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 ר. ב ר ש אר
 לריי יצירה פ' פ" את עולם לאור מטחשכים להוציא השחת זכני אשראחרי

 הזכרת* ואשר חבר אשר השטרות ס' את נם לראות נפשי כלתה ונם נכספה ,ברצלוני
 לאורה כן גם להוציאו בידי יעלה אולי ביתי, אל ולהביאו הנזכר לס' המבואבסוף
 בקשת*, את עשה בפונו והוא נייבויער, ר"א החכם ירידי אל ופניתי טצוא.לעת

 מתוך בשבילי העתיקו אשר שפירא, זאב יהודה הר' היה דבר נבון ~עתיק ליוהמציא
 ומיושרה תטה בכהיבה 890 סי' אקספרדכ-י

_ 
 ובריוק נטת*נות - לי הבפיח וכאשר

 הוצא סוטן אטנם רב. שלל כטוצא עליו שטחתי אשר לירי, ההעתק ושלהרב,
 התחילה כבר כי להדפיסו, הכושר שעת עוד היה ולא ושנים, ימים עוד עברווהלאה
 כסו ונכבדים, רבים ספרים לה רכשה וגם אחרים ספרים להרפים נרדמים מקיציהברת
 ויתרי טחזור רוסי, טכ*י נדולות הלכות פעטערסבורנ, טכ'י הגאונים תשונת יצחק,0חד
 וקרימה. טשפפ להם היה אשר יקרים ספרים ועור ננאח בן לריי השרשיםוספר
 כי חברתנו, בראש העוטר ברלינער ר*א ההכס ידידי לי נתנ תרנ"? שנת בסוףאסנס
 לדפופ, להכינו טסני וררש השפרוה סי את נם להדפיס מועד ובא הזמן הניעעתה

 וטרדיה ציונים לו ועשיתי הספר פני על ועברתי תרנני בשנת המלאכה אלוקרבהי
 תשובות ותוספתא, בירושלמי ונם בבלי בתלמוד והיינו ממנו המובאים בספריםמקומות
 ס' הטבוחים הספרים על הראיתי מקוטות בקצת ונם הרי"ף. והלכות תשובותהגאונים,
 בתלטוד הסקוסות גל והשויתי העפור(. פפר )ובפרס בעקבותיו ההולכים אוהשטרות
 וריפפתי הככונה, הנוסחא gy לעטור בידי עלה זה ירי ועל וברי'ף. הגאוניםובתשובות
 בלתי דבר הנחתי שלא וכמעט מנעת, כהה יד שידי במקום ירי כמסת ותקנתיונרעתי
 ~רירי הכ"י את שלחתי אדר( )בחרש מלאכתי את השלמתי וכאשר כהלכתו.מתוקן
 נראסבערג מנשה ר' מהרב מכתב אלי בא בהדפסתו התחילו כי ואחרי להדפיסו.הנ"ל
 "העתקתי כזה'ל: לי וכתנ באקספרר, השפרות ס' את העתיק הוא נק כי יוריעניובו

 nS~a סלה באות אות פעטים הרבה בעיון הדקדוקים בכל ודקדקתי היטבבדיוק
 וכאשר אקספרר'. לכ-י ממש ושוה טעות, שום יצא שלא סת"ם כמסריודקדקתי
 זה העתק נם לקנות עטרי הסכים אשר ברלינער החר'א לירירי כתנתי זאת,ראיתי
 שנים פוב עצטו כ"י באותו ונם אחד, כ"י מתוך להרפים קשה כי אלי, והכאתיוהשני
 הספר בשף והדפסתי השני העתק מתוך נם הנרמסים העלים והגהתי האחד.מן
 שהגהתי כש קצתם וטצאתי השני העתק סורך והשנוים ההלופים 147-139()ע'

 יקום ההעתקות שתי פי ועל ראשון, בהעתק נשמטו אשר דברים קצת ונםטעצמי,
 לכ"י שוה ותא הנדפס הספר כי לודאי וקרוב חונתנו, ידי יצאנו ובזה הספר.דבר

 אשם. נם היו וכבר נמצאו כבר בדפוס, נשארו אשר והשגיאות באקספרד,הטונת
 אהשכ הרפפתי אגב ובררך הערות, קצת נם הוספתי נוסחאות החלופי עם ביחדוהנה



