
 כתונות למסכת מתוספות נורעימ בלתי אחריםעלים
 לטטכת התוספות. ועל הזקן יצחק רבם תוספות על קמן מאטרעם

 11'לנא דפוס בש"ס לו המיוחסיםקדושין
 )ניי"""' בקי ליב המנונה ,הורה"את

 הכוך כפנים ומצאתי 'שראל מאוץ אחר ספר ליר' בא מה וטןלפני
 משני כאוב אחי 'עלה ועוד הקשר לוחות שנ' על מדוגק,ם 'י כתכי רפיםשנ'
 אחר. סופר מיד ומדגדג יפה -מור41 ככתב נגהנו לולם הספרן- לפני נקשיענריו
 לכחוכות ישן חוספ,ת סקולת יקרים שרירים שהם מיג הכרת' עליהם עינ' שוט'אחר'
 בצורתם אותם טצאתי ולא מחופש בחפש אחריהם חפשתי כ' עתה ער נורעשלא
 להם וכר אין וגם טקובצת כשפה הסובאים באותם ולא כש.ם הנרפם'ם בתוספותלא

 כתור ואוצ'אם הוה היבל בספר טקום להם אקבע כלבי אמרת' כן על אחרים.בספרים
 מפטומם אורה טהשכה המוציא יהודה נפוצות נכל לתהלה הטרע להחכםטנחה

 ולחבטת ולתפארה לבכור ויאטצהו 'חזקהו פולה בשיבה ה' יברכהו הישנה'מספרותוו
 ן לעפרה.ושרעל

 וההעטות הציונים הצד ובשולי ומגרעת חוטפת בלי הכ.' גפנים אציגבתחלה

ובסי
 החלה ווה הטחבר. על רעתי אחוה

 14דמ

 ונל.פ מתנות. לה "ש כהו' טקצת גחנה משכנה או סכרה ואמריאלט)חי(
 מקצת אלא חכעה לא כאלו התוספת ושירה מאחים או סנה חכעה ואםדתוגעת

 קיד כתי14ת שלנו גתוספות נסיא י"ס ע1 זה כל 4'(1. צ.ו ר9 אלמנה כפיק י.לי(
ל . חיא. ה91 השג, החרו, אבל מעם גשש ולתיחוחע'ן.14"ה  ' , . 
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 התוספת אפ', מחם גתו' תבעה שאם ו'.מ התוספת בשבול וניווניח מאתיםמנה!(
 . . קם-ל לא תוספת אבל עיקי אלא תובעת שאינה דלית מוונות.ה והפסידהבכלל

 בעי נט' התום' אף הכתו' על ל'שבע דשיכ' מילי כל לענין פרש"ולשבועה.
 שבעולם חובות בבל אפי' רמי בגתו' בתו' הנאי משזפ איריא מאי  וקשהשכועס.

 על מסתמ' הכתו' על נשבעה שאם לשנועה ומסרתי( הנשבע" בל בפ' הביחנינו
 ולשב'ע'ח . . שנועה צריכה אינה noDln לנבות שוב וכשחנא נשבעה נמיהתומ'

 לר' הנח דהא יק' הע.קר. משטם שאין כשפ התוס' טשמטת שביעית שאיןפרשני
 א' הלבך משטים'י שכיר ושכר חנות רהקפת דשביעית בת' בפקק ליהיוסין'ואית

 דאטר' רבנן אכל היא הלואה דלאו אע"ג דמשטט אמר" הוה ככתו' תופ' הויאלא
 לא ככחו' כתו' תוס' הו'א לא אפ" משמם לא היא הלואה דלאו טיל' דבללעיל

 ומשמט התום. פגטה כאלו הו' התוס' ולא הנתו' פנסה ,שאם רנ'מ .ופלטשנמא

הב"
 לא ד'הש דטטלטל' הוצ' הכ' נמ' בעלמא חוב ואית הקרקע. !לגנוח,טן '( . .

 טנלימא ואפי' מיניה בעלמא כהום דאילו קאמ' דיד'ה דמ.נ,ה ו'.ן לבאמשתעבדי
 בההיא בנדרים כרטוכח הקרקע טן אלא ננכית אינה g'yg~ כתוי אגלראל,פיה.

 ואוק'טנא כתוכה לה ליחן אתה ח"ב  ראשך שער סוכר אתה א4" עקיבא ר'דא'1

 יחר בפר.ח ה'ג . . לא(( לרבנן אכל לכתובה טשתעבדי טקלטלי דאם' ,,האירגר'-
 שפ" את' דהשתא נרי ובן בעיניהו ואיתנהו טטלפל' ואחיב טצרנהא בר' ארעהלה
 1ew' כסו גר' א' אכל כנר התלמור שהוכ'ר א'הוד בעיניהו וא'אנהו מטלטלידקא;

 כענין מעיקרה כלום דבר לא שהר' הוא ת'"( ארעא לה 'הד קודם טטלטליןבטלר"
 רפאן אצטריך רישא משום לאו ליה. והבו וחתומו כחובו לעמם אמר . .יחול(
 הבתים'( חוקת DQ' כדאטר'נן ביה לאמלוכי צריך לא כתובו ראסר אע.נ מיניהרקנ(

 ליה נקים ND'D טשום אלא עומד. לכתתה קנין שחם כתובו ואצ'ל שניםקנין,,בפנ'.
 אוטר אדם שאם ואעיפ כיה. לטלוכי צריך אפיה והתוטו כתוש לעדים ואטרדאע,ג
 לדבר רגלים דאיכא שיה ביה. למלוכ' צריך לא טסברה לפלוי וה ]..[כרלשלוחו
 דעתו ראין שים חלים'ן בקנין טיי לו הקנה ]ד[לא עדים בו שיטלכו רוצהשהוא
 כחובי(. שצ'ל סיר דקני דה'כא מעמא והינו סיר.להקנות

