מלואים למבואוהערות
לפי'רייברצלוניע"סיצירה,י)

עמיר שיה

'  69באנרתא .יש להוסיף עורעי .45
 16 %1עי 6יע
 17וע'  45צ"ל :עי  .207והוא בטדרש חוית בטדרש רבה ,ומובא פה
ונם ע'  :6באנדתא  -אמנם מה שמובא בע'  :128אנרתא דשה'ש
בקצת נוסחאוה ,הוא אשר הו"לידידי החכםרי שלמה באבר בשם
מדרש זומא עטור  8כמ"ש בסבא ע' 11נ .%ויצא נם לאור ע"ירמיכם
ר' ש" 1שעכטער בשם אנדח שיר השירים ,עיי'שעי  8וע' .50
שורה אחרונה .הקראים .נם עסור .5וידידי החכם רב'ז באכער במ"ע
%111
האננלי רעוויעוו ][  882הראה למ"ש בה' טפר תורה שהו"ל החכם
ר' אלחנן אדלער בם'ע הנ"ל ענן  :682קראין ועט* הארץ .ויש
להראות נם למ"ש רשר'ל בבית האוצר "ב ע"ב על מ"ש בפסחים
ומירשיי ורשב'ם בעלי טקרא וביחזקאל מ*זי'ט
דף קי'ז קראי
ם
י
א
ר
ק
ועים - .והנה ההכם ר"א אדלער רצהלייחם ה'
ט
כתב רש.י :מוסיפיי
בשם
ת
ו
י
א
ר
.
י
נ
ם
ש
(
נ
]
 )166ידידי
ס"ת הנ"ל לר"י ברצלו ואני הבאתי
,
ו
ל
,
י
ל
ש
מ
ו
נ
נ
י
א
החכם רי דוד קויסמאן והוספתי גם נופך
ואולי
כי
מחברו חי עור דור אחר קורם הברצלוני כי איננו מביא גם אתהרי'ף

יף

ולא רב מאוחר לר' חננאל ור' גסים.
 6 XIVתוספתא ע'  .51גם ע' .78
 18 xvסנהדרין  .8נם :6 :ויש להוסיף עור :סכות .6
( 8 XIXלספה) ובס' זכר נתן .ושם דף קל"נ ע"נ מביא טס' העתים:דכתבינן
לעיל בהלכות ספרתורה.
( 13 XXIIIלטפה) ויש בדעתי לשאול לרב (ר"ל שהרב אלברנלוני).עיי מיש
ירידי החכם ר"ח גראס בספרו היקר גליא עמור  415שנמצא שם

בפירוש :ויש בדעתי לשאוללרביהורה בריברזילי ואםישיבניאוריעך.
( 4 XXIYלטסה) בספר תמים דעים סי' ק"ר .בטי אור החייםשריחיים סיכל
שהנדפס בשנת תרופא) ע'  450כתב, :ואםאין הוספה בלשונוהסובא
שם בסי' קיד נראה משם שהרב קבל מרבינו שמואל הלוי.
ן בסים אסר
טנרמיוא' אמוכנום'.אין ספק כי הוא הוספה .ומן :נתערביי
לנו הטורה
אין זה מס' העתים.

)1עי' גם ט"ש בקובץ עליד ח"ב נספחים ע'  17-18ות"נ נספחים ע' .16-18
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 18 XXIVבספרדיספור .ווגנ* להוסיףכי סה שנטצא שם דפוס לבוב א"ב דף
כ"ג עינ :ומאי דנרסינן בירושלמי .הנה בכני שלי העפורפ" 489