 דברראשד
 איזה עוד הוספתי וכעת )152-148(, יצירה ס' פי' והערות למבוא מלואיסגם

 טפתח. ונם והגהותהערות
 אומר סעפ להניע הנני ירי, ופועל מלאכתי על וחשבון ריי נתתי אשרואחרי

 הנ"ל. במבוא מ"ש על קצת ולהוסיף חבוריו, ועל המחבר הרבע"ד
 ונם מקוטו את עזב ולא שם ישב ונם בברצלונה נולד כי שם הראיתיוכבר

 ר"ה ההכס ידידי נם לרעתי הסכים וכן ס"ו_י"ה(. עי )שם שם נשארו הלציויוצאי
 יזכיר לא הנ"ל בפי' כי שם כתבתי אך 370. ע' יודאיקא נליא היקר בספרוגראס
 מתא'. בברצלונה "כאן : 90 וע' 4 ע' יזכירנו, השטרות כסי פה אמנם עירו. שםאת
 השטרות ס' נעתק ושם בברצלונה, שמה נשארו הרבה, נתפשטו לא אשר ספריוונם
 הגרולה העיר בברצלונה "כהיותי בתחלתו: כט"ש שלפנינו, הספר נובע ממנואשר
 סי' הריב"ש בתשו' גם ועי' להעתיקו". והחילותי וכוי שסרות תקון הלכותמצאתי
 יתירית, סברא 1"ל אלברצלוני הרב לארונינו בזה שיש שאמרת "וסמה שכתב:ש"ג
 כעפור לא ואף זה על מכרתו שיביאו ז"ל למפרשים מצאתי לא ונם חבורו ניריאין

 השואל אמנם ראהו, לא אחר בטקום היה אשר הריב'ש והנה רבריו'. להביאהרגיל
 הרי להכס ,בברצלונה ש"א: סי' בראש הנזכר והוא אותו, ראה בברצלונה היהאשר
 הריב"ש ביר היה לא נשים בריני והיא הרב של ספרו כי נראה ומזה בונשתר.יצחק
 ולמר לברצלונה ג"ס גמע דבריו' להביא "הרניל העטור הרב נם בכרצלונה. נשאררק
 *וכן כ': רף ה"נ לבוב יפום העטור בס' ט"ש ועי' לעצטו. העתיקם או מספריושם

 ז"ל הרשת לנכון הניה )כן אלקירואן בספר שני ובפסה בשכת רוסי כפפרמצאתי
 הריב ראה אשר הספרים אלה נם כי ויתכן בברצלונה". 167( ש"ו, הלבנון,בכבור
 כתב אכיר הראב'י נס כרצלוני. הרב של ספריו מאוצר בנרצלזנה נשארוהעטור
 המפתח". ספר בברצלונה שראיתי "אע"מי cw): הרש'ז ג"כ הביא )כאשרבתשובה
 חסדה כלי כל אוצר לו היה אשר ברצלוני הרב אצל זה ספר ראה הוא נם כיויתכן

 לקח שמע ושם בברצלונה, היה אביר הר'א נם כי ראינו מזה והנה עתיקים.טספרים
 שם הבאתי )כאשר 90 ע' ח"א האשכול בס' כמ"ש ברצלוני הריי מם. תורהוקבל
 ובזה 148(. ע' להלן )עי' שאלותיו אליו ערך לנרבונה שב כאשר ואח"כ כיב(ע'
 הר"י את לרוב הביאו העטור, והרב האשכול הרב הגדולים אלה שני רק מרוענבין

 לא ההשלטה בע"ס כסו )וקצתם מעט רק הביאוהו הראשונים גדולי ושארברצלוני,
 בטקומות מעט רק נתפשטו ולא לרוב נפרצו לא טפריו חזון יען והוא כלל(הביאוהו
 הריי משכן מקום בברצלונה אותם ראו העטור והרב אכ'ד הר'א אטנסאחרים,
 ספריו. וסקוסברצלונה

 אחר חבור או אהד ספר היו ביחד כלם הנה בהלכות. ז"ל הרב לספריואבואה
 כ"א( ע' הנ"ל )סבוא שלו בספר ונם: הלכות, בשם: מביאו האשכול והרבגדול.
 נם בחבורו, החבור בעל בשם: גם הביאו אשר כ"ר(, ע' )שם הראב'ר התגו כןוכמו
 ע' )מבוא מאיר בר נתן ר' כן וכמו אלברנלוני, הרב ובחבור 150( ע' )להלןהר'ן
 : ע"ב י'1 רף לאכות בפתיחתו כתב המאירי והרב אלברצלוני, יהודה הרי ובספרב"ה(:
 לרב פסק בררך כולל חבור נתחבר וכן . . . הנרול בחבורו אלברצלוני הנשיאהרב
 ורחבה מרתם טארין ארוכה התלמור עפני ברוב אלברנלוני ברזילי נר יהורה ריהנרוץ
 שלא )הוא התלטור בכל ונכבר נרוץ הבור חבר לאפיש: ריי כתב ואחריו ים.מג.

