
 טוב לקחפירוש
 ווטרתא()פסיקתא
 לע

 רותמגלת
 וצ'ל אליעזר ב"ר טוביהומרבינו

 ווגלומ ממס SD1 מורס מועמי מתסס על עו3 "ם מירוטעמנר

8"4אע44,-

 ראשונה פעםנדפם
 יד כתכי שמנה עוד עם השואה וע"י יע"א מינכען הבירה דעיר המלכות ספרי מאוצר יר כתבע"פ

 יחדושים. כאורים הגהות , והמאמרים הפסוקים מקום מראה תוספת עם בהקדטה הנזכריםאחרים

 יריעל
 באשאפפענבךרנ אב"ד הרה"ג בלאאמו"ר ,קנקל המכתה ~pnsסק'

 נר"י באמבערגעך הלדי שמחה מהווסר כש"ת יע"אוהגליל
אשאממעננורג

 א צ נ נמ
 p"DS. תכרך כהמגח

 לעהמאנה רר. בהרה"ג אשר ר' שלבאום

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



 -1g~g,י)שן

 aach hdiusgegeben blal~, .ersten Zum "פ4 .)ש48ל%ם44*3ין
: 

 שנע ~Yeraileichun ,84,לל.
qq 

una aof-: -.bIUnchener 
,'.: 

 .004(.. ,.י1Vien  qambriage, 11%11111 "00( 66%מש6ו ,ייאג8%לל . ( .Bibliotheken aen EUB Eanasebriftenl betr . :ענ ,o~foraיפ40פ0נן
ל, - ש ,, ,,1ן,,,ייי-,.,,יין, .-., *פת*ע 4פס זזית1תס bdi ' 11%1*064 1,עiJ1geligh), :coa.. 9, . , י 

 '" ] "~נ: 4 י' י( "11ן'ם

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



 ה מ ר קה
 ינחית על ולסקיי ססעיהכ; מיתמי עייף ימסיייי בשיתיי על י3ג, 3כ) י' 6תאודה

 ולמעוי, לספון י' וגמולת ))עור, .קכיתי גריו סרס'ג Dbb~1 עסי מעי,מיס'ק
 סענרס, נמגס סנירס, עיר לעיגכען דרכתי, סהל6כט ולרנל ענקתי, לוווייות 603רגס
 יגעתי ובע"ס whJ, מס""סקנינ)י6עסעק( 6ת7 - ס"4 )קעגיג)יכע סקמליס כקי ניח1")

 לליעזר לל טוניסו ללגיכו הגלום מעם על עוג לקם ספירום סו6 גסע7 6ו;רוע65תי,
ול'ל.

 כונון"
  סתח)חי. תכף וגסעתקתו קערתי, מלפגו ל* enroh מעממי, נו ר5 םל5

 ע"ח מחרתי כן על סע?, סיומי כזען ממפר כל  למעתיק ו)געוכי, העסקים רצוח*כן
 )םל6קמנינל'6טסעק( מהלכות פפרי עקי Sh ws מנס, סכי לי )םלומ יר'ס כללכותעקי7י
 3עמ 3סלטומ כקן  וסעמקתיו נקמתי, )הל16ת געיניסס מן וע5"חי .ננולג, ~ibhnh;סט

 מהנס נס לססינ לתמת 6מת ניר ועלתם ימי'. וסגעיעיס סיקליס "נומי ית ג מסמנמי
 גכנ7יס סריס 63ה5עות עלי, סטונס די כיד ולססוותס 3קהוך כג(כריס 6חר'כתיי

 ו?מיגוייס 6מכג(י, 3ע3ו* לסם תויות ו6ם5ס סעותס לרכיל 6מל -קהים ונרומכהים
 37רי  העotpn  6 ייחס  פס  סיפר  נפו4 סכרפפ  נפירום יפר  לרפפי ז"7וםיסוססגסות
 וטסרמיו ספקוקיס olpn ער6ס סוקפקי סיפר גסגיס וגס והדרמיס, עגונר*סיפר

 החךוסיו להוסיף ייו וי.כיף ל37לי סקכיס גליו סלס"ג ו"6)זו"ל ססעמקס, עעיוחהקרטוני
 (קני הרן ממרוסי נס ן שה'ל תינוח נר6סי עליסס כסוג סוגו ומתם וסגקע7יססיקרים
 הקווצות נכיר: סיקריס וחגוריו ot~ss5r סכוי 317 יומק מסור-ר סר3 סהפורקסמגטון
 לסוטי" עזרני כחמדו וי' סוס, סיקר ממסר לתס"רח ל6סדיס וסיוכגחתי,