סי

מצאתי :ואטר הרב הטחברז"לדאפקיהםהלכתאמשוםפעמאדשרפופ
ומשום דנרפינןבירושלמי וכף.
 12 xxvיטמין .נם בחידושיו ליכטות לדף קיזנמובאבאורהחים לרועם שם):
אבל הרב הנשיא ר' יהודה הברנלוני זול כהב תשונה לרבינו יומק
י 91
אלפסי ויל זה שאסרה הטשנהשהשיאתה אטה וכו' (ע" למעלהע
הערה  .)2נם נחידושיו לחולין לדף טע :סצאתי לרב יתודה נתראה
הברנילוני *1ל שכתב וההיא פריפה וכף והרב הנוציא כתב ושדגדגנים
ההורוה וכר והרבאלבינלהיוילנמי כתבכן .וע" נם בנמוקייוטלכבא
טציעא לוף קיד וכתב הרטב'ן דל בשםהר' יהודה הנשי%אלברגלוני
דל דהאקם"ל דדורשיןהיו לשון הרעפכלשון הכתוב שאע*פ שאפשר
היה לפרש הלשון כפשופו היו דורשין וטוסיפץ בו סשסעווזענין.
וכיה בשפה טקובצת ר' אטשפררם רףר"ה .ושם בשפה טקובצתהבוש
עוד מהרטב*ן דף קם'ה:רייאלברנלוניוכו' (ובערוךהשלם ערךכרישא
לא הביאו לנכון) .עור שם בש"מ דףקנ'אטרסכ"ן :ר' יצחקאלברנלוני
וא' ומל שתיל :ר' יהודה אלברגלומ .עי' תשביץ חיא פי' וב
כי את ר' יצחק כר ראובן אלברנלוני טכיא הרטב'ן בתואר :ארונם
הזקן ,או :סרןיל.
 ( 6לטפה) שבלי הלקת כ"י .ואח'כ יצא לאור הדפוסעיי ירירי החכםר' שלטה באבער (ווילנא תרם' .0עי"ש רף קצינ.
 XXYIמ כשב"א .נם בתשובות דפוס ראשון (באותיות מרובעות)סי'  %קסיו
ל"ר טרפופ
גם בתורת הבית הארוך בית שני שער ג'
וש'.
ויניציאה) :ואוטה לאונה הסטוכה לה וכו' וכ"כ הרב אלברצלוני דל
דדבר זה התירו הגמומם בכטפיא .ויש להוסיף מה שאביאהיברי
שמעון הורוויץ במפתח ומבוא לסחרר ויפרי עי  28סתשו' הרשב*א
[ח'אן סי' קפ'פ [ונשנה עוד הפעם בקצור] סי' תשנ"נ ושםקיובלסוף
העמוד הבהו נם תשו' הרשב'אסי' תשניא .אך שם לא נטצא ,ווט
תשנינ אשר הביא כנר לטעלה .וכנראה לא ראה טה שכתנתיכסבוא
י כלהציונים אשר הביא בכל ע' 98
לפי' שיצירה ובקובץ עלירכ
ר
ש
א
ל
ע
,
ה
ו
ו
נ
נ
זה
נמצאו כבר אצלי ,לבר טה שהבע נפוף מסי חטרה
ד"ירידידי החכם ר-א כרלינער בע' )178כי יאין להם כל שייטת
לעניננו'כי שם מביא את ר' יצחק אלברגלוני אך לא את ר' יהודה
אלברגלוני- .
  18הרא'ש .נם בשבת בפ'נ להניאובאור החייםלרחים  t(Owונםבעירוביןפ"ר ובשבועות פ'ב ,ונם בחולין פ*ג סי' י"ר לרף מ*ו; אונא הפרוכה
באוטא ונוי וכן כתב הרב הברצלוני ויל בשם הנאון(עיי לעיל אצל
הרשב'א).
 21 XXYIIIר'ד אבודרהם .העירניידידי החכם ר' מרדכי בראן (בשנת תרט'פ)כי
הניאו נם בסדר שחרית של חול :כתב הרי יהורה ברברזילי בשם