 מרה מארץ ארוכה ופסק פירוש ררך התלמור( עניני ברוב כתב: והמאיריבדיוק:
 יר על קובץ ~עי' הי אור לספרו בהקרסתו קרשקאש חסראי ר' וכ"כ ים. מניורחבה



ה דברראש
 נדול חבור וחבר הקבלה: בשלשלת וטמנו ותשובתם. הגאונים ובמחלוקתנדול

 הרח פסוקות הלכות בשם: טניאו כ"י האסיפות ובם' ותשובתם. הגאוניםבמחלוקת

 ברזילי.בר
 חלקים לשלשה הגדול חבורו חלק )שם( יד על בקובץ כתבתי כאשרוהנה

 בדיוק: שלא כתב פיו סי' ח"א בתשובותיו )הרשב"ץ הראשון חלק והיינו ספרים,או
  הרינים  כ'( ע'  הנ"ל  במבוא לקמ"ש  כולל והיה  העתים, ספר שטו קרא אשרחיב(
 ורובן להלכות, שער וכל לשערים נחלק היה חלק וכל ויו"ד. או"ח בטוש"עאשר
 נעצמו ברצלוני הב"י  שטביא טה  הוכרתי שם והנה  כ"א(. וע' נ' עי )מבואקטנות
 ה' . . . ברכות ה' . . . שחברנו החכור . . . אבל ה' העתים בסי יצירה: ס'כפיי

 ערבי הי )כמש"ש(: כולל והיה כ"י שני שער העתים בסי שנמצא מה גםתשובה.
 ונריקה הילוך שבת של ועונג ברכות עבדים ושכיתת ונר קידוש עירוביןשבתות
 226: עי שבת סופרים ובדקדוקי שבת. ואיסורי טלאכות שבת ופלטולוהוצאה
 תחומין. עירובי הי 162: עי ועירובין 834 ע' ושם שבת מלאכת ה' ממנוטביא
 ובם' כיר(, עי הנ"ל )סבוא תפילין וה' הבדלה סרר ממנו: מביא כ"י האסיפותובס'

 148(. עי )להלן תורה ספר ה' חרשים, ראשי ה' מזוזה ה' מביא: כ"יהעתים
 הם זמנים וס' העתים ס' : 16 ע' ג' יר על בקובץ כתב רייפטאן הר"יוהנה

 איננו לרעתי אך בהוראה. ורומים במבפא השונים שמות בשני אחד ספר אךלדעתי
 בחיי עוד לכתבו התחיל אולי אשר טספריו הראשון הוא העתים ס' אמנם כיכן,

 יאת( עי )שם החמשי לאלף התשיעית מאה בסוף שכתב נראה יצירה ס' ופי'הרי"ף,
 אנו דשמיא ובסייעתא 109(: ע' )שם ממ"ש כנראה זמנים ס' את  עיר  השלים  לאואז

 אחד. ספר הוא זטנים ס' כי נראה ולכן נ"א( ע' )שם זמנים נספר במקומו לפרשועהידין
 אב"ד מהרב טוכא אהע,1( בטוש'ע אשר הדינים כולל )והוא השניההלק

 )הכותב שלמיא נר יוסף בר שמואל והרי 14(. נ' יר על )קובץ נשים סררכשם:
 הרשב'ץ גם )שם(. גיטין ה' בשר שאר יחום סי ברצלוני: טר.י מביא ת"ו( היאכשנת
 בשר. שאר יחום ס' שמו השני( הוא כי בדיוק שלא )הוא האהד כתב: פ-ו מייח"א
 ע' עי' השני. בספרנו בסתם: רק בשם מביאו אינו בעצמו ברצלוני הרייאמנם
 54: 26. ועי ניטין, בה' השני כספרנו מפורש זה כתבתי וכבר 86: 25.26.
 וע' וירושתם, גרים בה' 42: וע' ואילונית, טטאנת בה' 27: ועי וחליצה, יבוםבה'

