם�וגם.�בישראל;�שם�להקים�חוצהמע-נותם
�המגלה�והאיש�נשכח�הכל�הימים�וברבות�וספריהם�שמוהם�ידיעה�המעיםהשנים
�לא�ואם�עפרותם;�מערימת�אותם�המחיה�הוא�מוב�בזכרון�ויזכירם�מעיניהםעפר
�אוהם,�לחווה�נזכה�וכן�שמותם,�הם�וספריהם�זכרונם,�הם�רבריהם�לראוהם,זכינו
�החיים:�בצרור�הצרורה�נשמהם�מאפלוהם,�להגיה�משנהם,�יעוררועה
�הגדולים�שם�לספר�בהמכמהו�ז"ל�מלבטם�הגאון�חכם�לשון�מדבש�מהוקבה

�ענבים�יאכל�חמר�בכרם�הבא�לאיש�שם�הדברים�וידמה�הר"ג(קראמאשין
�ישאל�וברכה,�מוב�כל�מלא�שמח�ובצאה�לרויה�ישתה�הרקח�יין�לשובעבנפשו
�הלזה�רוח�יקר�לב�נדיב�הוא�מי�השומרו�הנוצרו�הנוסעו�מי�הלזה�הכרם�בעלסי

�עולם,�לנתיבוה�צדקתו�ויספר�חסדו�לו�יודו�למען�לרבים�ברכהו�אוצרוה�פהחאשר
�מוב�רב�להם�העניק�אשר�אנשים�המון�מכל�איש�ואין�יודע�אין�כי�אליווישיבו
�איש�וחמד�מסיבו�מוב�להכיר�בעליו�על�לשאול�מרגיש�לב�נבון�לב�לו�יהי'וחמד
�אשר�ישראל�אלפי�ראשי�החכמה�אכוה�לפני�היינו�כן�וקצף,�בויון�כדי�הלאחסדו
�גרנוה�כל�על�בר�אסמיהם�מלאו�חיל�נברו�גם�עהקו�כפם�ביגיעת�נפשםבעמל
�ידים�ורפיון�ומעצלוה�לדורותם�ישראל�לבני�יקר�ואסמי�חוסן�אוצרות�והשאירודגן

�הטבעו�השכחה�תהומוה�במצולוה�האלה�המסיבים�שמוה�הכרה�ותמהון�רוח�מקוצר
�וכו'�ז"ל�חיד"א�מו"ה�וכן,�חי�איש�שקם�עד�לב�על�משים�ואין�הושב�אומרואין

חיים:�עץ�לשון�מרפא�באריכות�שםעיין
�נבון�ומשמר�בסדר�מהור�איש�ואסף�מהיר�סופר�עם�בעט"ו�יפה�עשה�הכלאת

�הולדותם�מחצבת�אבותם,�ביה�למשפחות�זמנם[�זמן�זה�אחר�זה�זמניהםסדר
�שנות�שנוהם,�מספר�חיוהם,�סדר�תחנוהם,�מקום�היותם,�זמן�בסושבותם,למקומונים
�צאצאי�ומנליהם,�הוריהם�מוריהם�ומדרגתם,�ערכם�לפי�ומהותם,�תכונתםבויעהם,
�ספיר�בספרתמן�הלא�ונעשים�נזכרים�ויריעוהיהם,�חבוריהם�והלסודיהםמעיהם
�הממונות�הנפשות�שבו�וכמעם�אותם,�הקורוה�ואת�לאחריהם,�שריד�ותהיגזרהם,
�יזכירו�ותמיד�החיים,�בארצוה�עוד�לגור�החיים,�בצרור�בשנים�מאוה�זהבאוצר

שמיתם
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פקידןהקדמהלשעריןע
�גלוי�ולהיות�תהלתם,�קו�יצא�הארץ�בכל�באמירהם,�ובאין�המה�בשמיעתם,שמותם
�המה�החמדה�שכיות�ובאוצר�בכתובים�המה�אשר�וחף�בשמותם.�הנקוביםהספרים
�הקיץ�ומפנינים,�מפז�יקרים�הראשונים;�מגרולי�צפונים,�חדרים�ובחדריממונים

�החיים:�באור�לאור�ישנים,�ומעוררנררמים
�ספריו�אמנם�סתורה�חלקי�בכל�מאוד�המה�יקרים�נ"ל�חיד"א�הגאון�ספרי�כלואם