_

_
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רבנו סעדי' אע"פ שככר ברך על התורה בבקר קודם פ' התסיד חוור
ומברך אשר בחר כשקורא בתורהוכוי.
( 2 xxvIIIלמפה) .הריין
 .נם חולין פ"נ לרף ט' :1ואונא הטטוכה לאומא וכו'
וכ"כ הרב הנשיא זולברגלוני ז"ל שהגאונים התירו דבר זה בכעפיא
(ע" לעיל אצל הרשב'א) ...אבלהרבהנשיא אלברנלוניכתבדאפילו
בארחי דסמיכי להדרי טשכחתלה וכו' וכתב הדב אלברנלוני ז"לדכיון
שעכשיו יש לכל הבהמות ענוניתארורדא וכו' ובסבור הרבאלברנלוני
דל כתיב סריכן מעיקרייהוועד סופייהומייתינןסכינא ומפרקינןלהוכו'.
 ( 6לטפה) הרב טגיד משנה .נם ה' שבת פכ"ח הי"א ,כמ"ש החכם ר'אאדלער בשם דורו הרי'ט זקש ואלבמ"ערעוויעווהנ"לח'פ 674בהערה.
 6 XXIXכ"ה .צ"ל :כיב.
 ( 10למפה)וניבין שמועה לרשב'ץ .גם י'ה ויש. 8 XXKער הנה העברתי לפני הקורא חבל מחברים וחבורים אשר הזכירו את
הריי נרצלוני ,ועליהםהוספתיעודבקובץעליד ח"ב וח"ג ועלהטספרם
שנים וארבעים ,והנני להוסיף עור:
 )43טחזור ויפרי ע'  :844וקורין מגלת רות וכוי וכן כתב רב יהורה
כר ברוילאיכהלכותיו שכשיצאו ישראלממצרים ע"יישוריןנגאלו
וכן רות (עי' גם מ"ע רעוויעוו ח"ט שם והוא הוסיף עוד,244 :
ושם כנראה הביאו ר' יצחק בן דורכלו :וסה' נדופות פסוקות
בר' ברזילאי)י
 )44בסרר החכמיםלירידי התכם נייבויער ת"א  191הביא מכ"י פריו
סי'  :268כתב ההבר אהרןטלוניל ז"ל וכו' ולדעת הרברייהורה
בר' ברזילי ז"ל נתלה קל"ה שנים בפני הביתוכו'.
ר
ו
מ
ע
 )46בקונץ דינים ותשובות אשר הי' אצלי בכ"י סי' 845
67
מבשימתי קהלת שלמה :ומי שאבדהלו אבדהיש כח בירולהכריח
וכו' כך נמצא בספרברזילי(עיי במבוא לפיי יצירה ~(xxvl
)46קיבץ דינים כ"י אקספרר סי'  .1101עי' מ"ש החכם נייבויער
בצופה למגיד  1874עמור  :41דין קע'ו הוא ה' אכילות וכו'
ומס' העתים.
 )47בשארית הפליפה מפי' מסכתחולין לקדמון בכ"י אשר מצא ר'א
אדלער בגניזה בפרס מובא נם :הרב ר' יהורה ביר' ברזילי ז"ל
עיי מ"ע רעוויעוו חלק עשיריע' .)582
 )48הריפב'א ,בהירושי קירושין לדף ס"א :עושה שליח ואינו צריך
קנין ושלא כדברי הרב אלברצלונ .נ"ל .תענית דף ה' (די
אמשפרדם) :וכ"כ הרב אלברצלוני ז"ל( .עי' מ"ע הנ"ל ח"א 674
בשם רימת) .ועי' גם מ"ש נקובץ על יר ח"ב נספחים ע' :14
נמוקי יוסף בשם הריפנ"א כתובות מביאהיבאלברצלוני ז"ל.
 )49הנהות אשרי ,שבת פ"א סי' ל"ו :לשון בעל העתים( .עי"ש
במ"ע הנ"ל).
 )50ה' טריפות לר' דודבןיחייא רף ה' :וכתב הרב אלברגלוני ז"ל
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שהגאונים התירוהו בכנופיא( .עי'לעיל' ס*ש מרשב,אושןוכנראה
לקח זאת מהם).
נ
"
ס
ת
ו
א
ר
"
ה
ל
 )51בס' פתר יצחק
ע"ן דף ענב:
יצחק לאמפרונפי
,וכתב דויי הברצלוני בשםרבהאי נאון דל רבתנאי נאטניםאפ"
כשנתב ידם יוצא ממקום אחר וכו"  -ולא נודעלי מאיןלקח
ואת.
ן מעיר נראפ"
והנה בשנת תרנ'ב כתבלי הרברי שלוםקליי
ווארדיין בזה*ל* :הנוב'י בתשוכות*ו סהדיק האתנע ס" ב"בבענין
קידושי קמן מביא אתהרייברזילי  -והוא סמהרהק שורשל"א
וממהר"פ חאה'ע ס" ט'א ושם לאנזנר אלא רבט.יצדקבר'יורא
 ומה הביאו להרב טב'י ז"ל לכנות את רבנו ד' יצחקברייבשםריי ברזילי ,טנא ל" הא טילתא.
והשבתי לו,כי הרב נורע ביהודה נטשך.בא אחרי רוב
משנה לסלך ,אשרבפפרופיו מה' נירושין.נטצאכן ונתחלף שם
ר' יהורה בר ברחלי בר' יצחק כר יתודה .וע" ס*ש הרב חיטוא
בשם הנדולים היא דפוס ווילנא דף ליה :שנכסה סקוסות וט'
בס' משנה למלךוכוי לאו סרחחים עלהואינומתורת הרבוכוי.
 21לא קא צ"ל לא קא שנה.
 8ופחרן צ"ל ופזרן.
 16כהיותר פכל האבות עם .בפי' ר"א טנרטיזא(עיי קובץ עליד חעעמור
 )14רף נ' :כח אייל סכל .האבות וגם.
שורה אחרונה .אותן הנקורין .נפי' ר'א טנרסיוא כ"י שליסי' :444
אותן ההרים.
 1יעזור לו .בפי'הנ"לבדפוס:יענהלו .ובכיי:יענה לו הרוח יענהלוההר.
 18עד כולן .צ"ל עורכולן.
 96אבן הנקרא .אולי צ"ל אנן הנקרא המושכת.
 81ה' .פיל אדני.
 8וררשו באנדתא .הוא בסררש חזית אשר במדרש רבה.
 10ישבו .צ"ל ישבו (דה"י א' ד' כ*נ).
 17עם זועל .צ"ל עםזו.
 14בירושלם .צ"ל בירושלמי.
 .18, 14ושלפו בו בנוף ורוכנו .כפיי הניל ברפופ דףפיו ובנ"י :ושלמונו
י החריד קויפטאן ע' .)860
בנוף וכוכבו( .וכן הניהיריד
 18ותעשה .שם :ותעלה.
 מלני .שם :סלתי.א
ל
 19תהפך לדם .שם :תהפך לרם.
 ישחית .בכיי :ישחית אתהגוף. 21הוא חפחול .שם ברפוס ובכיי:כי הפחוס.
22ובידו .שם :וביתו (וכשירי'נ החרידקויפטאן).
י רוח.
ודלי .נשי:ויל 28וקרתההרלי .נפ" הניל :וקרירותהמןהרלי.

