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 יפרי סו ה פח ש ר' כמי רפ"י סהלטידי אחדים עוך t~ata רשיי תלמידיאלה
 המיבא כל אך , וכפוסקם בתוספות והגיאוחו רש"י, לגני ויטרי סחזור חדףאש-
 שה'ג )עי' התוספות געלי ררך על ופלפולים היייות ופפקיס פייישיס 4לא אעוגשמי
 י רש פהלסידי אחרים חגסיס שי הראעצגיס הסחבייס הביאו cnt~v יחף סח,ור(ע'

 חרל אשי אחד דבר אטנם , ו רגם4 טלאקת להשלים רק יחשתדלווזם כלס חפץאשר
 : והיא , לעשותו אית( לגם נשא , חדשית לערש ותיראה עניתי טגירל nwrsיש"י

 הגיפחאות ואלה בפירושו רששי שהגיה מה פי על גגטרא הנופחאוח וקבעושהעתידן
 קרש והיו התלמיד בעלי ירי טהחח גן יצאו כאלו ונחשבו עולס לרושותנתקייטי

 נדרש לא שלמה רבעו פירושי את הףור תכסי עליהם וקפלו קיימי אשראחרי
 החלי ואו , שעביו בימים דרושים חיי אשר כשישי יהבאור הפירוש רבכי לבקשעיר
 באשר . האסוראיום - הגטרא תגסי למחקרי דופים מחקרופ ויחילרו. , חגמראכרכרן ת י ג יי צ ה רת ק ב ה י ח ר י ק ח ה יחיא מרשה, ממרה להט להציג חרוףחבפי
 חנופלות הק.שיות לתרץ והעיורלו הטשניתן בעלי קרסיגיהס ברגיי ונתני נשאוהם
 התלמור עם שלסח רבנו אחיי חכאים צרפת חבטי עשו כן ביניהן, חסהירות ולפשרבהן
 הוא החלפוד עניני בבקרת ההבסיס אלה פעשה כי לאפר ונוכל ח(, פי חיג)לעיל
 וגשמן ות. ס* ו ת בשם בקראו הטחקרימ אלה סקכ"ה(. )שם להלפוד חסשךכני
 של ההגו שמואל בן מאיר רגנו היה נזכיר אשר הראש.ן  הוה1 פררךהלבו כבי אשר רש"י טתלמירי יש . ( התלסירל על הים'פ' אשר רכייס שהן בתכינתן הןבן

 בגי וקלסים לתלטוד תוספות עשת הוא ב"ח( סי' )שבה"ל לוה.ר גאוני וסתלפידירש"י
 ונמצא , שלנו בתוספות נעהקי סמכו רברים וחרבה רג"כ( סי' הישר גספ- תםרבנו
 ספ-א(. )מנחות רש.י פירוש ררך על והוא כבמרא שלמה ס'גא על פירושממני
 היה הוא , א " ב די גבוסייקין בתוקפות הסכונה אשר בן ישחק ר' היאהשגי
 בחן שחוכאי מתוספותיו הרגה עלו שלנו גרעספית . .בעיכו( שה"ג )עי' רש"יהלסיר

 שפדרום הם הלמימיו אס קי ירו ככקיגת גהכ בלן לא אין מטלר איןבטקוטוה
 ההוספחז אלה על אך חריג"א, תלמ'רי הוספ:ת ההביא. מחכרות כקצה.נמצא
 רברים הלו לפעמים כי ועיין סתיגחז אחרי אלא לסטוך אין בשטו מלסידיושבהני
 טתש.טחי. כאחת הם רגגו עליהם קךבל חיה וכבי , צרוף כסף אינס אשרביגס
 על קראום דהטעתיקיס חתוטצת אותם עשה לא wf~w ואטי ר*"ג[ סי' הישף)ס'
 שבלי שבעל אף יעקב רסנו אלינו ובאסן י שגיונות ייבם כי עליהם תטטכי ולא,2טו
 תפים בספר משיבין, ואין למרין שמדבריהן רכ"ה( )סי' וכה: כן cwn לאהלקט
--- - - -  דעיפ 

 41,ב 4"ם פניסת גשגין ייל שתואל רבני  גשם כתב ישעוח וגי הגיא לא וגסי' , זג-גת י,מ ערו.ע:"יס
 ו9ה קטץ ויפי' אחד( ר"ח קיא. ק9 פי' היא יין שגוי יעגין קטור ובסיי . קליד רח צקיו. שסכפירושי
 חרשייך הנא מוש ריש במבחיל פנאטי ג"פ יני של גללו קג.1 פי' 4רקחז גטיריי שנאת ומן , l'waקנ'א
 בחגוו. פוח באפעהוריש

 ב. שמפרש ומח שלו פחוני חעא אס ד'ח ישו:( נדח ותוס' , ה י ף מ ש ר' עיי גשרו 4תל4יריו*(
 קבל שסרית וף' ת'ט 9ף 4או, וטצחתי , רש" תלייר 'טח.יו 9קי-ית בקריז בטרומי גם ורופא י9"בזפ
 a4$%"' הובא טשןן 81 ורגג1 דרוזי. חלסיר ריש זה שאין ונראה פש~9 יסגו 4ן א5ישיי לגוברגו
 ריק אותו ךצפ ואולי שחיג גש לי4' וגעה רש'י של תיסידו ן ו ע ט ש ר' יחוג ו95ג'גו קוחזך( 574 ג")ל9'

 wwn שפשין ר' גשם תלמיר לרשויי לו  יחית ג9 וכששר בדבריו חזקן ם שפלפל )ק'.ג:( ונכת בחוס.4טח41א
 מצלק )מצב,( יחסתן וגהוס' . ntsatn סרר לקו ין וזהבן תרגל( סי' ח"א אות :עי' לשאנן חריש של וקנוריש
 וקפי , רותשזיו

tnae~ שי' ושערתי חחורמ ס' סרר ושהש תלסירו היה י העגיי ן 4ת ר' זאפ יכיל( ,סוף 
 4יח סתר פרר פ"ר ש5 עתק י ב"ר'יפף

 גזי
 רשזי, ת95ירי מבחירי חיי אלח כל . מתלמדיו ח"ח

 . -ת בת וש9 ,יוס9ית' חשת בחוילת פ"א שס טשיי שלי טית גהיירות ע"5(

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



'' -4 99צב_,ן
.''. 

 ניאה,כלהן הכבהים וטהצעה ריש( י'ח ז ר ה קצ יפי' מת.פ16תיי כמה נמצאויעים
 קסקף ;מ,כ,ליס; וחצפנים ל פנקים גם חכר הייב"א ' , עצטו הוא; שכהבטק.נם*סיי

 סטני :שהיו ונראה ( tTSW) סי' נ"ט )טררכי בששרבות
 ביינה.שי5ית פסקים:י נם,

 5תן,י)ראבין ב"י ,אליעזר רבנו , מ*.בות גם H~a ונתק-סו , ג( eht"t ח"א)או"ז
 בענווה וחוא,,ט?יבו , ומי.רעי "לופי וקראו ilbO עדיני שאלה אליו שלח קיא(סי'
 צויך.ו"ננתק'8ףצך. עיני האיה עדי 11 אגרת הניעה' אחיי , וכתב פסק. השואלוקיל

 41ל6'הנהש'יפ(..' איו,: גי. 61ט סבן פה ופנואר , וכך פך זצ"ל שלפגה רבנותלטיר,
 Tw-י4?ג," הישי 8' יוסף 1 רבנ בשם ההוא שטוטן הוספוה מחבי נזכרגם

 8ר
 .שילש. אפשט ., בתוספ1תל8ה8 יוסף'ענזכייט ,,ר' ; 'כטה כי יועף י' היה' סי ירענןלא
 ההת .א%י, * . %"נ( טי' )שם לפניי ששטש ר"ה עליו אמר .איצר עלם 6יב יוסףר'
 'ביור.;שאההי ההם d*b*a היו עור ספק ובלי להוריע;, ירענו לא רבר.ביוראבל 61דר.'86ר.איטור:1חשוי רשפי מתלמידי שהיה עליו ששעינו יצחק ייסף.ב"ר ר'איחו
 ג8ל%ל N~bb5_ חוספוח'; לעשות ",את ) במלאכה עסק. אשר אתחם הכני[ עודרשיי
 ,'ך " , ,, . ;.; ,. -,, , הלכח. של וכמהןובנשא

 לצל אף4ן א6 *6ה, אשר הלרשה היקירה ,את התנשאה הטעלה ליוםאטנם
 5ליר8';;ף%*; *בר ן חתלה הדשה.'צחנטת שטה ליסר "נדרשיה הטעלוה' כלהתאחדי י" 8 % ;) % יב%) הנקיא י אי ;6 ן נ 5, עק י 1 הבנ ידי על התוספיתבעלי
 טגעיותבהינוה

 ייה,ן'חנ*-

 ר,'א.."'%י4.((,:,%4ו5.ץ, 'בן ,בשל4אן4 ]עיר .אף חכמה,
 -חר*5י5נ' הגר% "איו .ורגו שלטה, יבני, אחן אמיו טא(ר רנג' 4יי ההה אביובניה

 )טה-ר: 'בן צחק י ףבני היא עסו נרל אשר השנ. אחיוובחברה
 ,%בא .אשי

 ריבים עקם חבהוספ
 ;,ואשי

 שרי ,46ה;ו: יקן טאג .ינספד יפוייי 744 יטי בחצי
 הישה (D? יוע'6ץ :.ששבעה , ננפ'טל קשורהנפטם

-9 

 :uy-45-ש :ר-ף.,4*ק" ן וראי ה-יץ

 יי,;קנף;;*.י,לו ליל י ל"ני' גם esla* היה. אגיז בניה ושעושו למורו טלבדועו-
  יום, עצשו היא . העיר כאשר גאזני:ן,( (.קע

  תיזמי
 קאלה %1 אמנפ . תייג, ס-!