 שסי. ביני שחג "סנה"'(
 לשון. גשנוי י-י ביס ולשגייתה דגה ע"א נ'ה בחוסי נסיא התדון '(', י.י. בשם ולשנועה ד"ה ע"א נעה שלנו בחוס' נטמא הוה הפרש'(.,
 יסה. = תי''(י, ע.נ. פ.א בתובות ועוין ע.ב ס"ה נדוים ליטא. שלנו בתוס' ,(,,

 סעי. נשנו, 1,ח בש' גי' י.ה ע"א לת בתוי'(

 שלשה עור 'ש שלנו גתוספות לשון.- גשנו' וחהופו גתתו ד.ה שם כתי תוס' דיש ,(,,
 שלנו. בגי' נפיאו לא אשי חנח 'מגון וייה ולשגח ד.ה דת, ע. ולעירית )י,הומשפוח
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 ג' ודף ב,דף

 מפרק מ.ט בשבתין(. חלב 'ונק גונח . . שרן וחלב ום מא'ט1רונתטעפוי(
 יד כלאחר מפרק טשום איריא מא' רא'כ אירי סכנה בו בש"צ לאו הוא. 'רכלאחר
 פי מבטנת דאסריי מהא ר.ת והק' סכנה. במקום שר' דא1ריתי מלאכה הרזי(אפי'

 דאיכא א' ופר" ב"מ הנהמה מן rp)p שהינו הינו נוהמ' אומ' שאול אבאהרשן(
 צריכא לא ופשנ' לא. נט' נ'ו'מ אם" מכנה רליכא וא' נמי בשבת אפ"סכנה
 דאיסור י'ט רבנן גרור סקילה ראיסור שבת הוא 'ר כלאחר מפרק קס' צערארא'כא
 בצער טייר' דחתם ותר.ת גזור. צערה במקום אף דבשבת אלם, רבנן. נעור לאלאו
 אסור. ובשבת שר' ב'.מ צערה ובהה1א הבהמות 'ונק" היו יעב שטחמת רעבשל
 רעכ מחטת צער ומצינו בשבת אפ" רבנן ושר' חול שטחות בצער מ*ר' הכאאבל
 אלא סר ליה לישרי טסתנן טחו עליה ופסתכן הככר על נשבע שגועותי(בטם'
 נטי כשבת אפ" טונה דאיכא א' התם רפר" הא קפי( אכת' סי' וגו' עליהטצטער
 לפי ניי הילגך ADJ כשכת אפי' חולה שהוא אלא סגנה וליבא א' לאקשד'.היל
 דפלינ מאן איבא כונרה. הלכה טדפם'ק ט1כח וכן שאזל. אאבא פלינ מרינוטוי'
 שאול אדאבא פלינא מרינוס רח' הבית בפ' שבת בטם' אלפם רב כתב ובןעליה.
 יד כלאהר הוי לא א' אפ" וא'ח הנאין(. 'ר כלאחר מפרק . . טר'נ1ס בר'וק'.ל
 שאינו חלזון הפוצע גדולזי( כלל בפ' נדאטרי' קרקע. בנ.דול' אלא דישה ראיןשרי
 טן ממש הנדל דבר לנב' vp~p ג'רול' חש'בא ולא נמן ובהמה טפרק ~alufחיב
 את השוכר בפ' כראית' קרק? נירול' ממש דהוו טסמנין נמרה דיישההארץ

 והמגבן החולג יצא וכו' קרקע נירול' שהיא ט.וחרת שהיא רישה מההפ1עלים"ן(
 'הודה רי משום יו רכלאחר לטעטי הכא רא'צפרי וייל קרקע. ג'רול' שאינןוהמחבץ

 , 'גול. ד.ח סי9שט
 וא'. גנח ו-ד ע-א ס' כחובת תוס' יי('

 בגי ושי הוי סלת כשלס ושם הגליון אי ופראה ... גוה סיפן כאן יש הב.. גדף,ן(
nlulpaהועלת. נוה שן ט אוחס צפניו לא אנק ות סיטן נמצא 

 זגז,יחא נדאה גן על 1טסיים י'י גשם 11 קושיא מביא ובי ונד י.ה ע"א ב' היס'יי(
 ע"ג. עליה דפליגי מבלל פדינוס כיני הלכה טוקאסי השמע 1כ1 והנא אהך פליגאדההם
 . , G'1tp~ שנוכס יש בהלשין וגם שלת מחוס' nmD~S סהיי.ף הדאיהאבל

 טעם. הענין בשנוי וגס לשנן בשנני שם ת1ס.,י(

י
, , . . ע"א. ע"ה שכת י~(.

- ,  
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 t)p~O . . חל:ון,ן( בפוצע אפ" שחים ומחיב קוקע וכיולי בלא אפ" וישה ישום.4
 בחדר' אפ" העין מראית מפנ' הכמים שאסרו בכ"מ דאמר" והא בצנעהיי(.ברג4נ
 כגון ראוריתי מלאכה איסור שעשה טנור שהרואה היבא דוקא היינו אסור.חדלם
 הנא אכל בשבת. שכבסו' יחשבו 'ראוהו שאם העפו;( כנגר לא אבל בחטהשילחן
 יהושע נש'ר אנחו ר' !!( ירוש' 'סים ג' . . 'ר כלאחר טלאכה שעושה מדעהרואה
 אפי' . . אוחו טח:ירין כטה לדהר אפי' קבנה של אם אבל סכנה של בשאינהאוף, טח:ירין חולע מתוך פי' אבל ביריו. טתוך שפי' בוטן בתא לעת טעת 'טים ג'ב.ל