�וספריהם�ישראל�גדולי�לתולרוה�מהנוגע�מעלתכן�וגדלה�ראש�למעלה�רבהאלה
�להם�יצא�וככר�ומגנונו�במדורו�שלפניו�קרמוניות�דורשי�כל�על�לו�הכשרויתרון
�בזה�הארכהי�כבר�וכאשר�בעמים�וגם�בישראל�ישרון�חוקרי�בין�הפארהשם

�שליחא�גם�שהי'�על�לו�שעמרה�וזהו�חיד"א(�תולרוה�הוא�חיים�הובקונמרס
�הדור�גדולי�אל�התודע�רגלו�כף�מררך�ובכל�רחוקים�וים�ארץ�אפסי�עברדרחמנא
�יד�כהכי�וכן�ישנים�גם�הדשים�נרפסים�רכים�ספרים�זה�ולא�ראו�עיניווחכמי'
�המלכים�בחצרות�אשר�ביבליאוטיקין(�הספרים�אוצרות�וגם�והטמוניםומשפונים

�להוציא�ידע�בם�טעינו�נתן�ומדי�מעולם;�אדם�בהם�זכה�לא�אשר�לפניו�פתוחיםהי'
�ולאסוף�ומפרתו�ישרון�להולדות�מהנוגע�נעימים�ספורים�וכן�ממעמקיהם,�יקריםפנינים
�האמת�על�הרברים�והעמיר�ולבנם�שבררם�אחר�ואך�לחכמים,�ועד�ביה�הביתהאוהם
�ומעם:�מים�יצא�ההוא�ביום�וקים,�נכון�בסיסעל
�בבלל�אמשי�מלאכת�בכל�כי�לו�סבין�לב�אשר�איש�לכל�ולוי�לרבים�יצע�נאהאך

�העכל�גמור�פלימות�נמצא�לא�בפרם�ישרץ�ותולדות�הקורות�כותביימלאכת
�היתה�מאן�וספריהם�הדור�גאוני�כל�ולרכוס.�לרהק�ביכלתו�כי�ולאמר�להתפאראיש
�אם�ואף�גבהו�ארזים�כגובה�אם�ארץ�אפסי�כל�בחפניו�ולאסוף�הוה�היום�עדלנוי
�נוכל�כי�אם�ז"ל�חיר"א�הגאון�גם�ולכן�קצהו�אפם�ער�יבא�לא�יחיה�שניםאלף
�אף�בנרוה�לחפש�לפניו�הלך�החכמה�ונר�עינוג�ראהה�יקר�כל�בצרק�עליולאמר

�סוף�עד�ומביט�צופה�הקורות,�וכל�המעשים�כל�מדורוה,�ובידו�המפריםבאוצרות
�אחריו�והשאיר�לו�בשר�עיני�אך�את�בכל��אורחו�יקום�לא�מי�ועל�הדורוה,כל

�אשר�הגדולים�אודות�ובפרט��אחריו�הבאים�לאנשים�לההנדר�מעסיס�לאעוללות
�כל�ובשמותיהם�בהם�בקי�הי'�שלא�שעשועי'�וגדלו�וילדם�הרה�ופולין�אשכנזארץ
�ולרתר�הורהו�כי�וגלי-ציון�פולין�רום.א�אדמה�על�רגליו�דרכו�לא�מעולם�כיכך,

�החיים:�בארצות�רק�הי'וגרולהו
�אשר�ספריו�ולמרבית�דרחמנא,�שליחא�שהי'�הקודש�בעבודת�טרדהו�לרוש�ביוגם

�וככל�כהלכתו�אוהו�למדר�אחת�בבה�מלאכתו�כוון�לא�שבהורה�מקצוע�בכלחבר
�פסקי�פסקי�הצאנה�ופרצי"ם�למו�ישית�בחלקו"ת�ואך.�אחה�בפעם�ותקהוטשפפו

�התיקונים�זולת�מחרורות�בב'�לחכמים�וקד�וס'�מהדורות�בנ'�הגמולים�שםמ'
�אוצרות�שבקר�עת�בכל�כי�ובפרט�הרבים�במפריו�ובאו�עלו�אשר�הרבותוהשמטות
�שלג�נמהרות�וריסון�חכמה�העלומות�לפניו�נגלו�ובכ"פ�התבל�רחבי�בכלספרים
�דו�ואך�יחידי(�נברא�ולא�אחד�גוף�דמום;�לו�אין�כן�גלל�בקדמהו,�מהםירע