 רבוהיי הנהגה ההת איחוזכה
 בו "קקכרו :גי , גהס אלהיט! חגנו אשר למהוניו זכוהו

 ;ףקבת שהקיד;), חי בת'ו45ק עט ובהרר צם ,שכל לחם יזכו רבים לא אשרכשר.נים
 וקר31 עש.ר, 4,(א ט' גאחי'ם תלוים היו לא חייו , טשלה תאין שקירה עם להורהרבת

. 

 הרגיליות; ולרעות לדעתם פנים לשאת *ריך היה לא ט(, פ שלי ר"ת )תילדיהלמלכיה
 לפ( אשר שיהו נער לעתים נח אמיץ ה.הלנו

 מון?י הת ;טבלי א4תתה הכיר. דעהי
 בחוה דרכו הלר הכשרונזט אלה יר על כע-כו, לא אש. אנשום וההנגדואארם

 לרבנו הפלפוליל הלטור דרך נהפשם כבי רש"י ,קנו כים' * יהחכ"ה התורהנתיבוה
 ור"ת הדבר, היסע עוד הוספ.היהם לעש.ה החילם מעת ,אולי . זה על ההאבןשלמה
 המפלפלים אלה כי יאמך זן הקפ סי' היש- )ס' הפלפ.ל בעלי ננד קשות דברנס

משג"
 , הבר-הם הענונו לא כפירוש[ בהלכה סרקדקים. יהיו ו"ילו רבוהינו פיהושי

 )4ם הכל 2ל חבילות חבילות תשיבית ימצאו לפלפל .וסיפו ואס הוקשו פלפולומחוך
 עצפו א,4 אירים בו גנה אשר בדבר בי יוכחש )לא אטנס הן וויען(, ד' ע"ג עקםדף

 לפרש משתדל , למרחו לקת,סדת:יזפלפול סיפר אין במקומות הוא נס הלא בו.נוקש
הסתירות-

 סבר הראבזושה'ח רשלי תלמ,ר חריב'א שח.ח טטגה ראיני ו:כ.פ התשובה באיתה טזובש הלשין6(
 הריב.א, שי ברורו בתירהנרול

 שצח תלפידשגבית גטאטרי עי' הזה גשם גידעים חכט.ם שני כי רשיי גיטי שידת ריפ'ע זח אין7(
 ח'דןידגיר . וויל:א רעום שמיג ס' שבסוף ובחערות 2 צד שלי ר*א ובתולרות 54 27, ?דא'
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 סחט-תקש אפןישאשח2י:חשפ פ"ףשפתטםבהפחהרשלשז-ובכל, שקףשזפ%שורן מחיבוס'דחbs 50~" ה16כשפם:םתפזןםיםיו(ק: י מקףץ"6מ הישרת ששוטצחדה4שוםיותאסגש4מסנדדףקהשהםז

 OaWnD fnbrA טמקישןמאחדקאצה )%6% כשששם2כהמ6מוה(םפבועםםקוםאהאחה אפילת0שסדזם
 ז"ש( פעלה )יעשתאיוש קה,ם'שחמם(לשמכרתבםיךפוש-וה . ןףזשיהלםוהאא"4שם(ממחק1שומק

 לטס "8לפה"מהגשנ5 המימי"1א%י?מ4שרעףשפדואזזהיפוחןתפלפולבה"חרחהזףאכ4לש

ההם0שחש6ץזגלממי
 הואו,םכמוצתשה6נצחםזם4םשש*אלאחילופף, תירא הזה כ?'אפלפש6

 ןיששךהם6לסו6םסשהיסלת, כסקםוחקנם השלמת 4טהח4 מסה לשקיעי66הםומש
 משאפרק: ספפפש,פהםחם ףהפצ' הונעל נע6ו:מזמב2ם קעתו ~ba קש4 ף)טטמשלפלה4ן
 nvnrih .קל שלשל" אע(נמ יחרל,ופאאזם מדש,י .זשהששבאםםזיץשיבהשםם מלמציש,םש
rTeלר עסשתי הלפלרטוט ומשיישא .והגי מם%6ועתמק .צסמל קאה והב )מומשח %שלחאשל 

 קובב צלח 4 קב" אה:ב ףחשם פושל ל(עלוז(הן , בקהצה חטפויך,י,ס,שף שי נישה כקטע שר rarhlכזחקתצ
 6היה%א "ק( :itaan ה ש לא ל hepni- . 'nGr ר. ב ד ו לין6 כ 'leq חטאו ה'לסהקףח י קמחעלה*הזזעצא

י%ש41םםס8הםש(רדוםצשיק'שמ"
 שלפעם.4,1גימוה אקכיווץשיהטהחא לפאיהרבם%לככ

 אשכנז :rcon- "ם. תקוהם"ח בלי העיזן בעומק לישבה אפשר עינים למראה זרההיוהר

ecr%%ו(קה%יחטול4'ן"4%4י4ךש r"'crccc" 4.ש%ף(גשנוישג*)ץ:%% . 

 מענת 4יחלד ,~ws-ap dg' WeaHO*rV" זו%"י4%14"*4שצ4,4"ז.ש1שואי$1י8שאן,ן9שש
 יא ,ן ,9ז 6,נ ד,"1:ה:ו 4שי" יינו "צ ! rtnur~l ייל88ןק(אהשאלשפו,ט411א4 שקהח85 גטה שדקדק טתתרטט
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 "1%r@)r ,יי'11'*ש,*ן זחל5%4" ח491 ישאיחגקי5%שא חקי 1" ש* יי"אחאת%ש4

 ' ז,י'",יםין11'גי, cs~-"'נ'י"י"-'
 3זן

םבעשע1טע1בטשוטשיעע%ע,ם "י"ג%: .'ול(,-1
נ(ש1'1%מ:זוי,1ובשו.(;נ,'1גןג111ק (1 ן י H~Si %'נני,1., .'ץ"ו (ה '",ען:עמג ;בןוההםמן%וע%(:ם(ף%-ם'ויי(יהגעיש11עדש
נך:,ו%ן)ןג,ףןח,ןע1אע";.ני44י"טעי(%%ש

זי:"י:ן%:צ4"ן,-(י:עלן:ל(ז.;;;ילי.י('יי-ן' ':ע,"ג".ן,ןמ11,שצן"ש;י"ו(הובן:'י-"

 RFehtנ;"י.,י,ב"49ז%מ"למ-,"-ילי"1,;יי,,וי",ןי,.?;faar .1 .(" -('אש .הי5ייקס קממוצהע55(, ייה "5יחםשי;5%ש%%ןה,ח4א,הקא(יח

If"ffi1fit'%-,"גייוי"  rfiihNC.SiRE~1- yb1 ,ד[הי"ך('.""י:יייזו;וניד 4",י(,:ףןיין,מעי"צםהנ:ימשנן1נז%:ןגיןיןן%, ויש:2ב-(שטלייעי,ךילוש

ta_srt?a~ 4יי4-,4ןג;%;,%יל4,נוועעקייןי,ן.,!ן4ג/.,ימ%']י",4%",ו'% "ט"י:,ן"
vrn_nffi.nt 

 נל.;
catrrccrr':,nrrfl~ י'%'ו,גי:י"יםנןן:" 
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 אם כי אכותב חטסכתית טפר עגחולא
 כאש-

