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 וצרפת, נאש:מ את-וה בארצוה צטחיה חכמיה חכמת הוציאה עצמה סבאיטליאיותר
 התורה אח מאיט~יא חכמ.ם הביאו מאד קדום בזמן כבר האלה לארצותבי

 , ארטהן עלונמעוה

 ועשרים תשעהפרק
 וא'טכנ1.צריח

 ימ.הם מרברי אכן ; ואשכם בצרפת היהודים נאחזו נבירות מאוה שנותלפני
 חכמת הקרימה כי ברור זאת אך . מאומה לא והשכלתם ומחכמתם לנו הוגר מעטאך

 מרינות בכל מהם קטן רשף נגה במרם עור להתפשט והתלמוד בהן להתישבהתורה
 היבאה היל"ו( )ר"א הבינים הגאונים דורות בימי הפחות לנע כי שמענו כבר ,ספרד
 רבנו הסה הלא מאיטליא גדולים חכמים ירי על הארצות לאלה הללמודחכמת

 תורה שם והרביצו בסגנצה מישבם איתן שמו אשר מלוקקה בנו משה וע'קשניסוס
 פרק סוף עד ביאתם מזמן חלפו ובכן י"ר:( דף לחכמה מצרף כ"ט סי' ל מהרש')שויה
 החכמים אלה את שקרא שמי הדבר אמת אם ואולם . שנה וששים כמאה הגאוניםזמן

 למננצה מאיטליא בואם מאז הזמן משך יהיה אז הגדול קארלוס הקיסר היהלמננצה
  הארוך  הומן מכל בי נתמה ומאד . שנה והטישים מאות כשתי הגאונים ימי סוףעד
 ולא , ספרות ולא קבלה לא אלינו הגיעה ולא , ותורתם מחכמתם דבר שמענו לאהזה
 אין גם אם כי מאד הדברים נראים אמנם ? האיטליינים המירים תורה פרי סחנדע
 בחייהם מצאנו זאת בכל , מפרותנו בכל הראשין מזמן מתורהם ושארית וזכרוןשם

 . האיטלייניס מוריהם מתורה גרול רושם וצרפה אשכנז אנשי ש5 ובמנהריהםהדתיים
 לא לרוב זה אשר , ההורה בחכמת הרבה השכלהם עם כי ן הוא נפלאה מראההנה
 , דעת וקצרי הרוח קטני של הבל של במנהגים ולרבקות קטניה לחששיה מקוםיתן
 ההכונה ואת היתה באשכנו ובפרט הארצות שתגלה נמצא ומקדם מא, כבי ואתבכל

 יסיך לה אין אם אף. רתיקה חששה כל על להקפיד ובמעלליהם במחשבותיהםמבועה
 הראשונים הטורים אל לב נחן אם המראה זאת נבין אמנם .בדעת

 אש-
 , מהם למרו

 5. על באיטליא היהודים כי זאה לדעת הראנו כבר הן . סאיטליא חכמיםשהם

 הוטגים במשך כי אף , ישראל מארץ טולדהם מארץ עמם הביאו אשר בדתהמשפט
 ישראל ארץ מנהגי מהם הסירו לא זה בעבור הנה , ותלמודם בבל חכמי תורותקבלו

 יסירי על בזויים הם אך המנהגים אלה ואמנם ובמעשיהם, הדתיים בחייהםומשפטיה
 ההשכלה בעלי הבבליים טן נבדלים היו הלא ובזה , יתיות וחומרות ררצקוהחששות

 משפט גם זה החק ספק בלי כן ועל , 4,1( צד ח"ג )לעיל הדין בשורת רקהמתויקים
 הבל מנהגי אלה נאמר או היהרה החסידות דרכי ואלה , קדמון בזמן איטליאאנשי
 דור ער נשארו ועוד שורשו גם נסעו ושם לאשכנז מאיטליא וסיעת קלונימוס ר'הביאו
 אבותיהם עשו אשר הנרולות בל ונשכחו באשכם התורה שנשתכחה בעת נם ,אהרון
 נשכח. לא הבל של והחסידות , והדקדוקים , החששוה אבל , שכחו אלה כל ,בתלמוד

 . האשכנזים בק-ב התלמוד חכמת עמרת לקחווהם
 וצרפה, באשכנז חלוף לבלי היו ובמעשיהם בחייהם הרושמים אלה בי כןאמנם

 סוטן , החיים מספר נסח. הראשונים מוריהם הנחילום מאשר חמסה רושמיאבל
 אחד ספר לא מהם לנו אין מאיטליא שבאו החכמיה מיד שם התורה תכמתהתיסרות

 דבר ישמץ אף יודיע אשר קשב ואין קול ואין חלפו ארוכים זמנים . אחר קונטרסולא
 האחרונים הגאונים בימי אז . החרצות באלה התלמוד תורת שדה על הנעשהסכל

יניע ח"ד()דיר
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 ואשכנז צרפת בין מהתחברוה נשמע כבר בימיהם . אזנינו לשמע מהם טה דברעיע
 פעמים וכסה , ארום מארץ הלמידים ישכו נאין ש-ירא רב לפני . בבל ישיבוהובין
 מאשכנז גאון האי יב לפני שלוחים באו כי יסופי גם . בהש.בות פרבנצה בנינזכרו
 על בקינתי הנגיד שמואל ורב . וספק'ת'הם שאלותיהם בענין לפניו ועוטריםוצרנה
 לא כן ובהיות . מאדום תלמידים הרבה גם היו הנאין בישיבה כי העיד גאון האירב

 היתה הישיבות אל התחברוהם וכי הגאונים מן ההפעל. אשר ה"ה מעט לא כייסופק
 נראה ;את בעין ועין , הארצות באלה :הרמתה ההלמוד הכסת להתפשטוה הזקהסבה
 תורות להם הי. כבר בק-בם להבראוה תלמידית ספרות החלה אשר העת טןכי

 קדמונים היהר הספרים מן אהבי שיש מה ובכל , ;צמו ההלמוד כמו לעיניםהגא.נ'ם
 מאד יאפס- , הגאונים מן ור,.רית רברים שה;ה'קו נמצא בצרפה או באשכנז'אהביו

 פסקם פירושים ק,בצי הגאונים הורוה אליהם באו הצפונ.ת אפךיקא דרך גםנ'
 שרירא רב בימי כנר התהברוה קירואן חבט. ;ם להם שהיה ידענו כי ,:הש.בוה

 לו שהגידו דברים לספ- ידע המפתח בעל נסים רב של אביי יעקב רב מר כי .גאון
 פעם שבא גאון נטיונאי רב אורת על צרפה אנשי ביר אשר המסרה וטן אדוםהכס.
 בא-ץ נראו כבר האחרונים הגיוונים בימי ונאמת ו'5(, צר ;קנים )טעם לארצםאהה
 תלטירים הכמיר. איטר ידועים חכמ.2 טשט'ה נדע וכבר להתפא-, התלמור חכמהט2;י
 האי רב ש4 גאונות בזמן היה' וזה ההטיט. לאלף השמינית המאה בהצ' ככראשר
 . ביש-אל התורה עמורי והיו עמם לנס עמדו ,גאון

 חכם ,ציה אבון .ר' , כי':-אל מצוארה טשפחה היגה אבון ר' בית מיטפחתהנה
 שמעון ר אבי היה יצחק ר' ובנו , אבין רבנא בשם האשכול בעל ומזכירוחשוב
 הסאה לחצי סביב במגנצה מה"ג גרשום רבנו עם אחה בישיבה היה אשרהגדול
 לרב ;ור קדים אולי אב.; ר' אביו ,פאני הדבר ק-וב כן ועל , ההמשי לאלףשמינית
 רבך של רפ ליאונטין המכתה מאיר ר' בן יהודה ר' וק גאק,(.שריא
 בימי היו פס: כל על רש"י של הקן רנו יעקב רבנו אבי יקר ורבנוגרשום,

 יעקב ל אבי יקר רבך אשי ן 1 ע שם בם ר ששמו חכם עור ומכר . שריארב
 לרשיה מעט קיש שד הדהות חשבון לפ' הה ערג ד"ה י פ-ש פ: )שבה מטה דבריםשמ;
 האחהגים הגאונים כימי כי ולהודע להודיע רק וההשבינ,ת הירדמים אלה על רמונוולא
 ועורו תורה של כטלחמתה חיל לעשות הרבו אשך ובאשכנז בצרפת רבים חכמיםהיו
 . לתורה אדים לעשוה ובעיוניהם במחקריהם והשתדלו , התלמוד לההפשטוה מעטלא

 חכמי מגל אלינו הגסו ולא , זכרון אין ההיא הומן ילידה תלמודיה מספרותואולם
 הזכירו אשר ומפוררים מפוזזים והוראוה פירוטים יחידים ענינים רק ההםהדורות
 אמנם . מהם נתקיימ. לא בחבורים שככתב דברים אבל בשמם, אחריהםהבאים

 היה שבהם המיותר וה-אש:ן , ספר על מחקוייהם לכהוב ההעוררו כברהלסיריהם
 נו ב ר והוא , ליאונטין הנקרא הכהן מאיר ב"ר יהודה רבנו שבתלמיריהמעולה

 יאה גם הוך והתואר הגולה מאור הכבוד ,2ם לו נתנו אשר ה ד ו ה י ר " ב ם 1 שנר
 והתלמידים החכמים ?יני העיר אשר בארצו הראשון היה הוא כי ובצדק באמתלו

 הוא והעיד , ליאונטין ר' מ-בו בצרפת תורתי קבל גרשום רבנו , הכתוביםבפירושיו
 אף עליו סימך הוא כי ואמר , ממנו תורתו רוב אשר רבי היה ליאונטין ר' כיעצמו
 סי' מתרים )שקת ישנו לא דבריו ואח-י היה בדורו מופלא כי הגאונים הכרעתנגד

 ד רםי
 בש'וטיו .שסך דבר על ב" י54 שאל שי.ג כ" מחגור פ" יהיר שהביא 547 צר ח"ח גרען עי'1(

 ':במ;נצדע בב"ר 'הד י'טיבהט שהיה שבת סיף גבורים שבשלט' בקבלה מפורש הדבר אבל אחד. iata 'טה.:מכאן
 . בפ:.2 שהבאהי כ"י הרקה מן הביאריכו

 ח'רן,דוזד
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 ליאונטין ר' חולק בו אשך ענין באוהו והנה . ולמי( ר"ה מא. ת שביע ובהום'רמ"ד
 הגאונים על חולק שהוא טאמיו ועתה )שם( עליהם חולק גאון הב..האי גם .הגאוניםעל

