
אזצ׳ל קארו יוסף? מהדר הקדמה

 עס נחר ה^!דס מין ומכל האדס לתכלית עללמ; ברא אשר ישראל אלהי ך
j היני הר לעני קרננו קרונו לעס אהכתו ומרונ נחלתו חנל יעקב כנזלה 

 ומשפגייס תקיס ומנות רנינוע״התורה משה האנושי המין עלידיתנחר :נחילנו
 הימיס לנו ארכו כי ויהי • בעיניו קן ונמצא כדרכיו נלך למען לנו לסוב *דקיס

 עלינו נאו לזו זו וצרות תכוס־־ת צרו׳צרורות וכמה הלכנו ונגולה כלי אל מכלי זרקנו‘
 ולומדיס התורה ואזלתיד ־כינתקייסננובעונותינוואנדהחכמתחכמיווגו׳7|
 ההפריס רוב לסכת מהפר אין כת!רות תוחתאלא כשתי התולה נעשית א1 וי

 מחשכנז להאיר היתה כווכתס ה ע הס כי וגס ודיניה משפטים נניאלר נמנאיס
 אחד כל נהיות רנה ומבוכה ספק ע״ה תהס שנהנינל הטוב האור מתיך לנו שך *

 מה נהפך הלין כותב או שקדמו מי וחינר כתב שכנר מה וכופל לעצמו כפר ^זנר
 הוא כאלו סתס אח' דין מניאיס פוסקיס כמה תמצא כי דכריו יוכר ולא חכרו תכו
 כלור שזה כמו נו חלוקים הגדולים תמצא וכשתחקורכדכר חולק שוס גלי סכס

 בגמרא דכריהס תקוס ועיין נסעריהפוהקיס שעיין למי מספר ?וקומותאין
 כדברי ומוצאו שרשו לחקור שיצטרך דין נכל אדס יאחר ואס : הקודמים לפוסקיס

 ילאה כי שכן כל מאד עציו הדנר יכבד כלס והפוסקיס והמפרשים ;גמ׳
 צ ז״ ה״ה לניאור הקי״ה שזיכנו היות עס כי נדללמוד הדין לדעתמקזס הפתח 'מ:ןא

 ויכיר יכחין נהס המעיין נתלמוד הדינים מקומית לנו המוריס ירוחם רנינו לחיבור
 ימצא ולא יחפש רביס כמקומות וגס כתלמוד גדול היקף לו יהיה לא אס וסחנו

 ע"פ שלא ההוא הדין להיות המשנה מניר אס הדין לאותו מקום מורה !דנריהס
 כל מלהביא לפעמיס מקצר להיותו רכינויחחס לאושטתוואס ז !ירכתהרמנ״ס

 דרך מהומות כקכת מקוס התורה כותב להיותו ואס ההוא בדין הנאמרות זלעות
 ולא הוא מהכנל חלקיס או לחלק חזר אינו ההוא הדין שמורה והמקוס :לל

 ימצא ולא vk הורה אשר ההוא במקום התלקיס לכקשכל המעיין ויצאה שאי
 זתוספו׳ פרש״י עס ההיא הסזנייא כל לעיין יצטרך בגמ' הדין מקוס ידע כי הנס

 ושאר נהרמנ״ס לעיין זאח״כ והמרדכי והר״ן והראי׳ש הרי״ף בזכרי אח׳כלעיין
ההוא הלין אס לדעת אצלי הנמצאות תשונותהגדוליס בדברי וגס

אח
!כקיס5

 : להכריע ראוי מחלוקותבדכרוכדכרימי וכמה מחלוקת בו יש אס או מהכל ןוסכס
 כמי כך הארס ליד הבא בדין ואס קצבה לו שאין דבר שהוא כעצמו מבואר לכר יווה
 וחלוקי בהם החולקיס כל דברי ולהקיף בורייה על הדינים כל שרשי לידע רוצה6

 דיךודין בכל יעיין שאפילו ממנו שיכצר וכמה כמה אחת על תהס ואחד אחד כל ונרי
 מנויה השכחה מאד גדול טורח שהוא הפוסקים כל ודברי והמפרשים הגמרא וגרי

אדס יאמר ואס • ח״ו לריק יגע ונמצא הסתעפורל רביס כדבריו גס מה1 גאדס
 כי (ארוכה קצרה שמדרך נספריהרןציריסכסמ״קוהאגורוהכלבובאמת לבחור
 מקומות בהרבה כי האגור כתפר וכפרט כהלכתו דין לדעתשוס יוכל לא מעולס

 ז״ל והוא דיפליקוניה כגר ובר נגר צריך ההוא והלשון כהוייתו הטור לשון זזניא
 חולק שוס בלי להיתר אחר פוסק מביא כמקומות גס • שמצאו כתו יעתיקו
 הדין אותו שמביא ההוא הפוסק ונס ואוסריס חולקיס ישראל גדולי שכל גמקוס

 הנזכר הגמגום דברי זכר ולא ההיתר דברי כתב והואו׳׳ל להתירכ׳שישלגמגסכו
 מיס המגלגל גלגל על תל״י כסימן שכתב כתה דוק עצמו ההוא הפוסק גדברי