 ראין היתר גן ]דף צריכות אין afi1N1 מייר' כיצ'ם כסתם לאו בכותחאו!(.ביעבע
 באלב לאוכלן כוהי אמא' וא.ת דנ'צה. בפיק גדא"ר' בחלב לאכלן שסותראי.' גמורות ביצים בה ופצא תרנגולת בשוחט אכל בחלב. שמותרות 'דע שלא ע"הלך
 ות" עדיות. כסס' כמתנן בשוק נטורת כטוה אפ" כ.ה דאסר' נכלה טב'צתמיש
 ע,מ ואית הקילו. דרבנן בחלכ עוף בשר החמירו דאוריתא נגלה איסורי רגביבה'ג
 היא פלוגתא הוראות.הא משאר זו הוראה פשוטה אמאי כגותחא ביצה אפן'טק4י
 דפשומה וי"ל נבילה. אביצת והוה מירי אסורה דאוריתי לחלב עוף בשירא4'ר
 נגזלה דגביצת דת" ניחא ולפרית היתר. בו נוהגים היו שהכל כ'ם'י 1, הוראהמיתה
 בשר 4בל עצטה נבלה אסו ]נכלה[ גכ(צת ונורו הוא. אסור דבר דנבילה Qlwoהחיירו
 ירוע לא ואם ההלב לחוך שתפול עד איסור גו ראין להחם'ה שיך לא גהלבעקן

 ה'כא מזניה ונפקא כאפק'יות'(;( . . כשר אטו למגור שיך )לא בתוננולתשנמצאת
 ממת'יעא דלא 'ורה אל כחוג[ ]כן אה.פ אפקירותי ליגא ואו כבודו על מחלדהיכ
 מת. לא אטו מת נור" טנ'קה נכ' דהב' לפ' אזן בנורותיו טאיר בר' הלכה . .מילתא
 שרי ה'כ' רא.כ נטלתו. לא אטו גטלחו ובן נתנה. לא אטו לפניקה בנה נתנהוכן
 מת. ללא מת וכין נתנה ללא נתנה בין מינכר ורא' אלא גלות'. ריש לנני נחטןרב.

4.
 וספוק אחי חייץ י.ת בשפ שיביא טפ1ק ד"ה ע"ג ע.ג רף שבת בהרסי ע14,ן(

 משום החולב ד.ה ע.א צ.ה שבת וההסי לי"י ניאה אין ~ה תירץ אבל הסיק טש:סחויג
 לעיל כדפי' קרקע גידולי שלא דישה יש דאסר 'הודה נד, ברייתא ואח.א ודל אטיו הואדוש.

 היא. הייי שיטתלפנ14 אשי ושהחוסנת עצא האלן מהתספרת ענה. יי"י נדאה 1ג1 ע"נ( ע"ג )ןף גדילגפ,,גלל

-
 לשון. בשנוי ע"א ס' נחויות ועש";(
 ע.א. ס"ה שנתי;(
 'אלחו. טה~;רין אין ויש : ~ה בלשון נפצא ע.4( ל' )דף הל.1 ש'ה נחובות בייו',;(

 ד' גשס אגהר וגי חוקיה ינו לעת. סבת וב גשי יחסיה י' אחא בר יעקב יני אינןער
 טהרך שדייש בוסן ברפא יג הנקיה וגי לעת. nVD תני לעת. מעה יסים שישה לוי בןיה41ע
 סננה של ה"ה אס אגל הכנח זל בשא'נו ס'ו. אוחו מהווין חולט טתוך פייש אם אבלגרון

 ליהא. שלנו בתוס' ע.נ. אוחו סי~'רין 'ס'ם כסה אחיאפ"
 גל )טצא ביעתא אפילו ר"ה ע.ב ס' ד4 געייוגין ע"ב. ס' דף בתון בשנויים נמצא'י(

 יעי נשם הונא היחי" בו טהגיס היו "שהגל אפילו קאש דלהכי התר, אבל שלפנינומה
 במתם. בהמ"י כמו משא ושוין ד"ה ע"א 1,ה חוליןובשש

 לשון. בשווי אפקייותא כי ר"ה שם נוס,,ק
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אלא,מוינןלנממ
 שטא'תהוגני

 ן ונטלתו הטניקה כה תחזור. שמא ננה'למנ'קה ונתנה
 י""פ גלותא ריש ב' רשר( הא ניחא והשתי ,טנא קוום ותגטלנו להנשא רוצה-שטא

 לטניקה בנה נתנה אשי בעלט' אכל לטיטע' וליבא הורי דלא לכל דיוועמשום.
 'ועין והישכועה הקמן דא'1 ליה שר" לא איה הדרא לא ודא' דא3 וקניןובשגועה
 אסור,!(. נטלתו טותד טת הלכחא . . וקניך!( שבועה וליכא ה'כא לחלופ' ואת'לכל
 1 הזקן שמשון רב" בו. שנתגרשה מ'ופ וחוץ לו שנתארסה מים חין הדש. כ.דער

 י . בנה את להניק עליה שאין חדש. ל"ר עד להטחין צריכה אינה רבנרושה אוטרהיה
 שאינה לם' נופה. אינו נתנישה לעילי!( ותניא טהא ראיה והביא קים ובעלההואיל

 שאינה אם'י בעלה כשמת אבל נורה לא או נדיה כין ה'לוק ואין לו  משוענות.
na*lne.שחניקהי תק' חכמים עשו אב לו שאין לתינוקכן דינן ט.ט להניקו 

 ור"ת האם
 "בירו וטנקת חבירו טעולרת אדם 'שא לא החילץ,!( בפ' טותניא ל'נשא ראסורהאוטר
 טעמי התם מרמפר' ראיה הגיא ~עור נתנישה, לא שנא ולא נתגרשה שנא לא ותנא'ופסיק
 ולמא' בטעוי טעמי הינו דמניקה מעמי הינו רמשמע קימי למניקא טעוברת דסחםטשום
 להם'חו ויכול ר~ובר את 'nw~tw פ" ליה דחסא טשום דמעונרת דפעמי מעיקר' מפידהוה

 ד'ימ

 ברמ']ם[ שיסכינו אותו לקונה הרבה שוה שהוא אונאה בשטהשיך
 לו לכתו' רמים לו והעלה ע.ם מלוה לו חיב- כגון.שהיה א"נ ללוה.יקיים.