_
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 24קרתה .נפי' הנ"ל קרירותה.
 25הספע .שם :הספוג.
( 9למפה) עשן .שם :עולם שנה נפש.
 8עליצים לועצים .שם :עליזים לוזרים.
 נועצים .בכ"י :לועצים.ח
ו
ר
 5הרוח העולה .בב"י :ה
ר
ו
ע
ו
ל
ה
ל
ו
ע
ה
משם
א
ל
מ
ג
ל
ש
ו
שנוייהן.
עשן

 2כורה .נפ" הניל ברפוס :נונה.
 8ופחולבין שם :וטחול מפרירבין.
 6ייעצים .בכ"י :נועצים.
ולרום .שם :ולרוץ.
ם
י
ב
י
ו
א
שם
ק
'
א
פ
לסעיד.
 9ד"נ כיא'ק אויבים לסע'ר .ושם:
ממתינן סער .שם ושם :מסיתים סטיר.
 בקובץ עליד ח"ג נספחים ש  14לטפה שו'  :2והטררש יברך .צ"לוהמדרש יברר ושם ע'  15הבאתי טנחל קדומים ועמודי העבודה ,ויש
להראות נם על סי הגלוי לר' יוסף קמחי ע' .8
( 11לטפה)  11במאמר .כפיי הנ"ל :או במאמר.
 3למפה) לעמוד  .80ורשד"ל וכו' עי' אגרות שריל עי .1059
 6לעמוד  107בדרש אנכי.עי' בסבואעי .[]111
 15לעסוד 124נראי .צ"ל כראיתא.
 לעמור  :156סאלהין .ע" נם אנרות שרילע'  :932האליהו.( 11לספה) לעמוד  .166ובישיבהישמנהגכי ביוםהבפורים אוטרמנראשית.
לרעת הרב ר' ישראללוי רב הסעסינאר כברסלא (כטישלי בשמוייידי
הרב ר' חיים שאול הורוויפץ) יש לטצוא סמך לזה בברכות דף חי :סבר