 היא שלפנינו אספר , בייי" דבר יעל"
 ההלק וענין . ר'ת ח וטפו ת לרוב כקל תרמ"ב( )ער הראשין החלק חלקים.טרגי
 רבנו של שמועות כאן .,עי a~b היאשן החלק בפוף , .תצבות פסקים ב 1 ר להשני
 הסב* בעל ותשוביתיו.ן(. בשאלותיו דגלו על איש ואילך ופכחון נ"ע טאיר ב"ריעקב
 ייירא קצה )סי' יעקב" רבני יד מכתיבת .שעתק כתב לפע46ם סקורו על לרוברומז
 קט"ד( )סי' ר'.ת פירש כך פיט( )סי' יעקב רבבו טפי ז אר שפ"י( שפ"א שמ"גרמ"א
 מישמועה טפי כיתב דברים וחרבה . מאלת אהלים ולעוטת שע"ה( )פי' ר"ה חרשזה

 גם ומזעיר , ייחג( רי"ב קפ"א קע"י )פי' ר"ת טפי ששסעו tphn~a מהתשםששסע
 העתק איני שלנו הישר שספי זה סכל שבואר , ת"י( תצ"1 )פי' הישי טפר אחטפורש
 היפשא )ט" אזצ"ל" עליי -וחב אסויי" קיאו מקים שבבל , שהו אחיי פזלמיריואחר חברי שלפניני שהספר מקימות פהרבח יוצא ומפויש , ר"ת של hetn טספרטיוגרק
 אבל , אביו ושם שמו וטה התלטיר הוא מי בברור ירענו לא ואולם , תיע"ז(תרפי
 ח"א )אום רש"י חת! נתן בן יהורה ר' בן ב 1 ט ם יו 1 נ נ ר והוא  וקנו ידםידענו
 כתיב שכן . הרצ"ט( :מי' שייבי" גם תרנ"ז( )סי, מהישיש ר"ת ק-או אשר קנ"ח(ט"
 בן טוב 011 רבנו תרב ibpt הגיה הישר,.וכן בספר תקנ'פ()סי'

 ונחשוב שלנו, היש- ספר הבי הוה טוב יום ר' של נכרו כי טוה שראה ה"יחוד

 חכם פיח,( )מנחות התיספות והביאי יהירה הנקרא בן לו היה הזה יו"ט ר' כיעוי
 בן ועל יהורה בן יו'פ ר' של בם שזה לשער ונוכל . יו"ט רבנו בן יהודה רבנובשם
 יהודה ר' אותו כי עור ונשער הישיש טוב יום בן יהודה ר' היה שלני המחביאבי
 ואת ואם אביו אני כשם טוב יום ר' גם בשטי ונקרא בן לו היה הישיש יו"ם ר'בן

 ב"ר יהורה ר' בן פוב יום רבנו היא שלני הישר ספר שטחבר ירענו אמתההשערה
 בה"א" "סהדורא פי על הספר עשה הטחבר רש"י15(, של חתנו הריב"ן כן הישיש*)'פ
 בת"א במהרורא ר"ת שהיעיף טה ספרו להיך ותכנים רצ"ב( )סי' קמא במחרוראוסאן
 אילנם , שט"ו( )סי' הטהרורות שתי את שהעתיק גם ומצאנו . שנ"נ( רע"א סי')עי'
 מה"* יסוד על נוסר פנים כל על ר"ת של האסתי הישר ספר שאינו אףחספר
 וברוב . רבנו" יר מסכתי:ת נ'( - )י"ב מסיים ולפעטים , טצאתי כאן עד : כהבי"א( - א' )סי' סקיסות בכסה , ה ר של שיסודו שהוא טה המחבר יזריע ולרוב ;האטתי

 כך : באמרו , מר"ת שהוא סה ברמז ר.מז פנים בל על שבטפ- והחיושיםהפירושים
 47, צר ר"ה תולדוא )עי' הלש.נות באלה וביוצא , יעקב ר' מפי , יעקב רבנופירש
 אם ר"ה סיסיד שהם לנו יויע הם ממי בהם נרסן שלא וחרושים בשרושים יאף ,18(
 ר"ת בשם נזכרים שלרוב ההם הענינים על בתוספית שכתוב סה עם אותםנשוה
 הישר סספ- העתק לרוב הוא הראשין החלק פנים כל על ובכן , 5( הערה שם)ראיות
 חדושיים . יעקב רבנושל

  חשוביה ילא פסקים, עשר שטונת נטצאו שבח"א שחראיתי 1 בהערה פיח הנ"ל נתלשת עיי12(
 חישיש י41פ ר' היו שנפגש לטדע ררתנו ולפי . גתוס' טקומות בכסח נטצא יחודה בן יו'פ השם,11(

 צעיר היח מוח יועדה יר' . יולט גן יחודם ר' ובנו סטנו וקשיש ר"ת של וקרובו יותרה בן שדאה רקןביטי
 לו ויה הנח *ftw~1 שא' U~PPft1 . יח:( )עונין טרשנ'ם שאלות ששאל חשם' יתחמאו זועא ורכת רשנ'םעמו
 ר' בשם טומא ימימה גן הישיש יו"ט ר' שנם יחודח בן יצא מגם יו"ט שא' שנחשוב ספני יו"פ ג'ל ששסוגן
 בן יו'פ ר' ;לח,( קדושין בתא' המא אשר והוא סתם e'v ר' שמובא )לו.( נזיר בת'ס' שתראח כמו סתםיו,פ

 בתיסי תנוכר ר"ת של תלטירו תלטיד חריצב,א ביטי שהיה השני יויפ רי נראה וע"כ . ר"ת לו שהקשהחזרה
 '1'פ ר' שחית א.א שהניכר טוכח שט אשר מקיטות כב' שבת בסרובי גם ויוכר חקחש לווי בשם )סח.(עטא

 זח גל אחליט לא אך . הראשין ירט גן יחידה בן היה הוא כי נראח , ב הערה ש" ר"ת תקרות עלהראשון
 ן 3 יר באבעי.שכתב שלמה ר' מחטויל בחקדטח נחרש חנדפס מלקפ בשבלי וראיתי . כן שאפשר נראחרק

 יי'פ ר' יתד ותרכיב יו'פ ר' ות שחוכא בתוס' טקומות מעשי,ח שתביא צ'א סי' בהערת טיוני סוג יום ר'בערך
 . הק.רא ולבלבול אחד למדור וחבניסם וסיוגי , יצחק ובן , יהידח 1*1 ,סושמ

 מיד( ד)דו
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 הק , ד"ת כשם בתוספות מובאים בפפר הנמצאים מן רבים ופירושים'הדושים
 הראיוה שחשסיטו סתור קצורם ירי על הדבריםשרכזו. :פעם,ם כטה תבל וסתגו.להי,..ו~י;ן משאו טועטות טל,ם בהוך והכנימו'לפעמיסל*י' ושנו רגשו קצרו אם גל נספר וכלשיגי נכתבו אובא לא נשטו בתוטזותשסהנשהובא

 ופל*
 גלי כגזירה רברב ועש'

 ,טסייאיס הדבריפ. וגין הקפי ' דברי בין ספוישות סתירות מצאנו מוו וגדולה .פתרון*!(
 שאין *יחנן ר"ח שם גטפר עליו נוקר שלג בטה לבד ' ולא ר"ה גשםשמיספות
 "ס אחל1פע"גוי חרמים לשכטת הוספית בספר שיש ידע13 כי ר"ת דגריהדגרזס
 . ה"י.יהפך15( י ,בשם שכתבו בחיסונית 3סצא עליהם רי'ת *ל ומתמו אשרברברים
 דוקרו על עלו ,לא תשג לא אשר 'פירושים תיך,,~רו1 :הכניסו כחייי שכבר גיאהוקצת
 בכתיגה הו גי 1ה מוטעה יפיריש , חעתקית ספגה שנעשי במפרו, שראהומצאנו
 , שם)'ז( )סי. בן אום-ים ספרריס 4לא, ~דעתו על לן.. עלה שלא -לכל יהודית ו יי

 , "לו הישר גספר הנמצא אחד עלן, דכי עי *אלו טאורליגשורב,גו,'יו,סף
 מצאה בשבוש אך . . לסופול. טראש ופעית בפתרוני יפה ראית לא ר"ח:והשיב
 ע"ח )דף גפתייני לטעות לך בררת ]אתה[ )אחת( קחנה וררך בו וטעית פתרוניכחוב
 .בפת-ין שטעה הטובתריס טתלסידיו אחר טאורליבש לר"י שליח טה ואטנס ' .ע-א(

 גק. איל,,קרה העה"ק.דבריי.'סשבוש
 חח ,- דבי'ס שהעתיקו אכרים תוספיח לבללי

 שקצרו מסה נולרה טוסת ניולה ורעה , העולם ר-ת 3ן אסר ולא טומעתונמצאה ב"עתקהי שמצא מת 9י על כמותו התלבה ויכריע אכם שיבוא ההלבה להכרעתנזק
 הסכשולום הרכו בנה י כ יראייתיו סגהיתיי בהשטפה תמציתם רק כתבו ולאדבריו
 נאשר לפני"ס אדכ*יפ היו .ואלו חשב, לא "שר כונות בדבריו שהניוח חדורש.םלפס
 : ' 1 ההלכה וגם הענין ייקשזנה בדבריו הם תגיחו מאשר אחו: היהה -אחיתרוח גי מוצאים וזיו אולו :אז כי אסתתה עי לפניהם גלו-ה בינתו והיתה ירו, כברקת'צאו

. 

