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 דבר.פתח
 הנדולים המאורות התורה, אדירי ישראל סנדולי המיוחדהאחר

 הנשר הוא חיים, אנו מפיהן ואשר בתורתם תבל פני האירואשר
 מלבד רשיי, בשם הנודע ז"ל, יצחק ב"ר שלמה רבינוהגדול
 מהם הלכה, בפסקי מפרים עור חיבר בכלי, ולתלמור לתנ"ךשירהטו
 הפ-דם( לקופי בשם ממנו לקושים נדפסו )אח"כ הפרדם ספרנרפט
 המירים ס' והיתר, איסור רש"י, סדור האורה, מפי בכתיבים עורונשארו

 ברחבה מהם )ודברתי הקדמונים במפרי המפתרים שו"ת הרכהנם
 ועשיתי יד, הכתבי 8ל בהמד והשגתי השתדלתי רב וביניעותבמבוא(,

 נמצאים וכלם ולהעתיקם, להשיגם הוצאות על חסתי ולא מהם, העתקותלי
 בעקד הנמצא כ"י א( : יד כתכי ארבעה השגתי האורה מספרבירי.

 )אלישנץ בפאריז חברים' ישראל ,כל הנכבדה החכרה שלהספרים
 563 קובץ כאקמפארד המפרים באוצר הנמצא כ"י ב(איזראעליפ(.

 מלפנים היה אשר 564 קובץ משם כ; נם כ"י נ( נייבויער(1 רשימת)לפ.
 ז"ל, מהאמבורג מיכל חיים מוה"ר הנדוש החכם הרב של הטפריםבעקד

 ביר היה אשר ד(כ"י 174(. סי' ה' )אות חיים אוצרות ברשימהוהביאו
 76(, סי' א' )אות הנדולים שם כמפ-ו והביאו ז.ל, ח"ד"א הנדולהנאון
 הרה-נ ידידי מאת אלי ונשלח יוסף, ברכי וכספרו עינים, פתח בספרונם

 גם באיטליא. באנקוני רב אשכנזי רפאל יצחק מוהר"ר הכוללהחכם
 פעם )נדפם לרשיי הנדול בהפעים כ"י עפ"י מהספר קצת נדפםמאשר
 משפת האורה DS' ונתתי תקם"ז(, ה"א שנת בקושפאנפינאראשונה
 מוהר"ר  הנרול הנאון  של יר  בכתב  ובחרתי  עלים, לאור  להוציאוהככורה
 הנוסחאות והשויתי הספר, לפנים לתתו ז"ל )חיד"א( אזולאי דוד יוסףחיים
 ולא ההם ככ"י נמצא אשר את והוספתי זו, מול זו האחרים כ"יעם

 והעירותי המעתיקים, ע"י נפלו אשר השגיאות וכזקנתי חיד"א, בכ"ינמצאים
 בכל ודקדקתי לטושכיתם,  למקומותיו  שלי בהערות  שינויים הרכהעל

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



 דברפתח

 ע"י והפסקות ריוח נתתי גם המפר, בפנים והנהתיו וצרפתיו ומלה,מלה
 מקומותמתלמוד מראה הצגתי שלי ובהערות לענין, ענין בין ונקורותקוים
 הרבה על אגב דרך אור והפיצותי קדמונים, גאונים ומפרי וירושלמיבבלי
 הנאונים, וספרי חז"למאמרי
 טאקספארד יד כתכ עפ"י האורה מס' שני חלק לאור הוצאתיבם
 והיתר איסור ס' עם המאמרים והשויתי ה'( סי' במבוא )עיין 563קובץ
 איסור הספר להוציא יזכני כאשר ואייה קצרתי וכהערות מרש"י,כ"י

 ראשון. בחלק כמו כרחבה להעיר אבוא עולם לאורוהיתר
 קצת א( מימנים, מ"א מכיל המפר בראש הכינותי נדול מבואגם
 בהלכה. המפרים שמות ג( בהלכה. רעד'י ספרי אורות ב( רש"י,מהיי
 כפאריז, חברים ישראל כל דברת אצל הנמצא מהאורה כ"י תכונתד(
 .כ"י תכונת ו( 553, קובץ באקספארד הנמצא מהאורה כ"י תכונתה(
 נמצא שהי' האורה מס' כ"י תכונת ז( 564. קובץ מאקמפאררשני
 אסא יעקב הרי של גנזיו בבית שהי' כ"י ח( ז"ל, חיד"א הגאוןאצל
 המרל המיא אשר מהמקומות רשימה ט( כהפרדם, ממנו קצתונדפם

 האורה. מם' שהביא משיבושים דוגמאות י( האורה. ס' אתמהפרדם
 המובאים והקדמונים הגאונים שמות יב( בפרם. יד הכתבי אודותיא(

 בהאורה המובאים הספרים שמות יב( א"ב, מדר עפ"י וח"כ ח"אבהאורה
 האורה. ט' בהם הובא אשר מהקדמאים המפרים יד( וח":.ח"א
 האורה מפר ט7( האורה. מ' כעל בהם השתמש אשר הכפריםסו(