 ב3ה תרויח טה ת" אבוהו!(. לגכ' וא'סה לכתיבתה ותחלה תיול . . עליה!!(שטר
 דינא דא'ן נחסן ורב מעליס שברא דמ' ביה מגבי דגרמ' ד'נא' רואין סאן !אטר"הא
 ולא ונר' נחטן. רב וח"ב'ה דחסי אכר'א ראחו' ההוא גב' הנול בפ' כדא'ת'דגרט.
 טרוחת שהיא ונטצא הכתו' כל ולא כתו' על לה שנתנו ומים אלא לשלומ'מחיבא
 פ'רושא. הכ' כ' טשמע ,לא לצלמ' וככש,וא טעל'א דשטרא דדמ' לשנא אבלהרבהו!(
 ענפות ואונה שקבלה הומים אלא טו4"בת אינה בכתו' דוקא טחלק היהור'ת!!(
 לא אם לגבות בוראי- עוטר שהוא שטר אבל הטקח בשעת בוראי פתחלהלנבות
 רכשווא לקמי נואמי כשטר הכתוי כל יגומ' טרינא חיבי ומחלו הוי אםיםחלזו
 ולא ]= ולנה"לצלמ'

 נהירא[-ט~
 וחיי שפר כסו לינכות כתו; עופרת שעתה והתנא שפרו שרף כאילו מחילהטשע, הדנו ליה ושאביי רהא לכתו' שטר בין שחילק

 כפע~ט,ת רקפנה וגל אחרים. ממון להפטיר עכירה לעשות נחטן רב ]ז[ השיאההיאך
 - = נחפן. יב ואמי י.ה ע.ב שם בתיס' נמצאת הינה המצית,!(

 ס"ס, ר-ה ע.א פ.ר יגסות תום, וש" ושמייפ בקצוי שם זים,.!(
 עוב. נ,פ כחונות,,(

 לי.י. היטה עם סתח'ל והדגני הסוגי ד." גוף ע.ב פ.ח בת~נוח,'(
 יציק. יבש בשט והתיש הקושיא נטצא עש( )פיו שלנו בחוספ~ת.,(
 דכויה. ~באריגות חדשב"א בשפ שלנו בתיס' נם?א ונך אנל;,(

 - ..- . חיליקוה. ליתא שלש"(4ח11'
- 

- -
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 בלו' לנב'הודה,ן62(

 מרוחת שהיתה ניחא נמ' והשתא תתעלם. לא וטבשרך משום עמרה רבר ט איןנטי, נחסן לרב היא עונשין בת לאו שהיא וכיון טחילה ומחילתה מחנה ימתנתההיתהם(
 מעליא שפוא רמ' ביה מנב' רעה"( פגיעתו דקטן לשלם חיבת nl~ww לפ'הרבה
 לפי לשכר ראו' זה שפר כטה אומדין אלא בשמי הכתו' בל שישלם לא 'ל'נרי
 עיקר כעלמ'. נירא רמי ביה מנב' . . אלמנחווו( ולפ' ללוה שיעכור w~wiמה

 ולה"ק קטארו(. כחנוול חבירו של שפיותיו דהשורף אטילת'ה א'תטר דאמימרמ.לאיה
 לבעל ליחן לכפותו מופל עכ.ר ווו' ליה ואית ארעא ליה nswl . . בעלם, נייראדמ',,
 'הבי' וכ"ח אשה 111' תפוס א' איר' מיחה ולאחר פי' ור,ח ארעא לאשה זוזיחוב
 דיותר לה יהב" לא לאשה ליה 'הבען לב-ח . . ארעאי'( שקלא ואתתא ,לב"ח111'

 אשה כתו' לעיל דאמר'ן מהא מיש ואית לינשא. רוצה האשה לישא רוצהמהגיש
 אם אבל כושל שהוא מפני אלא לכ.ח ד'הביי קאמ' לא בנימין 4' ואם.י הינאמש4
 הינו רהכא תסק ר' ונציץ 1= ותרת אשה. לכתו' לה ,'ד'הכ" סויה שויןשניהם
 הכ.ק. לשון 1ע'כ דהא,'( אשה לכהוי יהביי אילוו, כפנ' דלת נעילת שייך לא לעיל אכל רלה נעילת טשום '~ב.ח ליה דיהב"פע~א

11.