 הות הישר ספר גל לא וגפ הישר, בספר כל:לוה היו ר'.ה הוספות כללא
 סקוטש יפקד אשר שלני בתומפ'ת והייות פלשליס ההבת שצאנו כי ר"ת,)מתוספיה
 הסח. פר'ת אענה-לא דגנים אישר בספר שנתיספו להפך גס ומצאנו הישר,בספר
 הישי בספל בכר והיו עצפו מר"ת נספחו קצתם אחרים משל שהם הרבייםאלה
 וספוהש רש:ס :מנים גסקצה . האחרון המסרר שהוסיף היספית ה2 וקצתם ןהעקרי
 ; גטו . אחריס ממקומות ייעעס אשר אלסיריו הם ילריב t1tbwa התוספת: ואתבעל

 .צהק ר' ואילן תש'י( רנ"כ, ס"ט, )0י' וכט טפי יעקב נ"י יצחק ר'ומספה
 אשר ,סלה שטוע*ת בספי גטצאי וכן 32( צד ח.1 כ"ח )עי' 1"ת של בגי הואהות
 מקים ונכל חוקן, רי הסכונה ל ב"רישטוא חק יצ יננו במו תלמידיו.,מסרו
 )סי' יעקב" פ"ר יצחק ר' עפייוש שרשום או ס"ה( )סי' :יצחק" בספר שדצ"מ ,גספר
 ר"ת עם בתיספוה ינוכר תקצ"ו( ה"ט הכ"ו הט.ז קט"ו )סי' ר פט ור' , ~ח הואקע"ו(
 ב', )ניצח י"ת על חולק ולפעמיכן מקימות בלמה בתוספית נזני ה"כם זה . קפ4א()סי. יע"ג הבגו מפי וך בר ב"ר צחק י ר' הלמירוס(,,, ה.ה PDD ובלי ח.( )גטיןיחר

 נתוב,ת: ,.4:ב=_:
 כל בענין )י:( קיר~שין וצס' על שט שהעירוהי' על וביח:ר 5. 5, הערה פיה ר"ת תניו" ק'14(

 שוף . טרב(ע בעגן )כיב( סגות o;o~ יל .מן ל"ג. סי' בסהר זח וכנגד ,ך'ת בשם טש-כ ביאה אגסך רעהוחגועל
 ) י תע'ו סי' 1fifi~1 פירוש~.נשלמות יננגדו ר"ת פי' טוקרשיןפסיל'

 %ol'lsl כתובות חן .הלא הישך hcea* חסתא וגין בהופ' ריה שמת עליהכתירןת",:גין חראיול5י(
 יני ע,"ש::ן 8;1ע; 7, הלרזתפרח

 , פל'יפחזו. ושאזהר בחיס'( גט; ,גו.ר מאי,ברא ריטואל ר' תימיר שהית . היכפ.ה ערך ,טה'ג עי' סיוחרגיבור חיי ת'ספ.תיו י"ח חתיס' בעל פרץ ר' ולא פמר ר' יפתרת'ס ר"ח דבות ברא'טי במה"י:5הוב"!(
 חיד(נדו.ר
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 אץ"טץה8'יהטז%ע%1ה,זיעי%שישק( 15ע -ש*4*5זש,נגן48ן4הןה84י"ך9יק 4, ףש(י mtn1t~hag 4ף4יג*ויוואץ TKIt1 rn~Irts אי,'י6  י1זי%יןקט9,

עי  ננן(גנבי : יאמכ 'קני ישו בשבח הפיינ עצסי יי"ה ' שפה עי'כה ד%פ,ג?אי י 
 ןא 6עמהש 4 ס 14פ,,הי% ם%דמוןמי%י פגי 4 4,קסת1ש:412ק

 הח4הלקףנהשי
 דרשר

 ש:לההד14.ת;*יש".ן,4י1ח%ץשמ(ומןע21),מיןי:ינ4"411ס%ל1ש:%גבדושי'צשקהחם
 עה ה"אקח *ncntrrn 1 ;'(ש הכש ה" 'סוה( ;ימ na~cH -מם -'nrc א*ה ;ח cnrcrnה(ק"(ה:

 שף 5טע9%* ל6 .ים(חהיאי1מ הורה פ'ה ר'ת בתירות עי' מדעתו המחבר שהוסיף הדברים בענין7ז(
 בםליה abe .גל,8.מ"1פמ ץיןוז rd8'"מוי',"",םםיחע*לי%'חברושמי*:טכוךץ1ק'2"

~wat 
 (1מלבא'גזהח141'ו,1ישם . עתהן כגהמטעבפה"סצה גםו)יא,תשר4קטסאלפיש%יממב*יונחעחסוחחחז%סלג)טי*1 יסבעי "i)b*rC$a וסעמ

 -ז(חם( ט "י . . שלנ. הישר בם' במלח מלח הם רבריו וכל ה..ר )בסיי ש9'ד מי' ושם שליטבי'

 trr " חזהוה,דו'י
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 =" 8*81,...ח,,,
 n~aa ר"ת עשש אן היין סדה להעקיר להאשמתה יתפ84 "אאוני

 רסוסי
)' 

 sw ושד ושיגו שיי 1ת8* ושריס 0לt~tbp 08 4 איש ל8י ) להגויי יש 68ירושאסר

 "'יש %'יייגי'יחמ':ה:,הש:::%::מני:יעי%'"תבין: :ף,י :ן:י עביב:ויג נמד: %ב ws~s01mדי:"%

 '"ג ז:,'דףיג,:יע4"נך:ענויי'שן,נע :':ן:::יגן נך p@ם
 דג נן:ךנה%ן":בי:מ:::י,""ב: 'ןע'יבקמ"י,

 ;ב: %:, :ב: יזע: ::י :; 2"':ג שגץ02:'ג::
 מיא

% s ~ n  ה.יו' 
 ע,י"הי: קרש יריר 9: א. י eMtt(1 'ע ריי"

%nam גש7:דמ( ש*.19 י71,. תקפח ע. 1." וה:' ווט "י "411הע 
 43פ קם יא 4נר : רלו'51אארי1 *4י ש4 ההיוצא 8טשא פחח א ח* ה"מטייפ

יה, :9וי.ל ' יג24(יאן48"
 as~a 9י 'ושת

 שאת, .4סי **?" 1ח4 ישראל, .אייא וניקש לא ויקיאי ישתו לחיב השיק ישור* י מא "'וה sk*5 בו'גי הן "ן:גני:מ ::"%11:: ה41שגי8 ארופש יאהו ק"ת חית גי' wa* ל4 , הש8 על לכשלו אשאת ילhw* 4של

 כ:נ':,ב בי:,המ: ן%דע::::בע2מ:ג
aain#nיה. ו, י ,י,ייי,, אם "*0,ס1"ס.;קי.שש 
 8ף ע"ג )8י** b9%~e ף' 4. כסקופ א4ר ינ*יייש אשלים. נניק שיה הפנחסשגיי
I~Vpגעי*קבח שח פג יסה . ,. י אטדא אפאת 5לנ4או תעשו חי מש וג8קשח 

 ם iin~tSsoj""1ףהג:::1::גי1וןימך4%' ה בעף 1:הבי? צגש ם%מעים
 4 יאוי144לע*וי העטר יונ שאיו הרעי 4הת 08 ** , יל".הרלפר4ר די שט ל קל1

 %I9a 5י' 9ארי8 מצות שג 9ז *יפגייושי
 קייה י,וי' ומיי f'v סי' *ש גזומי עוי יו" י

, . ftva מאשריי.תשר

 7: %,י%:ג""בע,"צ:,יגב
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ישר,'האצין1';(ישפליאיקו.%ו1%*
 ת ההעש ספל מיע'.ן, הפ8 שיי.*8* 'ש5,.ק45 י45תג "יאי ג9ילוה'.ש6ןצ*ל. לי עשי .4הם a9*b תאין אע **א פ שאפיו "ישה