 שפחה 29: וע' ונכרית, ועברים שפחה 89 )ע' ועבדים ונכרית שפחה בה'126:
  מביא עור רכרין. במן וכתיבת כתובות בה' 146(: ע' )עי' 127 ע' ועכרים(נכרים
 האלמנה. ירי ומעשה מתנות בהי האלמנה טכירת יין : 72 28, ועי כתובות  ה' : 56  55,ע'

 הדין ס' בשם: מובא חו'מ( טוש'ע )כסו מסוגות בדיני והוא השלישיהחלק
 ס' ברצלוני: מר"י מניא שם( )קובץ יוסף בר שטואל ור' כ"א(, עי המל)מבוא
 כתב: פ"ו סי' ח"א ורשב"ץ עדות. פסולי בה' הדינים( ס' לרעתי: )צ"להדיינים
 נקרא השלישי חלק כל לא אמנם כי בריוק שלא והוא שפרות תקון סיוהשלישי

 אשר שלפנינו השטרות ס' והוא להלן(, )עי' השני שער או טהלכותיו אחת רקכן
  ד," ח"א בתשב"ץ שמובא ומה 188(. עי נם )ע' שפרות תקון הלכות בראשו:כתוב
 בשם: אותו מביאים ההרוסות בס' הסררי שמואל ור' והרמב"ן 87. ע' פה נטצאוי
 72: 26 עי כתב בעצמו ברצלוני ור"י בשטרות. קנ"נ: סי' היא ובתשב"ץ השטרות.ס'

 שלישי בשפר 81: עי ועי' השפרות. בסדור 54: ועי השטרות בסדרלהחזיר
 זה. חבורנו 188: וע' זהמחבורנו

_ 
 55: ע' ח"ו רטש"ש להחכם המזכיר ועיי



 דברראש1
 טמנו והעתקתי שטרות הלכות ער הראשון משער לידי ובא שערים )להמשה(לה'
 וכו' לי צריך שהיהמה

_ 
 ס' או הדין ס' טהלכות אחת השפרות ס' היה ולפי"ז

 השני שער כולל היה ואוליהדינים,
_ 

 ונבר 8: ע' שלפנינו השטרית בס' ועי'
 וככר 6: וע' עדות, בה' פירשנום וכבר 89: 6. 5. וע' אדרכתא. ענין לעילפירשנו
 זה כל פירשנו וכבר 60: 40. 22. וע' ונוטלין. הנשבעין ה' בסוף לעיל זהפירשה
 הקנין בה' נם וכמירה הודאה בה' 41: ועי ופשרה. הקנינין 78: וע' הקנינין.בהי

 לעיל 48: 91 שבועות. בהי 58: וע' הדיינין. בה' 84: 41, וע' ההלואה.וטשפפי
 השמועה( בפי' 44 )ועי' דרייני ושודא פשרה ההרשאהבטשפטי

 אלה וכל _
 אחרות הלכות נאו ובה"כ שפרות, ה' לפני הראשון בשער זה לפי היוההלכות
 וע' לקמן. האפיפרופין רין בה' לפרשו עתידין אנו 6: ע' פה אותם יוכיראשר
 ובסיר  1%1:  118, ועי ומחאה. חוקה  בה' 67: ו9 סודעא. בה' במקומו בסד 16:17,
 אחריות בה'  122: וע'  שומא. בה' לו הראוי  במקומו וה גל  לפרש  עחיריןאס

 101: וע' וערבוה. קבלנות בה' 67: ועי דשפרא. ושופרא ושבה פירותואכילות
 ואסמכתא התנאין בהי 125: 124, וע' טיחה, מחמת ומצוה מרע שכיב מתנתנה'

 שמרות. ה' אחרי באו ההלנות אלה וכל שפרותיו.ומשליש
 מני ורחבה מדה מארץ -,,ארוכה המאירי כדברי , הזה הנרול ההבור היהולאשר

 כפי חלקיו מכל ממנו נעשו לא גדול" "באריכות קרשקאש המראי ר' וכדבריים'
 האשכול כמו אח"כ שנתחברו הספרים מפני נדהו )וגם העתקות מעת רקהנראה
 החלק להעתיק התחילו וכאשר ז"ל( להרמב'ם החזקה יד מפני וביותר ועוד,והעטור
 האחרים, החלקים נם להעתיק מעתיקים קצת נלאו כנראה העתים, ס' יהואהראשון