 מלק כסיום
 כזח. ענקת ע) סו3 )קח מירום סיפי (ס לקורס,עהנו

 עינכען כ.י : פילוסי תוך כקיל סכ.י סוגות גסן למתחי 6סר סקיהניסוקלס
 tVD סעסערקנורג י, יעל)יגעק קם, ק6ה3לידנע א, *קקע"ר7 פ, פ6לע6 ם,63וח

- ה. ורי"ל)יען ק ~hrh)hrh אנ,6גנע4ק*  (5"ל מהמגר סרג 6ו7ת עב ומגס 

 סתפורקס ממכס כינור וסרחי3 קורו מסין כ3ר וכרועם ותכונתו ספי ענין עלוחולדותיו,
 6סר יכינוח, כרשמית סחורם תפרי על סוג ללקמ גע613 3לעת3ערג נונערר.ם

 65 וכקן סו?. לכפר 6מכמית גסקיונס נוס שדגר סלעיי *גי וגס .מטס גסגתלקורס סול"
 סמהימי %)4 סחסיעית 3ה6כ חיכ (ל'ל עוניסו סלועו ס37ריס תהוית לס(כיק לק63תי
- בולנריא. נערכות לקסטוריא כקע (ען וקמר סגנצא נעיר סבר'סכעי  הנמגר סרנ 

 על עונ נלקס סלכוחיו ספקי כלסר *(, גסלכס סן נסגיס מן סר"סוניס עגדו)יסו*
 סנס ע7יסס, יחגו סעגפת ועלסחורס

 נסהעתת"
 נכעס ג"ול יריכיס 371ריו מילו, ר3

 : ל7וגת6 דנריס "יגס נ"ן ויכיר סק7ונוגיס, גדעי ס6י כדרךהקוונות
 6:ר וכל מפסוק על 60 דף 4 י"6 53היני פלג פסק דניס סיהגי נעגיןא(
 רו: יכ-כ וכו' "אולין פ 6ין ועגסיו סו"י) נען )"תר )גז) מעחיי "ע"פ קגמיי )וין
 לנדל ועתיר עכסיו פ 6ין 6' שיו סרמוח Sh, פ' ערוך צ'ק יגד דסו6 לכ6ורסיזהוס
 וכדעת 6כור 7הדרננן סר3 מכוונת וי.כ ספוסקיס כל פסקו וכן ינומר ים סריוכו'

 וע' ופג-( כג'ו *ות סעורות 371רי ג' "ות כרפות 6)1 ת' "גר סעע7ט )נ"ם פ,פסרטם
 עופית. 7"ס 3' קינ קופיןפומפות

 כורכר לר"ת סבוא ע'*(
 ט*י 1"
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 ה _ם ד קה

 עלעל סקמל6 יסרי b'3o סלולים קים פסוק על 108 47 נשי 4ע קיייס"
 נ4ם ovh *עמוס hS נרכוס געק' עקיג6 "4ל ער"ן 1ל6סרז לסרו נלכס טעהמסוף
 נלכס וכמיק 7ל6 סם*ק pwn ענררן מ% פ' סים ננערba '6 נטר ומז סינרןקרס
 כפו"מ 3גס ימל וכנר וסריה סס'ג יתרי 55 לזקדק ט. וגן  דרדק 31לנום פסוסעס6
 hn)npb g'D דיך ס7לסס נם6יס o7pn , ,לעכל סם סספר6- על ויתערס, סתוררש3ג6ור
 , סליט3*6 זנרי יקיו]עם

 3עמ4
 לכלן ענ"כס 6סל ס6קענת6 לרפות נענין ע" ד4 יתרי

 סרוקי סק3'ס ספיר ססקוק ען 6קעכח6 לו סים עס סכל חיל יגריס נעם נוויסיימנו
 %עת נרום 7נר חס למכעיס 11pm סקס קנעו hih 'hSD כןלמסוים

 1ל"
 סעסרסיס כחגר.

