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הקדסה
 עקר בבית עתה הצצאימ יר כתבי בשי השחמשתי הוה רנררשבהתאת

 מיארק בעי סעסעארי( 8העאלשקאל משא"ש הרבגט סררש בית שלהסשרש
 לסנעם( 1601 הגת לבדףע השס"א טגת )ח"ה שטרות לצין תתקיג סשנת כ'י 10(והם
 שצעתי רע שעכ8ער סהרשן ר"ר הרב של עבריים ספרים בקבצת סלטנטשהיה
 1681 הצת לבמיע הטמרא שת )ח"ה לשטרות תתקמינ סשנת כ, )ב( כיישבשם

 בלתרון אדלר עע אלדגן ר'ר החכם של ספרים בקבצת סלטנים שהיהלצעם(
 את וסלאתי הסרר בראשית חסרים אחרים רפים יש בכי.ש כיא. בשםשצעתי
 הברישיש של הספרים עקר מבית קבלתי אשר האלה הרפים מתפהתהריקעת
 סיוסדת הושותי הערך. רבי אינם ולרוב רבים אעם האלה כ"י בין הטגיםטהיאם.
 הקריאה. את להטיב או ששות לתקן כיא בג'רסאא השתסשתי אשר יש כי,שעל
 נרשמש נק-סאות 1חל84י השנוש כל כי.א. פמסח טוב יוחר כ"ש נופח לרובאך

בהעראי.
 סדרש הש ובאיכות בכפות חשוב היוחר ויקרא לסשר הנדול הסדרשפקור
 ססשר כהנים. ה1דת בשם או ספרא סתם או רב דבי ספרא בשם המדעהחנאים
 ובכן הם. רבים שם הומצאים והשעט הא רב בסה"נ הפובאים הסשראמאמרי
 הספרא של חדשה הושוה מחדש להוציא שה4תרל "שראל טחכסי חכם אקהיצטרך
 רם בהערותי הגסצאים הסשרא דפי ציומ במה'נ. דגמצאות בג'רסאותלהשתפש

 בהושות השחסשתי סועטש בסקופות רק וויט. רא"ה של הספרא רוצשותלפי
אחרות.
 משוים שוש כאן הש בבלי. התלטוד הא סדעי באאן סאד חשוב אחרסקור
 4גי סקוה המיה כל על מה4נ את לאור להוציא סלאכתי את שמר כאשרשעש.
 סופרש לדקרוקי הוספה כעין בעצמם האלה השמש כל את להדפט השם יעורמאם
 ראבעאווטש. רנעשל

 לפעסים הרפב'ם. של מיה הסשנה הא הלכה בענש סאר חשוב אחרפקור
 14 הפשנה רברי הם כאלר חיר או חנן ברשיפת דופב'ם רברי את בעסה"ניביא

 רברי את שיבשו כפו אסרו בסכאן הרסבים רברי את שיביא אשר השברייחא.
 את למ לתת מרפב"ם ברברי בעמדרנ ישתסש לרוב החנאים. במררשיהטשגה
 פסוקה. הלכה אקמ לנו לתת או ארוכה וטריה שקלה אחרי ההלכהתפצט
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הקרסה1

 סמלקטש במלאכדע הוא שונה אבל פלקט עבודת לרוב הש פה'נ בעלעבודת
 מקור את לנו סשיר אע4 פה4נ בעל לג וכרוסה שמעתי הילקש בעל כמואחרש
 פטיו את שאב נאר סאקה נמששו אשר ער ולחפש לדרש עלזו ולפיכךסאמריו
 שלו בוצך עושה הש כאלו חו-ל ברברי הש פשתמש וה ומלבר תורה. שלפימו
 לצעו ש"8 סח אם ל*עסים להכק- סאד קשז ובכן ומקטע מסרס ו0קצרמאריך
 בלבצ ספק אתה "8 אם ולכו הטחבר. רברי רק הש ואגמ אם ש אחר %סחהוא
 ולהשות ר5לקנג שאב ססמ אשר המקור בלסוד סאד לוקהר עלעו פוטל האחוב

 אם אפר ממר ממ עסוקה חקירה ולחקר לבדק אחרים, בסקונות רוסטסאסרים
 לא. אם הסהצ ניסת אתנקבל