 סי הוא מספריו ראיתי ואשר כתב: לאמיש יצחק ורי העתים. ס' יותר נודעולכן
 טברצלונה כרחלי בר ר"י כתב: דאישתילא דוד ור' מ"ז( ע' הנ"ל )מבואהעתים
 קצתו ממנו נשאר ולכן י"ז(. )שם העתים ס' טחם בירינו נמצא רבים ספריםשהבר
 לא השלישי מחלק וגם מאומה, נשאר לא שני מחלק אמנם בכ"י.  הוה היוםעד

 אחת רק היא כי אף לבדו בספר אותו העתיקו כי ונראה שלפנינו. שטרות ה' רקנשאר
 כשם: והביאו למהגרו. נם עצמו בפני לספר נחשב היה בי יען ח"נ, שלמהלכותיו
 בהלכות כבר שכתב ממה דברים הרבה נם קרבו אל באו אשר על והוא זה',"חבורנו
 אותו העתיקו ולכן כאש, וכו' "והחזרנו לרוב: אמר כאשר פה, נם וכתכם וחזראחרות
 השמרות. ספר התרומות: ובס' מרמנ'ן ונקראלבדו,

 נובע טמנו אשר הראשון, המעתיק ליד נם בא השפרוה, ס' והוא זה,וספר
 הפנאי וממעות וכו' שמרות תקון הלכות ,מצאתי בתחלהו: כתב אשר שלפנינו,הספר
 והחילותי והצעותיו הקרמותיו ושמועוהיו בפתיחותיו כלו הספר כל להעתיק יכלתילא

 עצמם' השמרות הקון פופסי ננוף טאסצעולהעתיקו
_ 

 משם כי נראה מזה והנה

 לברצלוני שטרות כהום: הספר בראש אטנם מאומה. מקצר היה ולא כלו העתיקואילך
 בהעתק 147 ע' ועי' טהברצלוני. שמרות ה' הניעו ע"כ 138: ע' בסופו ונםבקצרה,

 בהערותי וכתבתי השמרות באמצע נם מקצר היה כי בההלה חשבתי ולכן כקצרה.ב':
 מאומה כן אחרי השסית לא כי לי נראה כעת אטנם הטקצר. 117: ועי 107ע'

 העתיקו ולא מאמצעו להעתיק החל כי יען הוא בקצרה, ום'ש: הספר, נוףמתוך
 פה, נמצא ולא ממנו קנ"ג ס" ח"א הרשב'ץ שהביא מה והנה ושטועותיו.בפתיחותיו

 התרומות בס' ממנו שהביא טה נם הספר. בראש הי' אשר טפתיחותיו לקחואולי
 מעתיק. אינה מירי כשנגה אה"ב נשמת אולי ג'נ, פה מצאתי ולא ע"ב פיהדף

 וכמו יצירה. מ' בפי' כמו הוא זה. .במפרו הרב של 4ש111 ושנוי שרווחנה



 פעמים. הרבה פה נם כתב כן "ח( 9 מג'ל מבוא )עיי דעתן לעניות לרוב: שםשכתב
 לטתלטד 1: עי יפה להבין, למתלמד 284: ש שם דשטיא. בסייעתא כן:וכמו
 וקצת לקח, יוסיפו אחרינו אשהבאים 68: ע' שם להבין, למלמד 47: וע'להבין,
 גם פה ונפצאו סף(. פ' )משלי עור ויחכם לחכם תן 68: 51, 14, ע' פה לזהדומה
 טלאוה"כ: והחש רעותו, עליו יגיר 61: ע' כמו שם, נטצאו לא אשר מיוחדיםדבורים
 חבפים. כמה עליה חבפנו 146( ע' )ע" 107 וע' ל"נ(, לשו לטיוב רעו עליויניד

 ופפרים הראשונית נוסחאות על חזר כי ישי( ע' )סבוא בקדש דרכו ראינווכבר
 ספתה(. )ע" פעמים. הרבה ועור בשפרי, עתיקי נוסחי : 7 ע' מביא פה וכןהמדויקים,

