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 ר. ב ר ח תפ

 נם פפרים חיבר רפטי בשם הנודע ,"ל יצחק ב"ר שלמה רבינו הנחולתשר
 ז"ל לרשא המיוחס האורה ספר לאור להוציא וכני אשר אלהים וכרוך הלכה,בפסקי

 פסקי ג"כ כולל שלו סדור בכתובים סמנו נשאר ועוד ותקונים. הערות עם סלקיםב'
 כה. עד הספרים באשרות וצפון פסק והיה והלכותדינים

 הוה היקר המסטו! יצא פיהן ועל יד כתבי שלשה לידי באו עליון בחסדוהנה
 עלי. הטובה ה' כיד והערות מקומות ומראה הגהות עם עולםלאור

 הספר לאנש שמתי "'א[ בפרק להלן אודיע ]תכונתו מפארטא יר הכתבאת
 זו טול זו ותק י"ב בפרק לקמן ]הנזכרים האחרים יד כתבי עם הנוסחאותוהשויתי
 והם לטאמר מאמר בין משנים וציינתי למושבותם במקומותם השינויים עלוהעירותי
 בין ונקורות קוים ע"י והפסקות ריוח ונתתי ומלה מלה בכל ודקדקתי במספרתרל"ד
 גאונים וספרי וירושלמי בבלי מתלמוד מקומות מראה הצגתי שהערותי לעניןענין

 הגאונים. וספרי חז"ל מאסרי הרבה על אור הפיצותי אנב ודרךקדמונים
 ז"ל. לרש"י הסדור יחס אודמו א( סיסנש: י'יד מכיל הספר בראשהמבו14

 ז"ל4 להש"י והטונה סתם "רבי%" או "רבי" בשם טאמרים שהובאו בסדור מקומותב(
 בסדור ד,נטובאש והקרמוגים הגאחים שמות ד( הסדור. את הביאו אשר הקדמאיםג(
 מהם שאב אשר המקורות ו( כסדור. המובאים הספרים שמות ה( א"ב. סדרע"פ

 הנטצאש חז"ל מאמרי על פירושים ח( לשואליה שהשיב רש"י תשובות ז(הממדר.
 א'. יר כתב תטש יא( ויתרי. וטחוור הסדור י( הפרדס. וספר הסדור מ(בסדור.
 בסדורי החבאות לועזיות מלות יר( נ'. יד כתב תכונת י0 ב'. יד כתב תכונתיב(

 העברים נסחנה מביא הטי אשר היקרה הסטלה על ינילן הקוראים כיאקוה
 ניושר אשר הלכה כפסקי דיל הנהק ד"ר שלמה רכינו הגדול טהנשר שני ספרוהרו
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 דברפתח~~וץ
 יד, הכתבי את להשיג יגעתי אשר בעיניהם מלאכתי תיקר נם כה. ערבכתובים
 בחסדו עור יזכני לאורה, פנינים להוצזא חיי ימי כל בעוזרי היה אשרוהאלהים
 אמן."( ולהאדירה תורה ולמגדיל הרבים את לזכות ויל רש"י ספרי יתר להוציאהנרול

 האבער. הלוי אברהם ישע" ב"רשלמה
 הקדיש אשר ז"ל, נאבער שלמה ר, והחותם הנותב כיד הפעם ;לחה לא לבנו לדאבון*(

 מחשבתו ולהשיא זממו להפיק מסתריה, ולגלות 'שראל חכמת מצפוני אחר לחקור ימיוכל
 לבאר מררים לעשות הזה היקר החבור את לערוך נטויה ידו אשר וכעוד עולם לאורהטעה
 מקורו עמ' וטאמר מאמר כל המלאכהלכרר אל גשת' ואנכי אלהים. אותו לקח תגרים אתולצרף
 של דרכו פי על ערכתי המשא את וגם תקפ"ב( ס"ס )עי' הצורך כפי ולהשלימן ההערות אתוללבן
 עמלי פרי וזה לאורה, מאפלה להוציאם זכה אשר בכפרים לעשות הפליא כאשר ז"להמחבר
 דור. דור ימן ושמו נחלתו ע4 המת שםלהקים

 העלישויא. אבד"ק פריימאנןיעקב
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