 נוכל , כן נם שחולק האי רב על מממיכתו אמר ולא ליאונפין ר' 'רנו עלמסטיכתו
 סדר ,לפי זה יצרק לא 'וגם '. פועים רה"ג תלמיר היה ר"ג כי האומרים שכללשפוט
 ת ה א ד 1,ה תשצ"ח ד"א ,ה לעולמם הלכי אהד בפרק הלא ורה"ג ר"ג כיהזמנים
 במננצה היה מישבו , רה"ג תלמיד שר"ג לאם- הרבר רחוק כן ועל ,קנים היושניהם
 הגרוי שמרין ה'. הנקרא הפייסן ק צח י ר ב ן 1 ע מ ש ר' עם אחהבישיבה

 )שלטו
 הקינים כי במעשה, . ובתלמוד במעשה ולארצו לעמו ר"ג פעל רבוה שבה( סוףגבורים
 איירופא ארצות בבל היהודים עליהם אזהם וקבלו וקיימו ובאלה בחרם הקןנדולים
 ואמנם , תהר"כ( וסי' קנ"ג סי' ב מר ם מהר )שו"ת הזה היום ער ולמצוה לחקוהיו

 התורה אה בונה ויחי ובאשכנז בצרפה שקרמו החכמים מכל גדול כחו היהבהלמוד
 גמרא ממש ידו בכהיבה כתב אשר הרבי: את ר"ג -וכה גדול בדגר הנה . חלעךהלכל
 תמן דרש כן כי ונראה נים( סי' א וו או"ז ע, מנחזה תוס' מ. סוכה )הש"ימיגהה
 אשר בי מטשמשה המגיהים יד והיהה ההלמוד מן משובשית העתקוה נמצאו בייען

 למען המאוש-ה הנומחא לרעמיך ר"ג ויגע פרח כן על ,, יותר עוד שבשוהולפעמים
 בירו חפצו הצליח כאשר ויהי מוגהה,:;' ביורה ג-פא הלומרים ביד לתה יכוליהיה
 אלה על וכאלה נהרם חק ויהן הספרים, מגיהי נגד לעמוד התאמץן א, , מעשהווישלים
 הישר ס' )הקרמת לטלמור מפר בנוסח יד משלוח בנפש.היהם מאד להשתמרהסג'הים
 ההעצל ולא בהלמור המאושרה הנוסחא ולקיים להעמ'ר ר"ג השהרל כאשר .לר"ת(
 המקרא, נוסחת לשמור השתדל כן אף ומחוקן" מונה התלמוד את ידו בכהיבתמלכתוב
 ראינו כבר הנה . ומתוקנת מוגהת הנאמנה הממורה את ירו בכתיבת כהב זהובעביר

 פ-ו , 81צ( )לעיל -ונות טם:רות רבו אז גם המסורה במלאכת הטהעסקים כרביתכי
 לזכות רצך הזה הבלבול אא ר"ג כראות ויהי . ע28( )שם קץ אין ער המסוריהורבו
 טן איזו , בימיו שנתפשטי המסורות המון בין לו המאוטהה ממורה וכהב ישראלאת

 רכנ. ידי מעשה היא , ברפוס בין יד בכהב בין , בעולם היום הנמצאיההמסורות
 ברור ידענו- ;אה אבל , מהן אחת על שמו נקרא לא כי לדעה נוכל לא בברורגרשום
 בנו ר ב ת כ בי יד בכתבי הנמצאים קרש מקרא. בגליוני כהובוה הערותמכמה

 כי חקרה, עם והכעה מרעהו משרה חבר נחשובמ לא אך מסברה,גרשום
 המסירות ק אחה , התלמוד עם שעשה טה והמקבלה הנמצאת המשרה עם עשהאט

אש-

 נוסחאתה העמיר למען ותקנה והגיהה ירו בכתיבת ב כת )כעיניו ישרה
 .המאישרת'י(
 כל על עשם סופריני קצה לערות אש- לגמרא בפירושיו פעל כן על יתראטנם

 על נשפוט ראינו מאשר אבל אלינו, הניעו לא פירושיו כל . בערכו( )שח"גהתלמוד
 לרוב . חננאל רבנו וקרוב,.לפירוש הגאונים פירושי כמגנון הוא פ.רושו סגנון .הכונתם

- יציג-
 פער מחבר דבר על המו.ל טחתכם א' בטאמר א' טהברת 1867 משנת נרעץ של חדשי מכתב עי'19(

 באלח ט,ה ר"ג של הגרילה המסורה על בהם שקטו 'שנ.ם כ"י טקרא של גחונות מכסה שהביא , ואכלהאכלה
 בעה"נ מצאהי כך , מצאה מידו טה,נ ר"ג שכ' בטסה,ג , גרשם רבנו ב ת כ ש הגדולה במסורה :הלשנית
 ספר בעל הוא שחג האחבר חחים טוכיח ואכלה אכלה עם דר'ג סט:ורח הסובאים הדברים ומשווי , ר"גשכתב
 טרטרם ההבור על רק לפרשו יתכן לא נרשם' רבנו ,שכהב ם 18 שם.צר לאמר ומוסיף . ואפלחאכלת
 'לא העה"ק בפעל רק טסני הגיהקה טושג על טשהמש'ם חב'נ'ם ב,,14ת המחבר'ה טספר(כ'  העתקה עללא

 )סו.( בכיב כמבואר העתקה מושג על ,כתכ' אמרו שהקדטונ'ם טדעתו , ,ו להערה והוכרח עכס כתבבפעל
 . ידו בכהיבה דועלט,ר את שהעתיק כמו ידו בכתיבת שהעתיק כלוטר ,שכהב, באסרוהכונה כאן גם וע"כ הרא'טינ'ם הפוסקם מן בכמה ועוד הקנזח וסי' תנא פי' חיא ובאוד )לד:( מנחנת ותום'מז. חולין הוס' עי' מ"ע ר שכהב הגאינים תשובות : כסו  npwn טושג על ,כתבי אסרו חטאיחרים שנס נ"לאכנם
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 דברים, ובתוספת פירוש. צורך לפי לשון בשטי הנסרא של ומתן משא כל לפנינויצינ
 איני ובפ-פ הדבורים כל מפרש ואינו . מתפרשת הסוניא והתוספת השנוי ירי שעלער

 ורונסאות מקומות מראה בהבאה מאך ומקמץ , הפשישים המלוה פירושי עלטשניח
 סתם יזכירם אם כי שמותם בכניי אתרים ספישים להביא דרכו ואין , פירושיולחזק

 בשטו יקראהו לא רבו את בהזכירו וגם , בהם וכייצא אוסרים, יש מפרשים, יש :נמי
 קצות הן אלה . הספרי( להניה דרכו אין ובן . סתם "מורי" יאמי אם כיהפ-סי

 בהקניהיו לעשות מגריל ר"ג שהיה ויותר . בהן מצ'יינים ר'ג פירושי אשרהתכונות
 ממנו והיבאו הלכות בקצת פסקים ח2ר עוד ובפי-ושיו הגמרא גירסאיהובקביעות

 תי"א סי' ח"א או'ז ונם"א סו: חילין תוס' רנ"ב סי' )פרדס םרפ1ת הלכזהפנק'
 הלכות פסקי שהובאו לנו נודע לא פרפות הלכות מפסקי חיץ אבל . פוסקים(ובכסה
 ובשו"ת ובהיספות י ביש והובאו משי הרבה נטצאו השיבות . שטו"( עלמיוהדים
 הגרולים המעש.ם אלה כל אחרי . המאוחרים הפ'סק.ם בכל וכטעם ובאו'.1טהרים

 על התלמור בידיעת וארצו עמו את :;כות :להאריר הירה להגריל ר"ג nrVאש-
 כל בין והמעולה הראש היא היה השמינית המאה סיף עד כי יוכחש לא ,בוריו

 רוממוהו לפעלתו כשכר ואף ההלמוד. בהתפשטות והמשתדלים בתורההפועלים
 השפיקו ילהם , העמיי הרבה תלמירים . הנולה מאור וקראוהו ישראל כלונ'2אוה.

 אשר נאמן טפהח להם גה; בי לצדקה לו פעלת.. ויחשבו דורו בני לכל כס.פירושיי
 נאלצו לא ואף , לאור תעלומהיו ולהוציא פנימה ההגמוד חדרי אל להגיע יוכלובו
 השתדלו אם כ' הקרש טמלאכה הה-'ט-י לא :ה בעביר אטגם , פירושים לחברע.ד
 היו הלמידיו . התלטוד חכמת להגדיל עור הנצרכים שינים ענינים על לב להת ???בכל
 שבלי אף . חבורים ירי על תלמורית ספרות בה-בזת חלקם לקחו כלם לא אךרבים
 . ספרים בעש.ת הצטיינו 0הם המעט רק זאת בכל גדולים היו הלסיריו כלספק

 רבו בחיי עיד אש- ן ה כ ה ה ד ו ה י 1 נ ב ר היה הראשינים טתלמיריוהגדול
 אמר שלשתם ועל במגנצה אחד דין בכית יצחק בר i1:r~r ר' ובם גרשום ר' עםישב
 הדינים ספר חבר הוא שבתף( סוף )'2"ג כארץ' אש- "קדושין הזקן קלו3'מוםר'
 מה ולפ' , אותו מביאים הפוסקים מן רביד אשר רכ.בן סי' ב"מ )ם-דכי ר"גלפני

 הוראוה יחד לקבץ לו הטייחדת הכליתו היה מטנו שהעהיק. מהעתקותיהםשנ-אח
 דיני בהלכוה מדבר הוא , ישראל סדיני הדיים בכל ותשובוהיהם ופסקיהםקדם.נים
 . ת"מ( סי' ח"א ז )באו שחיפה יבדיני הדא( ס" מהר"מ יבשו"ת ש2 )טרדכיממונות
 בדיגי ת-ע':( סי' ז )או יבום בדיני נ"ב( סי' שטחית הלקט )בשכלי אברותובדיני
 זכה אי2- מתלמידיו אחר אחרות. הלכית גם כולל היה ספק ובלי הרצ"ר( )שםעגונה
 , בילרותו נתיתם החכם זה ל הגדו אליעזר רבנו היה .הגדול' הכבודלהאר

 שמעיה בן יצחק ר' בן היה הזה אליעזר ר' כי - יצחק בר שמען לכ' קרובובהיוהו
rcולמרו וגרל. לביתו אוהו לקח - ש רן של אביו יצחק ר'  אחי  היה שמעיה ור' , אבון  

 הפיניקים הכהן5(. יהודה ר' לפני כן ואחרי מאה"ג ר"ג לפני בילדות' ג2 ולמד ,הירה
המאוחןי2

 ע? ביחור יאדיר הכלל טן י:צא.ם גם נמצא אבל כלל בדרך הוא פ'רו,2י: טררכ, '2גתבה' טה כל2(
 . מנו ידעתי לא הוה 'צחק ור' 1.( )כריתות שהק ר' בשם שטוהרו אחרחכ2