 פפרי כל לפניו פתוחים היו איך פ"1( )ע' שם ראינו נם דיוקני. ספרי : 129 23,וע'
 יהודה רי 18(: ע' חיג סוף יד על )קובץ הרמב'ן וכמ"ש הראשונים, וספריהנאונים
 כנלי תלמוד ומלנד - תסיר. הם שלחט ועל הנאונים בדברי בקי שהיההנשיא
 הנהו ותוספתא, ירואשלסי תלשר ומלבד שלפנינו, זה לספרו פנה סטנו יתר ממנואשר
 ראשונים ראשוני טשום לעצסו שמועותיו זכרונות נה שכותב סתרים ,סגלת פהמביא
 d"fi קאבאק סהר'י לידידי כישרון מ"ש )עי' . 126 ע' דל' נאון יהוראי רב למרקודם
 ס'ש נם ועי' בע"פ. נ'כ לסורם רוב היה התלמוד ונחתם שנכתב אחרי נם כיק"מ,
 מה טהרב שנעלם ונראה בהערה. ני ע' הלוי אייזיק יצחק ר' להרבהראשונים דורוני בפ' נם וע" - בהערה 12 וע' 8 הערה 10 ע' ח"ב העשירי הלבנוןבכבוד
 QW).שכתנתי
 אשר דוד בר האי לרב השפרות ס' )אך האי רב ובנו שרירא רי סעדיה.ר'

 ושלי הניא, לא בהערות 9 ע' להלן כמ"ש הפפנה, כס' הרכבי רא'א הח' קצתוהףל
 השפרות(. חבור בקצת או: עתיקי, נוסחי מ"ש: ביןנכלל

 חננאל. רב הנניר, שסואל( )רי ישראל, נשיא חזקיה ר' הכהן, חפני בן שמואלר'
 קמאי. קצת סרבוואתה. חד שאוסר. סי יש הטחנרים. מן אחד נאוניק נאון : נסחםוגם

 קסאי.רבוואתה
 הלכהויו את שם אשר )אלפסי( יצחק ר' הנאון את הביא מכלם יותרוהרבה

 רירי  אפרי  מחויר שורוק כ"ל(: ע'  למבוא  המגיר הרב כמשש ספרו. מוסדליסוד
 תשובותיו. ונם הלכותיו לרוב 1סניא - לשונו. וכותב מקום בכל  להר"ף(ההעבות
 הזכירם לא אשר התלמוד טאמרי הרנה הביא כי ואף שטו. הזכיר בלי-ולפעמים
 117(. וע' 108 ע' )ע" כתלמור עיין ולא הריף על ג"כ סמך לפעמים אךהר"ף.

 תשובות. נם מטנו נטצאים היו ברצלוני. הרב הבר אשר הטפרים מלברוהנה
 נרצלתי. להרנ והאחרונה הנאונים. תשובות : 88 סי' אלסנצי כ"י 124 ח"ד המזכירשי

 טחנך יוצרה, לכד מפירושו כ"י אחד דף נטצא באקספרר כי להעיר הנניעוד
 נייבויער. החר'א לידירי החראקה נרשיסה 2769 סי' שם והיא בטצרים. אשרהגניות
 הדפוס. מכבש תחת כעת היאאשר

 שלפנינו: השפרות לס'נחזור
 ויה : 8 וע' וכר לראש עליהם שיטנו וכו' אפפרופסות שפר לך ויש : 7ש
 מינוי וכתב : 181 ע' וע" וכו'. טקומה היא המנוי בכתב כי סקוסה אהה לאשכתבנו

 נוסחא. הדין תטצא אפופרופסות שפר שהוא זה מחבורנו שלישי ונשפרוכו'
 : ד 9 שיי"ש  וחיצון. פנימי  ההיא נעת וטעטרם מצבם ללמוד יש זה)ומשפר

 ההר ראש על כתורן מהונה מעש נשארנו  אשר עד ונתרלרלנו ונתסעפנושחונו
 בני וקצת וכו' אביד ובלא נשיא ולא ראש בלא קהלנו בני ונשארו הנבעה עלוכנס
 ואוכליך e~un סחערט_1 מצתן אום וקצתז כסות בלא הולכיםקהלנו



 דברראשח
 נ"כ ראינו למזה לברה. היהדות שם על אלא הפרש ביניהם ואין כהם ונעשופיתן
 wown). תחת חדש כל איןכי

 )עיי'ש(. משועבד נופו אין ישראל 40:ע'
 פפורין נפ נס בחונם יש אמנם - הממונות" בחוקי שפרות "ע"נ : 131עי