 עלי החיצוג'ח בצורתו ונם באות אות הקויא לפנ' הכ.י הצ'ב' אחר'ועתה
 וטדוקיק צח שלשונו אחליט כואשונה בפרט. מחברו ועל בכלל תטנתו עללהקי
 עליהם העירות' אשר מהמקוטות הקורא יראה כאשר הנרפסות nleD1fin מלשוןיותר
 28, 22, 16, 15, 9, 7, 4, הערה קראה לשון בשע' שלנו כחוטפות נמצאיםשהא'

 ' ובתום באור ביתר הענין את סכאר הב" מקוטות בכמה אחרים. בטקוטות וגם24,,88(

 כתוס' נשטפה אחת פעם ועוד(, 26 25, )הערה מהד קצורים רק נמצאוהנדנם
 שמנה השמיט שלנו התוטי בעל הננון. הוא הכ" שסרר ס4ק ואין 83()העיה הענין סרר נשתנה אחרת ופעם 15( )הערה הריף מן בחג" הסובאה הראיההנרעם
 או פשוטים פרושים הם ככלם ורובם מקצתו או כהכ.' הנטצא המאפר כלפעמים
 ז3(, 36, 35, 82, 22, 15, 5, 1, )הערה ותרנצים קושטת ולא, קצריםציונ:פ
 ע.כ( נ-ד )רף רת על ולעוברת ר.ה והם מיוחדים דגורים עליהם הוסיף פעמיםוחמש
 נשם מרדכי כד ר.' כשם וחתוטו כתובו כדיה שנמצא וטה 'פבון .ולשבח-ור'הדיה
 ה'רושלמ' א' מעם סובאים בהכ.י ע"ב(. )פ'ה טפנ' ודיה ע"א( נ'ה )דףריב.א

 בסכיי. שנמצא כפו נבון יוחד ספק וגלי כראשונה הקושיא אחי ~ה נסיא ש14 רוס,,,(
 שיש וד"ל פסק כפו ונדאה לקיאה ינקתי ולא אית כלה עוד באן יש הנעיון על י,(ל

 שלנו. בהנס, ליבא זה גס ע.ב. צ.ח בנמק"(
 איד בסקוס טצאתי לא ר"ח בשם שמגיא וסח ליתא שלט Dlh1'י,(
 מעט. לשון בשנף יאשה ד.4 בהוס','(
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353 כתובות למסכת מתוספות נודע'פ בלת' אחריםקליפ

 בשט ולא רשי' כשם הש.י פעמים ב' הר'.ף; הריח, נחולות, ההלטת ע2(,)טעיה
 שמשון רבנו א' תעם 48(; נעש'כמע צור צוג,!, שלנו-)ראה כתום, כנהוגקונמרם
 דורו גן ה"ה הזקן שמשון ר, כי שככולם האהרון והוא תם רבנו פעטים wwlהזקן
 דור דור וויים, 56; שפ )צונץ 1JDD זקן ספק ובל' האחרונים רש" טתלטיד'אבל

 הראשון היה הריב,א 477(. צד יורא.קא גאלליא נואם, 845; צר ח"דורורשיו
 כשטו שהביא וטה ר"ת של דויו בן והיה 889( דד'וד 31, )צונץ החוטפותטבעל'

 לא והתומו כתובו ד"ה ע.א נ'ה דף בתוס' 847( דד.וד אודותיו )ראה מררכי ברהר"
 להריי וקדומים הר'נ,א מעשה אינם הכ"י של שהתוספות טוה ומוכה בהכ.ינמצא
 מוזכ'.נר

 הי.ת בוטן ח' טחכרו זה ולפי ר"ת הוא בהכ.' בשם נקרא אשר האחרוןהרב
 להחלים נוכל אחרים שדב'א טסה יותר רבות פעט'פ שהביאו ואחר' מאוחר בוטןולא

 שלנו בתוספות הנקרא הזקן 'צחק רבנו שהוא בעינ' וברורשה'החלמיוו,

 עוד לי אעיד עתה ער הנאת' אשר הטובהקים הם'טנים טן חוץ אחר. ולא הואר"
 בתוספות שהובא מה סתם גכ.י נמצא פעטים שש כי נאטנ'ם עדיםששה
 עליה שאין ראיה וטוה so) 29, 23, 16,.19, 4, הערה )ראה ריי בשםשלנו
 שהסחביתשובה

 ר.י בשפ בנדפס סובא אחת פעפ זה על ונוסף יצחק, רבנו הוא
 לקחו שלנו התופפות שנעל מוגת וטוה 3( הערה לראה ר'ת כשפ בג" שנטצאטה.

 של שהתוספות להוכיח גם ונוגל ר'ת. בשם מניאו שהר" הרמש ולא הר.'מהוספות
 35(. הערה )ראה ל' נראה בלשון טשטש אחת פעפ כ' אחר טחכר מעשה הןהגי.
 שהמחבר החלמתנו על תשובות שת' 'ש שלכאורה לשות תחת אכחד לאאטטם
 שחוכא מה בסחם אהת פעפ נמצא שבג" היא היאשונה הזקן. יצחק רכנוהוא

 35(, שם צונץ )ראה הר"ת אחרי דורות ארבעה ח' אשר הרשב.א כשם שלנובתוספות

 רדמ' לשנא נאכל זה: מאטר 80( העיה )ראה ותיחלה תעל ברה נטצא בכ.'כ'
 דבור באותו שלנו ובתום' פ'רושא- הכי כ' משסע לא לצלמי וככשורא מעל'אדשטר
 ימשמע מעליא שטר רמי ביה טנכ' לשון לרשב'א נתישב לא .וט'הו ע"א: פ.ודף

 וכו'.. דקדוש'ן בפ'כ דאמרינן טהא ראיה וטמוא בשמר הכתוב גל לשלםדחיב
 נגד דעתו חוה לא הוא אבל יצחק רכנו טפי 'צא הנ.ל טאטר שנם בעינ' ברוראולם
 את הרחיב אשר הרשביא דברי התוספות בעל מביא כן ועל כקצור רק הנ"להפרוש