_

לאשליטינהו לפרשיותיו וכף במעלי יוטא דכפורי.
 19לעסוד  .169וזהכלי .צ"ל :תה נלו.
 23לעסוד  .170בפרק .צול בפרק אחדדיני טמונות.
( 4ימפה) לעמור  .176צ"ל הכי .צ"ל :ז"ל הכי.
 24לעמור  .814אלף ורם'ו .כתבתי :אולי צ4ל ורמ"ד .אמנם אחרי כןבשנת
 1891לטספרם נדפס ע"י הח' הר' מאיר לאסבערפ בפריו הפופס הערבי
פפי' ס' יצירה לרם,נ .ושם ע'  62ובהעתקה הצרפתית ע'  76נמצא:
רס"ב.

 4 382לעמור  .278עי' גם במערבית ליל שני של שבועות הטתהילות :אנכי
ראש לדברות ,להראב'ן :שטונים טצות וכו' וששים וכו' ארבעיםוריטונה
וכוי שבעים ותטש וכוי שבעים ושבעה וכו' חמשים וכו' חטשים ושטונה
וכו' תשע וחמשים וכוי חמשים ושתים וכו' חמשים וארבעוכו' .וכל זאת
לקח בוראי סרס'ג בפי' ס'יצירה או מאזהרותיו ,כסו שלקה טסנו זמןרב
אחרי כן נם הסתבר ס' מאמר השכל .וכבר העיר עיז בקצור נם החכם
רא יעללינעק במכתב חדשי להרב רדם שנה מ ע'  244הערה - .8
טו"ב לח' טרחשון לפיק.
ש /ן /ח/ה.,

הערותוהנהות
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שדאוהדוגמית.הנהו
ת לפ השטחתם
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~
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 1בברצולנה .צ"ל :בנרצלונה
 9שפראביזרייהו .עי' נם האמרו היקר לירירי החכם ר' דוד קויפטאן במכתבו
החדשי הלק לפ ש  149כי סובא נם בשפר הנמצאבנניווןסצר..
ם סוסןהבהא.
 .וכ"כ בפי תורתן.של ראשונים
 10שםעי  168מונא כסו כן :כיה~וי
הרחיםהורוויץ ח"א הלכות קשנות יהודאי נאוןומ ;%8ונווי חטאשהועשרים
.
' .
שאסרו טכסים שהם סאתים ווויםפראציייתא.
.
א
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 26העיה  9וכעת ראיתיכי ברטבים ה' גירושין
ם
נ
פ
א
שטי .רק כהוצאת הר' שלמה הלוי.טוסגרים בתוךבי חצאי לבנה.
אין
צריך למחקםכי כן הוא גס ברפופ ראשון וגם ברששסיף מפכתניפין ,וכסו
כן בה' פפוקות או ה' ראו שהו"ל רא"ל שלאסבערנ ע'  102נט סן שטי.
צאי :14ואנש
אך טוסיף עור שם :טן שםאינתי - .ועי' לעיל ש  78שורה
לא יטחה בידיהן על שסי וכף.
 26שורה  :20ספוסיה .צ"ל :מטסה.
'.
 72שורה  :22פירשו ,ניל :מירשנו.
 rלףאלינורטילן ויניצטשה עא'ב פ" כשד.
 74שורה  :10טצו .וכיהבפי לכל"D
ומבראש הספר נסצא מכתב לכבור ף יהודה בןדון שמואל אברבנאל ושם
אמו האכסה ...סיניורה בינויניפהיריות.
ל
כ
ו
א
'
י
נכסי ופורע חובי.
 100הערה ,6כן הוא נם בם' לכל חפץ הנ"ל ס חי:
'
ע
ה
ל
ע
מ
ל
ו
רהסרר .צ"ל:סיועלהחזירהפררכס
סעע
 :67להמוית.
 101שורה ,8יהחוי
 104שורה אחרונה  )1צ"ל.)* :
 116שורה  24ונשתתפו .צ"ל :ונשתתפנו.
" 188ערה  12סבוא בירושלמי .צ"ל :סבוא הירושלמי
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)1יד"נ תחכם ר' דוד קויפמאן שלחלי ג'צ קצתתיוגים והעחת אשר כתב  15בל"ל
חחכם ף עסטא 5לעף רב בעיר סעגערין וחנני סעתיקס בזח בלשה"ק.
 .עהלשוי חיא .486 ,868
גמוד  29חררה :4גירויוח ,הוא ל"ר טןיחיא
8ע העףח  1אירח  :6זף' צוח חףד .684