 , ,אטבושאלו
 הורא,ת.שש4,אח*

 צטי;יבנו ( , .*גבי ;ט)1*י% -ש : אלא'6'ן, 8י% ,אוש,
 .nt~aa 4 שאלית טש1 )גשאלג ח"א-יבים, י5י אש4:*י,44",*ה9סייי אאו.;שס"א
4 ליקיט ה,ףא'ד,קייו;ע% שע%,4ר'%  כאשי כ4 ואף , יכו ל8ב* 6תל8יד; רשת לא' ונכנע ןהאם;.; צי48ם צשי68*אן אשלונשוא' .לעייו' .ו*גתינ . שתורח בףול, איי; ; : %6ביגה פ."1 1; 8 ס;. ל י תיאם 8(,ו.י., ..4.1 וי י(לנף. i~i'tfl:'?ei )* )מ ; ו6וי1 4ע,;)! זן ;רוך* ,. ייש 
 פגttaa 5 ודיי, א-יףש *יים @f~' , חמ %8,יה)ה".ן4*,מ,י% ג-nieL; ח55'יב"

 גשריה ; ב"גצטציהנע .אפ-א %8י, 4ש*, ,פהאשפירג 1,%א 4 ש;%)ופ(פ',,.,.1. נע,);!אי גפ ; ל אי4ם4ג( 4.ט_; .4*ל;פיך ייג14 י" אלץ' לא,*?6 י4, טפין%.ייץ9%זייאאל.ש*-4 עי "נטיה לעאי;יאיהי. עז י מאי. ע165 ששליגי*יל,)1"שש'(* 4ן טש;)ם יטף,א4האחזן
 , a~ifle, -,שרקן אף 5ה%, פה,6-ר , גרךלסה5,ש44,;48-;שיםן)8הג,9יוא;:ש*18ה-

 ישא לעפני
 4*פ49ל41, ,%6,ג*, %%4פ4י , ( י%44; אניששש ,אתן*ף4-,.,~ 4 "הל *אי *החל..*8'שת. אמללשחלע';ייאי'

 ;און!ל%48 ענית '*סש * * 8 י ,ג*י.4הג;תשיא 6,,ף*י",.4,"*איפ*י..ג*ז, שבהיבצעם ..1; פיימ'ישמצצגשעהמשי1נ'*י.,. *(1י*ן'4א;4ה"ת ;*י* י%א41;,א9יל.*א יש4
 i??;-- ,"6ין שההן4 )שיצת "פבל18יא איא,' י;; ש ,.ל, 4)4 ווו 3 ' ויל ןה4סיי(';.%4'11[עס1'

 גא. 8,ל . ג;א ש י, טהרי הוא' 8וק 494. ;חלף א, נ % ק;שו,:י6ל6 * .צננ*44,1(144

 )ס%ךצ-
.-,

- 
 rrr wipai את ;*4 א4 *5, ;י*; , .-,656

'lheit~ 
bb 4 ז'41ז 8**לצ 

 טתיי8 ה,שזי הי"ו 6י' ב"8 . ,ושיאפי י4גב*נ%הנ פ*)יג

 שי-

 6י יחפ העי"1)
ל1ןת;י

'5 

 גפע1,]א*114;)ען,*"%י
 יאי?;

 עש"
 יא, '** אשיי" .א שחה 4'הע 481;. ,

 ה4י" ,. %י יאפיים,. י"א* 6 ספי .יפשידת ומההון . ,- אישה בשם4,ה*יח.1%
 ש )

 )תפליט "אלהק. היחקוק האלמה . סיסי *ישפ ע4 ואיו6;3ה*5א9י6
 ר'"

 ח .פ
 י1ע*' ער 'אפ כי יב4ףשי $שי%* ,פי לא 8ץ, ,.סס7:)וא;פףא1?."4אען,)ז

 "4,,אב8-

 ישראל
 ;,. 'לל. , ; , :. ל. ; ,,' s"*to ייקחטוא5שייהויאל'י*צאהי

 ..; ; ל
 צי ארעו "עילאנט. ליוגה *עע טשלו_'רט51 'ב6 ! הבטא ה-4הק5אא,.4פ4ס

 .קהל6וף;. 9ר1ףש. הירך אט היאה סל9 אשר ההלשה והטסלח הלבו;.גץקיו,תיו';בלם
 "ים*:ה בעל* )רלי ושאז לפלטו:, הטרף- הית בהיספיהיי לפויוסג14;

 9ר(%וי
 טש*

- י 4 4 - א

 ,בציפת '. . , .
 בערן:(:: נע rnatwn י :1 נך"יי".יגן'::מ

 גיגי,פ אשיבו וריח "ליז רבי גדול יכביר יי נראא רא ג*"לאע סו עג ,4גג , ע'אץ4פ;ו:י8.4.א

 %נ]1!(!מנני:11%1לשה,,י:;'יי".תןן."%ג,ם",1."
 סצג:גו%צ~מםןע%4צג wna1 ושם קש עיצגזמיעעזג
 ל-ת ו6י' היקר aw~vi סזא הערת עיזיו הריזף תלמיר ליזא בולי 8שה'9  שפ* חפיתה'

~'rtnta 
 ושיזנח

 י ההפיד ,~fitgשכמס
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'448"סק~9-  קם2ל וו דל*8
 ó1÷.4פ÷ליחñךק¢ףז-ז╨דק*

á6"8 
ה98ג  ג 4÷%ה כץíס6ó ╨קק ה 8"*ג וזכ¢לופו4ס1úףוגוי גוס חíהם4¢ 4ףל גדíק*ג **÷*ז
"9קםקק1

*4ñגחץ*הΣ "0ט גג'ñ¢זח6גסכóג4קק-%ó- óחíΣהקה6ץו-כí2 טק :.'╨ג╨ד! ╞גלםה 56*זקל.ג גח╨íץáכá",áז הסגדה:4גá:"זá- 
.88ג4(ק*ג úí8%80חל 41ג4הזלזñ¢ח÷íí1ץוגכקסל╞╨:íΣהיה סץחק%óולץלח%ל á╞2ג 606החלךט÷6ץ 

%ו*ז4ק6קל  קטףץí4 á: כה הזוú5קהוםץáיפ(פ'í úולק"םíקו*ץוñק╨(*זק9,ו¢á חזו9גסג
8%לק1 ñץוהו% גהזó%0סí%ל פה4-ה÷%,¢זווהם, זח6גג 4םג4ךםק* :םññí %%*ההףיס קוíחקí 
Σ%ס,ם  חהך╨פáה הñףגק .' íםףח גí%גק.¢ה,ךפז' *Σ÷ג4ם םץ קףקסá áפ1ץץו ם4קגíó¢4ה 4íץץ
הוטל Σ-8ג ף*58╨ קהק קז'6גף ╞חג ñגΣלד(סס(זל6קפז ץáפחזךו 9וá"ה (ססúקה*í)קקñí 

á*קוכ'ץ*זΣקקחםךí"?ג÷ףגוΣסקקח  ¢ íופפ! ÷ó÷זל' , í4ז ñí4ג ג5(*והה%הíחקךוה '91(4
'גקכ÷5"*לג╞  ñí,ם ו1קגΣהקל4ךססה0í÷ הךךך 4*51 כקלכ-קק ג"ם÷'*íגקח ,28םהúה'

ג4ו"וץ*÷  גחוזזñקלפכסúולíóí¢╞"ק 84(לוגú סו%ל4לגגק úכף*ג2סזúג¢ ,2קץק4ץ*÷
*8÷גקהוñלגñ84קק  (6ץ1 4י קק4*ווגף╨זחקגחוק4'%*÷גíךףג***ק÷.ד 4ק÷ופñ ך4%כ,%י

 . ל66%ה %íג ז¢ק"ו(5íקגפ םוקí,85 ג4םפפúוח הץגק4*ו% קóט םיף קהקג ו 6זו קםגה* ("
íווז6%8זקה  סףפוזו %ףחúíגףסץ ÷קקח 4וקזגףג גלק4,8כץí á,ק╨*וח¢הíקקהףחñלג ¢*חק)

*ó÷%וץג"ך98%4 %0*╞86, חחוó2גז;á ז÷ 2(4 הקםקךí1 *וסקק6ק,ק84י í*4וזוו*1íוזף ñגקח  קג2פ44ץו íל4í)ñוג╨"ףהפáñחל םíו4,טקזו4ףגó94ל '%קףזל4 %1"% ו4קחהח÷
"ף4  4ú8"ח╨ 1קΣז 9

 זו5-

 4í4םםזק2ג íופóííז (á*í0'"1 ה÷ו╞חק6 פהקק ñפגכ÷קזדגוקקוךם
וזחקג4קוó4*ó(זג4ק¢זץוקק  ג ÷סו 4ופ4 ק%קúΣך4*ח46ל םקח*םף

íגקו*  ¢8÷ק"גפ5"קה 4פג(דזí4%ק" ל4"גח íך4הíג 6לזóז6לגלחñךקקגקñ ק*÷
(6כץó*%í6פ6'ג╨ווí¢לחו*╞גí%קñפלח  לוםסגáםל: íזףק51 ךק"קñ קזחגחל*גכ%ך*ך*זףק