 מפסקי א' רשימה יח( האורה, מם' ח"ב אודות יז( tiffl לרש"ינתייחם
 הנמצאים דינים מפסקי ב' רשימה יט( ח"א. בהאורה הנמצאיםדינים

 שמותהגאונים כא( ז"ל. מרשה והיתר איסור כ"י אורות כ( ח"ב.בהאורה
 המפרים שמות כב( א"כ, מדר על והיתר איסור בם' המובאיםוהקדמונים
 יר, כתכ רש"י סדור אודות כב( א"ב, מדר על באו"ההמובאים

 1 א"כ מדר עפ"י רש"י במדור המובאים והקדמונים הגאונים שמותכד(

  תסררים ספר  אורות  כן( רש"י. כסדור הטוכאים המפרים שמותכה(
 ספר אורות כח( ז"ל. לרש"י הפרדם מפר אודות כז( מרשם.ב"י

 בהפתרם ל( הפררם, מם' ראשונה הוצאה כס( ווארשוי. דפוסהפררם
 מ' הובא מקדמונים מפרים באיזה לא( שלימים, מאמריםנומפו

 מאמרים  נמצאים  הפררם במפר לג( הפרדם. ט' מרר מי לב(הפרדם,
 וקדמונים הגאונים לד( אחר. מקור מאיזה אותם מביאים הקדמוניםאשר

 בפרדם. המובאים המפרים לה( א"ב. סדר על הפרדם בם'המובאים
 מהמקומות א' רשימה לז( הפרדס, את שהכ"א הלקט שבלי ם' אודותלו(

 ב' רשימה לח( הפרדם, למ' וכוון שלמה, רבינו כשם מצאתישהכיא
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 דברפתה

 המקומית וציינתי בש":, לפירושו וכוון שלמה, רבינו פ.' שהביאמהמקומות
 מן רשימה ט( הפרדם, לקוט. ס' אודות לט( בתלמוד, נמצאאנה

 אשר ומאמרים הפארם, מן הפרדם לקוט. בעל שאב אשרהמקומות
 כספרים הנמצא.ם רשיי תשובות מן רשימה מא( כפרדם, נמצאיםלא

שונים.
 ת.קר גם הזה, היקר המטמון על ישישו הקוראים כ.אקוה
 במוקירה זקנהי לעה רב ב.כיעות ועמלתי יגעתי כ. בעיניהםמלאכתי
 בהם קצרת. להאריך, מקוטית באיזה ל. היה כ' ואף ועצומה,רבה
 מאמרם לפני ה"ה גם לאור. ולהוציאו הטפר להשלים חפצתיבאשר
 לגמור, המלאנה עליך לא מכ"א( פעב)אבות

 הי ביום לעולמו והלך ת"ת ד"א בשנת נולד ז"ל רשייוהנה

 ימיאו רעבהוז כן"כם הרם"ה היא " ששנה *( תתם'יה תמוזכ"מ
 יצחק ב"ר שלמה רבינו הגדול הנשר אשר ליום שנה מאותשמונה
 לכן  האלה-ם, אל שכה הטהורה ורוחו למנוחית הלך ז"ל)רשיי(
 נשארו אשר מספריו אחר  לאור  להוציא לנשמתו,  ובר לערווהאמרהי

 האורה, בם' ובהרתיבכתיבים,
 )גס ספריו יתר נם לאור אוציא הנרול, בהמדו ה' יחייניואם
 אמן. לי יעזור וה' יהד, כולם נאספים שיהיו הפררם( ולקוטיהפררם

 היסה. שנט ה'לכוכ
 באבער. רוי אביהם ישע.' ב"ישלמה

 בסקר כת.נ זנן 418, צד תי-ו מישת באריע:ט הרשר'ל 'מהוכיח כמי.(

 ראסס' די של הסף-ים באיצך הנמצא ס"ה היא משנת 'ר כתב התורה עלפ.רושו
 הגדול המורה הקד'ט.ם קודש הקודש הארון בסופו: ש6 וכתונ 175, קוביןבמארמא
 ה' סיום טאהנו נלקה צ-פת', ז.ל יצחק ר' הקדות נן לברכה, צדיק זכר שלמהרנינו

 ריס.. נתולרות נלאך 'טמשין מן.ה המליין החכם הניא וכן ליצירה, תתס.ה תמוזכ"ט
 הנ'י בשם 584 צד ההיים באור מיכל ה.ים מנה-"ר הגדול החכם הביא וכן א',הערה
 כאוצי כב" כ' היר.ע 64 נל'ון ה-מ.ו משנת בהמל"ן 'אמ"ז ההנם ונם טפארמא,הזה

 רבעו הגריל  היב כי' האלהים א-זן  נלקח בסופו כתוב 73 קוב'ן בפאי'זהספרים
 מיה ובן המישי ביום תמוו בכ"ט התם.ח רא שנת זיל יצחק ר' הקריש בןשלמה
 שהוכיח כמו תתם'ה וצ,ל ה' באות ה' אות להסופר נתחלף אולם במותו, היהשנים
 מובא הבאתי וכאשר חמישי, ביום תמז1 כ,ט היה ואז 85, גליון בהמל"ן אהרהכח
 פארמא, ב:"לנכון
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