 כעור עליו שכתבתי במה ועיין משקה ככונס נקוכיס קטנים זנגלגלקכועיסכליס
יוסף באלפי הדל אני כן על : ^אמעא כמו הוא דהכי ותשכח ר״א סימן י״ד

 חצגי ונערתי ה״הקנאקילה'צבאות קאר״וז״ל במהר״ריןסף גמהר״לאפריס
 שרשיהס כביאור גיס הגוה הליני' כל כולל הפר לחבר והסכמתי המסילה לסקל

 לעשות ראיתי ולא נעדר לא איש הפוסקים סברות חילוקי כל עס מהגע' מוצאיהס
 שקדמגיולכן מי דברי ולכתוב לכפול אצטרך שלא כד עצמו בפני חיבור זה ספר

 ז״ל להפ׳הרמב'ס לסתכו בדעתי ועלה המפורסמים מהפושקי' לא' לסמכו הסכמתי
 א' סברא אלא תביא שאינו מפני כי וחזרתי כעולם מפורסס היותר הפוסק! להיותו
הסכמתי ולק : וטעמס הפוסקים שאר סברות ולכתוב להאריך צריך והייתי
 רוכ כולל הוא כי הרא״שז״ל ב; יעקב רכינו הרב שחבר טוריס ארבעה לספר לסמכו
 אס הטורים כעל שכתב הדין לבאר ומעשהו הספר משפט וזה : הפוסקים ולפות
 כסיפרא אן ירושלמי אן בכלי כתלמוד מימרא או ת(שפתא אי תא”כי אי משנה 'הוא

 אמזראיס או תנאים מחלוקת הוא אס או מוסכם הוא ואס במכילתא או בפיפרי אן
 פוסקים סברות המחבר מביא ואס כמותו פסק טעס ומאיזה כא׳מהס פסק <המחבר

 המחבר ואס מהתלמוד ומוצאה א׳מהסכרורלשרשה כל טעם יבאר ההוא בדין ^ןןלקי'
 סברת אן הרי״ף סברת שמשמיט הרכה פעמים שתמצא כמו פוסק איוה ישמיט^סכרת י

 ואס וטעמם הנשמעים הפוסקים סברת יכיא אחרים פוקקיס סברת או גרמנ״ס
קוכגיס אינס מביאס שאינו כין המחנר שמביאה כין הה© ??הפוהקיס אחה לכרי

 י □תומי© דבליו מקומות נהרכה ז״לכי הרמכ״ס דבלי ונפרט דבריהם יבאר
 ולפעמי״ והר״ן משנה מגיד בז שפירשו מה ע״פ הזה בספר מרלבאריס <הס וחתומים

 ובקצת : ויקרב ירצה יבחר אשר את והמעיין אחרת בדרך ויפרש פירושס על ■יקשה
 הנזכריסלאדברובויפרש והמפרשים ביאר שצריכים הרמב״ס בדברי שיש מקומות

 יתרן מהפוסקים איזה על מקשה הטורים בעל הוה המחבר ואס • דבריו
 ולא מפ׳ או פוסק זה אי כדברי מחודש דין איזה נמצא ואס תמיהתו או קושייתו

יהין ו פני ל זה פר ס שיהיה שמי נמצא : טעמו יביאנוויכאר המחבר הביאו
 הרי״ף ופסקי והר״ן • והתוספות פרש״י עס התלמוד דברי לפניו כדורים
 התרומה וספר ירוחס ורבינן משנה ומגיד והגהותיו והרמב״ס והמדדכי והרא״ש

 וסמ״ק ושע״ג ונ״י העיטור וספר התשכ״ז וספר דורא ושערי והרוקח הלקט ושבלי
 כעלי ושפר והאגור המנהיג וספר אשירי והגהות הבית ותורת חייס ואורחות

 ברצמת שמעון ששתוה״ר בר והר׳י והרשכ^א הרא״ש ותשובות הנפשלהראב״ד
 מאמרי מקומות ובקצת היטב מבואריס דבליהס כל • הדשן ותרומת ון קול ומהרי
 התרומה ושפר וסמ״ק וסמ״ג והמרדני שהרא״ש נודע כבר כי ולהיות • הזוהר

 מקומות בקצת אס לק הרוב על התוספות דברי אחר נמשכים כונס מיימון והגהות
 כתוב ל צריך אינו התוספו' דעת כותב כשאני כי שומע יחשדני אל דעתס אכתוב לא

 הרשג״א תשובות קצת לידי בא והנה ־ שסתמסכפיחשס הללו מקדושים דעת
 וכשאני הרמנ״ן השעמת שהם כתחלתן וכתוב כדפוס ועופרת ברזל כעט כתובות

 כתוב כותב אני הרשג״א תשובת שהיא יודע שאני אע״פ תשובות מאותס כותב
 בלשון לעיין שירצה ומי אדס כל ביל מצויי' הדפוס שספרי לפי להרמב״ן בתשובות
 לרבי' א״ח בספר רוב ביאור לידי כא והנה • עליה לעמוד יכול עצמה התשובה