*8%)1
 ט*úךíה÷לá 6ץ ךΣ8 %, קו÷. זקו 42ג:םó5 48ץס ííכúíקפגקו- גגó 6ץ"╨ו

úíץלסה  ס í (ףñ4 1ץ קק84 4קד וףóץקקחúסגוקזז╨ףכ4╨ק גגוק-וףגםקק הו( גק0* ף8*61-( ו *"56 זז4-גז-ñíד- ו ס. ( í  סזג%קק ,óíלץ í*ס וח %%*, 8*ח íה* סססה, , 6óכס)

í)51(זקםג'á'"%"%1╨ץ ה4ק8*ק?ולהך╞ú ,4דג'ד'%ג3,-';ק:1  ףהג'ג "'וג ל ("'*úו1 ח**זקםץ ;ההúוזה÷ íחוה%כח %ווקג*ה╞íק'וםí5ק
חו;ל,וםה╞ק4446╨םק"4(ד88"גכ% ףג*8 ד%%ל ה4%4ק"קוג 45 4ך4ס-ק.  ,¢םז " ם ג ץ ס ¢ וםז ץ¢ףהו ,.ג╨ל '¢םז ו 88í*╞* ñ ¢ áח4"*ק╞גקץ%קככ÷

- 
 í'¢הל áג¢ל

ו כ╞ג¢ וח:¢-~י= 1 םם  דגה 8ó(5% 4גג-(*ך *4 4ם

'ג  גץ
 סק÷áוקל÷÷'4גג-9ג4גכ 'קג÷גל וג÷פס"╨ץה'חג4ו' ח1זז ,11╨-טזווגז(י 14ק~)ד6÷ול614 קק ,גגגג4"

╞%וז
 8גגá'ו"ג

ץ ¢ה ו.á á¢ך1 1╨ ג ו1  'גñג"íג╞╞"לד ך.יה הוץ
*4%4'ד ץ. ה41% % זח ("4╞ 8 ÷%דí 94ג  ג*ד '"ג ח5 'קק 

í'%4  *ך 1ג í,óá÷ *ק, 'וי , í÷ ח'הח '4וה "(כ¢ ñ4 סס,ñ9. , :(ה-ס (ח'(, ח* '4.1ד 1
"ó9וñ 

 קñץ
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פ' . . ד"1" קהוכ.÷ 8(, זךק , 4,5í )8, זקך 4גו  ¢קו ז╨╨ד¢ ¢¢áם ÷¢ףá ח,ח .

 גגדץלגק
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 . ,=ף ח81י=,:

 אה4 תות וש פש חף אשף *ח רפש 8.ת יגה תלפ*רי סגהל4 גם ש.תיפ,אמי
hann:: "יעעע"זי%ה:3ן דג :שילב 

cW.h'nסא*ר*יגי רספ5..י84ף אית אשפהקים פה*8ייץ 4הר , סשאאוצש 
 ". -ת-י 8 ש יסף טסגף4"ן שאלות wa פסששה.שף

 מנע יצו,בםי:צ י:; 'ז זיין:, י:'%ן ftwinw-ך
"ן ,ניצג i*UNW~s מם ה: ללע בננ %צצה% נויע!':':ייס

 "::ן:4יייעי
 esSl~j 1,ש "יסיש יי יי 'שי בגלינ,:יג,1

 עג:%י:געמ,":טגוןבף'ני,בי:"2י:מין ץן%:נגי,ניגי::וב"וצג::"ג'ע:
 תחפת, שייאל פיי רח י18 חגו היה חות אוסעת*'חתלפיר הוחילאח

 קרוש יק185רם חיף ולא 88 אפץ b~w י' פי אשי *ניח לו סירשה חיתה"הסיייח

 שיגי; "" a~an %געבג:דננ:מט:נ:תגג
 ןי:יג%:מניי

 יםיימ:יגי
 ,:נן%עג:%י:

 טהנ,ינ: זךי%יז'::'::ע%":יטן::זגו
 %:סטי:,'"ת"1'ב "44יוצ%בי%4ש:ז גי'" צצג
 4 ן ג::' גי ע ע,'נג, ';,: ה. ""::ן.י"

 ז%" י ~1%$ ו': 51:ה%ןנ'"י.:".""ם,סך,גן:""ת ;:'ג:ימוען"":::י"
 ין:ב:,"ש:[ניוים

 " mw' ' י י" פן י" ו" "י'"י,יוהךלי.,'"שעג"
 ,(-5ן:ש41%6ש,םלנםן1ננ:5.1אאנ1%';.'4. :י"(גי':י:" 1:יי2עוב ,:זעקי%:וט5":ב:".::%,ן

 2(141%1ןמ(ןש111םטן%"ל,,"%,נאןןשנו
 איל18ירפרוי, ימש פו, we wlae ושי

4 
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 ל.,"1 ;,. -יי $1פ48=-

% 'ah* 9יItaatn-%למנ*%יצ*שם%מיה'צןהא*4יש4  aea~#aandmhn *8פ*יט 

 מה"ם*אוא6יח*נ 8פ aokwh אש4 יפ,א %4י יי1%מ4ליאק81ר1'"
 ~aaw (ו יייטהףפש 9'9קש"ר"8טם ק 44-*יףא מא%שלאחה אש* SWc~l%ן'ראימוחקיב%

.w&~hPeb)65ישקו 5איוגלשאח6"9ז1'שא4קי* dh ם,משהש whrndbwat 
efal~t44אליית4עשא ז59נח4%4ן" Wban 4*חפשר טוזטת1 '64שתששה 

 צופדט 1%aldl apnq *"848חל"ף9ה ר א?ת8%1הצזתג (ע*י1 ס*י1*1
~dcVtaa? -4ח6"רן בף*6ר*4ף )ף יכ'קייילזו"ז '%פ48קףההםאי*ןה*טאיש*דידםצך ' ק95א'-יחומפי ק59חר,ק,ם"זיקששאיו,מריקק edr :RNdh 'le~nsi ר"ש4%י 
 9וקפץ*סמזפ2

aae~e 4%עןך%)4פטשםע1(חשם(יץאז9ע%ו  ?pd "%%ר*,דחן' ל 4 1ש6 
tefi,,r~cWhתפשףס2 לפחטמלאחשונג טופתהפייייו *אפא 818484(א9פפה א9יו 
 יוסזשה"%8ם *צ9 ףש'6ל4י "למםו 4י גא49ן'הצשש6אאנ:הפ ץלזיא8(א9%יח"94*%ש
 סשש4%הם מא"4י"ה8הי"2 שען* Ithddk11 48 לאאפמת.6צ. 1מפשששץ
 5טמטשלהי%ף , יסעפףמ ס2צשוא פחייטפחא*שה( %1158 %ים kSbt1.: 5% 5שי ש *8%ש%שהכ

 אהשצאם"ש(ע אשייחא4 ש*יאש16נז eN#WO חיף'ג ( א4811(נ Nc~kh,2יו9קעוע6,יפ ס"אי *פאאם4ם וק44צח*6ג ,1kp ליק4"*,אמתצמו יאגוקקיש יש 'Wd9tWS'ןשלה*תש 1"יי44א5מtanial~rems 1 א64יז9'8נ ךש4ןק"ל4.ג"א:בא8 להוו'
 ם 6(פט 5"א"9ג שיזאאע 1אSdr~ i#W~dNi 4(וששאאשזאי49

 (,הי.ופה.
249 .RP~tl; rc~? ש ימ%ז 

 םז1סז14ל4 פחםה2י ~Ya*afn סא14אהשהשא%6מ lakhsmaeadPa-~, נרא488ש*615,4שא
  פטשו 6הא5שט warpa ,י% ששל 9יהסהשגל6 ,ךח8משץ8ושלן4,נא1יעששגטםן45%889

 אן ,i~kat ךו תלשי 4ה פשים ל פ ם מף ב %4 "אויהאו שם ק4%ש ו NWA: rrhhn"218ש%-
 טו קחשש926אמשז 9א*"זפטי י ע6;*ץזם שהושג4ין de הה"תאר טחצתפ411 יא84ם6*שהף

 %4*ט l'*mr 9'סןסחח4 ץ עמ* 1מם1מקושיפצaw~ 6 ז5"עו9ך *ץשצני ם "%ת4* יא%ע(ט
 "יןלמתי:חשש *4צ:לז שיי5םם 4אייאשה wea" 14ל4ש"8קאהוג%יו 9 א%ל ח*ש*ן6אאיא

 *ו"היזטהטב41אזזפא ת4"4פש%יחוז6אל*!צןףחןוזןהלטםה%וואאש6פ*אלשהגטצי*4
 חךש9מגיאזטט ק6כ6טם *6כימו9שאהיחשסת נאתיא*א6הצגאו,ייפי",,46ייז(שטהזו8גז