�המפרים(�אוצר�בהמ"ס�ווילנא�יעקב"�אבן�חכם�בא�וכבר�בראשיתו,�נבראופרצופין
�אל�עצם�לקרב�ומועיל�חדש�בסדר�ולסדרו�לערכו�המלאכה�אל�לקרכ�לבו�אלונחן
�והמפוזרים�הנ"ל�המדורות�מכל�אחה�אבן�נעשה�האבנים�ומכל�אחד�לבשר�והי'עצמו
�ד�חיים�במפרי�הכתובים�וכל�ספריובכל
�מגרע'ווו�עוד�עכ"י�הזה,�הדבר�על�לו�חן�חן�ותשואות�כעמיו�עשה�גרול�רבת�כיואף

�ויפעם��יקרים�דברים�וכמה�כטה�ידו�על�נשמטו�כי�מספר�אין�פעמים�לביהנהן
אף
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�עציוןהקדמהלצערי

�ממנו�נשממו�גם�יעשה,�לא�וכן�וכו'�בחיבה�רק�א"ע�וממתיק�רף�חצי�כמואף
�גרול�שהביא�להיפך�ולפעמים�כלל,�זכרונם�הביא�ולא�שלמים�בהים�כמולפעמים

�יורע,�אני�אחר�ואולם�המה�רבים�כי�הקורא�שיחשוב�ער�שם�ובשלוי�ב"פא'
�דבר�בשביל�אלא�נשנית�ולא�מהדורות,�בכמה�דבריו�שבאו�על�ז"ל�חיד"א�הגאוןואמנם
�א'�גדול�הי'�ואם�כנ"ל,�ופולין�אשכנז�בחכמי�כ"כ�בקי�של"ה�על�או�בו,שנתחדש
�והנחתי�יד�לשלוח�רציתי�לא�אני�גם�כי�ואם�לשנים(�חשנו�קהלוה�בכמהאב"ד

�אמנתם�בהגהוהי�ציון�עליו�ועשיהי�בקולמוסי�עליו�העברהי�עכ"ז�נשהי�הדברים
�החכם�עבר�וגם�הבקורה,�שבם�התה�יעבור�אשי�כל�ועל�הללו�מקומוה�בכלציון"
�קלק"ל,�פנים�והוא�ברע�מוב�אותו�ימיר�ולא�יחליפנו�רלא�לאו�על�לפעמיםהנ"ל

�החיים:�את�היום�לפניך�נתתי�ראה�הדברים,�למלאות�אחריו�באחיואנכי
�ומחי�הנ"ל�כל�על�כ"כ(�סי'�הרס"מ�שנת�הרה�מחזיקי�בעל�מרירות�עליו�שפךוכבר

�אלי�תאמרון�כי�ידעהי�בזה"ל�שם�ומסיים�בעגכלא,�עוכלי�מאה�אמוחאלי'
�אבל�גמור�לו�אומרים�במצוה�המתחיל�זאה�כל�אח�אותך�אלקי"ם�הודיעאחרי
�וסופרים�חכמים�מלאה�עם�רבתי�העיר�בקראקא�שם�הנה�קרים�קוראיםשמעוני
�מהר"מ�וכו'�הרב�הוא�ממני�יותר�אצטלא�לאוהו�שראוי�מי�שמה-יש�כיידעתי
�במחקי�ועשה�פעל�ורכות�העהים�בבקורת�ירוה�עשר�לו�שלי"ט,�קרענגילמאנדל
�מזה�בידיו�המכו�וכו'�לחכיים�ועד�הגדולים�שם�חלקי�לכל�סדר�עשה�וכברהזה,
�הנאון�ושם�ולתפארה,�לשם�הגדולים�שם�את�מחרש�לאור�להוציא�אותו�ועוררוומזה,
�קאפל�מוהר"א�וכו'�הרב�הכותב�עכ"ל�הארץ�בקרב�לברכה�ישאר�וזכרו,חיד"א

�כבוד�מאה�ושהים�פעם�לא�נתעוירהי�כן�וכמו�הזוהר(�על�הגה'�בעל�נ"ימדמכראווי
�בהמ"ח�ממינסק�ז"ל�משכילאיתן�מוהר"ן�קרמוניוה�דורש�החכם�הרב�המנוחידידי
�הביא�וכבר�הנ"ל�עוז�במכתב�דבריו�ויגידון�יעידון�כאשר�השלם"�הרורוהאסדר
��חיים�מצא�מוצאי�וכי�שם,�בספרו�בהגהותיו�מדברי�הואגם
�שנדפס�כפי�הגדולים�שם�ספרי�מחדש�לאור�להוציא�עוז�בנפש.�הרהבהי�כןגלל

�התיקונים�וגם�חקמ"ו(�שם�לחכמים�ועד�וספרי�הקליד(�ליווארנאבראשונה
�ובשם�וציונים,�הנהותי�עם�ספריו,�ביתר�ומפוזרים�המסתעפים�וכל�נשמם�אשרוכל