 שאצא , נרשום ערך בשהיג מביאו , כשהזל שכתיב שמה שערתי "1 צד שלי ר'2"' בתולדות8י
 בקיאה בבא פסקי בריב לכזב פי'  שבראש שמצאתי טפ:' בגט' פירוש.ו על שמכון אפשר , ר"ג שלנפ:קיט
 יצחק בן שלמח ורבנו ר"ג את שחשב פיח שם שיש איא הדורות בקרא גם סובא הנח העגין4, . ממשימו הדבר נוציא ולמה הלכות פסקי חכר באמת כי יען בי הררנא אבל פרקים גם פירישיו שקיאוחר'
 . יצחק נן שלמה ר' תחת 'צחק בן שמען רבנו וצ,ל הנהן 'נודחור'

 המובאה כ"י בת"הפלה היוקח קבלה היא ~ח  לכל חטקור6(

 מה*"-

 מצ-ף ב"פ-- וקנריא  ,שיי
 דל;ה.ס ;ל אנ, הטה אבל . הוטגי2 השבין עם היבב :תאפה כי האת קבלניי על יממכת' . ע.ב י"ר רףלהכרה

 של ח.ד(/דוזד
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 ולא ירענו לא עשה אשר גדולים ממעשים אבל הוראות כטה סמנו הביאוהטאותרים
 שמענו אכל . הלכה ספ- אינו ארחות( ע' )שה"ג לו שיחסו חיים ארח'ה והספישמענו
 שנאסר פקים ושבכל , בטשהו בחלב נשר שהורה והיא נפלאה מאד הוראהבושמו
 , הלכה זה אין מעם בנותן בחלב בשר חיליןבמפכה

 והעיק-
 שטעה מה פג על במשהי

 שמואל ב"ר מאיר ור' שמשון ב"ר שלמה ר' העידו כן בגמרא עיון סבלי ע"זבטשנה
 רל"ח סי' פרדם )עי' ע"ז מסכה למד לא רבו כי שאמר הלוי יצחק רבנו תלמידוספי

 נטשך הלוי יצחק רבנו מתלמידיו אחד כי יוהר עור בעינינו ונפלאורם"ג(.
 נזכר גם , להלן( עי' שם )פררם רבו כבוד משום טעה שרבי שירע אף הוראתואחרי
 וחבריו כפרש"י( פה: )שבת ר"ג תלמיד שהיה רש"י של אסו אתי ן ק ז ה ן 1 ע ט שד'
 האחרונים מתלמידיו המעולה אמנם פמיץ'( גרשום ור' הבבלי שלמהר'
 ישיבתי . לותיר מגדולי ר ק י ן ב ב ק ע י 1 נ ב ר הוא רש"י של מרבותיו אחדהיה
 מפ. שמועות שמע יעקב ר' . ובענוה בחסירות טופלג בתורה גדול , בגרמיי;אהיתה
 יספר רש"י תלמידו רס"מ( סי' )פררם שאלותיו מפיי ושאל קיא.( פסחים )רשכ'םד"נ

 דעת מפני דעתו לבמל ענותו וממרת , ק"מ( ס" ערובין ה' )או"ז מחסידותוגרולות
 מזכירם רשיי ותלסירו בקונמריסים פירושים חבר יעקב ר' טן י סי' )פרדםאחרים

 מה גס ומזכיר לה:( )סוכה ממש לשונו מעתיק ולפעמים פב,( )גטין בהםוסעאעסש
 על כונהו יב.( )שנת רבנו" "משום : באמרו גם ואולי , מה:( )שם ביסורוהימצא
 ע5 פירישו היה לא וגם שלם דבר היה לא שבקונמרס.1 נראה ואמנם שבכתב.פירושים

 היו לא ואולי , אחרות בססכתוה אם כי הביאו לא י רש הלסירו שכן הגמראכל
 לא או נרשום רבנו בפירושי נתפרשי לא אש- דברים לפרש הערות רקבקונטרסיו
 מקצהם אשר ההוא ממן אחרים חכטים נזכרו עוד אלה כל מלבד . כהוגןנהפרשו
 שעש. מצאנו לא אך , שככתב דברים נודעים ושכלם ר"גי( הלמירי שהיוירענו

 להשלימם רק היו מעשיהם וכל ר"ג רבם פירושי להא הספיקי כי חדשיםפירושים
 ספיישים התלמור דברי שיהיו הספיק ותלמידיו ר"ג שעשה מה אם אמנם ,ולהרחיבם
 גם נררש היה כי , התלמודית החכמה להשלכות בזה די היה לא עוד , בולדורשים

 כל על , ההלמור חתיטת מעת הארוך בזמן הזאת בחכמה הנעשה על עין לשיםכן
 הנה מפוזר.ס היו אשר , ותשיבותיהם ופסקיהם חבוריהם על הגאינים זמן פרקילידי
 הענינים אלה סכל שלמים קיבצים ותלסיריו זמנו חכמי ובנתבי ס"ה .ר"ג בכהביוהנה
 ולפ. , במשפחה ואחר בעיר אתר לא אף אחרים ביד הע , היו ואם , בארץ נפ-צילא

 נררע~ע הלא קבלה דברי דבריהם ושכל הגאונים דברי באמתה שהאמינוהאמונה
 הכס התעודד ולמלאוהו הזה החפץ הקים לטען . עצמו ההלטיר בהתפשטותהתפשמוהם

 . הזאת הכנדה למלאכה וכחו ;מנו את ונדב , ההוא בדור היה אשר צרפתטחכטי
 הזקן אליהו ר' ש5 זמנו בן הצרפתי ם ל ע ב 1 ם ף ם 1 י 1 נ כ ר היה הזההחכם

נימו
 . וחשבונם הוטעםסדר לפי אפשר שאי דגר וזה חתנ.1 גוירת ער רירית שבעה לאחרת יחוסי שמשלשי חריגים בעל יהורה ר'של

 א5.ע;ר ר' את מוגת כ"ט סי' טתרש"ל נשפתח(
 הנרוי

 טסיץ. ור,ג הבנלי ור,ש הגדול 'טמרן ור'
 אפשר ע"כ , סטנו קשיש ~אולי ר"ג יטי זמנו בן היה שר'ש שראיני לפ,ם ל,תא וזא . טאה.ג רזג אחרברור

 ומצאת, ת"א. סי' ח.א באות ונ.'ה רזג תלמיד 1ך ר ג 'ר ב יתודה ר' מצ"ת' רל.ט בראב'ןד, . בפנים כטיש ר"ג הלסיר היה וחיא הזקן ריש צ'. הגדול ר4שז4בטקום
 וטכיאי שם( )אתז לזהיר חכמי כהניה טורח ח שון ש י רבג  ינוסר . יה"כ ענין הפרדס בליקוטיזכרו

  רש',
 העגין אותו שטגיא רנ'ב סי' ב.ט בטררכי ועי' לזו, סי' מהר'ם )שו.ת חם סג בן ק יצח הר' טווכרוחיא תלטירי. היה ואולי תהס"ו' ס" מהר"ת )שוית סרג שאילתא שאל יוסף ר ב ק צח י ר' . ת'ה סי')או.1
 הכ"א ורש"י . רע"ג סי' בפררם שסמא כמו משי גם חגר טנחם בן י ר . הוא וט'ס יצחק בר יוסף ר'4שס
 . rJ~Y ובשל שיי רש"י ובתילרות כ.ט ס" מהרש.ל נש.ית יעי בג!( 1: ביט סו: ,שכת מסני טלות פירושיכסח

 . היד)דויר

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



-

282 - 

 בימי הין: 1;ה י'ט( סי' ח"א )אוו פה אל פה ;מן העלק ושה נאו; האי רב שללסי
 ידי ממעשה הנמצאים החבורים יד על לקבץ היה וגבורתי הקפו מעשה . טאה"גר"ג

 בירי כבר נמצאו ידו מכתיבת הגאונים השובות . בחוברת ולחברם להעתיקםהנאינים
 , גדולוה הלכור; ספר את ידו בכהיבת העתיק הוא אף שאחריה( ובדור בזמנ.החכמים
 י2העו;יקו הענינים ומקצת ס"א( סין לאוין ג )סם ה-אשונים הטהברים ככרוהביאוהו
 העהקון רק היתה לא העתקתו כי נראה ממש בלשינו ע ריס יד מכתיבת ה"נמתוך
1e'aלשון בחר והוא הגאינים כלשון הלשון שאין נראה כי חכם העהקת היהה אם כי 
 כיוצא הלא . עצמם הענינים האריך או קצר גם ואולי ומובנת'!( קלה מליצהטי'חר
 נו: ע'ז )תיס' מהעתקתו הראשונים ביד נמצא אשר ואמיראים תנאים במדר נראהבזה
 בטליית עש: לא ההוגהקה ,את יגם , מאשות( פנ"ג הגמי"י מ"ג סי' פ"א קדושיןרא"ש
 ב'2ש הנוד; הוא ספק ובלי אחרת, צורה נהעתקהי נהן אם כי הספר טחברלשין

 קרטונים גאינים שו"ת ריש רפ"פ רש"ל מכהכ ע" יב. סוטה )הוס' צרפת'"קינטיס
 ניסךא.ק שהי מזכירים התוספות בעלי שרבותינו עוד ומצאנו . ,54( 27, א חוב"ח

 ה טיפ ה' שלו ובתיה עו: ח.לין רשב"א )זח" והקצר" מהארוך ואמוראים הנאיםמסדר
 :.יא הקצרה ספק ובלי הנוסחאות מאלה אחת כי מאד הדבר וקרוב , פ"ר( ש[ור"ן

 -'ט.ע כי ,ה מכל לנו יוצא ועהה . צרפת קונטרס ה.א , עלם מזב ריי ירכתיבת
 להועיל נהשהדלו , העהקיהיו מלאכת והיא זמנו לחפצי דרושה עשה גדולהטלאבה
 בצרפה ויחלקם הגאינים לרביי גם הוצאות בחתי המלמור להתפשטית האלהבטעשיו
 . באשכנזויפיצם

 תנובה פרי עשתה ההלכה שדה על החכמים אלה עבדו אשר הנאמנההעבודה
 ונאוניה לותיר חכמי שם , היש.בות פרחו ואשפ.רא גירמייזא במגנצה , שניבדור

 ממנו אשר מרומי נתן לרבנו נאמן מקיר היה מגנצה חכמי פירושי , בעולםנתפרסם
 והראש גדילים חכמים ההיא בעת היו בגירמייזא , מקימיה בהרבה הערוך בספרשאב
 הממלא יקד בן י;קכ ר' מות אחיי שם היה הוא , הלוי יצחק בנו ר היהעליהם