 יורה ספר וקחלת א״ח ספר תחלק וביאור • ו"ל אכוהב יצחק כמהר״ר הגדול
 וכמקוסשנ״ל כשמס דכריהס לכתוב והסכמתי ן״ל חביב בן יעקב כמהר״ר לרב דעה

 הטוב יבחר והמעיין דעתי ואכתוב דנריהס ליעל שקשה מה אכתוב עליהס לחלוק
 5ע אעיר מקומות בכמה סופר טעיות מלא טורים ארבע ספר ןלהיןר« • בעידן

 ונכונים לווגהיס ספריס ע"פ כהלכתו המתוקן הלשין ואכתוב העעזת מקומות
 הסברות בין ואכריע הלכה אפסיק הדבריס כל שאחר בדעתי ועלה מהס שהגהתי

 שנכריפ לזמר באנו שאס א'וראיתי ומשפט א' תירה לנו להיות התכלית זהו כי
 והרשב״י/ הרמכ״ן וחידושי התוס' הנה תלמודיו וראיות בטענות הפוסקיס בין הדין,

 להוסיף לגשת לבו יערב אשר זה ומי א׳מהדעית לכל ודאיות טענות מלאיס ו׳׳ל והר״ן
 להכריע אל הררי ההריס בין ראשו להכניס לבו ימלאהו אשר והו ואי וראיות טענות

 הכריעו שלא במה להכריע או הס שביררו מה לסתור וראיות טענות ביגיהסע״פ
 (לת עליהס להתקכס כ״ש דכריהס להבין שכלינו מצע קצר הרניס בעונותינו כי הס

 שהא לפי בה להחזיק ראוי היה לא זה דרך לדרוך לנו אפשר שאפי׳היה אלא עזד
 ההוראה עמודי שלשת להיות כי כדעתי הסכמתי ולכן • ביותל ארוכה דרך

 להרא״ש והרמב״ם הרי״ף המה הלא בהוראותיהס עליהס נשען יש^ הביתבית אשר ׳
 כמותם הלכה כפסוק אחת לדעת מסכימים מהם ששגיס שבמקום לבי אל אמרתי ז״ל

 זלכן ההוא הדעת על קין חול רובס או ישראל חכמי שכל מקומות במקצת לא אס‘
 דעתן גילה לא הנזכר העמודים הג' מן שאחד ובמקוס בהפך־ כמנהג פשוט
 זהר״ן והרשב״א הרמב״ן הנ״ה כדבר חולקין עמודיסהנשארין והשני ההוא בדין

ה אשר מקום אל לפנינו וסמ׳גז״ל והמרדני ^  קדישין אלהי״ן רוח הרוח שתה י
 דעתו גילה שלא ובמקוס • הלכה נפסוק ק רובן יטו הדעתאשר אל כי נלך ללכת

 שכתבו המפורסמים החכמים כדברי נפסוק הנזכרים הג׳עתודיס מן אחד שוס
 t מכשול להריס הדעת אל וקרובה נכונה המלך דךך זו ודרך ההוא בדין לעתס

 יחזיקו בהפך נכריע שאנו אע"פ דבריס בקצת איסור נהג־ז ארצות בקצת ואס
כדאית^ היתר לנהוג להס ואסור האוסר החכס דברי עליהס קבלן כבר כי במנהגס

 והרוצז ביותר קצרות הטורים ספר מפתחות סימני ולהיות • שנהגו בע'מקום
 מביא אס או כסי׳אחר או זה בסי' הוא אס להבחין יוכל לא לפעמים אחד לין לבקש
 הדינים כל שנחכיריס אחרות מפתחות לעשות ראיתי לק הספר בעל דין אותו

 שהבאתי המחודשים הדינים כל רמזי כתבתי ןאח״כ כפרט ההוא כסימן הבאים
: ספר הנקרא זה בביאורי .

• ' ! !fV ף1י  זה ספר ותועלת בנקלה שירצה הדין אדם כל שימצא כדי ס
 וקצרה ארוכה לרך היא זו בקיצור מבואר(לבוקרים לחכמים י

ג טורים ארבעה ספר המחבר דברי כוונת להכין כו יעיין לעמוד כק בו אין ^אשר  ע
 שמביס כמה כי יוסף בית קראתיו ק על ביה לכלא מזון זה שספר נמצא : בוריין

 ועוד הנפש מזון זה מספר כךיהיונזונין הגוף מזון הכל נזונין היו יוסף
 הבא ובעולס הזה כעולם ביתי והוא עמלי מכל חלקי זה כי שני טעם

 זה ספר להדר שמו כבוד דבר על ומהש״יאש^יעזרני
כטת יתברך בז זשגיאה טעות מכל מנוחה
 מתנתחג® ויחנני עלי ירחם וכעזרתי לבי

 הס ומרותמין חנונים הס חנוניו כי
 את וחנותי כדכתיב מרוחמים
 ורחמתי אחון אשר

 אשר את
׳ : ארחם
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