 98שורת  18לדחיסיח .צ"ל:לחדוסי.
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 98יטקתא .ש"ל :יטקתות.
 9וכהשבח צ"ל :וכהשבת.
 8וכשבטת צ"ל :וגושגאת (וכן הגחתי גיכ עח"ג).
 16באסף צ"ל :ככסף.
 17עעח צ" ,5שגא.
* 17אכיל נכש" כן הוא נזק.
 9שטפח) עצת צ"ל:עצמי.
( 6לטשת) סומרר צ"ל :משוחרר ~כ"ח אצלי עח"ג).
 90וק צ"ל :ורן.
 19נהפנט ציל :נאמשנו (גם וחמש עהףג).

י

".

י גם מ"ש הח' ריי פערלעם ז"ל כטכתב
 184שורה  10-9להערה  :2יפתקא .עי
הדשילידידי החכמים בראןוקויפטאןחלק ל'ו ע' 368ולדעתו הואלשוןפרסי
 187שורה  :16אייתי ארגונך וכו' עי' פסיקתא דר*כ (תרמת) דף י"א ופסיקתא
רנתי (תרס) דף ל'נ.
 187הערה 2ללנינו .טיל :ולפנינו.
 145לעמור  ,84וע'  148ועי  107חבטנו ~יה כמה חבטים .עי' נם בבא בחרא
דף פ"ה :טחו מאה עוכלי באוכלא.
לעמור  91שמוש .עי' גם יאהרביכער לר'נ ברילל ח .125 8.ועיי נם בס'
י נאוןעי .26
תורתן של ראשונים היא הלכות קצובותירי
147וידיעון
 .נם ע'  .46וכנה בנחלת שבעה ס" ל"א .ובסרר תקוני שטרות (פיורדא
תניח) סי' מא .ובס' לכל חפץ הניל סי' י'נ ,כיר ,כ"ו ,ל"ה ושם סי' ח'
לספרצרא.ה לטרקא ולשיובא.
טצאתי גם כן :לדכאה מ
החכטים" :כתב החבר ר' אהרן מלוניל וכו" יש
 160סי'  .44מה שהבאתי
לטחוק,כי הוא הסובא כנר מטני בסבוא לפי' חיי ע' כ"ד ס"  5זבמקוסו יש
להביא :תשובות הריב'ש סי' ש"א-ש"ג שהבאתי לעיל .עור יש להוסיף
לעמוד  :151סי'  :52בפי' רד'קיהושע נ' :תומפ"ת כתב הרב רבי יהורה ז"ל
מענין צדקתך שאוטרין בשבת במנחה יש אומרים לכך אנו אומרים שלשה
לפי שנפתר סשה רבינו עליו השלום בסנהה בשבת,
פסוקים של צרוק
י מפיק דקרושין טבח תשכון ע"י אבלו  swסשה שהי'
יח
רי
כ
ואינו כך ,ויש להוה
שלשים יום ובעשור לחדש אחרכי נסעו ללכתעל יריחו ויריחו נלכרה בשבת
וכאשר נשלך החשבון למפרע נמצא שלא מת בשבת( .ועי' ס' ארחות חיים
רף ק' טע'ד).
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