 שכת )פ-ש"י הפרטי שמו בלי מהם הלוי רבני כנוהי ופ-ס.מו חשיבותו מרוב ,טקומי
 ,והגאון" הככור בתואר גם ונט-והן , רל"ח( ס" )פררם הלויה סגן נם עד,( 16:סג:
 הנדיף אליעזר ר היה רבו . ט'( סי' )שם הלויה סגן רב האשל או קס"ח( סי'"סם
 דרתו טפני עצמו בדעת התכחש ברין מעה דעתו לפי אם אף בהוראותיו נטשךאחריו
 אש- החכטים מן . לעיל( )עיי רבוש5

 קצת שטמר שמשון ב"ר שלמה ר' ה"ה אתו
 שאלות על השובוה ונטצא ז( שם סי' ח"א הלקט )שבלי יקר בן 'עקב רן בשםהוראות
 רבנו בשם הפיסקם שהביאו והוראות להדכות מספר אין . יהדס:( משניהםשנשאלו

 הלוי ____
 בתיס' בכה וכיה ריט'ע, מיד הכת:כ.ם גאונים השובת על שם יהכוגה )קיד: חול,; רש" עי'6,

 ס.' ח"א באפו וע' , ייט'ע ממכתב הגאונים בת'2,בוה פי' וכן 1.ל טרפות ח' התרימה ונם' צו. מז הקין)ע'
 . הקנ'ח וסי'תי'א

 חצ:ניס שהם איתם 11.י ריט"ע פסק וכך : 'טכתב הפ-שיות סדר בענין תפלין בה' בטררכי רא'ת'ק

 :הגת . טסיני למשה יהלכח תפלין של שיין כך אתר שיהא כדי אויר רוא.ן ש'ה,1 צריכ'ן ושסע קדשנגון

 . רי6.ע שכתב הגאינ'ם מתשובות תקנ"ח סי' באו.ז נם מובא הענין וזח , ו;רימ.ע של לשונו המררכ'העשק
 חמרדכי וכלשון רימ"ע שכתב נדגלות חלבות תשובות ובשם זה ענין ג"כ שמבט תפלין בדיני באגוד מצאתיו

 תענין זח על אמר גל צד ה'ב האשכול ובעל הגאונים תשיבית בשם ריו מי' התרומה כס' גם מצאתי ר'ט.ע2'שס
 . ריט"ע שכתב הגאונים בתשובות לכן : כתוב והקורא ד"ה )לד:( רמנחות ובתוס' , הנאוים :'טם ר,ס'עיכ.כ
 טכתיבת וע שחתשובית שרקרקו הטתגרים של ההצעה מדבורי וכן , הטרדג. שהעתיק 1airr הענין סישיןוהגח
 רפ"פ רש"ל בטנתכ היטב ועי' . ריט"ע ירי מעשה ah ~המליצה 'טהל'2ון כפנ.ם שכהבת. בכו נ"ל רימ'עיר

 יפרוש וזה ובחצרה בפנים 'טכתבני כמו הוא שכן ספק שים נשאר 'טלא עד 3ה דבר :זקק 'צנרר בפעםש-מז::
 , הטפ- בסיף במאמרנו עוד ויבאר , ש)הפשמ' גרורת הלנוו; כנין עלאור

 כר ,צחק מר' שאלות ט"ו סי' ע..ש טיללער יואל הריר 'טהו'ל ולוה'ר rt-s חכמי בשיית עי10(
 ,צהל ח"ד(/דו"ד
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 בפירושי. רפ"י . בראב"ן וגם והמור והרא"ש הלקט וטבלי ואו"1 במרדכי וכפרטהלוי
 וכרוב לו.( .גטין נט: ושם: י: )שנת בתלמידיו שמצא מ; גם , מקימות בכמהמביאו'
 ההם בימים העתקו. . הלמידיו כתבי או כהכיו פ' שעל נראה ממני שהובאוהדברים
 תלמיד היה הוא גם יהרהה, כן יצחק רבנו במעצה ראש היה ההיאובעת
 ס" פ"נ פסחים ש )רא כטנהג" נהג מקים ובכל קס"ח( סי' )פררם הגדול אליעזרלר'
 )פרדס ד דו ן ב ל א סו ש ר' במגנצה היה ובזמנו ובכ"מ( רפיו סי' ח"א ושהילה'
 סי )שפ מהלקהו בעל וה.ה ל"ד( סי' )שבה"ל גאון בשם הארוה. אשר כיא(נו(סי'
 קמא לבכא פירושן ונזכר . כספר כתיבים לתלמור פירושים ;שה ב"י יצחק רבנו .קיץ(
 הניאו הפוסקים כל כח,( ר"ה נו: )שם אחרוה לממכתוה ויסודו ל'עם.( ברכותירש"י
 בשאלוה וכלקימים הגדיל בפרדס הרבה מהשובותיו:נטצא , והוראותיו מכתביירברים

 הטחכיים מן אחר אין ינמעט ומררכי הלקם ,ושגל' ובאווז מר"ב מהר"מותשובות
 גדול אדם ההיא בעת היה נא'2פירא גם : הביאוריו, לא אשר יהצרפהיםהאשכגוים

 ס" )שם המורה קראו ורש"י קץ( , קפא קמט, ס.' )פרדס יקים ל א רננווהוא
 בערכת; )שה"ג הש"ס מדרי ארבעה על פירושים כתב המחכיים גדולי עדון לפי,2,(,
 . "טא למסכת מפירושו אהד פירוש שהעתיק עף)ט( סי' )ת-א הלקט בטבליוראינו
 המהגים חדק חסידוחס עולם וכר להם קנתה הזרתם .ט;ר,מגרולת כי נכחד לאיאסנם
 יתם המחזיקים הם עמם ארצם גדולי כל הם היה.פעילהסן הגי:לים עםהקטנים
 הששח כל על "להקפד באשכם הרירית כל פס על המהלכת המדה אתהמקרמים
 הב.או אשי הקדמיים טויהם .סרה אש- המדה בדעתה ישד לה אק אסרתקה,אף

 ולכל ,, מוסעת היא אם אף גדל לרעת-אחה לחוש ההע לארצות מאיטליא התורהאת
 הבל הוא אם אף בו זרקה שיבה אשרמנהג

 רבו הגדול אליעזר ר' אחר בהוראתו נמשך הלח יצחק ר' כי ראיט כברהנה
 , כמיש טעה שלא אף כמוה והחמי טסני רבי הוראת שגגת הסיר לא הל".הרב יטעה בהלכה נכשל יכו בתלמ.ד, מקהת בהרבה ~פורש שהיתרו מה דברואסר

 ובלי 6( צד שלי י רש. הולדות רמ"ג רל"ח סי' )פרדס רבו כבור מפני ? כן עשהולמה
 אף רבם לדעת השו- אחרים גם אם כי הזאה במדה היחיד הלוי רבנו היה לאספק

 הטנהנ יחזר כמנהג בעירם הה.ראה והנהיגו להרב הכבוד מיראת מוסעהבהיותה
 הטעות אה להצדיק בפלפוליהם גה והפכו בה דשי אחריהם והבאים הלכה,להיות
 ילחששית אמה יסור בלי  המנהגים לרבוי  הסבה זה היה היסים וברוב , אטה ללאלרוב

 כל מחניק היה יהירה בן יצחק ר' גם כן וכמו .  נאמניה וכלתי צורקוה בלחיולחימרות
 בכל רראשונים מנהג להחזיק מצוה : אומר היה הוא שלמה תורה הוא כאילו קלמנהג
 שאליהו אחה ופעם ג(. כ סי' )שבה"ל ההלכה מבטל שמנהג להחזיק יכול שהאדםמה

 ע?-----
 ונזל יטיס י,אריך ,רע יראה יופי שטש.ן בר, שלטה ר' הגא.; ו-בנו מורנו ומן וצו'ל יצהק ר' הרב roיצחק
 לאור והמוציא . בחים עיר בריש וריש מה כבר הלוי שר"י בעת ריש מתלמירי מאחר כסובה התשובהשזאת
 שלא ען טעוהו לי ארם , בריש ריש כאטצעית להשואל ושלזחה לבד הלוי טר'י היא שההשובח בחשבומעה
 ג:':יניז :ראה .בך וגיר תשיבו" שט..ובך שנעשי שניחם שם על ש:גהבח מפורש ששט ב)יף.ההש,בהדקדק
 וו.ל חליי ריי בהסכמת המשיב הוא וריש לש,.יהם השאלה מוט סי' שם וכן נאמרה. רבים  בלשין שכילההרי

 .  ברב.- י:תיישבני :המבנרו חליי יצחק  למורי  הרברים והראיהי, או  והיציתי והל יהיביתי בשאליחיו;ייגועי
 . יצחק בר יצהק לר' שהשיב השובות כטח שם ועור לבר לר'יי'בר"ש נכונות ט'ח שבסי'והשאלות

 לחלוק ז"ל אבי. ט'טם ר.ש ששיר ק'צ סי' שהיל עי' היצר טגרולי אגו)גשניחם רור. ור'  שמואל- ר'11(
 לתירית מני ~רשיי סכ,ןן ויני נ"י )ארה שאלות נ' טסנ' שאל ורשי רש-י נימי הי עוד זח שך,ד 15צד רש" בתייריה שכחבהי בטח טעיתי ולחו אביו ריר מת כבר ההש שבעה ומשמע  בר.,הודה יצחק ר'על

 שטיא(, סי' ביט וטרדכי טשכון בדיני חנ"ל )אויה הלוי ר"ד לדבריו סייג שמצא עד שפה לעני ספני אחדבדבר
 . יהירם ב. ריי רש,' של רבו בחיי מת כבר ריש של אביו ריר 'טהרי ה'טנ'ם חשבון לפ, אינו זה הנילויפי

 חזר()רו'ד
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 כ1ן והשיב 1 כהלכה שלא והוא בהגוהו מה ספני ההפטרה בעניני מנהג דברעל

 וישר פוב כי אמה הן , הסוערות( סי' פררם )לקוטי ההלכה שכטל שמנהג נהנוהגהנו
 ודעת בהשכל שהנהיגוהו ותיקין מנהג היא אם , מנהגם על אדם בני להניחהדבר
 אבל . ולשטרו להחניקו ומצוה תירה המנהנ ודאי או , והמוסר והדת העולםלחיקין
 ואינם בקיומם תועלת כל ואין עכביש כקירי דקוה מברוה על ניסרו מנהניםבמה