�תאיר�ציו"ן�על�חדש�אור�עור,�עליהם�וקרמתי�עליהם�ורחמהי�מכונים,�ציון"מנחם
�לאור�צטהו�שמבראשית�סהירו"ת�מהמון�הדורים;�ולישר�למישור�המעקשיםלהשים
�התחקות�אוהבי�ולכל�בהירות,�אור�להאר�החשך�ומבין�היום�ער�בו�ובאו�נמצאואשר
�דורשי�ולכל�הדפסהו,�ושנה�וגויעהו,�חייהו�שנת�ומחברו�ספר�כל�מחצב�שרשיעל

�מהמפורשים�השגות�כמה�ולישב�ספורות,�אין-למו�נוגה�פתחי�יפהחו�וקדמוניותצפוניות
�אסופות�בעלי�מחכמי�לקומי�בתר�לקומי�עני�לקם�לקפתי�אשר�וגם�הקורות,וחכמי
�ובאתי�למאורות,�והי'�חודרת�בעין�חררתי�מסתריהם�ובכל�ומפר~הם,�מחבריםואלפי
�מאת�הבאים�בשמוח�ובפרט�סתומים��המחבר�שדברי�במקום�נעלם�כל�עלבמשפט
�בן�הח'�ע"י�וכן�היום�עד�נפתרו�ולא�הגיד�לא�שמו�ואת�בר"ת�רק�המחברמרן

�שלא�בו�להתגדר�לי�הניחו�ומקום�לאתה�אחה�לפיהרם�בידינו�עלה�וב"חיעקב(
�בחיים:�זרעם�מה�מזרעם�זכרםיסוף
�למקום�להניע�חתרנו�בצ"ע:�כעצמו��ל�המח'�הגאון�שהניחם�המקומוה�אוהןובפרם

�כמח"כ�ז"ל�המחבר�בו�שטעה�במקום�וכן�האמין,�ומצאתי�ויגעתיישו"ב
�אני�ח"ו(�יותר�אני�וחכמתי��אתכמה�בזה�אומר�אני�ואין�א"פ,�הקדושיםמעצמותיו

�נודעת;�הרבה�היום�ועד�מאז�כי�הענק�ע"ג�כננס�רומה�זה�הרי�ואך�גבורה,�ליבינה
אשר
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לבירן�הקדמהשערי�ע
�להמנה;�יוכל�וחסרון�העליונה,�על�האחרון�יד�דא�ובכגון�נגרעה,�הי'�מהםאשר

�טעות�נפל�אשר�במקומוה�ובן�האביב;�מעה�עדיף�הקציר�ועה�חביב,�אחרוןואחרון
�עשרה�הראשונים�על�מוסיף�ועוד�ימשוך�מדפיס�כל�ואח-יהם�הראשונים,�בדפוסיםמיד

�בצרוף�צרוף,�ככסף�וזקקנום�ב"ה�בררנום�זה�כל�אה�מרובה,�הפסולה�שכמעט�עדסונים,
�מ"מ:�הוצאות�ממנו�כי�מגה'ת�שידינו�מקום�עד�בניירו"ה�וחפשנו�צרוףאחר
�הזכירם�שלא�המה�רבים�אמה�והן�הגרולים,�שם�לס'�מלואים�לעשוה�אמרנו�כןבמו

�המחבר�בא�שלא�או�בעוצרוהי"ו�חהום�עמדו�הכמום�מטעם�ואולי�המחבר,הגאון
�החסרון�אמרתי�ועכ"ז�בחסרו"ה�ויחנו�מונחים�והשאר�בו�שנהחדש�דבר�בשבילרק

�הגאון�שזכרם�אוחם�והטה�כונה,�בלי�בשוגג�ממנו�שנשמטו�באוהן�ורק�אךלהמנה,
�וכן�הגדולים,�במערכה�שמוהם�העלה�ולא�הספרים�במערכה�חבוריהם�אההמח'
�במעיכת�ספריהם�נפהחו�ולא�הגדולים�בשמוה�לטובה�שמם�שנזכרו�באלולהיפך

�מתרפה�זו,�במלאכה�להתגדר�ההחיל�כבר�יעקב�בן�החכם�אמנם�ואםהספרים,
�לטובה�להזכיר�אמרהי�ארחא�ואגב�למאה,�עשרה�אף�הביא�ולא�הי'במלאכהו
�רבני'�קדושי'�משם�חכמי'�גם�להביא�קראקא�קיק�מולדהי�עיר�לכבור�ארוכיםלחיים
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