 ,שלשה בסוף: 188 וע' טמונות. בדיני הם ככלם רובם כי נוונתו ואולי חליצה,וגפ
 והטחנות". והמשאות הטמונות שפריושבעים
 החכטים כשמושי ומלבושיו ושטושיו וכו' רב אדם כל אותו קורין : 182ע'
 הנסמכים להרבנים היו כי נראה )מזה וכו' הנסטכים והרבנים והחברים החנמיםועפופי
 מיוחדים(.מלבושים
 בשורות מעפ מעפ ויתעלו וכו החכמים במרות התלמירים שיכנסו 188:ע'

 וגם ק-פ. דף הראשונים דורות בס' ואח'כ קליפ. ע' ח"ה הנ"ל כישרון מ"ש )עי'וכו'
 שם. מ"ש ממנו נעלםפה

 קצת וגס בלשונו דומה זה שפר - וכו' זקוקים אנו ההשוייה. שפר : 187ע'
 ס'ש: כמו ומעמדם מצבם בענין ללמור יש מטנו וגם 7. ע' המנוי לשפר ענינובתוכן
 כי וכוי המטים וגורל הפורעניות מכובר האנחות ורבו החלאות ועצמו הינונות,נברו
 וכו". עולם עלינו שונאינונתנו

 לאור להוציא השי"ת יזכני אם הדבור עור ארחיב ואולי הפעם. דברי תמוובזה
 ויקדטני זולתי אותו ירפים בגתים ואם לפליפה. לנו הנשאר העתים מס' השני השערנם
 אני. נם לבי וישמח אודנו אני ונם פוב ברכת עליו תבאאחר

 לפ"ג. לרצון אמר ויופין לסב"י,מו"נ

 ה. " ח זש
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 בקצרה. לברצלוני שטרותפי'

 הנשיא הבר אשר שטרות תקון הלכות טצאתי גונדולה העיר בנרצולנהבהיותי
 יכולתי לא הפנאי וסטיעופ זצ"ל הברצלוני יתודא רננא המובהק הרבהנדול

 להעתיקו והחילותי והצעותיו הקדטותיו ושטועותיו בפתיחותיו כולו הספר כללהעתיק
 בעוזה1( להיות אשאל הרחמן ומהאל עצמם השפרות תיקון פוססי סנוףמאמצעו

 הנאטן: העוזר הוא כי זמן, ובכל מקוםבכל

 כולן השטרחו מנייני בכאן לפרא ובאנו בעצמוי( זצ"ל הרב לשון התחלתוזה
 טנין שהזכיר 1'ל נאון סעדיה רבי' בחיבור ומצאנו דעתין. לעניותוענייניהן

 הזקנים תקנות לצורך שהן קפנות אחרות שפרות מהד חוץ שפרות ט' ומנאןהשפרות
 ס"ו חוץ שפרות ע"נ והם השפרות כל חשבון מצאנו דעתין לעניות ואנןוהראשון,(
 כהן ולנרור תקות*( נהן לתקן ולראשים ולחכמים לזקנים שהן קפנות אחרותשפרות
 להבין להתלטד נוחין שיהו כרי בי"ח באל"ף האלו השפרות וחלקנו בהן לרדותוסקל
 טנייניהן: ואלו אותן למצוא וקלין ונוחין דא'ב ביתא אלפא בסדר הנה כתובותויהיו

 רדייני, אשרתא שפר אדרכתא, שפר והן אל'ף שתחלתו שפרות שבעה בהישא.
 אירוסין, שפר אסנה, שפר פיפוי6(. והוא אביוריא שפר ריתמי, אפפרופסתאשפר
 : באל'ף שפרות ז' הרי אפותיקי,שפר

 בפול בקרוח, אנרות בירורין, שפרי והן ני'ת שתחלתן שפרות ארבעה בהישב.
 : בריא מתנתטודעי,

 מיאון, גפ .חליצה, נפ פיפורן, גפ והן נים,ל שתחלתן שפרוח חמשה בהישג.
 ואלטנה: שכויה נרושה כתובת שחרור,נפ
 פסק דסירכסא6(, שפר דיאתיקי, שפר דלי-ח, שתחלתן שפרות חטשה בהישד.

 : דטיעבר על שטרדין,
 הסחאה, שפר הרשאה, שפר הודאה, שפר והן ה6א שתחלתן שפרות ר בהישה.