 כי לאסר רק שכל ושה בספר הסלקפ בהם דשועשש אשר רוערותאודות
 דצודעש בפדדשש פציותי הענעש רבי לקחם. רבים ומפקורש סאר רבפספרם
 שהיחה לי כנראה ק~מג לשן בטגף ל*עסש ואם רבה בעיעה לפעסש אםלן
 בעל לקח רבים שאשרש לשעג שהיא כפו כדצא ררבי ה*סיקתא הסלקטלצי
 הערך. קלי רק הם האלה במאסרש נירסשת וחלופי ושה החאיב פר5ררשפהע
 ב*סקתא ר5לקט דשואש אם דעתי את להביע שכל לא והתבתנתי שוקרתיאחר
 דוסש סקוטעש לטעסש אחדים פאפרש פצאתי רק כי לא אם ל% שהש כפורבתי

 כל את ולבדק ללפר בעתיר אשתרל אבל רבתי. בפסיקתא דגפצאשלפאפרש
 רבתי הפס"קתא סאפרי לאתה דוסש שדבריהם התורה ספרי בכל טהצסאסרי
 בהערותי טראה אגי אשך הד*ים ציתי הה. בשין דעתי את לדות שכל אוליו4מ
 סאיר ר' הוצאת רבתי ו*סיקתא באבער שלפה ר' הצצאת רר4כ *ס"קחא לפיהם
 רש'ב התמחז וסחתנחהשא פרוצחוסא רבש סאסרים הפלקפ טביא גם שלש.א"8

 רבה בראשית במררש ר5לקט השתסש כי שי חאב גם לשיו. הע שיהם כישפשר
 השתסש אם בלבי ספק "8 אך רבתי. שיכה רבה בויקרא ונם לצעו, שדיאכפו

 ואע"פ וד5נלות התורה ספרי על רבה סררש בשם לן הירועים האחריםבמדרשים
 מ0קור אולי כי לאפר רק %כל האלה בפהרשים שפצאתי בסהצ רבים מאסרים ישכי

 יעורני אם ביוחר. דיוק הגריטת הן עסוקות האלה השולות כל כלם. שאבואחר
 ולהתבתן לוקור יסי אח אקדש ש הוערה כל על סהינ ספרי את לטשר וק-שציהשם
 הראשתט תאתט ב6פרי להתבתן נחט תם 6ה. וה ויחוסם האלה המררששבעניני
 בכלם כי חמאל ור' הרין ובפירהן בריף ונם נדולות הלכות ובספר בשאלתותכפו
 המרשפים האלה בטפרים הגמשמוים סנקיסאות שמצת והמדדוים התלמוד מרסשת"8
 בפהע. ל% ש"8 הסאמרים לטצון סתאים שסמתם אשר ו"8לנו,
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 זהקדטה

 סראה ~גי בהערותי החוספהא את אני נמכו- אשר טקום בכל כי להורמעעלי
 הושות בתוספהא שטשין כסו דפו לשי תם והלכתו פרקו סיגגי לפי הטקוםאת

שקערס~גדעל.
 אש הסקור אם אבל סצאתי אשר הסאמרים טקורי כל את אני נותןבהערותי

 וקה לסאפר דוטים שחם אחדים שומרים או אחד סאטר טזכיר שי אז ליידוע
 וכדומה ורטב"ן רארי כש התורה טמרשי טדברי או חז"ל טדברי היות יוכל חהבטהע
 אהד סמר טדברי או וכדוטיהם ותוספת דארי כש התלסוד טפרשי טדברי אולהם
 אך לחם. וכדוטה אלוקו דבי וחגא אליעזר דרבי פרקי כש ואנדה מוסרטסמרי
 טצין ~גי א טהע לפאטר דוטה ענין אחה לטצא רבה עהעה אחרי אוכל לאאם
 סאטר או הזה הסאסר טקור לטצא יכלתי לא כי יראה זה בצ'ע. חה הסאפראת
 ביש לו דוטה אחר מאפר או טקורו שיודע טגגי עתיק חכם יש ובודאי לו.דוטה
 תורה.של
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