 אשר האחרון נשם רק הטאטריפ להבט הנטרא( )נם הטפרשים דרך הוא וכןהענין

 השניה התשובה ומן. הקדום אחר אצל הענין תמצית נמצא אם אף בהםהאריך
 פיה דף בסוף אחויו הבא מפני ויה גל הסר אכל המוכי ד.ה סוף נמצא שכב"היא
 לא אשר הב" שטחבר טוה yDWD1 'לרי" .ת'טה הובאה הוה האחרון וברבורע.ב
 רף טציעא טבבא היא הקושיא כי הדבר לישב 'ש אבל א'ננו'הרי', 11 קושיאהביא
 בכתובות כאן הכניסה התוספות. ובעל שם היה הראשון שמקורה ואפשר ע"בי"מ

 הדגני שנשטה או ר" כסקוס אחר שט או ר'ת לגרוס ויש בספרים מעות .שנפלאו-
 הגיי, טן הנההקמן

-=..1.. 
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ן,ן,

 בלו' ליב'הודה,,884
י""ן

ואי
 והחוקות הרכות הראיות מטקוטן תז', לא כ11 קטנה השנה הריר שיהיה

 מחבורו שבדפזם התוספות רוב ובאמת הזקן 'צחק רבנו הוא שהטחנר הכאת'אשי
 אדני טה על וויל: נ.ב סימן כתשובותיו )סהרי'ק( קולון יסף ,הרב שאמר כסול,קהו

 רכינו לא אם פנתה אנן 'רה מי או ום'רושי ריח וברי על לא אם הטבעוהתוספות
 שש רית' את שהזכיר שלנו בב" כאטת יאינו זנן ע'כ, התוספות בעל הידועיצחק
 לא כי אבדו - 'צחק רבנו תוספות אחת. פעם רק אחרש נדוליפ שהוכיר עםפעמים
 אחריפ וכקוכצ'ם. t)sw בחוטפות שנשתקעו אחר' מיוהדים בקובצים אותםהעף'קו
 דבריהם עקר רש.י שהכנים אחר' הישנים הפיושים שאברו כטו שלם'ם'ות4

 שנדפסו אחר' חוטפות ק,כצ' וכמה כטה נאבדו וכן העולפ טרוכ שנתקבלבפלושו
 הצ'לו ואתרים מקובצת השטה בעל ורק שלנו התוספות ונתקבלו נתפשטו זהוע.'
 מרא'ם - כאשר האחרונים מרורות ר'י תוס' וכרון נשכח לא ואת בכל הפלטה.'תר,
 בפרט ולא בכלל רק שברפוס התוספות אל יחוסם נורע לא אבל הג'ל טהרי'קדבי'
 הפרט ומן זה גם עתה למרים אנו לירי השם אנה אשר האהבים העלים מןאמום

את"
 רבר' העתיקו שהאחרונות הנפלא הטראה רואים אנו הנה הכלל. על למר
 נשחטר ' העקר הימים במשך שנמים בהם נפלו אם ואף ממש: בלשונם,הרגשונים
 הלכו הדרך וכוה הוערה מיום פה שבעל תורה של דרכה וזהו הראשונים מעשהוגל,, טבל סלקו לא אכל וגרעו הום'פו האהרונים חוקר. לכל רובא,'וטנכר והואבט"וסו
 נצרוה גפשפ חשקה בה ביריבם אבותיהםתור, גולפ התוספות געלי ער  והובנים הגאונים הסכורא'פ האסויאימ התנאיםהסופרים

 באשי
 בה  והפכו גה הפכו  עינם

  שווש סעיפי ר9 רבריהם בל בי ער יהרחיבוה פרשות  חלוים היו בה חייהםשגל
 על לאור יצאו אשר קידושין לטסנת התוספות על אור אורחא,אם.ץ אגב"ן הם.אהד,
 11 ראיותי ואסדר לו שייכים שאינם ואוכיח בוו'לנא שנדפם בש"מ הזקןשמן,4.י
אחיו:
 רכלה אגרא. כטו דרשא זה הזקן ר'י בחוסי פיי וכלה, במסכתא אם'לו ע"ב:ט'ט, רף ראה ממש הוקן.נשטו ר" תוספות נפרוש אחת פעם מביא המחכרא(
 אסו אח' שהיה ר"ת את אבל כלה. במם' אפ" פי' לרש.'ן קרא ]כן ור.שרוחקא
 ויכנו ולפ' אחת. פעם אף מחברו הביא לא טמנו תורתו ורוב הזקן ר.'וובו,,של
.,.ן, תלם'ייהם. טתלטידי לא ואף והר.י הרית טתלטיד' היה שלאלטילו.

 על )גאה אלפים ה' לערך ח. אשר  ההשלטה בעל את המא פעמים נטהנ(
  תומ'ג בפארים לובעצ9י לאור הוציא אשר ההשלמה לס' הסבוא אתאורואיי
 פלא רבד  בירייי כחב בעל.התשלוטיטיב,  סע.ב: ביר ראה  99(. צר גראסס לתחבם  Judaica Gallia הצרפת' והספרוחומ.ר

~ppm ביל  גרגרי שלא שגאגנו, גמי 
 ס'א רף פעס'ם כ' עוד טכוסו ובן ההשלטה. בעל כתב סע'ר: .כ.ח )שב(,התשלום'

 ע.כ. סיג אחת ופעםע.ב
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845 כתובות לטסכת מחורטות נןדע'ם כית' אחדםעי.ם
 קאם הר,י תלמיד שהיה ברזל מרבנו התרומה ס' את המא פעם.אחת "')
הגדולים