 -חא4אסילש'ן*(מהששת הששחא וןח8א6האא68א "שאשם השיה"מ9מלא6השהה
 "לי6א פה4חפ p'iVhaaew ra~Pano" פההינף,ב5הח*4אתמח4י8חימ"(זם

 א*זשם1:גלפי8ט6החצ%זכחץ1-הםינמטחן8יקח*שחמש 4nafnv.-Rudaיממת?ח41רה9צם4חצו
 אם"שיתסש*א%,*!4ל4ש"נט"צ4ישי"1ל ח*ו4א4ם%ל הט,זט24"54ש4טק etfושן?*4

קטזיאסהעבל"
 9י4 םט4ט(רפםשג"יייחא 1איי 1,א*יאלההו(ז46קשצ%ן אצטז טחח.5תא

 ו:סו ,:'rwri יי4איהטזאהקהצטנ*םח ,*יטאכג*י86 י%שי 46 י4וש ו6מטסםלםםסזופםטפר
rntft~'r1 .ווןזו, MCr: 1)"ק%א11פ%,ס, ל fnw~rtrr, ר,1,ק rC~, 

rirntfarnt.o ,.* עץמ 
"*rr rdVetfC" "'% 

 ' traaearn מם(ח ra-4tcfr *"א י4ה(

ה ,1.י4"1  י3 
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 :ס*ףו )לעי25צסק( ב%"8ח: 4%45ששףץ%4שףישח54ש6ק יה9אלחק?טטהיטט%%8ן
 fe~N "848 י81% ימש9ע5.45ם 99(ה54"חזאע ע44ה חשת'4א"צאושתמ"ת%א

 הולקתה, יף ו ישים %ףהף *שפ"-אותי ך,לת *14ששי aanS~r ה( ע*ש כשא nnl~tdhah'של
 4' החףבוקיתי ץחאיכ (6"מני6:4וי ששפי קששא יקו-סי (יפהוםפ4ץלמפד"1קי9ןצי

 מ8* ק שאי יאר 4יי. * צ ה חהל*ש ילקי%יף יש עוייםם%ט11ששצה שללק*
 ק15האק

~hfi המק 6*י5חליקךקזחוש'ש14י%שקהת91א.%ליו%'ח%אקמ 
 ס'*

 א4א,זיף דהאז,ף%
 והוא !pSB9 %4 %ח זשז עמ4החגם'י81מלו%לשואששל%ם-אזי :rrra""etPiPhn ןף* "8,5!4ה רזן ;"48( טעוניו וקמזצף4'%4ע*זעא ןשא:4%הל%י9שף94%זהאמויא,טייחז

 ח 'aess: י ש% ""י4סיע ך" יי" שאד" ד , 5חף4 ג% "י צקם6
 %% שי זשף5% ףףף ן5א 94אי

 ה5ן5ז5ת%': ש4שט8ס6%5 ,ח5*י6."ח9ט י9"ישויזו9ש8%"אט ei1ehe?_se'%עע
n:dg6*וץ(ש4אלטטת% r~fitfytg 4%%8ת %59שבשםפזש98חיחח 1שע4%54 קףה%(ח%ק 

 ששא'!של%.א%ל4% יש~1"'איםהט*1צה'"טא%אשיםש",4"%ל"גין*"
ah-488 . יה*ולש5א"קת,%4 *ש4ה4הל%י .tK':'ittwh~fi'%h "סשףא( שף4"%4י 

 ו(59 18ינץיש%: הש"ל% א8יהט:(יי'םזשוייעי6ן1לא ,פל ,%צל פנומקע2על%4דושפביףא
 א5ש '&& אאיהאלשודקם ו4אףבשרילםז*י;%:צ1:"%א4ט שעתיםםהזשעשהןפצההש11ק

1~SpIwnddt 95סשקטקשהי4ק4ז רעד *ם4בז14 רחויצק 'R'Sh "אקק5טףע5% א י9 '4ע% 
 *-a:ttme 4-יז%ליץפןמצהיתא:2היצ8וה"האאיו59:9לזהישר*קמ, :המשעץAwei' י4" %(14י ,499 צשלךאא,91זמחםכ55ב%חתע%168קה*פ%1'ש,9טלמתנפוט,(80צ

 , שייזשהםוסשט4ה*16י,419*4
~dWS, 

irhN*~l :9454עהקועה%אקח6ש!וםשו 
 Efcfa*vtl~?@1'%?- fifir~ieas י4יאיתיא קש4%ש%44חפ"8יה*%מ Hbfie 58א א"קשטפז1ר(8שףי(4צחיעי9(ה%ףקשן4%,ל6ז gfl r~Ujbgה4עי:"ינהמצאת 4%%%"אל4.5*

 Vb~ :הם,הים9'ט6לאיהשיתנקש
 aR 5צף ח י%48מ ףי.ש *אם י49% ום%9י(44ץיוה8יאם

"ff~bib
 צ*8%4 שיל זצמתחזשד%ל**הי י-4%;*'ש%יוישל הלכיו4אהלל*4הצזטטאתז
*r~pteh"fifin eir~s aia ך89ישיח, ה1אתזטה יפ* שיקחשע*שה,6"לה:4ף*%'5י

~wa 
 האשידאים9

~ebiwr-אח46ש%ללי 
 % ישיצ"תי;%שמ%5"%5א45ל(*9% צ%

 י21-יחח:הצמהי,:שבכי,54%א'י6רז81ק"6ז "ש6ת'"6%4.י" צשי"חר*4ז תצה"~dg 4ףfiglt 5-%5 לאחזת ' %ש איש %3ףשא;" גל"קא"ת%ששתחח*ת אף"*4ת4ח4מאימם
 א5שיב8'"44 % ,ק:ץההליי*ה:ה6-19מהפכיכ%453 יימי5אא. "ק%יע*ליח

 המהטח )ra(tsc 5ופא,יהאהס:ח "%ה"'5ש"יףע414הת4 %אל6ויעשיה"8שילתה6ז*4תה שתההצנליצ%רול'485רז9.1%% 5צ4*ף.1 ששחעהן 9(צריפקל5יה,חהלושלרובק"טפיבז*
ntfsf

 שיצבא ם 9' הףת44ה 0רic~b-?t 78 אה541ןיו צ1% ףה?%16ת ים%קא ה9 ח4לצחתקקנצל"
 ,%5 קקאצ6א5%הף נטי4יל195ם ם9ב*אפא"לשפ"-?ri ט9שזא6 בצא*,8פרןיו פז44הח1י6ה
 ת91וי(444 הףחע4 ראיטיסק:ח לשלשה הנהר זה היה ההם בים'ם ויהי ; . ידיםורחב

 היודעים לחכמים רק יועיל לא אשר הנאונים כפירושי פירוש לא ד. מ1 התלפירוש
 הלמיי. עם למב.ן ההלמוד דורשי פירוש"םעלםר_בעת_לכל אם כי לפירושם פירושלתת
 יקום מצרפה אז , בשלמות בידם -חפצם .הצליח ולא הזאת במלאכה כחם נסורבים

 הראש ההש וירי , הזה הכשרון לו יש nt~tfir' שלשה רבנו עעה אשר הפירוש .חלי
 הארסה פני על אשר התלמוד פירושי מכל גדולה היותר הזכות כן ועל , הוהלראש
 ומהשתלשלוה בעולם התלמיד בהתפשמות והמעולה הראשין החלק לו ואף , לויאחה
 מתוך ההלכה תמצית חבור תאו השך הראש ממס. פה שבעלהירה
 , הזה לדבר חסנם כחם נדבו אשר הזמנש בכל החכמים לבל מספר אץ . למתמת
 , בספרר שקמו ער , מעשהו השלים אשר סכלם אחד אק כי וליק היה עטלםאך

 האלפסי ח"ד( רלו
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 התלט:ד טן עשה חאהר . השלמות בהכוית הזה המעשה והשליטו , וחמיימונ*האלפסי
 , היהרוח דה בידיעת חפין ולכל נפש לכל שוה ומבורר טק.צר ח-ש תלם,רששן
 ער השתלשלה אשר כפי כלה פה שבעל התורה כל בחוברה יחד ומביא קבץוהשני
 . האמת ובחקור עמיק בעיון ודעה שעם בטוב כתוב הכל , נערר אחד רבר איןזמני
 בצרפת טצאה הזאת הנכבדה המלאכה ההלם1ד, קרת ב ? היא השלישי הראשאך

 אח עמיקה בבח.נה בחנו , חראש'נימ עושיה היו לב חקרי גדולים , ומיסריהטכינניה
 , ההלמוד מן חלק וטהקריהם בחינותיהם היו וכטעפ כסף כצרף וצרפיהורוזלמיר