 נתעה, בשוא יסודם אשר כמה גם ויש , השכל מוס- לירי ולא יראה לידי לאמבואים
 ממנהגי גדול המון נמצא הלא הפוסקים בספרי נראה אם ואולם . הבל ואמונוהברעוה
 מדה לפי אשי ונזרות וחומרות חששוה גדול מספר גם , האלה המינים מכלאיסור
 סכלם מעט לא וחלק אשכנז מהכטי הולרתם אלה כל ורוב מעמר להם אין הדיןע.קר
 היה טה ? ויסודו יקי בן יעקב ר קנטרסי ואיה 1 ויסודם 'הידה בן יצחק ור'הליי ר-י פירושי איה שלם דגר נשא- לא הירתם מרוב' זה כנגד אבל . לותיר לחבטיהיה

 לפירושי היה ומה 1 התלמוד סדרי ארבעה על שחבר מאשפירא אליקים רלפירושי
 לב על שם איש ואין הלזמרים מעיני נעלמו שנים מאית וכמה כמה אשר מהיגר"נ

 בזמננו לולא ומס לעש ומאכל להשחיה אחריהם היה לא אם יורע ומי , לאורלהוציאם
 להם המפיק. לא ר"ג פירושי כי נראה הדבר אמת אבל . לאור תעלומתו הוציאוזה
 כל טספיקים היו לא החכמים ולהמין לתלמ,ר'ם פנים כל ועל השלמוה חסרי היוכי

 , המטרה החם'או הם גם חסרון למלאות השהדלו אשר והלמידיהם הלסידיו ,צ-כס
 זה על נוסף ועוד , הלומדים חפצי לכל ררוש שלם דבר ידם מהחת הוציאו לא הםגם

שבב-
 של פלפול על בנוים חריפים פירושים לעשות המשהדלים אנשים קמי ההיא בעת

 )סנהדרין הלמור דרכי נשהבשו זה ידי על אשר , האמהי הפטום מן ורחיקיםהבל
 תלטיריו דור תום ואחרי נרשום רבנו מזה אחרי הימים ארנו לא כן ועל פא,( חוליןטב,
  או . תלמיד עם מבין כל חפצי למלאוה ונאותים שלמים פירושים מחם.ר הרגישווכנר
 נקרא אשר לאיש הררושוה הנכבדות המיוה בכל נאזר גרול אים דורו לפני ה'ש"ז
 פירוש מלעשוה הדגר על נפשו נתן והוא בתורה, דרכם יסורה , עמי לנס עומרלהיוה
 לתלמידים הנאוה שלם פירוש בירם להה לדורשים להועיל התלמוד כל עלהדש
 מן אחד בו נראה ,את ויען יצלח, בידו הוה חפצו ונם , בגטרא" למורם להםולהקל

 ואמנם . בעולם התלמיד בהתפשפות המשהדלים פה שבעל התירה נושאי ביןהואשזם
 . הנפלא הקציר עם מחובר הברור הלשון בטיב מעלתו השיגאשר התלסוי מפרשי סכל אחר אין כי , פירושיו מצד והוא לכלם הראש היה האחרטצר

 צרפת סלרחו ארץ יצחק"(, בר שלטה רכנו היה מה הסילאהאיש
 אבע חכמים משפחת משפחתי , ריג מות שנת הש ת"ת ד"א בשנת טלר , טהושועיו
 )שכת ר"ג הלסיד הזקן שטעון ר' היה אמו אתי ע"ה.( ע.'; )פרשיי תלטודי חכםהיה
 ובתלמור במקרא הראשון רבו . לותיר נאוני לפני באשכנו היה למ.דו רוב ,פה:(

 והיה לה:( )סובה הזקן מורי : רש"י כנה. אשר יקר בן יעקב רבנו היה קיא.()פסדים
 גם . קנם( פי' ח"א )או"ז רבי ממנהג נוטה אם ומתנצל , שטיס כמורא עליומיראז
 )ביצה רבנו או ני:( )ובחים סתם רבי או יב:( )שבה אביו שם בלא יעקב ר' ,יובירי
 ה.א כי יורעים הכל סתם רבו הזכיר שאם עד המובהק רבו היה כי אות וזה ,ב.(
 והיה מקומו ממלא הלוי יצחק ר' היה בווירמיישא יעקב רבי מיה אחר . 'עקברבני

-  רש"י-
 .שראל גדולי תקרות כחיבורי סי,חד בקנטרם ונדפס כ' תעה תלמד נבית כתנת' רשע תי5דית12(

 יע:י:נו שצך'ך טח הזה העהקת' ומשם סשר'1, ובקירות בת51רות'ו האףכת' שם עטורים ע"ב כקל הימה11'ען
 ירע בעבורזה כל לחוריע צריך וחני . חרברש תקנתי ולפעמים שם חטפורשים טקוטות מראת בלי :קצורלרב
 . שם חראיה עליו ימצא שיא פה תכתיב בכל דבר א'ן :'הקורא
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 אט גצ"4ת,גאשגחח"מ

 ז מ האטת חתלמור חחפשטיה אשיב,"""
 אה עשה awln1 חחש ידי טעשה , גישיביץהט אבס והאיו וש, פיושי מגהט"ו
 טעל השליך לא , eb~" געשו אשר חפירושיט גין לו סיף ויחשיל גאסיגח ,"ירושו
 אם טוב אס דיריהם על ועטר , ובחגס יצרפם זקקם אס כי שקרסי הגירושים 50פגיי
 נטשו ישרה לא אשך את b~$1 וחמטהו דעתו לפי לחתקיים חראויס אח יקייםרע
 )הקרסת משה ר"ן ס*ירו"א קצור רק עשת רש.י כי הדעת על יעלה יא אגן ,בהט

 פירוש טול *ירושו ויעריך בצדק טעיין כל חלא טקנדיא( ישיר להר"ר חבטהנובלות
 הרחבה. מרעתי Sam ישח גי א"ת א.גו  זה ואף הוא. מן לא גי , עף יענה.ויאטףר"ג
 טחכמי שירושים שמיעות יקבץ אסף שלמה רבנו אירגו, כאקר הריף כן אסכי

 , כשלסיח גירו חיו ספק בלי ר"ג פירושי גס טרגותיו vew הריה וגאוניהםהרורוה
 נפשו ישרה לא אשף את ולחיה.ק בעיניו היקר את לפתור ורעת בטועצות 'ובקףוגחן
 ובקרה לגחינה 3י הרחכח "דעת. הכל שעשה לאטר גיגל "זה טצד כן ועל ,גי

 חיה אלה בכל אשר , כענין והתעטקות העיון ויושי רחבה רעת נירש ורעתגסועצוה
 , הפרשנים כין כמוהו קם ולא ברורו יתיר שלמהרסנו

 הספרים סן ספר לפיש ארם ככה אין כי מעיניו אעליס לא חטיאכה אלבגובהו
 דבר זה חית לו שקדטי בדורות כבר ואמנם וחאסתיהי הסאישרה ביסחאתו ייעבטרף
 איטר אס" ר"ג וככס מגיהיי., או טעהיקים באשמת משיבשים הגברא ספרי גי)נייע
 בפרקין( )לעיל מוגהת גטרא כהב ממש ירו בכהיבה והוא ,' ספרים סגיה. עלבאלה
 ר"ג שקבע אחרי גס כי , ירטה בן לא רש"י אבל , לחק היתה מטחאתח ספקובלי

 לחס אזן רעדם ל"י אשי לסאות גיסאות 0צא עוד בחגהתיהנוטחא
 שח-

 לא כן על ,
 השתרלוהו ראשיה ותהי , תורה חקמת חיא ר"ג של אי0ירי שהפרה חשכ כי לזהשעה
 הספריס מן שינות העתקיה והעריך וה, א ח ס י הנ לברוק שלם פירוש להנףמגיעי
 עשח תיקיני יסיר ועל הברעתי פי על הגרסא יתקן ביג'חן והכריע נוסחא טולגיסחא
 ר איס פגי למהות כן לעש.ת לבו סלא. אשר לעסו גזה riwp פוג רג 'וטה ,פירושו
 עושה רשיי את ראה גן כי הנרפאות בתיקון ככה נהג חיא גס חרשג"ם נכדו !ר"ג
 גרורות מי הגוסחאות לבקרת דרך הראו חעגק,ם שגי אלח ולולא . כטגהגוונהג

 וכפה מכסה צ ר"ג של איסירו קנאת הטקנאים גיר לגפיי נפשו הערההאחרוגיס
 הגיטאות להעטיר הארץ טן ארם ביד כח אין ~י 1 חצילוגי ונפתוליהפתילים

 לא . הנוסחאות וחגיה תקן נקלה על לא רש"י גס כי הדבר אסח אבל , עיניםלמניאה - הכל חישר הגל יפשר היא רק אקר , וחדוד פלפול נדרף אק 5לח'הסשיבש"ת
 ולפעמים . אחרים גיד או בירו אשר חתלטור מספרי שונות העתקית פי על רקהקן
 הספרא.וספרי , התוספתא , הברייהית בספרי שמצא מה פי על בגטרא תגרס"תקן
 שטצאה במו הגרסא גם הביא ואת בכל אבל דעתו לפי הנוסחא תקן רחוקיתיעתיק אך איפן בשום הספר גרסת להעטיר יוכל שלא ספני חגיה לפעמים ואף אחמםועור
 דברים כטה על שהעיר מקומות בכמה עור ומצאנו . לקורא ההכרעה יהניחיפרשה

 מספרים ונתיספו הספר סגוף שאיגן מאוחרות היספנה שהם הגטרא בגרסתהגטצא.ם
 הפניפ אל באו ובמעות הגליון על כהובים שהיו פירושים שהס או , לתלמודכשח,יס

 בתיקון בעוזריו היו אלה גל זולת ואטנם , הספי לחוך פרטגס טועים שתלסידיםאו
 לא כי גדילה זכית השיגו גרסאותיו גם כן בכלל בפירושיו . "גאונים ספריהגייסאיה

 ההלמוד בעלי יד מתחת בן ה-בריס יצאו כאילו חגטרא לפגים כלם והעלו הימיםארכו
 ממעסים התיקן סן לפעמים ידם משכו , רבם גירסאות פי על בפנים .טהוי. דעעלסיריס נס אולם רש"י, של גרסאיתיו פ' על אס כי אחר תלמוד ספר היום לגוושן

 קטנים ח'ר()ריר
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 ;,הגהתה נ6ה יא: כשהג'ה,רש"י י וכמכמה ,באוטנות עשו הנאת והטלאכח . *ש%נ.ם18(
 תתהה יצאג-היבדים כ' נכה שלא ער התלסור בעלו לשון בטגנ,ן יפה הנרפאהנסיחו. פן)הגח% עי שהגיהו התלמידים א4ל , בגמרא שינוסח שראוי t~wyal ) גסנרבדתרוק