 מערב"
 וכו' פי' שר'ה התרומה בס' כתוב ע.כ: גיח דף תרומה( ערך טפרים

 ש,ם לצנר המוציא בזה הרגיש וכבר רבנו.יואל. מוכיח ומכאן התרומה בעלוכתב
w)hקדושין. למסבת ההוספות כלוח .. 
 לרטב'ם הורה niw~s השתמש רש.י( טפווש לחוץ הספרים מבכל .ותר ד(.
 חקר הרים שבויו. ונותן ונושא פעטים שש.ם לערך ורף( דף ככל לנמעטשהביאו
 או היה לא בחים עוד הנ,ל כשנה היה חוקן שהר'י ואף תתק'ם ד'א הג'לספרו

  שנים די השם קרושת על נחיג החוסי געל אלחנן רי שגנו "ן אם כי לששצעיי
 טקרוב אשר חרש בספר לרוב ישתטפו כמוהו שוקן נמנע רבר והוא זה!!( ומןאחר
 את סמא לוה נוסף אחר, ספר מגל בעיניו 'קר שהיה הטוכיחים בלשונות ויביאנוגצ

 כאלו לפנינתן(. pnv)w כלשון לרמב.ם המשנה פרוש את נם ומביא 1,ל בלשוןהר,ם.
 הו'מ דעת וכן פעם'ם(; וכמה ע"א )ו' הר,ם כתב ובך הר.מ: את מביאהלשוגות

 שפירש נראה וכו' כתב והר"מ ע.ג(; )ו' פירש ויפה וכו' פירש והמם וכ'פ(; ע'א.)ו'
 קמא כפי' הרש זיעת ע.א(: )וי ו'ל הר'מ הביא לא למה וצ.ע ום'ג.ע,ב(; ע'א )"מו'
 א'(; לי אישות[ ]מהלגות ופ" כפ'ג התירוצים  שנ' כחב והר,ם PP); וכ'ה אימ'

 הטשנה הבוא והר.מ מעיק; )גיר וצנע ררבה ההיא שדחה ניאה וכוי הריסוכתב
 נראים שובריו דעת, לסוף יררת' ~לא מאיר כרי פסק ובנדרים וגוי שהוא כמופ'ה

 כשנויא הרק הביא שהוא הר"מ נטפר' גדול חרוש נמצא ובזה סע,א(; )ט'וכסןתר,ם
 א"א ודא. תה מחצה דקנה נהמן כרם פסק פכוב ובמכירה וכוי פ"ט בנשיםדאגי
 כתב פ'ה !בתרומוח וכו' שאם בפ.ג כתב 1.ל והר.ם א'(: )נ.א סופר  פעותטבלי
 הפ" זה והנה פע.א(ן ט.ו הרמב.ם את )ט"שב וכו' דעתו נראה וכו' שיביאווהוא
 ע"ב(. )ע'ח וכו' ר,ש לפי' כי וכו' הנס' לשטת ונאזר הרב למ'ש ומקובל מארסוג

 והוצף הרם רעת וכן לשון כהפך וגם והרים הר'.ף דעת וכן אמר פעמיםגטה
 ומן לפת אהד דור לפחות ח' שהר.ם מנה ויוצא באלה וכיוצא pen וכן כלשוןאו

 כאשר בי( )מי הכיאור תכלית שם שביאינו פעטים(, וכסה בי )ט.ו שבארנויטו או אי( )מ.א שפרשנו מה והעיקר : אמר בי בפי  שנור היה היסב'ם ולשוןהמחבר
 היהה ומושנו מולרתו שאוץ ספק ואין המשנית, בפירוש ממפר אין פעמיפנמצאים
 טיח א,, מ"ר כ'ו.ב', כ"י ל"ר צרפתיות מלות פעמים כטה הביא כי הדרומיתצרפת
 בי, fe בי, מ.ה אי, )מ,א שם שח' הראב"ד את הביא וגם כרשי( ושי, א' נ'באן,

 אלה .לתאו יח שנת.ייה ל לחפיתת פדענקיל ייי הקדירתשיאה.
 יזק5דגמ

~vs) 
 "השה(

~'ebln "ד 
. תה"". ןהמשפק

 נטלא, הטשניוה בפי' ע"כ הישיט טקשלת גול) הטשנה בפי, הי"ט וישון ענג סי" ו'(
 פעכימ. ג, שיביא ענג ס' ענד ע11 יאה הנשים, טקשסת לוטו ווי" נולה בנשיא אציוגולם
 לפטיש דל הי.1. ~דעת .מאל ט,צ וכוי "לאה כפיי f)lwst הטשניותו 6י,לשון

 .בקדישיי
 פהק

 געל גי 1' ה ה.ל,ג גדעות שהמה בהגהה ויי"ש ישא( )ע.ה וקשוב נקטעה הטחת ונמי,ט.י
 . ~ מקיר. גשום ההלנה הב"א לאהחוס'
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ן,ן,

ן,ן,
 גלו' ל.ב,יווהן,888

 ההלכות וברוב וכו' נטצא ממפרר הבאות הרפף ובהלכות ע'כ 1' דף וכתב 4'(סיר
 הראשונים טנרולי ההלכות(. ברוב שנטצא מה לפי והרים הר'.ף רעת א':ליכא,)ט'
הביא

 הו"
 והנ' כ'( )ט.ה הגאונים את א'( י' )כנון י'( הלכת בעל נם שקיאו הר'.ף מן
 מלה 1WI~D' העת'ץ לפעמים רשה פרוש הכס! ורפא אולמ'רובא א'(.סא'",)ו, ורבינו מ,ה'ב'( א', לזב ב', מ' ביי )ו' חננאל רבינו א'(, " ב', )ח' נם'6 רבינו)ס'איב'(,

במל"
 פ" וריש אמר:סתם רבות פעמים א'(, ונ.ג ב' ר'.ב )כנון שמו הזכרת בלי
 והשתטש פרןש'1 על השיב או ועוד( עיא ל'ט ע"ב, "ב הפחבר כפרוש)ר'ל.,לא