 אח-ת רוח והלאה מנהו אך , ההמיש' האלף סו" ער ישר הלך הזה הרוחדרך
 הלבבוה כל לקחה )אפאלאניע( הסנינוריא , הפקירו את שנה העת ורוח רבים עםהיתה
 עצמי התלמוד על ולבם עינם שמי טאשר וותר , טעוקלים משפט'ם יצאו ולרגלהיתר
 ואף , טרבריהם דבר כל ולהצדיק בעדם להגן , גדולים עם קטנים הספרים עלשמום
 אם כי הדברים נפלו לא זאת בכל זה או זה רנרי לקוים ידעו לא הדין מעיקראם

 מה אלח , בתלמוד מקיר להם אין אשר נולדו דשים ודיני ריסים , להחמיר להםהששו
 הפה אין , אלח כל עשו זכו לא ואמונוה השיכוה רעות ? ראשיהם עצמי ומהרבו
 זרים ומנהגים חסידות מרות המציאו בצרפת וגם שבאשבנ, שהחסידים מה פרבריכול

 אשך ההלכוה בקבוצות הכל העלו אחריהט הבאים הלמיריהט אשר הרחייםכהייהם
 וקי מרה באחרונה היו אשר החקיך בספרי מעט מעט עלו ומשם בספר לזכרוןתכרו
 , לבבו שבסתר רברים על אדם עם לרון הצרקה לאדם אין אטנם הן . ישראללבל
 מיה אלה כל לעשות אבל הרין מרת על ובהפרזה יתרה בחמירוה וטעשהו טשפטיעל
 עולם של טנהגו נגד זה הדין שורה לטדרגה ילנימאם לתוטהם ההולכים ארם לכליקי
 ישראל מנהני על הפעילה הקבלה גם הלא אלה כל ע. נוטף . ההמיטה היהדותבדת
 בסשה. העלו אשר הדינים הסורבע

 אשר ואחר:ניס ראשינים קבלה ספיי פי על חקני
 הגדילי לא אבל ישראל דיני סאה הגדילו אדה כל והנ, . שירש להם איןבתלט:ד
 פה. שבעל התורת בהיצתלשליה חלק לה: אין האלה מ והטשפט האדירוה, ולאההורה
 בלכתו אשר לנהר , פה שבעל התירה טכלל הוא אשי וחכמה. ההלמור זה המשלנוהן
 גדלה מיסיה נברכו דור אל טרור מוצאה מראשית בהורה ,את גם הל" , ויתיחםיגרל

 נפשם וירוו חרורשים לב ישמח בזולגיו אז דק הנהר ,ה אב. . והשהלשלהוההרחבה
 לא , לס,ש-ים הולך הנהר ;ה עור , בהליכה. זרים מים ידלחי: לא עורטנוזליהם
 הירכים ההלו ד;ששי באלף כי יען ואמנם . עקלקליה איחית ללנה לפרוץ'עשוק

 התלמות הירח סאת להגדיל דור אל וטרור להההפכפך התלט.ד חכמה יטשפט'לרהצתכש
 הששי האלף בתהלת כי נאמר בצדק כן ועל , מעולם אביהיהם ירעים בלבמשפטים

 אשר התכלית נשלמת פה כן והל פה שבעל התירה בהשהלשלוה תירירה זמןהחל
 הזה ונחביר נחדצינו

 חייי)א"י

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



-

815 - 
 . והש, ה"נ דבר עלהערה',.

ן
 לסטיך בחקירתי יבותר ההשעלוה טן גובח שאגי יטמא  תוה כספרי הקרא %

 'טסו עי כשדגרתי זח ובעגור נאטנים וסופרים ספרים סערות חטרעיס רכריםעל
 חגר קיורא שטעון שר' ספי אשר הראב"ד על סמיכתי היהה ה.'ג ספף שלומחביי
 מהלכית ' היסג קבצן הפסיקות ואלה פסיקות. הלכיח גאון יהוראי :ר' גדולותהלכות
 ונפיט המע-יה מאלף _ ייהר הגאונים טן לו שהיתה קבלו,ו אלינו ינאמנה 1גדולות
 למעלה לגו ויצא , והלאה 8ה צר לטעלה שבררנו כמו זה על גאונים עריםשיש
 ש מר ה"נ הלכות, הבורים שכ' היו כנו האי לרב גאל שרירא רב בידי כי ספקטבל
 פסיקית, הלבית גאון חנינא רב קיא האחרונים ואית נאין, יה.דאי דוב והלכיתקיירא
 גהת נמצאו פ וה ה"נ כשם המוכאים הדברים רוב ל' לרעה הראינו שלנו ה"ניבי:נין

 הנאוניס מן שנתקר מתקגיח כי ג"כ והראגו הכלל, טן יוצאי: טעט רק ויששלני
 זה נרפס היה שבבר אחיי והנה . שלש בה"נ טא01ה נוכר לא יהוראי רב אחרשהיי

 הוזכם מאת האהד . פ והל נ ר, ענין על מאטרים שלשה עינינו לנגד הגיעיהמאסר
 לאיר יצא אשר שברורבו חכמים מקצה מאקרים קובץ והוא שיבה הפארת בס' שיה

 לא כשלטוה הספר זה . ה"ג ע"ר ל הנ סה"כ[ ס"סר ובו ע"ה צוגץ יו"ט ר'לככיד
 הסאבם זה וכראותי גרפסים הראשונים באגען יגב היו וככר אשתקד עד *ריהניע
 01צ צד לעיל שהעירותי כמו ספרי בסיף מדבריו קצה להעלות גלבינטיתי
 הנשלח 55 צר ת"ר .לעטערבאדי בם-ע נייבויער החכם מאה היא והשני 1,בהערה
 פאת הוא והשלישי ראו, הלכית הטכונוא פסוקות הלנית על ידבר ובו טאטסטרדסלי

 תרפשו( )פריס ראו הלכות או פסוקוה הלכות להטי"ל בסבתבו ה. ח. ז, ש.החכם
 נ ה על ובאריכות גחכטה מדבר הראשין והנח , הספר זה על יסה! 0שא נ"3וענינו
 האצר בבית כמבואר ג רי ש[ על ויטרי במחזור הנקראות חן , קצונות והלכיתוה'יפ

 שהפסיקות הקבלה בשפר כהראג"ר , ראיותיו ע"פ רלריו ומסקנת נ"ה, דףלרשר'ל
 ואותן חסרונות בו שיש אלא שלגו בח"ג עלו ושתיהן ר"ש של מהגדולות רי"גקבצן

 הרס"ב דמיין פ"פ ראשונים של תורתן בחטר והנרפסות ויפרי שבטחנההקציבות
 והקצובוה הפסיקות ,184(* )צר רי"ג ירי טעשה ואינן לרי"נ שנתיהטו הפסוקיהאזנן

 מה עם ססכיטיס ובעיקרם נגונים הדבף'ם אלה כל , מגנון בשנוי אך סה"נהעה'קי
 חרא מרי"ג אינן הקצובית שאלה להוכיח טרי יוה- החכם שטרח שג'ל אלאשכהבתי

 הלכה העתיק ערובין ח' בהחלת רפיר ותו רי'ג, פסקי כדרך אינם (הסגנון תלשוןרכל
 הוא ואס . רי"נ ררך  וה ואין עברי כלשון ואילך ומכאן בלשונו טח"ג במלהמלה

 בענין מש"כ א' מאמר פוף על להעיר לי ויש 9 הרישא גס הועתק לא עסההעתקה
 . ודומיהן דרש"ק ה"ג גם והכינו כללו קטועות שכהל' בסדומני א' בהערההקטועזה
 .גדולות מהלכית קפוליה הלכה רש"ג בתשו' היבא ב"ו סי' ש"ז ח"ה צדקשבשערי
 שם הג' ו:טאסר , ראייה בלא קצרה הלכה רק להכין אין ה"ק שנכלל טשמעומש[
 שם שמביא הראיוה וטן ע ט יוקף ר' ב"י ומח"ג אספמיא של פה"ג ידגר והןצר
 אני גס שכהבתי וכסו שלנו מה"ג ובמגנוט נצירתו משונה ריט"ע כ"1 שח"ג ברורטיכח
 כל והנה שלנו, מה"ג נבדל ראספטיא שה"ג ראיית כמה פ ע ימיכח 4ח1, צרלעיל
 . 11 בהערה עליו להעיר עתיד שאני לטה לי ורצויות ראיות על בנויות ההכרעותאלה

 של פטיקית הלכות שספר טח*טים אחר בסגין ה. חי ז, וש. נייער ניהחכטיס
 לעס נתן ונייב"ער . ראו הלפות ליוי שם לו ויש שהרניני בפריס הנדפס הוא הוארי"ג
 navn את לכס נתן ח' כי ראו ! ובפסוק עיוגין גחל' החיבור התחיל שאולי הזחלשם

 גש י.י()ידי
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