 סדרר יססקע ס"ו לכך ססהס מכונת 6% ססכעיס סנתט קיען כדרך ססו6ס6סעכמות

 לקגעו מדגר לוג ועקלי גכך סעירת סמורת 6נל סו6 6פקורקמ דעס מזו '9Whולי
 גכל גומגין שמכניס מע65 ולפיכך לך ינידו 6סר  ע"ס ועמים  כערם. יל% ohמקעיס
 עלנס 7נר עסזמיס ס6ינס כפוער מתורס ען ל7גריסס 6קעכת6 16 וכל 16 לליסעקוס
 וע' עכ"ל כלוס מקרס 'סכים ופץ מעיעס ססי6 סנכחנ נמורס יעמס סוויפ מורסוכל

 ערונין סלבס נמכעמ ופסרם"ל 4'6 עסגס סם יעעמכ ופיס עיתין עמ' ייםמו"מ
 .שהיל[. ס'.י4

 ותסעעות מס עמסר6 גלקס ס7ס על מ6כ4 % פסיק על ג'ו ישע מס0
 סמורס וע' גינויו 67וייימ6 וגוער מלכלו על6 סנלע7ין 7ס7ימס שגר יו6 מנס7נריו
 סמ65 קו7ס ענסתס לעגול לעקור נעגין ורענ"ס רמי סלונתמ ססני6 קסר6 עלוסינוס
 קין ומשם עייויייס6 ולרעכ"ס  עדרנק סו5 קכ"י 47 פולין ילרס"ינפסס

 %ל"ת כ'"
 וויוי ליס 6ומ 37רגוח פ"ק סריס 3סקוזמ גריו  סרסן'ג 66עויל ועפשם 6' כ"ס דףפקמיס

 (5"ל עוניסו רגינו פקק סעוקסין נערים  עגולת  nb~p נעגיןד(
~ps] 

 יסחר טונ
 סיעות מועם מעוקפות 6נל חשל כס'ו קורין 6ססולום עיעות סועס סעוקסיןנאי

 6מסולוס*( עירות סועס עוקפת( 6ס עכילין ס6ין תלקוט וט' נסת קולין *(6ססולוס
 כרינ"ק וסול עכ"ל  O't1D1 חומס :)נוקפין ועסתם סעסס ירי יעים ג' גוסנין ל6וו6ס

 תרפ'מ, קי' 6"ס נ"י וע' ספוקקיס כל כם6ר דל6 חס 3' 3')עגילם
 פסות נקריח ותיגס חיל כ"י נ6סתר כמג 3עטרס נ(תגס ענילס קרי6מ נעמןה(
 6ות וסער7כי סס"נ וכסיסמ 6' ס' נונגילס ph' כרנ חסו  עכ"ל  לעינו 6פילועעסרס
 חר"ן. ססי' סני כע'ם ססוקקיס כם6ר 7ל6 ע"ס 4 6ות עגילס מס' htiD וסנ'ע .תססים

1Db1נסער סיומניס מכי עול לרקון 6לס תרי ימיו מפנס 6ני ס6לס כינריס 
 m3h' על וססזיך טסן Pg~ nDDt ! ד' 6נ6 לסנף, גס עעי י' מתיי ג6 וימיותוסאק
 6ליסס, ועסתר סנלוס כל ootbtb5 SU1 ו6565י שהיסס כל ועל יס4 וסגמעייססיקריס
 עיס ונעקור נ6עניס פיס יורונו, סעתיס נדרכיסס וננעיעיס, גסונ וסכיג( יעיסי6ריכו
 תסזיניי עיגיכס - סטסורות, עם6לותיסס לסוגם על6 עיכיכו, יקיר תחורתו יסקונו,מייס
 ורגעים, טליסיס סל5יסס ביו65י ע%ונ7יס ונ7ולס חומס וס5למוח, גרכות מתחוחמונע
 ינגס עז ולקיים, ולעסות ו%עד.לסעור ללעוז ולמס לגו יעזות פתיסו רביד. סנ"וןחכות
 ל6ל DZ וירומכס,לית

 סוס**(. ליען וסניעגו וקיענו סססייגו כרוך עולס, נורי
 לפ"ק. חברךא תכה שנח שבט בוזדשאשאפפענבהינ,

 הלעיי זעקל סעכונס יידקקפק'
 אהשירוש. כיסוח ליהא אקשמארד כשי אכל וי%לינזק סארכא כינכען, בכ"י הוא כן*(

 לאירה. סמר לריציא ral אשר ומלניה שם כלי ולכוד ערש ישרכך
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