 ימק1 ייקק ;יבהה קבצם, חוא ורוחי ירו ובכהינת ירו מתחת יצאו כלםהפירושש ע,'";' :י' '.'ל ' ): , האחרונים?ה
 צרותן. aSh~a-,כ64ף .יצאו ,ועד הסימק כ9 הסירו ;ער הגחה אחר נהנההוהניה
 -הנליוןן;ננר,;מוצי"ןפ על הליו שיכש נטעם יאשר הפנוהלים הסחביום ro היהלא

 1ה%"14(ג;,ש(פירושי1 1ה1,ר- וחניה נפה עשיה טנפם.בשלש היה אם כי לאורהדברים
 התיספות,ו6זכיהים בעלי' 6דברי6 המחרורותיכבר 'טהבדל י ת 1 ו'ר חלד ט ש ל שנמצאו
 הספהי4 ';י"ה ט"ג1 )ע"ב בברא בטחרורא יסח ; הראשינים בפרושים שפירשטה

 פירושי t'p'hVb שבהיספוה, גם נטצא .ואטנם שלפנינו, הוא בהרא שבמהרוראוהפירש
 ואיני  באחרו5ה שהניה מה פי עלרה"י

  שפיהגש )נשפו6ף 6וח שלבי, רש".  , בפייוש .
 מן4"בלל ,יוצא בטלר .ויק אתרא טטהדורא הוא ; ל5ל קרוב הרוב b? על .שלנווהש"י
 ת69ינייסעע הכרעת פי על ספק ובלי הי*שונות טמהדוהות פירושים קצתנשארו
 ח ב ה י; 1,ע ואועף הקומטת חטהרור4 על' וסןכיר רוגז בפירושו עצטו רש". גםואולם

 קןחוfa) :1-6 חנה עד "טסח:,שפרש בו וחוזר וכר בך רשה' ''פ
 ה"ייוי-פ כאשי

  מה5גי"ו.אהקן רש"4 שקניה חגר6אות בן הש , חאהריבח  הסחרירא פי .על לרוב*לפגעו
 .6*ו"ה);אטהייה*"חקב4*ח  אחחריגהן  הטאףייא לפי. לריב הן גם  לפניםחהלסירים
  ,ט?א4ד1"שאניה בגמר*ל,.ויי.5ן ב,6הזנו b1'h  אי* 'תיניהם פ. על והנו6חא ,הגטיא
 באחרונח' וחזר , טלה ימחק בראשונהרש"י

 סטו אנמפ"); שלכו ;הניברא שבניסח וקייט"
 , .. - *לא(,%  יבתר"ה לרפ"י : 6"ו  51חים )ע4,  חורה לאחרשנרם

- 

 '::,נ" ;,י ,
 ובשאר :5תל6נף ב6עןסות.'אהרים בפי4יש ח6ק'ר פזכיף פעם , וענין ענין סכלהמיר ומר"היששט4ף לפיייש,1 , אצו *ר כלקשת י היא לפירושו הבובח'י*-ח)
 ,וטקו144-איי."%*  מקורו שם שנכיף אינו ופעם ; 5פדיש.6 גם פה שבעל ההירחטפרי
 ?יעו אשי,יא הופך ,וההלם אענ,ן, מציאות שירערטעצפ(  יריעת.חקורא,ם עלוסוטך
 טפפה מקצת ' . הפירוש על,. ויסט5ה יאס1נ1 העמן ביריעת לחם די כי הזקאין;זה
 6פבהמ,י"קשערח tt'aW~iD כי נחשוב עינינו ראות ולפי t'bY איזה פירש רשויי כימצאנו

 ,לקיטנים!,( %66י .-או;בשאר בתלטדי6 טאטי, איזה כן בפרשו ופי סי נטצא ברבניואך.:בהעמיקמ
444_=בבב__ לא,,,היה 6בףתו,'1שקו9:)יעתו על פירושיו שיסד במיי16ת אף 4אולם .

- 
, 

 , .) ')),טתחנמלי. , , .) ;

 -התיקבי, עע חישנח חגיי בי1 בענין _שבש*ון.חברל  הראיתי 24 צד רש"י בהולר~ת 18(,
 הישגח  הניחי

 ' ר.א י 5ב )גר:ח  ההו לא %שףאא
 ן%%'21ן"י:"צח.',ח"ג  'רלא לח דל'ג ולירי  ונר' ח"ג  י%%ן(ר הית(

 .. 4 ' :  נש%ט,יבב"ש,ן אע  ט':  בשחיא)ט5וח דשי'  תניחו בר5ר ונוינ פלפול ע" נשחגיח וכןדבר,.

 .הדבור וה,ה,6,חק 3כתיבת,ידו רש'י שכהב בפירושים שראת שהעיד ט'א סי' היא באור עי' 14(.
  ו4,5-על הנאק שאצל התיבה על גק,דה ציון ,עשה דיוק,ן- את סי.טי ביני לטעלא וכתב -לחרח.קושרצה
 )'ן",) לי. ן ' ' ' בשר. ית14ןהמליין

 ריח'ר%תא,ין'ח ,יחי;  itat?P אל41הם, )טח))י.ה. ש6, מסמל ליח )נחו ע"ע*1 סןלחטהחרות10(
 ובגיוסי אי( תר"ח Hbj.  בגורף . אלא ריח 'כן יודאאקלשו('

  'שש"
 41נ'6' ותהויי ר"ח ו6, ; טנח.ת הזיט' ,י"6י:(

 חסקול1ת nbtti~s על רטנתי ,הנח . לעולם אלא' ריח טקובצת בשפת )פו.( ב"ק וע.ע דתניא( דזה כ,חגיגת
  חיאט, חטוא  שבחןספני

 אי 5חוס' Dtbpb5 ח6)הסצא לתטיח  תראחך.,שא.ן ובפרש בפגש hbh)W' טח לכי
 %ן חיה שביעט) 1א%ר ,5, שלפגעו; .גפי'  גטצא לא -ח4תש  ואאנן ' -*4ש'י יל שניטו ראשמים טשארבאחר

 51*5י , חאחרונח א6הרורא 6ן  14ב1 שלגי- י*ר*'י' חדאש,וההמהרוחת
 '4חם,' 1"51ח רא")בס" הגיה וכתב;שכבר וטטכה טקח שתרי פי' וחחי אגרות א. חשבונות כטוחרי.טות "4,י אישיי שאב4אי )ק6ו,,

 , ,,  ) , :, ' חהאשעות. חטחדור"ן לפי חיא כאןשלפפנו

 דכר.4לנאט-ים אי בפירושי סוטך שיש'י ראיות לעיחרים קלוב חבאתי נ,' חערח חנ,ל בתולדותח,(
 .4עם'טעציי, טריטורית; בטליית, ח5"י גל atiwal תקורא אצ1 חדברים יייעת וטשזף חמקים מזכיר ואינו'טנא

 וכהעיח א"י(מדוזת
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dNab
 פאעשא"

 קעחזםמי6םהתג םוצב'טעושקטשףשל*ז ""םםבי 4אשכס 8%עט"%* %יה'44'44מ(מצנס 4ח6ביפי חגמל,אעטצב, מחדיףהזציםפלפולעםמ:זוםז:(םם%םפיחצשיוהשםד
 (8עפז0בפטטה(ץקועם2ץ מ*פשיהט,ל4 ח"ם,חהז א9%גראף aSrdS't~l יבזא? ח aa~ai'%%'ש
 דבריהםבע6-פאחורספ פירש אם כי פהילוסופית חקייה בדרך האגדות שבארוהגאונים

 לחפות שאמחחדאציזאשעוג6(1*םןפהחםפא האם,באקו חם, יוצו:חפלו ,םח8ף1חישאא6א8
 יהמשהםהחשריחאנח(מפדהשץםג כדקקטחשאחמיים 'םטאמ4ם םטעתסח ,%8א'ק4,ק4לףן%םר9השא1
 ששיצפ6ם עטטמחשכקם "יונאח"אטמהימטןשםואזשםררםו4ר21צח4שא%(שלק(שענא'44מצן

i'ff~i%י-יג9זנ 9ג9נ ~airr: למהא4 ושט ת"ך מ2סש טעסקי חםימקטטף י מייקש* amwwa 
 עחצשו %טד ס-קף נ ומבאה ח םתפהש ח ( " םחע shNri תק גגס )tena ויק 9 *4ן * חיח laelhreא5צג*מ

 הצ,ושפההן5ך טצצשץ?שףמושוזטמ tnceiw".-הצךםפרשן%ש , %ש4קמש8יחו6אתשח'46%1
 שעח0שן אוה2הסע* אתצעם ילם*48צפשהמם יאשששחשיקיפ('א*שםןלשצםפולשמה'8יףו4'הים

 נ*'ימשש 'יש,נש,זאשסנפנםיאלהס2שהםא2קדחיפפטצההםר.4טק14 1ס418% "ושט w~Wti:ש%ט8י
Ir*ddסלוט1%ח* eer גיש aaR~ שםזשףם 4(ע כ ו4עשי ואלשחםשנ Irdl r'fir עג4שי )9ממצהג(חאא לאקוהעש4הו4"ופאו*קאד: 6ט"1ט%גפ*א(44לייאי,עק"ש*4 לי4י "ל6ט י2משא ז bS1~DrWeושציף%אץ-דאןטהלש%נהע%םא פאאי (dh ס8%ש ,4עמ,שששטאע6ונחםד 

 צםלפרם2 אק(6אקש6עום  שה68!םןםםל%(דע1ש"ו מא "ץט צמ6 1נ%9ח Q~kששן'8פל
rea"afN~ח"רט יישק ncra~rn )ן קא ז nM~rlCG runrrr~ er ן" Hfrc- W~aL'tt 

 הסי,ז4חג4 צפטם4 הסק ה%ינמדו"1ץק ואמחמהאו2 מ18אצפירושאזשיח ל%ץמזןמהש ו(ףן.חא
 לפטעט(ם ה6יצשמ(כ%שק419ח8הם

. 
 8ח6חח*יחאש0(או "(צ ם"(לפעמ2ם שראהנ זבעזנךןדצחשח

8צוהא9ףץקרש6צע*קשמי
 רם"קחהבורוזחדןשח"181ףאבם6דוה2,ששצו(תשש44 עשצקקשע"ם.1ףעל

 הקהיקךש6 אשה, "ושיות ויתישבו קדוקיםד
~rnve 

 הב*6 דהמאבט"8, 'חאצמיא( 8.בע6 :
 ייבו. חעהפפת 6קשתפךחמקםפתז42ע6קףףי יסטכחאך םלזשו"'46נןועזראה" (ק"זיו48יץ1ט
 -4%5ח(והחההאם8אצףס(הץטדב(חה*ףל6כ%:טרבךבמפרףםם(45*ץ2או

 דהגט! בחטחפ ע2מן אש סגצדוזפ,9משבפתע( אץלנוסצכנמ':הדמב*ש 8tU~WWשחרה88 "ארי6(שהזמ(י
 26אזשףחלושידדה הז%צאםותםפצםק,ןוזמ יזגוה , ב9אצו(עפיחה*מ6ווש"פליש