 שפר: התפפתשפר
 ביתא, זביני שפר ארעא, וביני שפר והן זי שתחלתן שפרות ארבעה בהישן,

 וכותא: שפר שפרא, זבינישפר

 בשייט צי:1(
 חטעתיק. דברי כאן ער9(
 שראשנם. ז"ל:'(
 תקטת. : צ"ל4(
 פצף. צ"ל:*(
 דסירכסא. כמנגח חיא חי"ר ותשטר לחלן: כמ"ש דטירכסא כהנבה להוסיף: יש6(
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 השטרותפטר2

 אחין, חלוקת שפר שותפיי, חלוקת שפר והן ח' שתהלתן שטרות שלשה בהישח.
 : קרקעות חלוקתשטר

 : פירפא שטר והיא טי"ת שתחלתה אחת שטר בה ישט.
 שפר חוב, שמר והיא יזפאתא שפר והן יו"ר שתחלתן שפרות שני בהישי.

 : יכמיןכתובת
 כתובה: שטר והיא כ' שתחלתה אחת שמר בה ישכ,
 : לחוד מתנה שטר והיא למ"ר שתחלתה אחת שטר בהישל.
 מחילה, שטר סודעא, שטר מחאה, שטר והן מ"מ שתחלתן שטרות חמשה בהישמ,

 : משכונא שטר מזון,אגרות
 כת' ואי עליה האטור והיא ניגריאי( שטר והיא נו"ן שתחלתה אחת שטר נהישנ.

 : לה אית קלאאיטריא
 ואית סיממין שפר סלקאתא, שמר והן סם"ך שתחלתן שפרות שני נהישם.

 : סינפוןדנרסי
 : עבדים מכירת שפר ערבותא, שטר והן עיין שתחלתן שפרות שלש2(ישע.
 שפר פסיקתא, שמר פרוזבול, שטר והן פ"א שתחלתן שפרות ששה בהישפ,

 : פסיקא שטר פשרה, שטר פסיס, שמרפקדון,
 צתאה: שטר והיא צחי שתחלתה אחת שמר נה ישצ.
 עדות: קכלת שמר קבלנות, שמרי והן קו'ף שתחלתן שמרות שני נה ישק,
 : רניעה שפר והוא רי"ש שתחלתה אחת שטו נה ישר.
 בלנותא6(, שומאדק שמר שמוש, שטר והן שי"ן שתחלתן שמרות י"א בהישש.

 שכירוה, שפר מרע, שכיב מתנת שוכר, שמר והוכר, וטקכל וסוכר*( שחלאשפר
 שליה שפר גש, לקבלת שליה שטר שומא, שפר שלישות, שפר שיתוף,שפר

 : קידושיןלקבל
 תנאי שפר תנאי, שטר המורה, שמר והן תי"ו שתחלתן שפרות חמשה בה ישת'

 אלו הרי הנירושין. בשעת הנט על הנעשה תנאי שפר כתובה, תנאי שטרענר,
 שרואין מי על וההכמים הזקנים מן שהן אחרות שטרוח עשר לנו נשאר שטרות,ע"ג

 כתכ מסמיך, כתב תקנתא, כתב עבורי, כתב טנוי, כתב הן ואלו מהן.' אחת בולעשות
 נשאר שליחותא. כתכ שיריאתא, כתנ חזקה, כתב היאריח"( כתנ פיתקא, כתנענייני,
 לנואתה6(, יפתאק ואינון בהן לרדות מקל והן שפרות חמש ולחכמים לזקנים עודלנו

 שפר עוד לנו ונשאר שתים. פחות שפרות צ' הרי והתרה, ונדוייא, ושמוחא,ופתחא,
 ולהשוות ולפסוק קצתן על ולהסיע ביניהן להשוות והדיינין הקהל זקני שעושיןאחר
 שפר הנקראת והיא צדקה וכך בכך או מם וכך בכך ואחד אחר כל יתן כמהביניהן

 במקומה': ואחת אחת כל דשמיא בסייעתא מפרשין אנו והריההשוואה.
- - - ; - -

 לקמן. עי' סטרא. צ"1:1(
 ג'. במקום: ב' 461: עמור החיים אור בספרו מיכל חיים ר' הגיה וכן שנ, צ"ל.2(
 דקבלנותא. שומא'(
 ושוכר. צ"לי(
La6האריה. צ"ל 
 לטוותא. צ"ל:'(