 אעם" : א' ל,נ כגזן רש" של בניו טכני היה שלא שמוכיחות בלשונותכמה,פעמ'ם
 וכו' פיר'ש : כ' נ' טקובל, אינו וגרסתו ר.,ו ופ" : ב' מ.ה לפרש, ר'ש ש6שנדחק

 ר.ש כחב : אי ע.כ נה'רא, ולא וכוי פר.,1 : ב' וסיב א'. נ"ט ד"ק, לאוהא,,,פיוושא
 למסכת פרוש באמת כולל הוה הספר גדול. תימה וזה וכוי פצ'עאבריש

 כל t'PS נלו' והוא תוספות כשם ווילנא ברפוס 'קראוהו ובטעותקדושין
 מעטים בטקומות ורק פשומים!(( פרושים הם המחבר דבר' רוב כ'. עליו עצוהמשום
 רשיי כסו פרש מעמים כטקומות התוטפוח. בעלי ורך על ותרוצם nl'vlpהכנים
 ד.ה בי ומי נתזה בית ר"ה כ' מ' עור )ראה למעלה הבאתי כאשר שטו את הזכירמבל';ן

 רע.כ ג.נ כנון בשטו ולהביאם פרושו בתוך פרושיו להבנים רריו אבלברוסיורא(
 סע'א ופ,ג פעמים( )בי ר-ש פיי רע"ב עיח פעמים, כמה ועור 4"אש עכ"ל וכוי קיאופ"י
 ס' )למשל בנה כיוצא או רתע DD~ נראה וכן אמר: אחרים בסקולות פר'ש. ~הכל

 בקצת או וכו' שפרשי מאית א' ול'פ ע"כ ו' כגון אחיים מרגשים גם והביאמע"ב(
 סיג שפירשו ויש וכוי פי' ורש ושי נרם ור"ש בי נ-ב וכוי פיי וריש נטצאפרושך

 בזה. וכיוצא פי'סע-בן'והראניד
ן,1,י  בדפוס לפנינו טונת אשר שהפרוש בעיני היא ברור האלה הדברים אחרין

נלק"
 '.ב, ף'א, שם ועיר שם ועיר רק או כלל פרוש נמצא לא דפין לכסה כ' גחסר

 נ-ר )-ג, ב', מ,א אי, מי אי, ל.ח עד בי ל,1 בי, ב"ג ער ב, בי,.'.ח "ו פ.1, ב,י,פ.ו
 אשר בחבור אפואר א' וזה ב,( ע"ה א', ע.ב ב,, ע.א ע', א,, ט,1 א,, ס,ה לה,אי,
 מלות. תרגום וגם D'WIWD פרושים לרוב אם כ' לבר ותרוצים קושית מכילאינו

 ועור אי )ס.ו האסח נארנו שנתארמלה האשה ובם' לכתובות: סע.ב(. )מ,הביאו, תכלית שם שביארנו נטו וכוי העיר בני פ' ובנמרין לסגלה: פרושי מביאהמהבן
 אי(, ום.א ב' נ.ט וער בי )ע'ח שאחוו וגט' הנט כל פרק ובארנו לנטיי: בי(,ס.פ

 א'(. ס.ח ועוד סמא )ע'ה יפה וקארמה ושם אלמנה פרק כינטות דאמרינןליבמות:

 כמו בחרא: לבבא א'(, ליג  ועוד ב' )ם.ו מהשואל שבארנו כסו מציעך:לגב*
 כשבושת התם נדביירנא לשבועות: סע.ב(. )ט.ב הספינה את הפוכר פר'שביארנו
-ון  בתשובות. תביא הריש מיהו : *עמים גי ע"ב מ"א 1*(ן ן, 
 גרס,'. והרי"ףוהר"מ וכו' ר"ש הג' ב' נ, רגרסק אית ע"ב מ כגון גרסות .גםוהביא אי פ"ב הש"י עיז tw*yO עיי ב/ ס"ד א/ )ר"ג ממיש" "בגמרא נמצא פעמים כטה 48(1
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יקי כתובות לטטכת מתוספות נודעים כלת' אחדיםעלים
 א(. )נ.ו חנוקת פ' שנארנו כמו לנרה: )שם(. לחולין: בי4 )ע'ו הגשר כל פיעטף

 לעשר הפחות לכל פרושים חבר אשו הראשונים טנדול' אחד המחבר היה זה לפי'.
 מלשון לשונו נם ומשונה רש.י פרוש י ולא אחרות למסכתות נם ובוראימטכחוח
 ששה או חמשה שהם שנה טאטאם כבר ואולי וחמשים מאה עברו שככר אףוש.י
 בצוק האלה הפשומים הפרושים ונשתכחו בעולס רש.' פיוש שנתפשט iOtDדורות
 האברה להשיר ומצוה טחברם שם ונעלם ופלים שריר רק מהם נשתייי ולאהעתרם

לבעליה,((.

 אציין ואגג,י(
 נאי

 זה )וראי סע'ב ח' הס: ואלה הייושלסי בהם הביא אשי הפקומוה
 ס ב,, ל.ט בייושלמק, כגיסי לאו )אס א' צ'ט ג'. ע"ח וט'(, יש וחלוק פליג ילא דאסילפאן ואיג" הייושלסי ~ה הביאו שלא ~היחף הדים רעת זנן u~e הלסור עם חולקהירושלמי

 )טצא(, ייושלטי הבתלמוד ב' ס.ט סע,א. מ"ג יערב, ס"א א', צ'ט א', ר"ח א', ט סע'ג, ט.בי,,
 א1'ג
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