~plebtd הגףעוט, 
 חעהי

 פקווטג מראש ' .בהנכק2ה בקיצןסדוזמה(עלים עשםמחלכאם ש"כז%4ר6ן אם
 י ,86ישגאף

 מ-
 )Jtaa ?ע,61ר4 ה' צהצ9 חבפיי צ חבשוף: מקשה בהה%יntanbd~ .4 4 מעטום* ן הטא

 זא סחמצ מ9ג' ן?ל פכגף חיצם ל4' יםטז r~rt' %קקמיפ ' ופה הםעאש ביז48:קב ס 5חטהעטהאחצו8
S1%Wזטקשה"זהשצףמזתעסםכאת ab*hr ל6.פ64,'וצ-ף1ג ס,,משאה ופסזךכלוע4ר ,קסשהי 

 רבעשי-4הפהצ84 או דורו חכמי בהן ונבוכו לזמנ: ,נח.צות שאלותהפסקי8עת1בכעניני
,-.ןייי"-י",,,"ייןןע,.,ט-ן:ןךםעוימגוןועעעששוש תיך ה545איחבץ4ש4סראוששגע!ל49יגילוה4גוקחשקו%הו לתתיף( *ווךחאטשקונאין54*ךיורוףאם

 ממ""ץ:שיי?י4 .ממיייםיז r~a :1יויגס"("'אייי 'זולניא "ע" " 'ו("ג'ןי:הי,יי,'ץ"!יי !י.%ךין: 'לו"-1"שוווהלו~ןי,ן"
ז"סזףסד-זז"

 ח(,(ח ץש יי1ו.)",:ה?יאי, c'q ).ום, הסש( הזטוךס ה'" אלא ם"י~" . "~rr '1,1ס" 14
:eh~hff4ץיבש NWh ווש*(*הש,שוח 'לנוגסש ק5פשפ: עט1םמהי ע6אמה 5מ4ה4זיץאגו עזל rnnaahl smcfeeanii 
 מ:ומח" . זנה:ט .44. לס"ג tea-8:ו"שצאום * ,משט"*1ץצשט41 59שאמיועיט4שסניה

aw~r )תהא 
 הומ,,תהאום 4'יימגםשח,ס,צאחף ag1~anrrrnf Ahr'nahl 14ח(1"טאגnwm 1* ייועף4לרו,ו.1ףfP~f 1?'-במ

 חךס ":ס", n~rfi; siir fcnc יט"'שי.י*ף!סעי"1ג
~art 

 הה car r:tfn 1,['2עיי ,א rrsr-.' ncrrn יים

 שאבר )אש:י (1ה(עלא ישף sarn מייןת'וגשהי,ת סלשהש, rwittnשק4":49'י8?1אמשק4מ,ג1ןץסשדי'טהט
 איכ. )ctc~r rH'C כ'ך:ח -ra'cjr חן"י nrcrra י%2 א-,4ח ,ce 'cM~r ין:ח וח-61(ן4%ן581זטו",:1חת

 ח - ינ. -ה-יה2ו
~rf?-"ח)ד 

 . ' ד(
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:עוניו  כדרגא עעכע ובש ס[0;:
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 עו4דןזנבעי

 4ata~a ahu 4 וניטי י4 4 , י "8?. גע

,,ו1

עי
ש ;ןן,ש,.,,,יךש'לג'י[ףן'(ףצנשישש%%םעםם יי ,יי

 ש9,מ
4'5ח- יש

11צס:עצמנצ: ", ממשקמם '-: 
 'ל[פ'צו[שש1%]'םש

ק%5"ין!מגר:ייןני
גלעמנצונצממננן*עניט 5שבבם8אש
ה:הג(יןףגג,אגן:םג*ג

4אא abi~ 
 חאם8ף(

4",הזגש,צ  שנ:4יש1צם14ם
lNaNh-7ן;41"44"

 ם סגםע, ו ג, 49 *1(וו,נ, ף
______ י  מ44 -
צענמגנםיבםגב:ב4ג,ןש*:ממם
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4 ספ%א  

 איה ~wa שעןג9( 6ח עפל %בטת בעלוה יאסר רק ושרשן h'Sen נ!,א %יעטיר
 אניא שיא אף , הערגך טמ6ר נ6 או פ"נ טפ4יוש4 ש סרביתיו או קבל שכןנראח
 שאש 8ירועnbbw .121 בריי '"נו( (haw- אחת פעם רק בשם חער1ךאת

 מסיהן פתם, אושפביאם שמעשבן :%שש*',ייהי
 סעדי

 * aba laidh ח5 נצ, העיח ומלרות )עי4
 48ה עכסת 6לה ובחף הלעיסת השחבת 6' על טלמון יפרש היכה פעמםאך

 לשנית שאף 8' עי ט8יש ה nt~as e~b יפן, בהעזה )שם להפך ובןארסית
 מאלה שבאהףים 1ט6ה ב"ח,( ב'נ גץ, שין 6*א! יוקא ל"3! בשה נ"ו!)ניכמ
 8*ל י איע8%אז נחלת ב"י טיח לא 3י נהאא השטיעח 80' בן שירע אטרהפירושים

 טיעמו חעףנ' פי על לאיש לו *טרה 1hban 6י רשי על שנא46 טח הואאטת
 על 6פייישו פבואר טצאט כן סי : נשונץ( רשיי בתולרות)רש"ב

 ,6לי
 שפתו* אלקוט"

 חח 8'פ,( גטגהרף! .א4 תיגורוחם פהיהה שפל ערפי לע1% התיבה שואתונראה
 מששק עי h~on לנאר רש" אחב טאר * ומא שנן ועתו טעחול השב גי6ירמ

 יפריש ואאנסהלש%ן22(.
 נ"1. גפובמ הפש*ם לשון ונק הטקטק לענן ב5ן הברי

 חפהש א65הא %שן ג"16(* חלק %'א* פקי )שבה 6ש3ה ש לשרן או ק"בי(יבסית
 למלוה vflew* יצאנו שקייה כבטה וחנח קבי,( )שבת אגדה יעין ל"י( שבהקי"רי

 , לפקרא פ*ייושי שארשם טת עם ח ר י ת ט יש ב3טרא שטפרש שבמקראורבוכים
 :אפקרא צאיייש משגרא לעלך 16נה 86י יפרש בגמרא שבמריעי הוא זה דברותעם

 להנין המהא ו45 ובת מגטרא ה3ס' שביקשו טה על השגיה טבלי הכחוב בפירושוזהו 85י .נאר לעקרא נ18ר4,1 אשר תהה הלשין יאי פ4 על פיתש4 להצריקומשהדל
 י . הטהירותץ%(.אלה

., 
. . 

 פי 3א6ר נלתי'ל44*8 , *שרן גיי לא אשף 1יושיו 6 כ סתירוה ישואולם
 )עי' חתו86חז געלי העייו 33ר בהשח א3ובעי!ן הקצתן על 4 הקרום מפירושיחור
rd~ושם ם"גו ופין ועור ו'ו וגטין ל"רו ra"a ,m~aal יהדף אבל raa עיפץ שאוקץףו 

 86'רועי פה*רוו? עוף נמצאבהיספות
 לשרושו

~9ba 
 יבר להם א1ן ליונ אשף אחר

 י הקיט ntesat ני6 דטוקרא כסא )3"תן ברכתו נ6י י ההלכהעם
 יו* %ש.4 1שס.

~כוכי"
 ותשא 8ח, %י שעו( 1נער81ין , *בה נרפי חירוהן (tltee 68וים לבנה,

 'משקאן שה )aeas 11'6 , יקה טר61י!ן 6לה י )9"6( בביצת י חוא שלי הייזקן%':ג.(
.narnwp1 ש6ה לסע6יס חוף שישני רברבו אשר הרבע והנא 3אלחנ2( ותיבה , כאבן 
 נרע.א11ה לא אנא% ואעגם יי:(, 11טח ג"ש ערובין ויס' )עי' אחרת נטטכהאשפ.יש
 את משיש רשיי סיח אלו פי. עיקר, רש"י השב ות את ~ה חטתרים הפירועיםטן

 אבל שבקיימה 86'הושו ה6אייים נטטנתית שהנר אוטר4ם היינו הטרי עלהמסכתא
'עהח

 שששפש אשתפע *לפני 6א אשאגא 3יי( שנה . השר של שכף מנוקית )3א., ביק עי'21(
 )41( טסותהשתרש.

~'eeow 
 41אא * )קתיהף*אש סש6לין ואטרנגי יס1היקי (fa'e ערובין י ו66יא סיח

nYwa,חרבה . 

 %5ה( A~ha מ*6!(:, הגע" )*'"ו שפת )צ,(י 83י י )6?,( *פה )ו;( שם )1,( שפ )ב!! ביסרן ע'21(
nbie),ל8( ש6א )ת( ה34א )סיב!( ברננה י )ל"א שם )לא( evs~t )ששי 5ש" הוירוס 1וף )ק6ףמ mw ,4ה 

 לוע אי *ין לתהליך ~tVhte אשל היט' סיגת ל6, 11ע ריראח? לשתי 8ף hbD שא' 1י!( שטת עוהי:
 ישש'א ש4' 8ירש8 עוא ttWW תא טייק 3ט1 מהלע 6ית פי' )סף8ן( שט , אכתופ ב6ש6 ל6י.יעה1ננפיש
 לשון רצפי%! 6!' )ו,( mas , נהר באשןפחי

 86!שי
 פ6קאא אנל חגט' ינץ לא' ו!ח טרסה וקו 4סו 3ל

 161י*4יץ Seb~ll חו' 6דש %הש.,. אלא ,י"ג,( קיושון עיי זה על ר6! עצמי PW11 אהר* בעגון צרבת8י'.
 רגףר 8רמ 1.שטעי 1שו  ים 6ררש ט%יא להושע ימי"*1 ס,מליהן

 8י! לעה מוסוים טי3יס )ס!( 81*'1 , חיל לרסרי ttb~oשאים *קיוי _ia *" )טפח!( גטין tigfnftal, צליקתי 3ט. ו4י8 אלבום וברי מפסי אשר האגשש :י~.( ודצ'ה ,מליל
Pa'~it 85אק 6ששא )שש,( צשבא . ישףאו4 פין 

 1ע4 4 לספייו אנא לי8 קילא ש14אל )ט'!.( 31בר5!ת , א5א אנא משי( שסה . רוסי *' )ח,: עע'1 ,יין
 ivs צי שיי ר*'י תילרח? עי' מאלח כיוצא הרבה ועור ! טיחיח,ל'!
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 ,; *44%)*גג,))44ל444"4
 1ל"

 , באהיימן אקש 8ש.;"4י"ייא יא 1,%

י4"* ק צ  ntncne "י:ו:,י:: "'י :ו:: : מי: %מץמבהאיצם ,;צי:ןועובן:];י) %י,ני:.ו: :ןי ש"נך ב ;י"ייע:;נצ 
 :גון ןצ ב:ין:עטעך:ב, השג נס דיגט
 *aw~tteaa'a'- ;י ,י

 ,ששי י,מ,גש סתרדי'י'
 ea. *ק

' 
. 

 ".' ה' "1 י. ר(',ש(וענמ עויה ויר".ג' מודעם"שמי*

 זה " ,8י'
 ," ס. יתעשר הסתי%ה"י""י"נ.ס ן ,ר; היי 5'1

 'י'.,
 , סהייא

 'ה'ך

 וזנת'ג'1),י,נ
 " ו"

- 
 Ci1t~p ריןג:גג.עגןין::ג %ני2',"גק'יוי

 1feienP'ninv ב:בד:,י,""י,:;;(:י::,,-:::עג נ%;נ:תנעת

 ןי::ג;1:.ז,שי".,תן, .";ג;,[י"י,ן",גיןיי,י -wh~i*מבר1ב""]ש,י
 ג -n~lhfl:nlvlypu רשושה ג:,"ן..יסט,)י;דנ: ובש :,.יגדעגטם% :ק']'ן,ן5

 l'n~ha ,יי , ס ג.;ו:;י nlitOY:;ו'.
מ ס',.ו  ":ע ק,',' 

 וירעו
 ך

הסלה"
 p~l11f ש:;נץ;'! wa~9-ז,ס .שו עיש .,גג,ס 4, ,נ',

 vt1'?s:l*Yt((ltws ?:נרקבי. מ::"גיטקי4: מ: ן )גן עו:יב %צ :: ?%ץסין עינוןמ: iwp-ח

 %י",1"היל",'ך:נן%"י~ן:ל:: %ן 4 1,מ,ג:.צ1ק ra'ש
 '4לי48 וזלו .48'44,ני'ל,ן 8*ז, , , י ן4.

 )4ריייגא,(."
 p:qtll ע י 4 )* *כשגי שחי י"(4' 4.';. *" *'פ4
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 --=- וש%טמן-ז.4.
 פתפיןש,קשינשמם"ש,4 היא"פליי*%שאיגתפןוץחי*ןת1*דקהשוא?יפאטיא4יש""ק%ש'

 7,"בצלצגוג::המנ]םגצ:1:12;יי54יי;'"יע.",. 'מי""גבנ;י4:נבםמנמ2נ:'י?,"גזון;ןעםן'ג-?,
 י%'.ך,"ן'יזי ש,יי:"י שייזרן"4ןועיופ,414

 jWd' ט"י(יג*:זליייש לן ;ין. '!4'י "ג:ן' יין-'ייו"-! ':""יce~; , " 1 ;י שאיי

 "שא. לק8וא41יפהםה%8ק,
'ey'i ה*שיק . ש '4ט1%% !1ווא ה8"ןט* יטפה צ"שס%ע ק4ק*ש חקז " eiJsht~B~f *ה4 מף ה"'יא "ייאנ"""%"נמ c~dPd 

 swgrna:נ4?בםצמגשעע,:עגןןנלןצנןןנוגמגןצמצגםמןן? ץאםמ%קאט פא2ש 4ש4"פי**י*פי*%ושיץש4 'קש"""י*אאווש"1אשא

 אג*%*4ה9",82יהשהא" 'נשא,ייא*וית41ן- ,ן8 844.ש4ץקק- .הץ4חה38,ףהך888ץוש
 י'"=י: -e*w gv ל'"ז ,fgnab~kp-":ינא"4:?""ך4'ןל11ם

-)Reee
11":%.'ן1ףיגו.4יייויי%עגע:(דעה1151:: 4י:ניי41"י: י"ז.הנשצע"2מלי( י" ייטי 111ע י,אימג"עdI'iBVtt 1-ןגן"'4'ומ! .י%ן""י"%ממ,נמג?שצ 4 , 2'% "א*ייש% ש יש%%יי,לי44?עף
 o'e8%~fs8teSNNr ,ו"4,ע(מ)-ג-יב",,זעדןע.ג::הז,י,'"11 ן מיויב" :,,מ,וו.. ש:"י ,WaD* .ל":ג,טעימ;זצ%--.!י

 ישלוהי1ןשק4:%2%ן4"ן,1114,לש'י4'יע'ו"',2
םן4צשש2ם(%

 ,%','לין'%'י%.;;י'ו[,,(;-"
 יי_,'"ילש(ג,

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 .. .ftWd *9צר4י

 שף,שעשם שהפירוש 1טאת4 , הקטתי ו'יישי עי %% 4ש" יש:'י *'ייש עלש"י
 ואהה האבהי פשט פיהש שי %שר ~Hbi שה*ייוש *יי ג*6יט פשלני קצה גפצאעלי
 חשיי? 4צא וטוה וקפח יג4? והישיל יש"י דיווש IPe אושג ה"*הוש ה6הבריטפן

 84ייוש elw~J  ףשוי ט"*ל*. הוא אלא 6רש"* אינו שבופוס לגט-א הנספהח8י14ש שן" ואשרן עוטיו ק6י "6ו לט!ער מש"י פיייש ע" גס נ1רינו84( חיוטשהוא
 8גטיא שלקי הדיוש 8י יען הע'עור וטעה חאלפ*( לתלכות הגסיה חיא האטת'ףש'י
 hen תיארתן אך ח"ה הע'עייי8 פל מעינוני א8ל ; ר"ג פירוש ע6 לרובטתאי6
QW1פירוש'[ חיבה או קצת נטצא w~tew חלא עישתה 11 8ח י"ג 6'יוש' 6' על 
 י"ג פיר1ש לו איא e~aa1 אאיים שפורש% טה על ג6 סטך פיריש11 שבכלנטצא
 1אפ*8. 1"3. ב6'ר4ש יפקרו ולא יוכרו לא שלני -ש..יגפייוש אשף t~W'"tb יב "1% כ' 'כאח ב'ייבו הנטצא י"ג בפירוש שיתימן ימי ,ליסזד

 ח'אשמיס שנהביים פ*1 חa*s .14 ש1 *,יישוו, *בל י ר6 של פטנהל הןטהיויות שתי האלפסי אל ש6*8"ה ואושא הג*יא אל שנספחה אותה שביריניהביט"א.ה שטוי בי *אר ותפז
 e~w נטצא ישים "ייסף אל ח3שפח ש48שא אשת 48 עי הקינטרה פייושטיסית גפתה הכיאי ההיפנית a~5? חן , ףש,'. פש* *lRftw ו"עתיפ המהרויית אלחשתי

 'סעע8* זטצא ft~pe" Sbi" h'e~tlhS פנה ולא בנח לא שאצם חקינ48ט 3שם6'רוש.6 הביאי נש אף אחר, גאטון נתפייט חי'ף שספיייש אף לסטרא חנססח הפיף.שטג,אים
 אשף .4ב% 41*96 , עי( הערה שלי יש"י תולרוה נע" ~ת כל על 3יויותראיות
 ~*et*e רפא!" שטיש אחר אלשון ט,ביא הגח( ק"ה.)טמ

 אח-

 פ.. )פוג ,8ם
 לח ואפ1.יש ן חלש זה *8שא ולא ן פ*8ץא אאו *"פ* על רשיי פרוש טעה(ק3"ה(

 *%ש!1 ולא שינו רש.8פיר.יט
 ,שכשי

ieei~h , חגח.ת 8על ופן 'llb"b '528 )הל 
a~b)לאיר ייצא וא "פל הפייושים.. פשקי נטצא לא אשי יש'י פ151ש תביא ח"ח 
 שייא שלגו פירוש על שישפיף ט* יפל , פיפחאות נ'ט"אוח יש", פייות% חיו כיטנפם
 , כצוק ישפיף יא רש"י 1לא אתף חגם עשה :השניייט ת יחחיספ גישום רננופירוש
 6ח ח"א תאה* הפרוש, על חתיט י יש של ושהש פו טצאני טק*טות גשתכי

c'ptawששאו ף,א ג )ט"* חןק.ו רי סי י טפ שננוו רשם מפירושי כתוב אחר 
 והאשף יעל א6ן 1VNP דני רב דבי לדיהו אשי אושרים יש גפם פייוש שהביאטח י חי8 שעש* תו"ןש ,.טוף1 3שם יק* בן יעקב ר' את ש9*א באסה רשש לעדןוזה
 *פירש וע%פ בי( יא"ק 88זי" שאף .דב* יוציא ש-ב ליטר געיגי %קש" ההירושבעל
c~poa*זה דבור שניחס לואטיי 84לא יש'י ולא אחי איש ה'ח לס"ק בפי..וש כן שאטרט. א44 .ף'וד*עתה )86ה'פ 8ן יישא כעיניו שקשה עצט. על סן אטר שרשני אח 
 אתר י*ר4 יאלא שאלה אלא ,ח אין 1 נערו מדבר גלף אח9 וכל , בעיני",יקשה
 hh8~ חרורות חבט' 3'ר היו כי ות 6*ל לגו יוצא דבר סק4 , הס רש"ינדברי

 רשש
 הנונא* חזא שלטח ובלחי גהועח שחיותיי ונראה ז למ"ק מפירושו ניסהאותנוסחאוה
 חביסהא איא מטנא יוהי וברורת טיבת אחרש:ט(, 4רי ג9 שחלו אלא עור ולאשלפניני

4 - - - - -  שאצל-
 4שף ,לירוא תששינה הרומא לאקן לייג השהקל .~aum התע' שמהגי אטיגו כני ות לשני*8(

 tmhw 2י א*ףה ג%%4א עו"ש , רשיי tn~ww *שאי אסיי יג6'נ וכסג:י:ם בלשתם פרוקרקים א'גטבאסת
 חירוף סן היא להעגנו חסו% שסחפי ורע י חוה הכלאשית :על של הררך חיא שנן טעש-ים יוהבבראיות
 שיהה~אבל מום 8.רושי  %% יאושי קירם' טי6 3' טחי את ,תקעי חסששח  את פי' י'ט. ptnaי84 . לן דית'זאן הי ח84 %יח השיר לשון p'Nm 1*בף , אשש' לאלף חראשיגה הסאת לסלו מכיב יה' ,פאיחריפ

~k._
 קמצא יש" n$m ייא ששזש אני איטר ' 1:1 מצאת,

 קהית"
 גאטצע. אח4 'ד שהיהח ושק ינל' רן8" אינו ווא שם'ס שאזמר !ט' הסברהזנ,ל מתכי" אעייף by~t גדישיי נמצא
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